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Sevgili Mall&Motto okurları merhaba,
Pandemi döneminde yayınlarına ve çalışmalarına ara vermeden işini yapan tek
sektör dergisi olduğumuzu geçtiğimiz gün öğrendim, bu bizi ziyadesiyle mutlu
etti. İlgi ve destekleriniz için tekrar tekrar teşekkür ederiz.
Yeniden normalleşme mücadelesi veren sektörümüz adına sıkıntılı günler
devam ediyor hatta irtifa kazanıyor diyebiliriz. Artan hasta sayıları özellikle
AVM girişlerini ve cirolarını öngörülen hedeflerin çok altında kalmasını
sağlayarak hem AVM tarafını hem de kiracı tarafını mutsuz ediyor. Felaket
tellallarını da dikkate alırsak ikinci bir dalga beklentisi söz konusu.
Benim buradan daha önceleri de birçok kez hatta defalarca söylediğim gibi
AVM konsepti ve yaşamının 'tu kaka' olmadığına, lobisi ve anlatımının çok
önemli olduğuna bir kez daha değinmek istiyorum. Kapı girişi ateş ölçülen,
belli sayıda ziyaretçi kabul eden ve dezenfekte üniteleri ile içerideki ziyaretçiyi
koruyan alanlar olduğunun anlatılması ve vurgulanması gerekiyor.
Özellikle çocuklar, parklarda hiçbir koruyucu önlem olmadan alt alta üst üste
oynarken, bu olay AVM'de sağlıklı bir alanda yapılabiliyor. Burada AYD'ye bir
misyon düşüyor inancındayım.
Bu sayıda çok farklı konu ve konuklar ile özel röportaj yapma fırsatım oldu.
Özellikle cadde mağazacılığı diye anlatılan bir konsept var ya onun için
İsfanbul’a gidilmesi ve görülmesi gerekiyor. İsfanbul alışveriş caddeleri diye
adlandırılan bu konsept mutlaka görülmesi gereken bir dünya. Son olarak
mutfak bölümünden bahsetmeyeceğim zira gidin ve görün. Kemal Bey bir
hayli üzerinde çalışmış. Ziyaretçisi ve cirosu bol olur inşallah.
Bu ay bir de ANPA ile çalışmamız oldu. Sektörün şu an en çok merak ettiği
aktör. İstikrarlı büyümesi ve EMKA ile birlikte hareket etmesi ile ulusal
bir marka değeri olma yolunda ilerlemiyor adeta koşuyor. Fatma Hanım'ın
kapısında kiralama için kuyruklar oluşmuş durumda. AVM Yönetimi'nde de
bir ekol olan Zehra Hanım da ekibe dahil olunca ortaya çıkan sonuç muhteşem.
Takip etmelisiniz.
Ekim sayımızda görüşmek üzere iyi okumalar...

Tüm yayın hakları “FS Reklam Tanıtım Organizasyon ve
Hizmetleri Limited Şirketi’ne ait olup iktisap edilemez.
Reklamların sorumluluğu, reklam verene yazıların sorumluluğu da yazıyı yazana aittir.
FS Reklam Ltd. Şti.’nin Ücretsiz Yayınıdır.

Yatırımlarınıza Değer Kazandırır !

eğlencenin ve alışverişin buluşma noktası açıldı!
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FİBA CP CEO’SU YURDAER KAHRAMAN:
“GLOBAL İŞ ORTAKLIKLARIMIZI BÜYÜTMEYE
ODAKLANIYORUZ”

Ticari gayrimenkullerin verimliliğini ve performansını yükseltme
hedefiyle Türkiye ve dünyada;
alışveriş merkezi, ofis, rezidans,
otel ve sinema yatırımları yapan
FİBA Commercial Properties, son
bir ayda da yerel ve global iş
birlikleri yapmaya devam etti.
Süreç boyunca yeni mağazalarla uzun süreli sözleşmelere imza
atan FİBA CP son bir ay içinde
yurt içi ve dışında 20’ye yakın
mağaza açtı. CEO Yurdaer Kahraman’a göre bu tablo ekip başarısının bir göstergesi.

firlerimizin sağlığına odaklandık ve yönetmeliklere uygun üst düzey hijyen koşulları
için detaylı çalışmalar yaptık” dedi.
Marka karmasına eklenen yeni dünya
devleri
Bu süreçte sektörle olan iletişimlerini güçlü tutarak yerli ve yabancı pek çok markayı yurt dışı yatırımlarından da edindikleri
tecrübelerle ailelerine kattıklarını anlatan
Kahraman, “Dünyanın sayılı kahve zincirlerinden Starbucks, M1 Adana AVM’mizde
ikinci mağazasını, İnegöl AVM ve M1 Konya

Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul
yatırımcılarından FİBA Commercial Properties (FİBA CP), global başarısını pandemi
sürecinde yürüttüğü özverili çalışmalarla
ülkemize de taşıdı.
Sektöre yön veren, öncü ve sürdürebilir
hizmet politikasıyla Türkiye, Çin, Romanya ve Moldova’da pek çok ödüllü projeye
imza atan FİBA CP, pandemi döneminde de
ulusal ve uluslararası AVM yatırımlarında
global markalarla iş birliklerini büyütmeye
devam etti. Süreç boyunca yeni mağazalarla uzun süreli sözleşmelere imza atan FİBA
CP, son bir ay içerisinde hem yurt içi hem de
yurt dışındaki AVM’lerinde 20’ye yakın yeni
mağazayı misafirleri ile buluşturdu.
Hem Türkiye’de hem de yurt dışındaki
AVM’lerinde yeni iş birliklerine imza attıklarını anlatan FİBA Commercial Properties
CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer
Kahraman, “Yaşadığımız bu süreç küresel
çapta sağlık, ekonomi, eğitim ve sosyal yaşam gibi pek çok açıdan toplumu etkileyen
zorlu bir dönem oldu. Farklı ülkelerdeki yatırımlarımızdan edindiğimiz tecrübe, bu süreçte olaylara daha sakin ve sağduyulu yaklaşmamızı sağladı. FİBA CP ailesi olarak yine
bu dönemde hem iş ortaklarımızın hem
çalışanlarımızın hem de AVM’lerdeki misa-
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AVM’de ilk şubesini açtı. FİBA CP ve Starbucks iş birliği önümüzdeki dönemde de devam
edecek. Bir dünya markası olan Siemens de yine bu dönemde M1 Konya AVM’mizde misafirlerimizle buluşmaya başladı.
Giyim sektörünün önde gelen markalarından Tudors M1 Gaziantep, Türkiye’nin ilk yerli kozmetik markalarından Sevil Parfümeri ise M1 Adana AVM’mizde kapılarını açtı. Yurt dışı yatırımlarımız da aynı süreçte dünya devlerini marka karmasına ekledi. Örneğin; Romanya’daki
yatırımımız Bucuresti Mall Alışveriş Merkezimizde dünya markası Calvin Klein hizmet vermeye başladı. Çin’deki Starmall AVM’de ise bu dönemde yeme-içme, spor giyim, kozmetik,
eğlence ve hobi alanlarında hizmet veren 7 farklı mağaza açıldı. Bütün bu gelişmeler, küresel çapta ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen büyük başarılardır. Yeni mağaza açılışlarımız
devam edecek. Sürdürülebilirlik, paydaşlarımız ve perakendecilerimizle güvene dayalı yakın
iletişim başarımızdaki ana faktörlerdendir” dedi.
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Kerim Güzeliş
Ariş Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı

ARIŞ PIRLANTA YÖNETIM KURULU BAŞKANI KERIM GÜZELIŞ:
“YAKIN GELECEKTE DE YATIRIM ALTINA YÖNELECEK”

A

riş Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı
Kerim Güzeliş, altının yakın vadede
de yatırım aracı olarak yükselişini
sürdüreceğini, orta vadede yine altın, dolar
ve euro üzerinden yatırımların devam edeceğini, buna ek olarak uzun vadede dijital
paralara yatırım aracı olarak ilginin artacağını söyledi. Uluslararası arenalarda kabul
görüyor olmasına rağmen yasal zemine
oturtulmamış dijital paranın, kullanımda
güvensizlik yarattığını belirten Güzeliş, ülkelerin kripto para sisteminin altyapısı için
başlattığı çalışmaların hızlanması halinde
20-30 yıl içinde banknotun yerini alabileceğini söyledi.
114 yıllık geçmişiyle Türkiye’de mücevher
sektörünün en köklü markası Ariş Pırlanta’nın Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş, hâlihazırda olduğu gibi yakın gelecekte
de yatırımların altına yöneleceğini söyledi.
“Orta vadede yatırımlar altın, dolar, euro
üzerinden devam edecek ancak uzun vadede dijital paraların da etkinliğini artıracağını
düşünüyorum” diyen Güzeliş, sanayide ve
tıpta kullanılıyor olması, bulunurluğu gibi
nedenlerle yatırım aracı olarak gümüşe olan
ilginin de artmaya başladığını belirtti.
“Nadir bulunuşu, çıkarılmasındaki zorluk
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gibi nedenlerle önemli ve kazandıran bir
yatırım aracı haline gelen pırlantanın gelecekte de önemini koruyacağını öngörüyoruz” diyen Kerim Güzeliş, bir başka
yatırım aracı olan dijital paraya yönelik
görüşlerini ise şöyle aktardı: “Dijital veya
kripto olarak tabir edilen paralar son yıllarda yükselen bir trend haline geldi. Dijital çağın kaçınılmaz sonucu olarak, tüm
alanlarda yaşadığımız değişim ve gelişim gibi finansal piyasalarda da ödeme
araçları yeni kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitleniyor. Mevcut ödeme
sistemlerine alternatif olarak da internet
aracılığıyla kullanılan, hiçbir merkezi
otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan dijital paralar ortaya çıktı.”
“Yasal zemine oturtulmamış dijital
para güvensizlik yaratıyor”
Güzeliş: “Dijital paralar dünyada yatırım
aracı olarak kullanılıyor. Ancak yasal bir
altyapısının olmaması, kayıt dışı olması
bir dezavantaj. Buna rağmen uluslararası
alanda kabul görmesinden dolayı ülkeler
de böyle bir para sisteminin altyapısı için
çalışmalar başlattı. Bu çalışmalar hızlanırsa önümüzdeki 20-30 yıl içinde banknotun yerini alabileceği öngörülüyor.”

Ariş Pırlanta mağazalarında dijital para
uygulamasını geçtiğimiz yıl başlattıklarını
belirten Kerim Güzeliş, dijital para ile az da
olsa ürün satışı gerçekleştiğini ama insanların daha çok kripto para almak veya satmak için başvurduklarını aktardı. İnsanların
dijital paraları özellikle alışverişte benimsemesinin zaman alacağını söyleyen Güzeliş,
“Her şeyden önce yasal bir zemine oturtulmamış olması ve bilgi eksiklikleri bireysel
kullanımlarda güvensizlik yaratıyor olabilir”
dedi.
“Online alışverişte hologram yaygınlaşacak”
Covid-19 sürecindeki sosyal mesafe ve hijyen zorunlulukları nedeniyle online alışverişte yükselişin gittikçe hızlanmasının kaçınılmaz olduğunu aktaran Güzeliş, buna
bağlı olarak da tekstil ve aksesuar gibi
ürünlerin, dijital ortamlarda müşteriler tarafından denenmesine imkân sağlayacak
yeniliklere yönelik çalışmaların da hızlanacağını söyledi. “Ariş Pırlanta olarak mücevherde bu tür bir çalışma ile ilgili hazırlıklarımız sürüyor, yazılım aşamasındayız” diyen
Kerim Güzeliş, ilerleyen dönemde hologram tekniğinin yaygınlaşacağını ve alışverişte kullanılacağını öngördüğünü belirtti.
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CİZRE PARK ALIŞVERİŞ VE YAŞAM MERKEZİ AÇILDI

K

iralama ve yönetimi NTS Danışmanlık
tarafından yapılan Cizre Park Alışveriş
ve Yaşam Merkezi projesi, 25 Temmuz
Cumartesi günü kapılarını ziyaretçilerine
açtı. Açılış, Şırnak Valisi Sn. Ali Hamza Pehlivan, Cizre Kaymakamı Sn. Davut Sinanoğlu, MRD Group Yönetim Kurulu Başkanı Sn.
Murat Ercan ve Cizre halkının katılımları ile
gerçekleşti.
Projenin Habur sınır kapısına yakın olması
dolayısıyla Irak’tan gelecek müşteri potansiyeli düşünülmüş, bölgede olmayan markaları ve ilkleri gerçekleştiren Cizre Park
Alışveriş Ve Yaşam Merkezi projesi, Şırnak
iline ve ilçelerine büyük bir katkı ve istihdam sağlamış, toplam 500 kişiye projede
iş imkânı verilerek, sosyalleşmeye ve ken-
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tin değerini arttırmaya yönelik büyük katkı
sağlanmıştır.
Bölgenin ilk ve tek AVM Cadde projesi
olan Cizre Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin lokasyonu; bölgenin en büyük ticari
aksı olan Irak-Silopi Yolu, Şırnak Cizre arası
ulaşımı kolaylaştıracak Yeni Şırnak Yolu ve
Mardin-Şırnak yolunun kesişim noktasında
yer almasıyla projeye değer katmaktadır.
Proje’nin ilk temeli 2019 yılının Mart ayında atılmış ve 15 aylık kısa sürede tamamlanmıştır. Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin
içerisinde birçok mağaza, MİGROS market, kafeler, restoranlar, 2.000 metrekarelik
bölgenin en büyük çocuk eğlence ve 6 hat
bowling salonu PLAYPARK, 5 adet sinema

salonu, Türkiye’nin lider fast food zinciri
BURGER KING, kişisel bakım zinciri GRATİS,
kadın, erkek, çocuk, ev tekstili birçok ürünü
bünyesinde bulunduran perakende öncüsü
LC Waikiki, ayakkabı sektör lideri FLO, KOTON, ADL ve birçok marka bulunmaktadır.
Rahat ve güvenli bir alışveriş ortamı ile vatandaşların sosyalleşmesi ve yaşam kalitelerini arttırması yönünden olanak sağlayan
açık alan konsepti ile dikkat çeken Cizre
Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi projesinin
açılması; sosyal, ekonomik, kültürel katkılarının yanı sıra istihdam açısından da gençlere iş imkânları sağlamış ve 7’den 70’e her
yaştan bölge halkının Cizre Park Alışveriş ve
Yaşam Merkezi’nde keyifle vakit geçirebilmesi amaçlanmıştır.

Yatırımlarınıza Değer Kazandırır !
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ÜLKER’DEN 2020’NIN ILK YARISINDA 4,5 MILYAR TL CIRO
Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker
Bisküvi, 2020 yılının ilk yarısında
da büyümesini sürdürdü. Şirketin cirosu %20,1 artışla 4,5 milyar
TL’ye ulaşırken, ihracat ve yurt
dışı operasyonları %23,8, Türkiye
operasyonları %17,9 büyüdü.
Ülker Bisküvi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada 2020
yılı ilk yarısında cirosunu bir önceki yılın
aynı dönemine göre %20,1 artışla 4,5 milyar TL’ye ulaştırdığını duyurdu. Şirketin, Faiz
Amortisman Önceki Karı (FAVÖK) ise %22,5
artışla 795 milyon TL oldu. Bir önceki yılın
aynı döneminde 649 milyon TL idi.

Türkiye’de ve tüm dünyada pandemi nedeniyle hassas bir dönemden geçildiğini ve
şirket olarak bu dönemde de üretim, satış
ve dağıtım faaliyetleriyle ihracata aynı şekilde devam edildiğini hatırlatan Ülker CEO’su
Mete Buyurgan, Ülker Bisküvi’nin yılın ilk
yarısında da büyümesini devam ettirdiğini
söyledi.
Gıda sektörünün ülke ekonomisi ve ihracatı için önemli bir sektör olduğuna dikkat
çeken Buyurgan, Ülker Bisküvi’nin ilk yarıyıl finansal sonuçlarıyla ilgili de şu bilgileri
aktardı:
•İlk yarıyıl konsolide FAVÖK marjımız
%17,6’ya ulaştı.
•Türkiye’deki gıda sektörünün lideri olarak

Mete Buyurgan
Ülker CEO’su
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markalarımıza yatırım yapmaya, yeni ürünlerimizi tüketicilerimizle buluşturmaya ve
istihdama devam ediyoruz. Tüm kategorilerde başarılı bir performans gösteriyoruz.
Özellikle bisküvi ve çikolata kategorilerimizin satışları artış gösterdi. 100’ün üzerinde
ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bölgemizde güçlü bir oyuncu olmaya devam ettik.
Bisküvi pazarında Suudi Arabistan ve Mısır’da liderliğimizi sürdürüyoruz. Kazakistan
ve Orta Asya ülkelerinde de güçlü büyüme
trendimiz devam ediyor.
•2019 yılı Türkiye operasyonlarındaki ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik
performansı verilerini açıkladığımız 5. Sürdürülebilirlik raporumuzu yayımladık. Operasyonel mükemmellik kapsamında geçen
yıl hayata geçirdiğimiz 150’ye yakın iyileştirme çalışmasının sonucunda 16,2 milyon
TL’lik tasarruf elde ettik. Sıfır atık hedefiyle
çalışırken, toplam atıklarımızın %91’ini geri
dönüştürdük. Tüm fabrikalarımızda enerji
izleme sistemi kurarak, anlık izlemeyi devreye aldık. Yaklaşık 1.500 hanenin yıllık elektrik tüketimine denk gelen 2 bin 502 MWh'lik
enerji tasarrufu sağladık. Birim üretim başına su tüketimimizi %31,2 azalttık. Böylece
2024 hedefimiz olan %30 su azaltımının
üzerine çıktık. Bu rakam aynı zamanda 3,2
milyon nüfuslu bir ilin günlük su tüketimine eş değer. İsrafsız şirket modelimizi yeni
dijital yatırımlarla destekleyerek, her geçen
gün önemli tasarruflar gerçekleştiriyoruz.
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SMG’DEN PANDEMI
DÖNEMI IÇIN YEME İÇME
SEKÖTÖRÜNE UYGUN MÜZIK
VE ANONS ÇÖZÜMLERI
Moris Alhale
SMG kurucu ortağı

SMG kurucu ortaklarından Moris Alhale ile
yapmış olduğumuz röportajımızda, pandemi dönemindeki yeme-içme sektörünün
müzik yayınları hakkında görüşlerini aldık.
SMG olarak teknolojinin hızla geliştiği bu
çağda teknoloji üzerinden bir iş üretme fikriyle Gül Gürer Alimgil ve Serkan Polat ile
2009 yılında bu yolcuğa çıktık. Müzik meslek birlikleri ile bu konuda uzun süre görüşmeler yaptık. Sonunda Türkiye’de müzik
meslek birliklerinden dijital yayın izni alan
ilk firma olduk. Şu anda 31 ülkede 850’den
fazla kurumun 11 bini aşkın noktasında müzik ve anons yayın hizmeti sunuyoruz. Geliştirdiğimiz kendi özel yazılımımız sayesinde,
AVM’ler, perakende mağazaları, restoran
ve kafeler, oteller, spor ve sağlık merkezleri gibi halka açık ticari alanlarda yayın yapıyoruz. Hizmetimizin en önemli özelliği;
Türkiye’de daha önce uygulanmamış, özel
olarak geliştirdiğimiz depola-çal iletim metodunu kullanarak, yayınları tek merkezden
yönetiyor olmamız. Yayınları %100 yasal ve
kesintisiz olarak gerçekleştiriyoruz. İnterneti sadece ilk yükleme yaparken ve güncellemeleri yapacağımız sırada kullanıyoruz.
Streaming (İnternet üzerinden sürekli akış)
metoduyla yayın yapmıyoruz. Bu yüzden
yayın, internet kotalarını harcamıyor, kasa
işlemlerini yavaşlatmıyor, günlük iş akışına
engel olmuyor.
SMG olarak yeme-içme sektöründe, yerel
ve global birçok markaya hizmet veriyoruz.
Hatta yurt dışındaki ilk ihracatımızı Kanadalı
bir firma ile gerçekleştirdik. Innovative Food
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Brands firmasına ait Terriyaki Experience ve
Chopped Leaf markalarının 73 restoranında hizmet veriyoruz. Zincir restoranlardan
butik işletmelere kadar uzanan bu yelpazade her müşterimiz için özel listeler hazırlıyoruz. Alanında profesyonel 12 DJ’imiz ile
firmalara özel müzik listeleri hazırlıyoruz.
İşletmelerde ortamın şıklığı, dekorasyonu,
mekânın değerlendirilme şekli, restoranın
hitap ettiği hedef kitle, fast food veya fine
dining ortamı farkı gibi sınırlamalar kesinlikle müziklerin seçimine yansımalıdır.
Örneğin; bir fast food restoranında hareketli şarkılardan oluşan bir listeyi yayına
alırken, bir fine dining restoranda ise ortama uygun easy listening veya soft caz çalan
şarkıların olduğu bir liste hazırlıyoruz. Hızlı
tempolu müzik yayınlanan bir işletmede
hızlı yemek yenmektedir. Sakin, soft müzikler yayınlanan bir işletmede ise doğal
olarak daha sakin daha uzun süreli yemek
yenmektedir.
Eserlerin tarz seçimi öğünlere göre de farklılaşabiliyor. Kahvaltı saatlerinde daha düşük tempolu easy listening tarzında olabiliyor. Akşam yemeklerinde ise yine tempo
düşük olabilir ama yine mekâna göre değişecek şekilde sabaha nazaran biraz daha
hareketli eserler seçilebilir.
Müşteri talebi olsun ya da olmasın müzik
listeleri müzik departmanımız tarafından
dönemsel olarak güncellenmektedir.
Satışları arttırmada en etkili yöntemlerin

başında gelen anons, markalar tarafından oldukça fazla kullanılıyor. Markaların
kampanya, etkinlik, özel gün kutlama mesajları ve ürünler hakkında bilgilendirme
yapabileceği anonslar, profesyonel seslendirme sanatçılarımızdan oluşan ekibimiz tarafından hazırlanıyor. Anonslar,
markanın istediği lokasyonda, sıklıkta ve
tarihte yayına alınıyor. Birden çok lokasyonu bulunan markalar için her mağazaya
ayrı anons yapılabiliyor.
Ayrıca müşterilerimizin santral, video seslendirme gibi her türlü seslendirme ihtiyacına da çözüm sağlıyoruz.
SMG olarak birçok sektöre hizmet verdiğimiz için salgın döneminde yaşanan
olumsuzluklar herkes gibi bizi de çok etkiledi. Çoğu müşterimiz bu dönemde yayınlarını durdurdu. Müşterilerimizin bu dönemdeki isteklerini hızlıca yerine getirdik.
Yayına devam eden sektörlerde insanların
pisikolojilerine uygun olacak, rahatlatacak, slow tarzda müzik listeleri hazırladık.
Ayrıca bu dönemde hijyen, mesafe, maske konularında Covid-19 önemleri için
birçok anons çalışmasıyla müşterilerimize
hizmet verdik. Bu anonslar uyarı mahiyetinde olduğu için çok hızlı aksiyon aldık.
Gerek müşterilerimiz, gerekse de onların
ziyaretçilerinin sağlığına önem verdiğimiz
için en kısa sürede kayıtları alıp yayınları
programladık. Normalleşmeye geçtikten
sonra da müzik listelerini moralleri yüksek
tutatacak, yaz aylarına uygun olacak şekilde tüm sektörler için düzenledik.

Haberler / MALL&MOTTO
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TEPE HOME'DAN YENİ YATIRIMLAR
Yurt içinde ve yurt dışında yatırımlarına devam eden Tepe Home, açılan
yeni mağazaları ile hızla büyümeye devam ediyor.

K

onfor, tasarım ve kaliteyi yenilikçi hizmet anlayışıyla birleştirerek, mobilya sektörüne farklı
bir bakış açısı kazandıran Tepe Home,
mağazacılık hedeflerini yerine getirmeye hızla devam ediyor.
Sürekli gelişim anlayışıyla hızla değişen
dünyada yaşanan gelişmeleri yakından
takip edip, hızla aksiyon alarak stratejilerini güncelliyor. Hem yurt içinde hem
de yurt dışında yatırımlarını arttırdıklarını ve büyüme hedefleri çerçevesinde
2021’e ön hazırlık yaptıklarını dile getiren Tepe Home Genel Müdürü Levent
Çapan, “Parekende mağazacılık hedeflerimiz kapsamında daha fazla tüketiciye ulaşmak için yeni satış noktaları
açmayı sürdürüyoruz. 2020 yılının ilk
yarısında yurt içinde 4, yurt dışında ise
1 yeni mağazamızın açılışını gerçekleştirdik. 5 Haziran’da Ankara’da 6. mağazamızın Panora AVM’de açılışını yaptık.
Yılın sonuna kadar yurt içinde 3 yeni
mağaza daha açmayı planlarken, yurt
dışı bayilik görüşmelerimiz de sürüyor.
Önemli hedeflerimizden biri de online
mağazacılık alanında yatırımlarımızı
arttırarak daha da büyümek ve sunduğumuz ürün çeşitliliğini artırmaya devam etmek” ifadelerini kullandı.
İstanbul Modoko yoğun ilgi gördü
Geçtiğimiz hafta ise İstanbul’da 7.,
Türkiye’de ise 18. mağaza olan Tepe
Home Modoko’nun kapılarını açtığını
ve mağazanın geniş ürün seçenekleri
ve iç dekorasyonu ile büyük ilgi gördüğünü belirten Levent Çapan, “İstanbul
Modoko’da bulunan yeni mağazamızı
da 18 Temmuz’da hizmete açtık. Yeni
mağazalarımızda, en güncel trendleri
yansıtan yeni ve modern yüzümüz ile
hizmette ve üründe kaliteden ödün
vermeyen yaklaşımımızı müşterilerimizle buluşturmanın haklı gururu
içindeyiz. Müşterilerimizden aldığımız
dönüşler bizleri çok mutlu ediyor” diyerek sözlerini noktaladı.
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Levent Çapan
Tepe Home Genel Müdürü
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AVLU KÜLTÜR MERKEZİ

Hayatın Merkezi
@avlukongrevekulturmerkezİ

www.avlukongrevekulturmerkezİ.com
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ÖĞRENCI DOSTU ŞEHIR BALIKESIR
Hem Marmara hem de Ege Denizi’ne kıyısı
bulunan, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle ünlü Balıkesir, üniversite öğrencileri
için de en özel şehirlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Şehir, Balıkesir ve Bandırma
Onyedi Eylül Üniversiteleri ile öğrencilere
sunduğu iyi eğitim olanaklarının yanı sıra
sosyal aktiviteler, konaklama ve ulaşım kolaylığıyla da dikkat çekiyor.
Her yıl yüz binlerce öğrenci, üniversite hayatına adım atıyor. Bu süreçte tercihler
yapılırken, öğrenci dostu şehirler ön plana
çıkıyor. Türkiye’nin en güzel şehirlerinden
biri olan Balıkesir; iki üniversitesi, yurt imkânları, ulaşım kolaylığıyla öğrencilerin tercihi oluyor. Balıkesir Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi imkânlarıyla
öğrencilere iyi bir eğitim sunarken; Balıkesir’in tarihi, kültürel, doğal, sosyal ve turistik
zenginlikleri de öğrencilere yeni deneyimler
yaşatıyor.
Şehirle bütünleşen üniversite BAÜN
32 bin 550 öğrencinin eğitim gördüğü Balıkesir Üniversitesi’nin (BAÜN) merkez kampüsü Bigadiç yolu üzerinde yer alıyor. Fakülte ve yüksekokulların büyük kısmı merkez
kampüs etrafında toplanıyor. Sivil Havacılık
Yüksekokulu Edremit’te, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Burhaniye’de konumlanırken, Altınoluk, Ayvalık, Bigadiç, Burhaniye,
Dursunbey, Edremit, Havran, İvrindi, Kepsut,
Savaştepe, Sındırgı’da ise meslek yüksekokulları bulunuyor. Şehirle bütünleşen üniversite ilkesiyle spordan sanata, sağlıktan
eğitime ve enerjiye kadar çok sayıda farklı
alanda etkinliklerin gerçekleştirildiği BAÜN’de 12 fakülte, 4 enstitü, 3 yüksekokul, 12
meslek yüksekokulu ile 23 araştırma ve uygulama merkezi buluyor. BAÜN öğrencileri
ikisi kent merkezinde olmak üzere Balıkesir
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde
yer alan toplam 12 yurttan faydalanabiliyor.
Ayrıca Balıkesir’de yaklaşık 48 özel yurt ve
ev kiralama olanakları da bulunuyor.
54 ülkeden öğrenciler BANÜ’de buluşuyor
Bu yıl öğrenci sayısı 15 bin 500’e ulaşması
beklenen ve Türkiye’nin en genç ve dinamik üniversitelerinden biri olan Bandırma
Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ), Bandırma
merkezinde konumlanan kampüsünün yanı
sıra Erdek, Gönen, Manyas ve Susurluk’taki
meslek yüksekokullarında eğitime devam
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ediyor. Üniversitenin 54 ülkeden 1.200 uluslararası öğrenci, yabancı uyruklu akademisyenler ile Erasmus ve Mevlana Programları kapsamında 100 uluslararası değişim
programı anlaşması, öğrencilere kendilerini
daha fazla geliştirebilme imkânı sunuyor.
Bandırma’da Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı
üç öğrenci yurdu bulunuyor. Kız öğrencilere hizmet veren Bandırma Öğrenci Yurdu
ve Fatma Ana Öğrenci Yurdu 1.324, erkek
öğrencilere hizmet veren Ayhan Songar
Öğrenci Yurdu ise 452 öğrenciyi ağırlama
kapasitesine sahip. Ayrıca 350 yataklı Manyas Kız Öğrenci Yurdu, Gönen MYO yerleşkesinde ise 200 yataklı erkek ve 150 yataklı
kız öğrenci yurdundan oluşan bir yurt yer
alıyor.
Mezun olmadan iş deneyimi kazanma
imkânı
Balıkesir’de iş dünyası ve üniversite iş birliği çerçevesinde öğrencilere hem staj hem
de iş imkânları sunuluyor. Bu sayede her
iki üniversitenin öğrencileri de mezun olmadan deneyim kazanıyor ve mesleklerini
uygulamalı olarak öğrenme fırsatını yakalıyorlar. Ayrıca Balıkesir Üniversitesi’nde bir
Teknokent, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde ise Teknoloji Transfer Ofisi faaliyet gösteriyor. Öğrenciler eğitim-öğretim
döneminde part time ve yaz tatillerinde tam
zamanlı çalışarak bölgedeki iş gücüne de
katkı sağlıyor.
Gençler için onlarca festival var
Balıkesir festivalleriyle de öğrenciler için
farklı bir cazibe merkezi oluyor. En meşhur
festivallerin başında, "Zeytinli Rock Festivali,

Kazdağı EkoFest, Ayvalık Uluslararası Zeytin
Hasat Festivali, Balıkesir Gençlik Festivali, Ekmok Uluslararası Motosiklet Festivali,
Mysia Uluslararası Havacılık Festivali" geliyor. Kentte bu festivallerin yanı sıra bisikletten yağlı güreşe, kaya tırmanışı şenliğinden
kitap fuarına onlarca etkinlik düzenleniyor.
Ayrıca üniversitelerin düzenlediği şenlikler
ve farklı etkinlikler de öğrencilere keyifli bir
üniversite hayatı yaşatıyor.
Yemekleri de çok lezzetli
Balıkesir zengin mutfağıyla da öğrencilere
annelerin yemeklerini aratmıyor. Askalubrus, mürdük aşı, sarmaşık, börülce ekşilemesi, acı filiz kavurması, lor tatlısı, Girit lokumu,
kabak çiçeği dolması, rabisa, şevketi bostan,
sarımsaklı bulgur, saçaklı mantı, papalina,
Balıkesir kaymaklısı, sakızlı dondurma gibi
onlarca lezzet, çeşit çeşit zeytinyağlılar ve
balıklar öğrencilere adeta lezzet şöleni sunuyor. Taze meyve ve sebze cenneti olan
Balıkesir’de kurulan semt pazarları da özellikle evde kalan öğrencilerin bütçesine katkı
sağlıyor.
Feribotla da ulaşım var trenle de
Doğuda Bursa, Kütahya; güneyde İzmir,
Manisa; batıda Ege Denizi, Çanakkale ve
kuzeyde Marmara Denizi ile çevrili Balıkesir,
ulaşım kolaylığıyla dikkat çekiyor. Bu sayede hem öğrenciler hem de onlarla hasret gidermek isteyen aileleri kolaylıkla gidip gelebiliyor. Edremit Kocaseyit Havalimanı’ndan
İstanbul ve Ankara’ya direkt uçuşlar düzenleniyor. İstanbul-İzmir Otoyolu güzergâhında yer alan Balıkesir’den çevre illerin yanı
sıra Türkiye’nin birçok noktasına otobüs
imkânı bulunuyor. Balıkesir’e demiryolu ile
de ulaşmak mümkün. İzmir ve Ankara çıkışı
tren seferlerinin yanı sıra Kütahya ve Bandırma çıkışlı seferlerle de Balıkesir’e seyahat
edilebiliyor. Ayrıca İstanbul çıkışlı feribot seferleriyle Bandırma ya da Bursa üzerinden
Balıkesir’e ulaşım seçeneği de bulunuyor.
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OKUL ALIŞVERIŞINDE GÜVENLI VE TEST EDILMIŞ
ÜRÜNLERI TERCIH EDIN

tekstil ürünlerine tüm hijyen önlemlerini
titizlikle uyguladığımız Metro Türkiye raflarından ulaşabilir” dedi.
Her bütçeye uygun bini aşkın ürün tek
çatı altında
1990 yılından bu yana güvenilir alışverişin
adresi olma amacıyla hizmet verdiklerini belirten Deniz Alkaç, “Kimyasal madde
içermeyen ürünlerin yanı sıra okul alışverişindeki diğer önemli nokta bütçe ve
çeşitlilik. Metro Türkiye olarak, okul alışveriş dönemini pandemi önlemleri doğrultusunda başlattık. Her bütçeye uygun
şekilde birçok kategoride bini aşkın ürünü
raflarımızda tüketicilerle buluşturuyoruz”
şeklinde konuştu.
En sık kullanılan zararlı kimyasal: Ağır
metaller

Milyonlarca öğrenci uzun bir aradan sonra
okula dönüş hazırlığı yaparken, pandemi
önlemlerinin yanı sıra kırtasiye ürünlerindeki riskler de bir kez daha gündeme geldi.
Onaylı testlerden geçmeyen tekstil ve kırtasiye ürünleri, içerdikleri kurşun, fitalat, ağır
metaller gibi kimyasallar nedeniyle büyüme
düzensizliklerinden kansızlığa, karaciğer
bozukluklarından kansere birçok sağlık sorununa davetiye çıkarıyor.

netim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, 30 yıldır
güvenilir bir alışveriş deneyimi sunduklarını
belirterek, okul çantasından defter ve kaleme, ayakkabıdan giysiye her bütçeye uygun
bini aşkın ürünü 89 parametrede test ettiklerinin altını çiziyor ve okul alışverişi döneminde velileri uyarıyor.

2008 yılında sektörde bir ilki gerçekleştirerek Okula Dönüş Projesi’ni başlatan Metro
Türkiye, her bütçeye uygun şekilde tüketicilere sunduğu tüm okul, kırtasiye, ayakkabı
ve tekstil ürünlerini 89’dan fazla parametrede teste tabi tutuyor. Kurşun kalemden sayı
boncuğuna, okul çantasından spor ayakkabıya kadar uzanan binden fazla ürün gerekli
kontrol ve denetimleri geçtikten sonra Metro raflarında yerini alıyor.

Metro Türkiye’nin 2008 yılında sektörde
bir ilke imza atarak, Okula Dönüş Projesi’ni
başlattığını söyleyen Alkaç, “Okul öncesi
ve ilköğretim çağındaki çocukların, kullandıkları kırtasiye malzemelerini kontrolsüzce
ağızlarına götürebildikleri veya kullandıktan
sonra ellerini ağızlarına veya gözlerine sürebildikleri düşünülürse bu ürünlerin seçiminde neden dikkatli olmak gerektiği daha
iyi anlaşılıyor. Biz mağazalarımızda satışa
sunduğumuz tüm okul, kırtasiye, ayakkabı
ve tekstil ürünlerini her yıl kapsamını daha
da genişleterek test ettiriyoruz. Binden fazla
ürün ancak testleri geçebildikleri takdirde
raflarımızda yer bulabiliyor. Ayrıca, tedarikçilerin üretim yerlerinde denetimler gerçekleştiriyor ve her yıl 200’e yakın tedarikçiye
eğitim veriyoruz. Bu noktada velileri onaylı
testlerden geçmeyen hiçbir ürünü satın almamaları ve kullanmamaları konusunda
uyarıyoruz. Ayrıca müşterilerin bu ürünlere
hijyen uygulamaları düzenli şekilde yapılan, güvenilir alışveriş ortamında ulaşması
da böyle bir dönemde büyük önem taşıyor.
Veliler, güvenilir okul, kırtasiye, ayakkabı ve

Pandemi dönemi sonrasında milyonlarca
öğrenci yeniden okula dönme heyecanı yaşarken, virüs önlemlerinin yanı sıra sağlıklı
ve kimyasal içermeyen ürünlere erişim konusu da tekrar gündeme geldi. Kalem, silgi,
boya, yapıştırıcı gibi kırtasiye malzemelerinden tekstil ürünlerine kadar velilerin dikkat
etmesi gereken konuların başında sağlık
geliyor çünkü güvenilir yerlerden alınmayan
pek çok ürün, çocukların sağlığına ciddi ve
kalıcı zararlar veren kimyasal maddeler içeriyor.
Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yö-
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Güvenilir ürünler Metro mağazalarında
hijyenik alışveriş ortamında sunuluyor

Denetimler kapsamında teste tabi tutulan
ürünlerde en sık karşılaşılan uygunsuzluk
ağır metaller olarak dikkat çekiyor. Ürünleri 89 ayrı parametrede test eden Metro
Türkiye, bu kimyasallardan bazılarının çocukların sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgi verdi.
•Ağır Metaller: Kırtasiye ürünlerindeki
kaplamaların sağlam ve parlak olması,
tekstil ürünlerinin ise terbiyesi ve ürünlerin boyanması amacıyla ağır metaller kullanılabiliyor. Bu ağır metal iyonlarından
nikel, kobalt, arsenik, antimon, kurşun,
kadmiyum, baryum, bakır ve krom iyonları ter veya ağız yoluyla deriden insan
vücuduna geçebiliyor. Kanserojen, zehirli
veya alerjik olan ağır metaller böbreklerde, karaciğerlerde ve eklemlerde birikebilir, çocukların sinir ve bağışıklık sistemini
tahrip edebilir.
•Fitalat: Lastik ve plastik malzemelerin
elastikiyetini ve yumuşaklığını sağlayan
fitalat bileşiklerinin böbrek ve karaciğer
bozuklukları, cinsel gelişim problemleri,
hormon yapısı, metabolizma ve büyüme
düzensizlikleri gibi sağlık üzerinde birçok
olumsuz etkisi bulunuyor.
•Kurşun: Sert ve metal malzemelerin boyanmasında kullanılan boyalar, kurşun
gibi ağır metaller içerebiliyor. Deri veya
ağız yoluyla vücuda girebilen ve son derece zehirli bir ağır metal olan kurşun, biyolojik olarak parçalanamıyor. Sinir sistemi
bozukluğu, işitme kayıpları, kansızlık, kısırlık, alerji gibi bilinen etkileri bulunuyor.
•Azo Boyar Maddeleri: Ürünlerin boyamasında kullanılan bu kimyasalların kanserojen etkileri bulunuyor ve ciltte alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor.

Haberler / MALL&MOTTO
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MİGROS’UN GÜÇLÜ PERFORMANSI KREDİ NOTUNU YÜKSELTTİ
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Migros’un ulusal uzun vadeli kredi notunu
'AA(tur)'a yükselterek, not görünümünü "Pozitif" olarak belirledi. 2020 yılının ilk 6 ayında 110 yeni mağaza açarak yatırımlarını sürdüren ve Türkiye’nin 81 ilindeki mağazalarıyla geniş coğrafyada faaliyet gösteren Migros’un online kanallardaki yatırımları Fitch Ratings’in raporunda yer aldı. Raporda, Migros’un
çoklu kanal stratejisini başarıyla uyguladığına ve sektörde farklılaştığına dikkat çekilerek, nakit akışı,
sağlıklı bilanço, şirketin borçlarının azaltılmasıyla birlikte finansal risk profilinin iyileşmesinin de yükselişe
olumlu katkı sağladığı aktarıldı.
Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu
Fitch Ratings, Migros Ticaret A.Ş.’nin 'A+(tur)' olan ulusal uzun vadeli kredi notunu
'AA(tur)'a yükselterek, not görünümünü
‘pozitif’e çevirdi.
Fiziki büyümenin yanı sıra online satış
kanallarındaki yatırım dikkat çekti
Fitch Ratings raporunda Migros’un online
satış kanalındaki lider konumunun ve bu
kanalda artan yoğun müşteri talebinin güçlü rekabet avantajı sağladığı yer aldı. Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren Migros’un
geniş coğrafyada yayılım göstermesi ve
çoklu kanal yönetimindeki başarısı ile sektördeki rakiplerinden ayrıştığı belirtildi.
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2020 yılının ilk 6 ayında 110 yeni mağaza
açan Migros’un fiziki büyümesinin yanı sıra
online satış kanallarına yaptığı yatırımlara
raporda vurgu yapıldı.
Fitch: “Yaratılan nakit akışı dikkat çekiyor”
Fitch Ratings raporunda Migros’un operasyonlarından yaratılan nakit akışına dikkati çekilirken, şirketin borçluluğunun ve
FX riskinin azaltılması neticesinde finansal
risk profilinin önemli ölçüde iyileşmesinin
not artışında etkili olduğu ifade edildi. Ayrıca, şirket yönetiminin sağlıklı bir bilanço
yapısı hedefine ulaşma yönünde gösterdiği
güçlü çabalara vurgu yapılarak, not görü-

nümün pozitif olmasında bu durumun da
dikkate alındığı ifade edildi. Rapora göre
Migros’un kredi notu, gıda perakende sektöründeki pozisyonu ve rekabetçi baskılara
karşı direnç sağlayan kendine özgü değer
yaratma gücünü yansıtıyor. Sürdürülebilir
pozitif serbest nakit akımı yaratılması da
kredi notunu destekleyen unsurlar olarak
açıklandı.
Hatırlanacağı üzere, 2020 yılında geçen
yıla göre yaklaşık %19-21 büyüme hedefleyen Migros, tüm dünyada etkili olan zor
pandemi koşullarının getirdiği ilave operasyon maliyetlerine karşın, yılın tamamında %8-8,5 seviyesinde konsolide VAFÖK
marjı beklentisinde olduğunu belirtmişti.

Haberler / MALL&MOTTO

ADEL KALEMCILIK KIRTASIYE SEKTÖRÜNDE TSE COVID19 GÜVENLI
ÜRETIM BELGESI'NI ALAN İLK ŞIRKET OLDU
Adel Kalemcilik, Türk Standartları Enstitüsü
tarafından verilen Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazandı
Ürün güvenliği ve kalite yönetimini ilke
olarak benimseyen Adel Kalemcilik, kurulduğu günden bu yana ulusal ve uluslararası tüm standartları titizlikle takip ediyor
ve uyguluyor. Bu anlayışla, Coronavirüs
(Covid-19) sürecinin en başından itibaren
Çayırova’da bulunan 36 bin metrekarelik
modern fabrikasında güvenli üretim uygulamaları ve düzenlemelerini hayata geçirmeye devam ediyor.
Covid-19 pandemisinin Türkiye'de görülmeye başladığı ilk günden itibaren hayata
geçirdiği önlemler ile çalışanlarının ve tüketicilerinin sağlığını odak noktası haline
getiren şirket, üst düzey hijyen tedbirleri
ve tüm paydaşlarının sağlığını gözeten uygulamaları ile sektöre iz bırakmaya devam
ediyor.
T.C. Sağlık Bakanlığı'nın yönergeleri doğrultusunda önlemler alan, Adel; üretim
alanları ve ofisleri ile yemekhanesinin uygunluğu, dış hizmet tedarikçilerinin kontrolleri gibi farklı alanlarda TSE denetiminden geçti. Bunun sonucunda ‘Covid-19
Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol
Kılavuzu’nda belirtilen tüm şartları sağlayan Adel, kırtasiye sektöründe TSE'den
Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi alan ilk
şirket oldu.
Piyasaya sunulan her ürün, insana ve
doğaya saygılı şekilde üretiliyor
Markasız ve kaynağı belirsiz ürünlerin kesinlikle kullanılmaması gerektiğine inanan
Adel Kalemcilik, ürün güvenliği ve kalite
yönetimini ilke olarak benimsiyor. Sektör
liderliğine uygun şekilde, ürün güvenliği
için ulusal ve uluslararası tüm standartları
titizlikle takip ediyor ve uyguluyor. “Kendi
çocuklarımıza kullandırmayacağımız hiçbir
ürünü piyasaya sunmuyoruz” mottosunu
benimseyen Adel, yılda ortalama 3.000
ürün güvenliği ve 25.000 ürün kalitesi testi
gerçekleştiriyor. Aynı zamanda ürün güvenliği konusunda dünyanın önde gelen
akredite test laboratuvarlarıyla birlikte çalışıyor.
Adel’in tüm ürünlerini ve ürün güvenliği
konusundaki çalışmalarını adel.com.tr adresinden inceleyebilirsiniz.
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kaldığı süre içinde sosyal medya hesabımız
üzerinden, “Caddelerinizi, tramvayınızı ve
göletinizi çok özledik” diye mesajlar aldık.
Bu özlem karşılıklıydı ve onlarla tekrar bir
arada olmak en büyük motivasyonumuz.
Doluluk oranımızı 2 kademeli değerlendiriyoruz: 11 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında
AVM girişleri bir önceki yıla kıyasla %25-30
bandında gidiyorken, ikinci normalleşme
dönemi dediğimiz 1 Haziran itibarıyla yine
kademeli olarak bu sayı %70 seviyelerine
ulaştı. Önümüzdeki aylarda %70-80 bandında devam etmeyi öngörüyoruz.
Pandemi sürecinde kiracılarınız için aldığınız önlemler nelerdir?

C.Serhat Türkkan
Mall&Motto Genel Direktörü

Pandemi sürecinden sonra ziyaretçileriniz için nasıl önlemler aldınız?
Pandemi ile gelişen yeni normal sürecin
başında, 11 Mayıs itibariyle kapılarını ziyaretçilerine açan ilk AVM’ler arasındayız.
Açıldığımız ilk andan itibaren, “Önlemler
En Büyük Gücümüz” ve “Temassız Operasyon” başlıklarıyla aldığımız önlemleri hayata
geçirdik ve önlemlere yönelik hassas süreci
eksiksiz biçimde sürdürüyoruz. Ziyaretçilerin minimum temasla alışverişlerini tamamlaması, sosyal mesafelerin titizlikle uygulanması, temizlik, hijyen ve düzen gibi birtakım
operasyonel süreçlerde değişiklikler artık
kaçınılmaz. Bir örneği olmayan ve bir hekim
tarafından yönetilen hijyen ve sağlık yönetimi kurulumuzu, açıldığımız ilk dönemde
kurduk. Aldığımız kararları bu kurul ile değerlendirip uyguluyoruz. AVM içerisinde bir
karantina odamız bulunuyor. Girişlerimizde
1,5 metrelik sosyal mesafe kuralı uygulanıyor. Yine tüm girişlerde, çalışan personellerimiz ve misafirlerimiz dâhil herkesin ateş ölçümünün yapılması zorunlu. Ateş ölçümleri
personellerimizce temassız ateş ölçüm cihazları ile sağlanıyor ve vücut ısısı 38 derece
ve üzeri olanlar ile maske kullanmayanların
AVM'ye girişlerine izin verilmiyor. Caddelerimiz üzerinde görevli güvenlik ekiplerimiz
maskesiz bir ziyaretçi gördüğünde mutlaka
uyarıda buluyor. Misafirlerimizin temas et-
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Kemal Baştürk
İsfanbul AVM Yönetim Direktörü

tikleri yürüyen merdiven bantları gibi tüm
yüzeyler arttırılmış sıklıkta dezenfekte ediliyor. AVM içinde sadece Sağlık Bakanlığı’nın
onayladığı anti-bakteriyel temizlik ve hijyen
maddeleri kullanılıyor. Ayrıca caddelerimiz üzerindeki mevcut oturma gruplarımızı sosyal mesafe kuralları gereği kaldırdık.
Açık hava konseptinde bir alışveriş merkezi
olarak misafirlerimize, açık alanlarımızda,
caddelerimizde temiz havayla temas halinde son derece güvenli bir alışveriş konforu
yarattığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz.
Açık hava mimariniz dolayısıyla bir AVM
olarak avantaj sağlıyorsunuz. Ziyaretçi
sayılarına nasıl yansıdı bu durum?
İsfanbul, toplam 160 mağazadan oluşan ve
temel olarak Alışveriş Caddeleri konseptiyle
dizayn edilmiş 80 bin metrekare kiralanabilir
alana sahip bir merkez. Açık ve kapalı alışveriş caddelerimiz ile şehrin nostaljik sokak
detaylarını ziyaretçilerle buluştururken, aynı
zamanda sosyalleşmek, yürüyüş veya spor
yapmak, havuzun başında oturmak, nostaljik tramvayımız ile gezintiye çıkmak için
gelen birçok misafirimize keyifli bir yaşam
alanı oluşturuyoruz. Misafirlerimiz burayı bir
AVM gibi değil, bir yaşam alanı olarak görüyorlar. Kurulduğumuzdan bu yana zaten
Türkiye’nin en büyük cadde AVM’lerinden
biri olarak nitelendiriliyoruz. AVM’nin kapalı

İsfanbul Alışveriş Caddeleri olarak, mağazaların kapalı olduğu Nisan ve Mayıs 2020
döneminde kiracılarımızdan kira talep etmedik. 11 Mayıs itibariyle ise açılan mağazalardan ciro kira almaya başladık. Haziran
ve Temmuz 2020 dönemi de ciro kira uygulamasıyla devam etti. Bu süre içinde her
mağazamızın performansını kendi sektörü
içindeki gelişmeler çerçevesinde gün gün
ve oldukça detaylı bir şekilde takip ettik.
İsfanbul Alışveriş Caddeleri olarak markalarımıza gerekli desteği vermeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl sektörümüzde bir ilki
gerçekleştirerek, Perakende Performans Yönetimi (PPY) sistemimizi hayata geçirmiştik.
Bu sistem sayesinde İsfanbul içinde faaliyet
gösteren mağazaların satış performanlarını
günlük olarak takip ediyor ve hedefledikleri rakama ulaşmaları noktasında stratejik
destek sunuyoruz. Biz markalarımız kadar
güçlü olduğumuz bilinciyle hareket ediyoruz. Onların güçlü kalması için de yapabileceğimizin en fazlasını yapmaya azami özen
gösteriyoruz.
Covid-19 ile yeni yaşam dönemimizde
AVM sektörünün şu anki durumu ve geleceği hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz?
Normalleşme sürecinde cirolarda artış yaşayan kategoriler oldu. Bu kategorilere teknoloji marketlerini örnek olarak verebiliriz. Yeme-içme alanlarının tamamının açılmasıyla
da misafirlerimiz dikkatli bir şekilde vakitlerini kafe ve restoranlarda geçirmeye başladı. Cirolar ise açılan mağazalar bazında bir
önceki yılla kıyaslandığında %75 seviyelerini
koruyor. İsfanbul Alışveriş Caddeleri olarak
markalarımıza gerekli desteği vermeye devam ediyoruz.
Gelecek dönem hedeflerimiz arasında, çalışan ve ziyaretçi sağlığını merkeze koyan
yaklaşımları devam ettirmek ve geliştirmek
var. Bunun yanı sıra birtakım yeni perakende oluşumlarının da AVM’lerden alanlar
istediğine şahit oluyoruz. Örneğin rahat

Özel Röportaj / MALL&MOTTO
İsfanbul Alışveriş Caddeleri özelinde bahsetmem gerekirse bu noktada da ayrıştığımızı söyleyebilirim. Normalleşmeyle beraber açık alan alışveriş caddelerine sahip
bir alışveriş merkezi olmamız çok büyük bir
avantaj sağladı ve sağlamaya da devam ediyor. Yerli misafirlerimizin en çok tercih ettiği
caddeler arasında yer alıyoruz. Bir anlamda
yerli misafirin bizi daha fazla tercih ediyor olması kısmi olarak turuzimden gelen
olumsuzluk etkisini azalttı.
Pandemi süreci ile birlikte ülke ekonomimizin toparlanması için sizce nasıl bir yol
izlenecek?
giyim sektöründen artan bir kiralama talebi
gündeme geldi. Yine e-ticaret şirketleri fiziki
temas noktası ihtiyaçlarını da AVM’ler vasıtasıyla karşılama niyetindeler. Bir diğer olasılık ise lojistik anlamında alışveriş merkezlerine yeni fonksiyonlar yüklenebileceğidir.
Kısacası çok yönlü esen fırtınaların olduğu
ancak fırsatların da bulunduğu bir değişim
dönemine girdiğimizi ifade edebiliriz.
Covid-19 için ülkemizde alınan tedbirleri
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Dünya genelinde etki yaratarak, arz-talep
dengelerini değiştiren Covid-19 pandemisi, tüm gündelik alışkanları değiştirirken, iş
görme sistemlerinden üretim-yönetim süreçlerine, tüketim tercihlerinden satın alma
davranışlarına, medya yapılanmalarından
marka stratejilerine kadar pek çok geleneksel modeli değiştirdi. Tüm sektörler az
ya da çok Covid-19'dan yara alırken, etkinin en yoğun hissedildiği AVM’ler, pandemi sonrası değişimleri öngörmeye ve karar
mekanizmalarını bu yönde yapılandırmaya
başladı. Covid-19’un sonlanmasının ardından, dünya normalleşmeye başlayacak
fakat “Yeni normal” süreç hem ziyaretçiler
hem de AVM’ler için farklı olacak. Ziyaretçiler açısından minimum temasla alışverişin
tamamlanması, sosyal mesafelerin titizlikle uygulanması güncelliğini koruyacak. Bu
doğrultuda AVM’ler içerisinde yeni birimler
ve departmanlar oluşturulmaya başlanmış
durumda.
Geçen yıla oranla turist ziyaretçi profiliniz hakkında bilgi verebilir misiniz? 2020
sonuna kadar öngörünüz nasıl?
Salgın ülkemizde görülmeye başladıktan
sonra AVM’ler süreçten ilk etkilenen sektörlerin başında geldi. Özellikle de uluslararası
dolaşımın kısıtlanması sebebiyle sepet ortalamalarında ciddi düşüşler yaşandı. Fakat
kısıtlı olmakla birlikte yabancı turistin ülkemize gelmeye başlaması, giriş sayılarında
bir artış oluşturdu.

Kamu otoritesi bu süreçte ilk günden beri
proaktif davrandı. Şu anki güncel durumda
da bu proaktif yaklaşım devam ediyor. Düzenleme ve denetimlerin istikrarlı bir şekilde
devam ediyor olması da memnuniyet verici.
Toplumsal bilinci daha da arttırıcı çalışmalar
önem kazanacaktır. Özellikle istihdamın korunmasına yönelik uygulamalar son derece
başarıyla sürdürülmekte ve bunun devam
edeceğini öngörüyoruz.
Foodcourt alanınızı yenilediniz. Bu yeni
yapılanmayla ilgili detaylı bilgi alabilir
miyiz?
İsfanbul, bir kenti kent yapan en önemli
dinamikler olan meydan, cadde ve sokak
algısını yeniden hissedeceğiniz bir şehir. İstanbul gibi büyülü bir şehri kapalı kapıların
ardında değil, açık alanlarda özgürlük duygusuyla yaşatmak, misafirlerimizin alışverişlerini yaparken, kendilerini hem 60’larda,
70’lerde hem de şu anın tam içinde hissetmelerini sağlamak en büyük mutluluğumuz.
İsfanbul Mutfak’la bu yaşayan kent olgusuna ailemizden sıcak bir oda daha eklendi.
Keyifli, neşe veren, umut dolu ve en önemlisi de bu mekânları deneyimleyecek olan
insanların gününün daha iyi geçmesini sağlayan bir mekân yaratıldı.

Mutfağımızın lezzet sokağında dostlarla yemek yemek, 5 çayında buluşmak artık çok
daha keyifli olacak.
Cadde TV adıyla bir YouTube kanalı kurdunuz. Kanalınızda daha çok hangi konuları işliyorsunuz?
Bugüne kadar caddelerimizle ve eğlence
anlayışımızla ön plandaydık, bu kavramlara
artık dijital mecranın her segmentinde sahip çıkıyoruz. Cadde TV’yi ziyaretçilerimizle
bağımızı güçlendirecek bir yapı olarak görüyoruz ve izleyicilerimize İsfanbul Alışveriş
Caddeleri’nde neler yaşanıyor göstermek
istiyoruz. Cadde TV yeni nesil içerikler üretip paylaştığımız bir platform. Hedef gurubumuz olan gençler ve özellikle üniversite
öğrencilerine yönelik, samimi, renkli ve sıcak bir kanal olmak için son derece dinamik
içerikler oluşturuyoruz. Kanalımızın bilgi
yarışmalarından meydan okumalara, moda
kombinlerinden sokak röportajlarına kadar
çok geniş bir yelpazesi var. Reaksiyonlar çok
iyi, gelecek dönemde de kanalımızı genişletmeye, yeni içeriklerle beslemeye devam
edeceğiz. Öte yandan her zaman söylediğimiz gibi biz markalarımızla, mağazalarımızla
güçlüyüz. Bu gücü Cadde TV’de de beraber
sürdüreceğiz ve ilerleyen dönemlerde markalarımızla ortak projeler geliştireceğiz. Bunun yanı sıra dijitalleşmenin yansımalarını
kolayca alabiliyoruz. Daha önce toplanması
ve işlenmesi mümkün olmayan pek çok veriyi anlamlandırabiliyor ve kendi pazarlama
operasyonlarımızı bu doğrultuda yönetebiliyoruz. Ayrıca bu yolla sektörü daha iyi anlamamız ve doğru hedef kitleye ulaşmamız
hız kazanıyor.

Gençlerden, ailelerden, renklerden, mutluluktan, doğadan ve özellikle güneşten ilham
alarak bu sihirleri mutfağımıza taşıdık. Bu
mutfak birlikte yemek yediğimiz kocaman,
uzun masalardan ve birbirimizle karşılaşıp
selamlaştığımız sokaklardan oluşuyor.
İsfanbul Alışveriş Caddeleri olarak her zaman verimlilik ve optimizasyona oldukça
önem veriyoruz. Bu yola çıkmadan önce misafirlerimizi dinledik, müşteri davranışlarını
izledik, kategori verimlilik oranlarını inceledik ve mevcut eksiklikleri gözlemledik. Bu
fikir de aslında böyle gelişti. Eski foodcourt
alanımıza göre metrekare verimliliği daha
yüksek bir alan yapılandırdık. İsfanbul Mutfak’ta Bigchefs, Viyana Kahvesi, Doyuyo gibi
birçok markayı misafirlerimizle buluşturduk.
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Mehmet Yeğen
ANPA GROSS CEO'SU

Bize biraz ANPA’dan bahseder misiniz?
ANPA sektöre özellikle fiyatları ile iddialı girdi ürünleri bu kadar hesaplı nasıl
satıyorsunuz? Bu işin sırrı nedir?
İlk olarak 1989 yılında Anadolu Pazarlama
adıyla sektörde 30 yıllık toptan tecrübemiz
vardır. 2016 yılında toptan fiyatına, perakende satış fiyatı politikasıyla AnpaGross
ilk Haramidere’deki 5.000 m2 mağazamıza start verdik. 2019 yılında ise tüm ARGE çalışmalarımızı tamamlayıp, ilk AVM
konseptimizi 212 AVM'de gerçekleştirdik.
Ürünleri bu kadar uygun satmamızın sebebi, şirketimizin perakende alışverişi toptan
ve ekonomik hale getirme misyonu, kısa ve
dönemsel indirim uygulamaları yerine her
zaman en düşük ve en hesaplı fiyat ilkesi ile
ve en önemlisi de alışverişe ek yük getiren
maliyetlerden (Reklam, dekorasyon, yüksek
kira) kaçınarak, kazanımlarını müşterilerine
sürekli fiyat indirimi olarak yansıtma uygulaması ile gerçekleşmektedir. Bu işin en
önemli sırrı ise müşterilerimizi önemsiyoruz.
Bazı kurumsal market zincirleri eskiden
amiral gemisiydi ve bir AVM açarken,
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“Sektöre daha birçok yenilik getirmek için
gece, gündüz çalışıyoruz.”
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birçok tavizle onları davet ederdi. Şimdi birçok proje sizinle yol almak istiyor. Bu süreç
nasıl oluştu? Sizin farkınız nedir?
Yukarıda da belirttiğim gibi müşterilerimizi
önemsiyoruz. Bir bardak çayı İstanbul’da 0,75
kuruşa da içebilirsiniz, 15 TL’ye de içebilirsiniz.
Burada çay aynı çay, bardak aynı, şeker aynı fark
ne sunum ve içilen lokasyonun fiziki özellikleri.
Bizim mantığımızda buna benziyor. Gereksiz
masraflar ile son tüketiciye giden fiyatı ve çok
fazla reklam harcamaları ile yine maliyetleri yükseltmemek bu şartlar ile ilerleyince fiyat
avantajımız oluşuyor. Ayrıca tedarik zincirimizde çok kuvvetli birçok ürünü daha üretilmeden
satın alıp, stoklarımıza dahil edip maliyeti düşürüyoruz. Bu konuda başarılı ve geniş bir ekibimiz mevcut.
ANPA’nın gelecek planları nasıl hedefleriniz
neler? Yabancı ya da yerli bir yatırımcı ile ortaklık düşünüyor musunuz?
Türkiye genelinde yaklaşık 30 mağaza hedefimiz olup, açacağımız yerlerde lokasyon metrekare (Gross modelinde büyük metrekareler
bizim için önemli) ve otopark alanları bizim için
önem arz etmektedir.
Açıldığımız günden bugüne kadar inanın birçok
yerli ve yabancı yatırımcı direkt ve dolaylı olarak
bir şekilde ortaklık ya da hisse devri modelleri
ile kapımızı çaldı. Bu bizi onore eden ve doğru
yolda olduğumuzu gösteren bir sonuç. Dediğim gibi çok teklif olmasına rağmen yabancı
ya da yerli yatırımcı modeli düşünmüyoruz. Burada EMKA ile birlikte bir yola çıktık. Aramızda
güçlü bir iş birlikteliği ve sinerji oluştu. Yolumuza mevcut halimizle devam ediyoruz.
12.500’den fazla ürünü tüketici ile buluşturuyorsunuz. Bu süreçte binlerce ürünün seçimi, fiyatlandırılması, kampanyalarıyla satış
destek çalışmalarını nasıl bir ekiple yürütüyor ve ne şekilde koordinasyon sağlıyorsunuz?
Yanlış
biliyorsunuz
ürün
çeşitliliğimiz
20.000'den fazladır. AnpaGross marketimizde
alt yapımız, güçlü lojistik alanımız ve güçlü ekibimizle bu süreci daha sağlam yürütmekteyiz.
İnsan kaynağına önem veriyoruz ve yetiştiriyoruz. Kurumsallaşma yolunda da hızla ilerliyoruz.
Sektördeki önemli profesyoneller ile kadromuzu güçlendiriyoruz. Pazarlama ekibimiz de dinamik sahayı ve sektörü takip ediyorlar ve son
olarak önemli bir bilgi akışı var aramızda.
Eklemek istediğiniz bir konu var mı?

Buradan
izleyebilirsiniz

Et borsası ve balık pazarı çalışmamız var. Bu
projemiz şu anda daha çok yeni olup, hazırlık
aşamasındadır. Gerçekleştiğinde ciddi ses getireceğimizi düşünüyorum. Sektöre daha birçok
yenilik getirmek için gece, gündüz çalışıyoruz.
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Didem Şekerel Erdoğan
Nielsen Türkiye Genel Müdürü

NIELSEN ARAŞTIRMA SONUÇLARINI AÇIKLADI:
“PANDEMİ, GIDA SATIŞLARINI ARTIRDI”
Dünyanın önde gelen araştırma şirketi Nielsen, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sürecinde ülkemizdeki tüketicilerin alışveriş tercihlerine ilişkin verileri paylaştı. Türkiye özelinde kategori detaylarını aktaran Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, pandeminin ilk 10 haftasında ciro
artışı bakımından temel gıda, hijyen ve ev bakım kategorilerinin başı çektiğini belirtti.
Tüketici, gıda ve hijyen ürünlerine yöneldi
Didem Şekerel Erdoğan, ciro artışı bakımından en çok öne çıkan ilk 10 kategorinin
maya (%351), kolonya (%305), un (%169),
pişirme yardımcıları (%125), turşukur&reçel-yap (%112), dondurulmuş gıda (%107),
toz tatlılar (%100), kek karışımı (%97), ağda
ve tüy dökücüler (%95) ve saç boyası (%94)
olduğunu açıkladı.
“Pandemi döneminde evde yemek yapma oranı arttı”
Nielsen’in nisan ayında, dünyanın 73 ülkesinde aynı anda gerçekleştirdiği Koronavirüsün Global Tüketiciler Üzerindeki Etkileri
Araştırması, tüketicilerin evde daha fazla
vakit geçirmesi ile birlikte evde yemek hazırlığının çok önemli bir aktivite haline geldiğini gösteriyor. Türk tüketicilerinin %80’i koronavirüs
sonrası evde daha sık yemek yaptıklarını ve yediklerini belirtiyor. Bu oran %54 olan Avrupa ortalamasının ve %51 olan dünya ortalamasının
çok üstünde.
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Makarna, un, maya gibi kategorilerdeki hızlı büyüme, tüketicilerin dünyada olduğu gibi Türkiye’de de “Comfort food”a yöneliminin sinyallerini veriyor. “Comfort food” geçmişi hatırlatan, genelde yüksek kalorili ve çocukluk çağında tüketilen yiyecekler için kullanılan bir tanımlama. Türkiye’de köfte ve makarnadan oluşan bir tabak veya kuru fasulye ile pilav ikilisi “Comfort food” yiyeceklere örnek gösterilebilir. Son
günlerde yeniden popülerlik kazanan evde ekmek yapımını da bu kapsamda değerlendirmek mümkün.
Kısacası tüketicilerin belirsizlik ve endişe dönemlerinde aşina oldukları, besleyiciliğine koşulsuz güvendikleri temel gıdalara yönelim gösterdikleri görüldü.
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Fatma Bozdağ Büyükyılmaz
EMKA Kiralama Hiz.ve Marka Danışmanlığı CEO'su

Sektörde birçok kiralama şirketi mevcut.
EMKA’yı diğer rakiplerinden ayıran farklar nelerdir?
EMKA'yı diğer rakiplerinden ayıran fark
sektöre Anchor'ı güçlü olan ve performansı
diğerlerinin en az dört katı olan bir Gross
Market modeli ile girmesi. Bu proje tailor
made bir konsept klasik kiralama şirketleri
gibi m² hesabı yaparak standart bir sunum
yapmıyoruz. Mevcut alanı efektif kullanıyoruz. 212 AVM’de her segmentde kiracı
ile çalıştık orada elde ettiğimiz deneyimle
ANPA vizyonu ile bir farkındalık oluşturuyoruz.
EMKA ile ANPA arasında organik bir bağ
oluşmuş durumda. ANPA’nın önümüzdeki süreçte yapacağı yeni oluşumları da
EMKA mı koordine edecek?
Evet. Her iki projenin de birbirine güvenmesi ile bu proje gerçekleşti diyebiliriz. Giriş
sürecinde birçok firma tabii ki ANPA’nın kapısını çaldı ama ANPA, 212’de oluşan sinerjiden sonra bizim koordinasyonumuzu daha
ayağı yere basan bir yaklaşım olarak değerlendirip, yolumuza (Yolumuza diyorum çünkü ANPA’yı bir müşteri değil, yol arkadaşı
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olarak nitelendiriyoruz.) beraberce devam
etmeye karar verdik.
212 Outlet’i de siz kiralıyorsunuz bildiğimiz kadarıyla giriş katında iki yeni
kafe konseptinde işletme açıldı. Bölgede hemen çekim noktaları oldular. AVM’ler içinde bu tip noktaların
AVM’ye sağladığı sinerjiden bahseder
misiniz?
Doğru, 212 Outlet AVM'yi biz kiralıyoruz.
1.000 m² bandında nargile, restaurant
yine 1.000 m² bandında Nostalji Bistro ile
bölgede ciddi çekim noktası haline geldiler. AVM’lerde bu tip noktaların alışveriş
haricinde yaşam alanı olması açısından
önem arz etmektedir. 212 Outlet AVM'de
bölgede bildiğiniz üzere de birçok iş merkezi ve tekstil merkezleri mevcut olup,
öğle aralarında bile çalışan ve yöneticilerin
uğradıkları ve sık sık ziyaret ettikleri alan
haline geldi. Yemek katımız zaten öğlenleri çevreye hizmet veriyor. Bu yeni kafe ile
de iş çıkışında sosyalleşme isteyen özellikle beyaz yakalıları düşünerek oluşturduk.
Sosyalleşme derken sosyal mesafe ve pandemi ile ilgili tüm kuralları da harfiyen uygulatıyoruz.
Haramidere ANPA’da farklı bir konsept
çalışıyorsunuz. Bu konsepten bize bahseder misiniz?
Haramidere AnpaGross Mega AVM sektörde şu ana kadar ciddi başarılı olan ve
hemen hemen birçok AVM'de olmayan
sürpriz konseptlerimiz olacaktır. Bunlardan birisi ToysGross oyuncak mağazası ile
ciddi perakende mağazasında da ses getirecek yeni bir markamız olacak. Anchor
marka olarak nitelenen birçok marka kiralama için bizden cevap bekliyor. Dediğim
gibi amacımız bir an önce kiralamak değil
konsepte uygun doğru kiralamalar yapmak.
Pandemi sürecine rağmen sektörden aldığımız duyumlar ANPA Haramidere’de
kiralama talepleri çok yüksek görünüyor. Bu süreçte neden yatırımcılar bu
projeye yatırım yapmak istiyorlar?
Bunun cevabı çok açık bir AVM'de Anchor'ı
güçlü ve performansı üst düzeyde ise giriş
sayılarında ve marka anlamında çok problem yaşamıyorsunuz. Çünkü zaten Anchor'ı marketim olan AnpaGross müşteriyi
çekiyor. Lokasyon olarak metrobüsün hemen yanı çok geniş bir otoparkı var. Bölge
ANPA ismini biliyor ve güveniyor. Tüm bu
bileşenler bir araya gelince birçok firma
paydaş olmak istiyor.
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ALP ÖNDER ÖZPAMUKÇU:

“ORGANIZE PERAKENDE ZOR KOŞULLARA RAĞMEN
ILK YARIDA EKONOMIYE KATKI VERMEYE DEVAM EDIYOR”

T

ürkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) ile
Nielsen tarafından hazırlanan, ‘TAMPF
- Nielsen Perakende Endeksi’ 2020 yılının ilk
6 aylık sonuçları açıklandı.

Perakende Endeksi’ 2020 yılı ilk 6 ay verileri açıklandı. Haziran 2020 verilerine göre
perakende sektörünün toplam cirosu geçtiğimiz yılın ilk 6 aylık dönemine göre enflasyon dahil %20 oranında artış gösterdi.

Türkiye’de organize perakendenin çatı kuruluşu olan Türkiye Alışveriş Merkezleri ve
Perakendeciler Federasyonu ile Nielsen
tarafından hazırlanan ‘TAMPF - Nielsen

‘TAMPF - Nielsen Perakende Endeksi’ verilerini yorumlayan TAMPF Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, “2020
yılının ilk 6 aylık sonuçlarına baktığımızda
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%20 oranında bir büyüme görüyoruz. Bu
enflasyondan arındırılmamış büyüme rakamı gıda perakendesinden geliyor. İlk 6 ayda
özellikle pandemi etkisi ile diğer kategorilerde önemli küçülmeler yaşanırken, gıda
perakendesi perakende içindeki tüm kategorilerden ayrışarak %33’lük büyüme yakaladı. Buna karşın gıda dışı perakende %34
oranında küçülme gösterdi. Desteklerin ve
düzenlemelerin de etkisi ile istihdamda, gı-
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dada %9, gıda dışında %6’lık bir artış gözlemlenirken, perakende genelinde büyümeler metrekare bazında da göze çarpıyor” diye konuştu.
Pandemi döneminde hayati önemde sayılacak gıda perakendesinin gerek mal tedarikinde gerekse hizmette hiçbir aksama yaşanmadan
faaliyetini hızlandırarak sürdürmesinin önemini vurgulayan Özpamukçu, perakende sektörünün yaşanan zorlu koşullara rağmen istihdama
pozitif katkı vermeyi sürdürdüğüne ve sektörde yatırımların halen devam ettiğine dikkat çekerek, “Bu veriler, bu zorlu koşullarda da organize perakende sektörünün ekonominin lokomotifi olmaya devam ettiğini gösteriyor” dedi.
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AND GAYRIMENKUL’ÜN İLK KONUT PROJESI AND PASTEL’DE
SATILAN DAIRE SAYISI 120’YE ULAŞTI

A

nadolu
Grubu’nun
gayrimenkul sektöründeki markası AND
Gayrimenkul’ün ilk konut
projesi AND Pastel; düşük
faizli konut kredisi kampanyasıyla ev sahibi olmak isteyenlerin tercihi oldu.
Haziran ayında başlayan
faiz kampanyası kapsamında, satılan daire sayısında 120 adede ulaşılırken, projede yaşayan aile
sayısı da 1.000’i geçti.
Son zamanların en düşük faizli konut kredi kampanyasına, Kartal'ın
en büyük ölçekli projelerinden biri
olan AND Pastel projesi ile dahil
olan AND Gayrimenkul, ev sahibi
olmak isteyenlere avantajlı koşullar
sunuyor. Kampanya kapsamında
0,64 faiz ve 180 ay vade uygulanırken, 1 yıl ödemesiz dönem ile yaşamaya hemen, ödemeye 1 yıl sonra
başlanabiliyor.
AND Gayrimenkul; avantajlı faiz
oranlarının açıklanmasıyla birlikte
haziran ayı başından itibaren büyük
ilgi ile karşılaşırken, tek projede satılan daire sayısı 120’ye ulaştı.
Projede Yaşayan Aile Sayısı 1.000’i
Aştı
AND Gayrimenkul, faiz avantajının
yanı sıra AND Pastel projesinde hemen tapu teslim yapılabiliyor ve hemen oturuma başlanabiliyor. Satışı
yapılan dairelerin hızlı bir şekilde
teslim operasyonunun da yürütülmesi ile birlikte AND Pastel’de yaşayan aile sayısı bini geçti.
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Kartal metrosuna 300 metre yürüme mesafesinde yer alan AND Pastel, 30.000 metrekare büyüklüğünde
peyzaj alanı, açık ve kapalı sosyal
aktivite olanakları ile siteden çıkmadan sosyalleşmeye fırsat sunarken;
market, okul öncesi eğitim kurumu,
kuaför, pastane, ATM gibi alanları ile
de evden uzaklaşmadan birçok ana
ihtiyacı karşılamaya yardımcı oluyor.
Alanında uzman danışmanlarla, standart yönetmeliklerin de üzerinde bir
deprem dayanıklılığı ile inşa edilen
projede aynı zamanda, büyük balkonlu (40 m²’ye varan) ve bahçeli
daireler günlük özel yaşamda kişisel
sosyal alanların yaratılmasına da olanak sağlıyor. Proje içerisinde yer alan
özel alanlar sayesinde proje sakinleri
kendi sebzelerini yetiştirebiliyor, hamak alanlarında dinlenebiliyor, piknik
ve spor gibi aktiviteler yapabiliyor.
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Kısaca şu an yaptıklarınızdan bahsedebilir misiniz?
Anpa ailesi olarak giderek büyüyoruz.
Ziyaretçilerimize sunduğumuz fiyat ve
kalite avantajları ile sektörde en çok
tercih edilen, önemli bir oyuncu haline
geldiğimizi söyleyebiliriz. Bünyemize
yeni kattığımız Anpagross Mega AVM
Haramidere ile birlikte AVM Yönetimi
olarak, profesyonel güçlü kadrolarımızla ziyaretçilerimize ve aramıza katılacak
olan yeni perakendecilere en iyi hizmeti
vermeyi hedefliyoruz. İki ay önce faaliyete açtığımız ve projemizde bulunan
en büyük Anpagross marketimiz ile
bölgede çekim merkezi olmayı en kısa
sürede başardık. Kompakt, tek katlı, ferah ve geniş, açık ve kapalı otoparklarımız sayesinde ziyaretçilerimize hızlı ve
konforlu şekilde alışveriş hizmeti sağlıyoruz. En önemlisi de çok uygun fiyatlarımızla ziyaretçilerimizi mutlu ediyoruz.
Sizce AVM sektöründe neler önem
kazanacaktır?
Alışveriş merkezlerinin içine artık çok
daha farklı fonksiyonların girebileceğini söyleyebiliriz. Hep aynı markalardan,
aynı özelliklere sahip tek tip kurguların
yerine farklılaşan modellere doğru gidilecek ve daha özgün konseptlere, yerel
markalar ve lezzetlere önem verilecektir. Aynı şekilde AVM Yönetimi, konsept
geliştirme ve teknolojinin önemi daha
da artacaktır. Özellikle bu dönemde
daha kompakt, ziyaretçisini yormayan,
alışverişini hızlı halledebilecek ve yerel
lezzetler tadabilecek, aynı zamanda uygun fiyatlı AVM’ler tercih noktası olacaktır.

Zehra Tümkaya
Anpa AVM Yönetim Koordinatörü

Müşteriler için neler yapıyorsunuz?
Biz müşterilerin beklentilerini önceden öngörerek, buna bağlı olarak çalışmalar yapıyoruz ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede
tutuyoruz. Planladığımız bütün işlerde ve kampanyalarda hep ziyaretçi odaklı düşünüyoruz. Sunduğumuz kampanyalarda kalite-fiyat avantajlarında çok iddialıyız. Teknolojiyi çok önemsiyoruz ve
yapmış olduğumuz bütün çalışmaları tahmine göre değil, veriye
dayalı yapıyoruz. Buna bağlı olarak profesyonel yaklaşımımız, güçlü ekipler, tecrübe, bilgi birikimi ve en önemlisi Anpa ailesi olarak,
sektör gücü ve know how’umuzu en iyi şekilde ziyaretçilerimize
ve iş ortaklarımıza yansıtıyoruz. Aldığımız geri dönüşlerde bizi çok
mutlu ediyor.
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şünüyorum. Benim hedef ve planlarım
da bu felsefeye dayanarak şekilleniyor.
Öncelikle kendinize saygı duyacaksınız
ve inanacaksınız, aynı zamanda doğru hedefler koyacaksınız ve her zaman
hedefinize doğru koşmada pes etmeyeceksiniz. Çok çalışmak değil, doğru ve
verimli çalışmak önemlidir. Anpa ailesi
olarak biz de önümüzdeki dönemlerde
doğru ve stratejik büyümeyi hedefliyoruz.

Hedefleriniz nedir?
Aslına bakarsanız bizim mesleğimizde; hedefler,
plan ve projeler hiç bitmiyor. Sürekli olarak bir devinim içinde oluyor ve her zaman daha iyiyi, farklılığı
ve daha güzeli nasıl sunabileceğiniz çabasıyla sarılıyorsunuz işinize. İş ortaklarınızın tamamının; yani
ziyaretçinizin ve kiracınızın mutlu olduğu bir dünya
yaratmaya çalışıyorsunuz. Ancak bunu başardığınız
zaman siz de başarılı sayabilirsiniz kendinizi diye dü-

C.Serhat Türkkan
Mall&Motto Genel Direktörü

Zehra Tümkaya
Anpa AVM Yönetim Koordinatörü
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TÜRKIYE’NIN EN

T

ürkiye, tarihi olduğu kadar
doğal güzellikleriyle de benzersiz bir ülke. Bunların başında da suyun kayaları binlerce
yılda oymasıyla oluşan kanyonlar geliyor. Ülkemizde sarp kayalıkların ortasında akıp giden su ve
çevresindeki dağların muhteşem
uyumunu izleyebileceğiniz çok
güzel kanyonlar var. Türkiye’nin
Ulubey Kanyonu’ndan Valla
Kanyonu’na, Saklıkent Kanyonu’ndan Cehennem Deresi Kanyonu’na kadar en güzel kanyonları yeni sayımızda sizlerle...

Kültürel ve doğal güzellikleriyle popüler
bir tatil noktası olan Türkiye, ziyaretçilerine
unutulmaz anlar yaşatıyor. Doğal güzelliklerimizin en etkileyici olanları da suyun
kayaları binlerce yılda oymasıyla oluşan
kanyonlar. Türkiye’de sarp kayalıkların ortasında akıp giden su ve çevresindeki dağların
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muhteşem uyumunu izleyebileceğiniz çok
güzel kanyonlar mevcut.
Türkiye’nin en güzel 10 kanyonu
Ulubey Kanyonu
77 metre uzunluğuyla Dünya'nın en uzun
ikinci kanyonu olan Uşak Ulubey Kanyonu’nun yaklaşık 500 yılda oluştuğu tahmin
ediliyor. Yüzlerce yıllık oluşumun izlerini
görmek için cam seyir terasına çıkıp, bu
görkemli manzarayı izleyebilirsiniz. Kanyonun içinden akan Banaz Çayı da manzaranın
güzelleşmesine katkı sağlıyor. Kanyon, etrafındaki karstik tepeleri ve aşınmış toprak yapısıyla görenleri kendisine hayran bırakacak
nitelikte.
Valla Kanyonu
Dünya'nın en derin ve geçişi en zor kanyonlarından biri olan Valla Kanyonu, Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde yer alıyor. Kanyonda trekking ve rafting yapmak isteyenler
için şahane seçenekler sunuluyor. Bölgeyi
gezmek ve ekstrem sporları deneyimlemek

için rehberlerden bilgi alabilirsiniz. Adrenalin dolu aktiviteleri değerlendirirseniz
kanyonda geçirdiğiniz gezinizi unutulmaz
kılabilirsiniz.
Karanlık Kanyon
Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yer alan Karanlık Kanyon, ekstrem spora meraklılar için
özel bir nokta. Rafting, kano gibi sporlar için
dünyaca ünlü rotalar arasında gösterilen
kanyon, özel kıyafetlerle uçuş yapılan wingsuit atlayışları için de vazgeçilmez bir destinasyon. Siz de farklı deneyimler yaşamak
isterseniz Karanlık Kanyon'u değerlendirebilirsiniz. Daha sakin bir gezi isterseniz de
kanyonun etrafındaki dağlar ve Fırat Nehri’nin heybetini görünce etkileneceğinizden
emin olabilirsiniz.
Saklıkent Kanyonu
Muğla-Antalya il sınırında yer alan Saklıkent
Kanyonu, Türkiye’nin en ünlü kanyonlarının
başında geliyor. Bir çobanın tesadüfen bulduğu bu kanyonda yürürken, gökyüzünü
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GÜZEL KANYONLARI!

görmek çok zor. Nehir üzerinde yeme-içme
alanlarının da yer aldığı kanyonda, buz gibi
akan suları aşarak, yürüyüş parkurunu deneyimleyebilirsiniz. Saklıkent Kanyonu’na
ulaşmanın en kolay yolu ise Dalaman’a uçak
bileti almak.
Köprülü Kanyon
Turistlerin çok sevdiği ve ilgi gösterdiği
kanyonların başında gelen Köprülü Kanyon, Antalya’da yer alıyor. 1973 yılında Milli
Park ilan edilen kanyonun içerisinde sedir
ormanları, kızılçam ve makilik alanların yanı
sıra Kapadokya’daki peri bacalarına benzer
taş oluşumlar yer alıyor. Doğal güzelliklerinin tadını çıkardıktan sonra rafting, jeep
safari, trekking gibi eğlenceli aktivitelere de
yönelebilirsiniz. Pek çok aktivitenin yapılabildiği kanyon, sıcak yaz günlerinde serinliğiyle size huzur verecek.
Cehennem Deresi Kanyonu
Gezmesi en zor kanyonlardan biri olan Cehennem Deresi Kanyonu, Artvin’in Arda-

nuç ilçesinde yer alıyor. Çok dik, bir kişinin
bile zor geçebileceği darlıkta ve 500 metre
uzunluğundaki kanyonda yürürken dikkatli
olmanızda fayda var.
Çatak Kanyonu
Türkiye’deki en güzel seyir teraslarından
birine sahip olan kanyonlardan bir tanesi
de Kastamonu’da yer alan Çatak Kanyonu. Yüksekten korkanların üzerine çıkmaya
tereddüt edeceği cam terasından şahane
fotoğraflar çekebilirsiniz. Kanyon açısından
çok zengin bir bölge olan Kastamonu’da
Çatak ve Valla’nın dışında Horma, Malyas,
Şehriban, Ersizlerdere Kanyonları da bulunuyor. Sizin de tatil rotanızda Kastamonu
varsa bu kanyonları mutlaka ziyaret edin.
Lamas Kanyonu
Mersin’in sıcak yaz günlerinde yerli ve yabancı turistlerin serinlemek için gittikleri
Lamas Kanyonu, zengin bitki çeşitliliğine
sahip. Erdemli ilçesinde yer alan kanyonun
ortasından Lamas Çayı akıyor. Uzun bir kanyon olduğu için trekking yapmak isteyenler

için güzel bir nokta.
Arapapıştı Kanyonu
Arapapıştı Kanyonu, Aydın’ın Bozdağan
ilçesinde yer alıyor. 6 kilometre uzunluğunda 380 metre yükseklikteki kanyonun
çevresinde bungalov oteller bulunuyor.
Kanyona giderken, yol boyunca göreceğiniz manzaralara hayran kalabilirsiniz.
Ihlara Vadisi
Dünya'da insanların yaşadığı en büyük
kanyon olma özelliğine sahip olan Ihlara
Vadisi, 18 km uzunluğunda ve 150 metre derinliğindeki doğal güzelliğine ek
olarak, kilise ve şapelleriyle de görenleri
kendisine hayran bırakıyor. Yerli ve yabancı binlerce turist her yıl, 14 kilometrelik vadi içinde kayalara oyulmuş barınaklar, mezarlar ve kiliseleri görmek için
Ihlara Vadisi’ni ziyaret ediyor. İsterseniz
bu oyuklara girerek vadiyi keşfe çıkabilir,
isterseniz de balon turu yaparak vadiyi
kuş bakışı görebilirsiniz.
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ACCOR OTEL GRUBU'NUN 2020 YILI
ILK YARI GELIRI 917 MILYON AVRO OLDU
Dünyanın öncü otel gruplarından Accor Otel Grubu’nun 2020’nin ilk yarısındaki konsolide geliri, COVID-19’un olumsuz etkilerine rağmen 917 milyon Avro oldu. Grup portföyündeki 747.805 odayı temsilen 5.099 otele sahip ve devam eden 206.000 oda kapasiteli projeleri ile organik olarak büyümesini sürdürüyor.

F

ransa merkezli Avrupa’nın en önde
gelen otel zinciri Accor Otel Grubu’nun, 2020 yılının ilk yarısındaki
konsolide geliri, global çaptaki COVID-19 salgınına bağlı olarak, 2019'un
ilk yarısına kıyasla %52,4 düşüşe rağmen
917 milyon Avro oldu. Salgına rağmen
Accor Otel Grubu, 12.000 oda ile 86 oteli
hizmete açarak organik büyümesini sürdürdü. Haziran 2020 itibariyle, grubun
portföyünde 747.805 oda (5.099 otel) ve
hazırlanmakta olan 206.000 odası (1.197
otel) bulunuyor. 3 Ağustos itibariyle,
Grup otellerinin %81'i açılmış durumda.
Yeni işletmelerde 46 milyon Avro gelir
Accor Otel Grubu, yeni işletmeler bazında (konsiyerj hizmetleri, lüks ev kiralamaları, lüks otel konaklamalarının özel
satışları ve oteller için dijital hizmetler)
2020 Haziran ayı sonunda benzer bir
bazda %40,5 düşüşle 46 milyon Avro gelir elde etti.
Grubun 2020 Haziran sonu itibariyle konsolide net borcu, 31 Aralık 2019 tarihindeki 1.333 milyon Avro'ya karşılık 1.092
milyon Avro oldu. Bu düşüşte esas olarak
Orbis'in 2020 Mart ayı başında 1,06 milyar Avro fiyatla elden çıkarılması ve Accor'un genel merkezinin bir varlık olarak
sınıflandırılmasından kaynaklanıyor.
Krizin ilerlemesiyle beraber Accor Oteller
Grubu da hasarı en aza indirebilmek için
acil bir tasarruf planını hayata geçirdi.
Haziran sonu itibariyle %60’ı tamamlanan, 60 milyon Avro'luk genel ve idari
(G&A) harcama tasarrufu devreye alındı.
Sonraki aşamada ise “Hafif varlıklı” (asset
light) bir şirket olma yolunda gerekli yol
haritası çizildi. Bu sayede de 200 milyon
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Avro'luk bir tasarruf öngörülmektedir.
Accor Yönetim Kurulu Başkanı ve
CEO’su Sébastien Bazin: “Krizin etkilerini sınırlandırdık.”
Accor Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su
Sébastien Bazin de 2020 mali yılının ilk
yarısını değerlendirdi: “Endüstrimizin
yaşadığı şok hem şiddetli hem de eşi
görülmemiş düzeyde. Aldığımız tedbirlerle grubumuzun son yıllardaki transformasyonu, sağlam finansal yapısı ve
çalışanlarımızın özverisi sayesinde krizin
etkisini sınırlamayı başardık. Krizin zirve

noktasını geride bırakmış olabiliriz ancak toparlanma süreci kademeli olacak.
COVID-19 krizi öncesinde başlamış olduğumuz tamamen ‘Asset Light’ iş modelline geçiş sürecini tamamlamalıyız.
Bu değişim COVID-19'un da ötesinde
bir önem taşımaktadır. Accor daha basit,
daha yalın, daha çevik ve hatta sahaya
daha yakın olmalıdır. Bu girişimler sektör
liderliğimizi genişletmemize, karar verme
sürecimizi daha verimli hale getirmemize
ve toparlanmamızı hızlandırmamıza olanak sağlayacaktır. Tüm bu süreç şeffaflık
içinde ve değerlerimize sadık kalınarak
hayata geçirilecektir.”
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T

ürkiye’nin coğrafi penetrasyonu en
yüksek kahve zinciri Kahve Dünyası, sürdürülebilir bir strateji ile
yaptığı yatırımlarla hem ekonomiye hem de istihdama katkı sağlamaya devam ediyor. 2020 yılını 30 yeni mağazayla
tamamlamayı hedefleyen Kahve Dünyası,
alışveriş merkezleri, caddeler ve seyahat
edenler için mola alanları gibi farklı noktalarda misafirleriyle buluşuyor. Hâlihazırda
400 adet akaryakıt istasyonundaki varlığını
bu yaz açtığı ve açmaya devam edeceği 3
otoban mağazasıyla da güçlendirmeyi arzu
eden Kahve Dünyası, 2020 sonu itibarıyla 50
milyon TL yatırım rakamına ulaşmayı hedefliyor.
“Hepimizin Ortak Noktası” söylemiyle hizmet veren Kahve Dünyası, mağaza ağını
yaygınlaştırarak, gücüne güç katmaya devam ediyor. Farklı ihtiyaçlara yanıt veren
farklı konseptleriyle hem Türkiye’de hem de
yurt dışında milyonlarca kahve tutkunuyla
buluşan Kahve Dünyası, dinamik hizmetin
özel ürünler ve dijital teknolojiyle desteklendiği, “Kahve Dünyası Al Götür” mağazalarıyla da Türkiye’nin her köşesine ulaşıyor. Misafirlerine 200’ü aşkın mağazasında
yaklaşık 2 bin 500 çalışanıyla hizmet veren
Kahve Dünyası, yeni mağazalarıyla Türkiye
ekonomisine destek olurken, istihdama da
katkı sağlıyor. Bu çerçevede 2020 yılını 30
yeni mağazayla tamamlamayı planlayan
marka, büyük şehirlerin yanı sıra seyahat
edenlerin de uğrak noktası olan otoban
mağazalarında da ürünlerini Kahve Dünyası
severlerle buluşturuyor.
Kahve Dünyası yatırımlarla büyümeye
devam ediyor
Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan perakende sektörünün içinden
geçtiği zor dönemi atlatmak için çok büyük bir çaba gösterdiğinin altını çizen Kahve Dünyası Genel Müdürü Kaan Altınkılıç,
yeni normalde Türkiye’nin ve sektörün yeni
bir başarı hikâyesi yazması için ellerinden
geleni yaptıklarını söyledi. Bu doğrultuda
Kahve Dünyası’nın mağaza yatırımlarını ertelemek yerine ellerini taşın altına koyarak
yola devam etmeyi tercih ettiklerini belirten
Altınkılıç, “Böyle dönemlerde kimi markalar
yatırımlarını durdurup, elindekileri korumaya odaklanır. Biz ise riskleri doğru şekilde
analiz ederek, yatırımlarımızı sürdürmeye
karar verdik. Covid-19 gündemi nedeniyle
ev dışı tüketimin azalmasıyla birlikte online
mağazamızda agresif yükselişler gözlemledik. Mart ayının ortasından mayıs ayının
sonuna kadar geçen sürede online satışlarımızda %700’lük artışın yanı sıra online
mağazamızı ziyaret eden kişi sayısında da
çok ciddi yükseliş yaşandı. Bu artışta elbette
yaptığımız yoğun iletişim çalışmaları, doğru

KAHVE DÜNYASI YIL SONUNA KADAR 50 MILYON TL
MAĞAZA YATIRIMI YAPMAYI HEDEFLIYOR

Kaan Altınkılıç
Kahve Dünyası Genel Müdürü
pazarlama stratejimiz, indirim ve kampanyalarımız da etkili oldu. Örneğin sevdiklerimizle
bir araya gelemediğimiz Ramazan Bayramı döneminde kutu çikolatalarımıza olan talep bir
önceki döneme göre yaklaşık 10 kat arttı” dedi.
Bu süreçte gördükleri yoğun ilgi sonucunda online’a yönelik yatırımlarda vites geçişini daha
ani bir şekilde yaptıklarını ifade eden Altınkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Koronavirüs sürecinin ilk 1.5 ayında depo yatırımı gerçekleştirerek, online mağaza operasyonumuzu 5 katı
büyük bir alanda yürütmeye başladık. 1 Haziran itibarıyla mağazalarımızın yeniden açılmasıyla kahve tutkunlarının yoğun ilgisiyle karşılaştık, herkesin dışarıda olmayı özlediğini
gördük. Bu da bize güç verdi ve ürünlerimizi daha çok kişiyle buluşturmak için mağaza
yatırımlarımıza aynı kararlılıkla devam ettik. Şimdi bir yandan yeni mağazalar açarken, bir
yandan da mevcut mağazalarımızdaki 'müşteri deneyimini' normalleşme sürecinde daha da
keyifli hale getirmek için hâlihazırda sunduğumuz teknolojik hizmetlerimize başka hizmet
ve sunum alternatifleri de ekliyoruz.”
Kahve Dünyası’nda online’a yatırım devam ediyor
Londra’da mağazası bulunan Kahve Dünyası, Londra özelinde bir online mağaza açmak
için tüm süreçleri tamamladığını açıkladı. Yeni normal dönemde de online yatırımlara sürdürülebilir bir şekilde devam edeceklerini söyleyen Altınkılıç, mağazalarının kapalı olduğu
süreçte online’da hızlı ve doğru aksiyonlar alarak lezzet dolu ürünlerini, Kahve Dünyası severlerle kesintisiz bir şekilde buluşturduklarını söyledi. “Pandemi süreci bize çok şey öğretti.
Bu dönemde iç pazarda kazandığımız deneyimden Londra mağazamızda da faydalandık.
Yetkili mercilerin aldığı kararlar neticesinde Londra mağazamız 9 Temmuz’da kapılarını misafirlerimize tekrar açtı. Şimdi sırada online mağazamızın açılışı var” diyen Altınkılıç, eylül
ayı itibarıyla hizmet vermeye başlayacak Londra’daki online mağazaları için şunları söyledi:
“Online mağazamız ilk adımda sadece Londra’da hizmet verecek. İlerleyen dönemlerde durumu değerlendirip İngiltere’nin başka şehirlerine de ulaşabiliriz. Öncelikli hedefimiz Londra’daki Kahve Dünyası severlerin mağazamızda keyifle tükettikleri ürünlerimizi evlerine kadar ulaştırmak. Online için bir depo yatırımı da yaptık. Londra’daki Kahve Dünyası severlerle
evlerinde buluşmak için çok heyecanlıyız.”
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BOYNER’DEN
TÜRKİYE’NİN ÖZGÜN
STİLİNİ MODAYA
TAŞIYAN TARZ BİR
İLETİŞİM KAMPANYASI:
“BİZİM TARZIMIZ GÜZEL”

M

oda perakendeciliğine kattığı yeniliklerle adından sıklıkla söz ettiren
Boyner, Türkiye’nin kendine özgü,
renkli ve kapsayıcı değerler panoramasından ilham alan çarpıcı bir iletişim kampanyasına imza attı. 39 yıldır hizmet veren ve
halen 37 ilde milyonlarca ziyaretçi ağırlayan
Boyner reklam filminde, Türkiye’nin her köşesinde tanıklık ettiği çeşitliliği, renkliliği,
insanımızın beğenilerini, ilgilerini, farklı ve
bizi biz yapan özelliklerini, çağdaş moda
ve yaşam tarzı ile birleştiriyor. Kampanyada
vurgulanan, “Bizim Tarzımız Güzel” söylemi,
'tarz' kavramını bir moda ifadesi olmanın
ötesine taşıyarak, milletçe sahip olduğumuz
ve gurur duyduğumuz özgün renkleri ve
bizi biz yapan değerlerimizi anlatmak amacıyla kullanılıyor.

yüzden çok özgün, çok
kapsayıcı ve çok güzel.
Farklılıklara açık, ilham verici ve renkli.
Çünkü biz tarzımızı sadece giydiklerimiz
ile değil, değerlerimiz, tavrımız ile ifade
eden bir toplumuz. Bizi tüm dünyada,
sanatımız ile yemeğimiz ile müziğimiz ile
dansımız ile modamız ile özgün kılan da
bizi eşsiz, benzersiz yapan da bu renkli
tarzımız. Boyner, Türkiye’nin bu renkli ve
iyi insanlarına içinde iyiliği de barındıran
bize özgün tarzımızı koruyarak, kültürel
zenginliğimizi ve çeşitliliğimizi de kucaklayarak tam 39 yıldır hizmet veriyor.

Türkiye’nin tarzını güzel kılan nedenler
bir arada

Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren
Çamurdan yeni reklam filminin hikâyesi ile
ilgili şunları söyledi: “Boyner olarak 37 ilde
110 mağaza ile Türkiye’nin her bölgesinden insanlara dokunuyoruz. Milyonlarca
insanın mutlaka Boyner’le bir hikâyesi ve
deneyimi var. Biz de yeni kampanyamızda tüm Türkiye’yi ve değerlerimizi, ortak
özelliklerimizi kucaklamak istedik. Sahip
olduğumuz bu değerlere, renkliliğe, çeşitliliğe ve iyilikseverliğe ayna tuttuk. İnsanımızın ortak duygularını ve özelliklerini
güncel bir bakış açısıyla yorumladık, moda
ile iddialı bir şekilde harmanladık. Çok etkileyici ve cesur bir iletişim kampanyası
hazırladık. Kampanyamızın hikâyesi, stili,
müziği ve yaratıcı detayları ile çok dikkat
çekeceğine inanıyorum. Bu film ayrıca,
Boyner’in yeni hikâyesinin ilk adımı. Bundan sonraki süreçte, müşterilerimiz çok
daha dinamik ve heyecan verici, kıpır kıpır
bir Boyner’le karşılaşacak. Yaşatacağımız
yenilikçi müşteri deneyimi ve projelerle,
müşterilerimizin hayatına değer katmaya,

Boyner’in, “Bizim Tarzımız Güzel” başlığını
taşıyan reklam filminde, Türkiye’nin özgün
yaşam tarzı ve zengin insan profil mozaiği
modern bir yorum ve çarpıcı bir dille ifade
ediliyor. Bizim insanımız en 'cool' haliyle
dursa bile bayramlarda büyüklerini ziyaret
eder, ellerini öper. Yolda kalan bir araba
gördü mü, koşuya çıkanlar da takım elbiseliler de el verir, gerekirse kan ter içinde
kalarak arabayı iter. Dünyanın pandemi döneminde keşfettiği kolonyayı, yüzyıllardır
misafirine kapıdan gelince ikram eder. En
havalı ve asi algılanan 'cool' genç delikanlı
bile mahallede büyüklerinin halini hatırını sorar, askere giderken, Türk bayrakları
ile havalara fırlatılır. Evlenmeden hamamda eğlencesini de yapar, kınasını da yakar,
moda dergisinden fırlamış hali ile gittiği
düğünde eğlenen gelin ve damat ile birlikte
ceketi beline bağlayıp göbek atar, stilettoları ile halay çeker. Türkiyemizin tarzı işte bu
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Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren
Çamurdan: “Yeni reklam filmimiz ortak
özelliklerimize ayna tutuyor.”

Moda / MALL&MOTTO

onları şaşırtmaya, ‘Boyner’de geçirdiğim zaman bana iyi geliyor’ dedirtmeye devam edeceğiz. İyilik, iyiliği yaymak ise her zaman olduğu gibi vazgeçilmezimiz olacak. Müşterilerimizi
de bu iyilik hareketine daha fazla dahil edecek ve iyiliği hep birlikte çoğaltacağız. Moda
sektörüne nefes kesen, özgün, kıpır kıpır yeni bir duruş, yeni bir bakış açısı getireceğiz.”
Boyner’in, “Bizim Tarzımız Güzel” reklam kampanyası, TBWA İstanbul imzası taşıyor. Filmin
yapımını Depo Film, yönetmenliğini Gönenç Uyanık üstlendi. Müzikleri ise Fast Forward
tarafından yapıldı.
TV, dijital, outdoor, radyo, dergi, gazeteler ve Türkiye’nin farklı köşelerinde görebileceğiniz
kampanya 18 Temmuz tarihinde yayına girdi.
Boyner/“Bizim Tarzımız Güzel” reklam filmi künyesi:
Reklam veren: Boyner Büyük Mağazacılık
Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı: Nurçin Koçoğlu
Marka Yönetimi Müdürü: Ebru Eğilmez
Marka Yöneticisi: Gizem Piroğlu, Fırat Alagöz
Sosyal Medya Yöneticisi : Hazal Altuntaş
Reklam Ajansı: TBWA\Istanbul
CCO: İlkay Gürpınar
CD: Arkın Kahyaoğlu
Yaratıcı Ekip Lideri: Erdem Güler, Renan Erdener
Yaratıcı Ekip: Ece Aktürk, Bilgin Aydın
Genel Müdür Yardımcısı: Ela Bilgisel
Marka Ekibi: Funda Eriş, Yekta Öncel, Katya Atat
CSO: Toygun Yılmazer
Stratejik Planlama Direktörü: Ceren Şehitoğlu
Kıdemli Stratejik Planlamacı: Gizem Yalçın
Prodüksiyon Ekibi: Evrim Saraçoğlu, İrem Akalın
Yapım: Depo Film
Yönetmen: Gönenç Uyanık
Müzik: FFW
Stilist: Oğuz Erel
Post-Prodüksiyon: İmaj

Boyner/“Bizim Tarzımız Güzel” fotoğraf çekimi künye:
Yapım: 212
Fotoğrafçı: Fırat Meriç
Stilist: Oğuz Erel
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BIÇAK KEMIĞE DAYANINCA
“Kısayol tuşları her zaman işe yaramaz”

Fırat ÇAPKIN
Eğitmen I Yazar I Konuşmacı

Y

az sıcaklarının epeyce yükseldiği bugünlerde kimi zaman yağmur, kimi
zaman sert rüzgar, kimi zaman da
pırıl pırıl bir güneşle baş başa kalıyoruz. Sonbahara yaklaşıyoruz. Aman ha Barış
Manço’nun, “Nane Limon Kabuğu” şarkısını
dinlemeden sonbahara girmeyin. Hastalıklara karşı faydalı tarifler ise şarkının sözlerinde.
Bu ay ki yazımda sizlerle bizim coğrafya insanlarının çok sık kullandığı “Kısayol/ShortCut” konusunu paylaşmak istiyorum.
Ne zaman şirketlerde önemli konularda işler
çıkmaza girmeye başlarsa bizim yönetici-

ler veya patronlar, “Yok mu bu işin bir olur
yanı” diye hemen değişik kanalları zorlayarak çözümler aramaya başlarlar.
Oysa son dakika golü yemek yerine o durum yaşanmadan önceki adımları sağlam
atsalar daha iyi olmaz mı? Olmaz efendim.
Çünkü bizler bu coğrafyanın insanları olarak
ekmeğinden midir, suyundan mıdır bilinmez
ama her işi son dakika yapmayı seviyoruz.
Bu arada planlı ve programlı çalışanlara da
haksızlık etmemekle beraber 16 yıllık eğitmenlik ve danışmanlık deneyimim bu planlı
ve programlı çalışanların %20 civarında ol-

duğunu gösteriyor.
Covid-19 krizi tüm sektörlerde yeni normale alışmayı tetiklerken alışveriş merkezleri ve perakendecilerin daha tansiyonlu
bir iş hayatı yaşamasına neden oluyor. Bir
anda alışveriş merkezlerine gitmek yasaklanırken, diğer yandan serbest bırakılıyor.
Öyle dinamik bir süreç yaşanıyor ki tüketiciler de perakendeciler de alışveriş merkezleri yönetimleri de gerçekten bu kriz
sürecini yönetmekte zaman zaman zorlanıyor. Kişisel düşüncem ise bu süreci birçok ülkeye göre çok iyi organize ettiğimiz
yönünde.
Krizlerle birlikte gelişen olaylara plansızlık
ve programsızlık açısından bakarsak;
•Krizlerle çok fazla haşır-neşir olan bir ülkeyiz; bir kriz planınız var mı?
•Stratejik olarak ekonomik göstergelere
göre şirketinizin finansal “Kötü durum senaryosu” var mı?
•Gerçek verilerle gerçek durumu yansıtan
bir bütçe ve planlama ile çalışmaya alışık
mısınız? Yoksa herhangi bir bütçeye bağlı kalmaksızın şirket için harcama yapmak
daha mı kolay geliyor?
•Modern pazarlama araçlarını kullanmayı
iyi bilen bir ekibe sahip misiniz?
•Dijital pazarlamayı sadece “Instagram ve
facebook” olarak düşünenlerden misiniz?
•Yoksa çevrenizde sürekli her konuyu bil-

52

Makale / MALL&MOTTO
diğini iddia eden ilgisiz kişilerden görüş alıp, ekibinize uygulamaya ve uygulatmaya mı çalışıyorsunuz?
Bu maddelere sizler de eklemeler yapın lütfen.
Bunları sizlere yazarken dikkatinizi çekmek istediğim konu net olarak şu: Yöneticiler ve patronlar olarak değişik konularda eyleme geçmeyi
severiz. Konu işlerle ilgili sağlam altyapı çalışmalarını düzenlemeye gelince, “Yıllardır biz böyle yapıyoruz, eski köye yeni adet gerekmez!”
diyerek emek, zaman, para ve bilgi harcayarak yapılması gereken işleri erteleyebiliyoruz.
Ama ne zamana kadar? Son dakikaya kadar!
İşte o son dakika gelince, emek, zaman, para, bilgi harcayarak yapılması gereken işler tamamen popüler kültür tutumuyla yapılıp, sonrasında beklenen sonuçlar alınamayınca da büyük bir kriz patlıyor ve şirkette ortalık toz duman!
Ben diyorum ki, şirketinizde işleri yaparken emek, zaman, para ve bilgi harcayın. Neden mi?
Bıçak kemiğe dayanmasın diye.
Yani, şimdi tam zamanı!
-Ekibinizle düzenli bilgi akışı içeren kısa ve etkili toplantılar yapın.
-Kriz senaryolarınızı aynı bir film senaryosu hazırlar gibi hazırlayın ve mutlaka yazarak çalışın.
-En kötü senaryodan iyimser senaryolara kadar kriz planları hazırlayın.
-İşinin uzmanlarından destek alın, herkesten değil.
-Ekibiniz ile bu konuları çalışırsanız onların da konuyu sahiplenmesini, şirketi sahiplenmesini olumlu yönde tetiklemiş olursunuz.
-Krizlerle karşılaştığınızda kesinlikle gemiyi ilk terk eden siz olmayın.
-Liderliğinizi, yöneticiliğinizi bu noktada tam anlamı ile sergileyin.
Hepinize sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve güzel günler diliyorum.
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BOYNER’DE MÜŞTERILERIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN
YEPYENI BIR HIZMET BAŞLADI
Müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak ve onlara değer katmak için geliştirdiği yenilikçi hizmetlerine bir
yenisini ekleyen Boyner, sektöründe bir ilki gerçekleştirerek, arabaya servis hizmetini başlattı. İnternet
mağazası üzerinden yapılan alışverişlerde, mağazadan teslim almak istiyorum seçeneğini tercih eden
müşterilere bir de ayrıca arabaya teslimat seçeneği sunuluyor. Siparişlerini mağazaya girmeden teslim
almak isteyenler bu seçeneğe tıklayarak paketlerini otopark alanında, araçlarından inmeden teslim
alabiliyor.

Alışverişte yenilikçi ve müşterilerine
değer katan hizmetler geliştirmeye
devam eden Boyner, arabaya servis
hizmetini hayata geçirdi. Sektöründe
bir ilki gerçekleştirerek, yeni hizmetini devreye alan Boyner, müşterilerinin internet mağazasından yaptığı
alışverişlerini arabalarına teslim ediyor.
Müşterilerin hayatını kolaylaştıran bir deneyim
Günün yoğun temposunda zaman
kazanmak isteyen ve pandemi kaygısı nedeniyle AVM’ye girmeyi tercih
etmeyenlere özel geliştirilen arabaya teslimat hizmeti için online alışverişlerde mağazadan teslim almak
istiyorum seçeneğinin seçilmesi ve
ardından arabaya teslimat seçeneğinin işaretlenmesi yeterli oluyor. Gelen SMS ile randevuları oluşturulan
müşteriler belirtilen gün ve saatte
alışveriş merkezinin otopark alanında araçlarından inmeden ürünlerini
teslim alabiliyor.
6 mağazada hizmet veriliyor
Boyner, arabaya servis hizmetini ilk
aşamada İstanbul’da; Metropol İstanbul, Capitol, Forum İstanbul, Vadistanbul AVM ile Ankara’da; Ankamall ve Panora AVM olmak üzere 6
mağazada başlattı.
Boyner, seçili mağazalarda başlattığı
bu hizmeti önümüzdeki dönemde
diğer mağaza ve şehirlere de yaygınlaştırmayı hedefliyor.
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bir öykü, işlenen bir hikâye, kurgu bir dünya olur ki kolaylıkla içinde kaybolabileyim.
Üçüncüsü genelde güncel olaylara bağlı ya
da eski zamanları anlatan ve tamamen bahsettiğim türlerin dışında gelişen yazılardan
oluşan kitaplar olur. Böylece hiçbirinden
sıkılmadan halet-i ruhiyeye göre okumak
kendinize de iyi gelir.

Burcu Polatdemir

NLP Uzmanı & Çocuk Kaygı Terapisti

KITAP YOLCULUĞU
Herkesin ‘kitaplarla kendince haşır neşir olmaya dair’ farklı bir tecrübesi mutlaka vardır. Ben çocukluğumdan beri ağır Türk ve
Dünya Klasikleri dâhil olmak üzere okumayı, kendime en iyi bildiğim arkadaşım olarak
seçtim. Kitap okumak, bana yeni ufuklar açmasının yanı sıra hayata bakış açımı, düşünce biçimimi yıllar süren gelişim ve değişimle
birlikte baştan aşağı evrimleştirdi.

Benim için ne yaz ne kış fark eder kitap
okuyabilmek için. Çoğu zaman kafanızda
sorunlar dönüp dolaşırken, canınız bazen
hiçbir şey yapmak istemezken, içinde bulunduğunuz durumdan çıkmaya çalışıp da
çıkamazken, uykusuz kaldığınızda dönüp
durup başarısız olurken, hep yanı başınızda
sizi sorgusuz sualsiz beklerler. Zihninizi yeni
yolculuklara çıkarmak üzere...
Bunun için verebileceğim en çarpıcı örneklerden biri dünya klasikleridir. Özellikle; Fransız Edebiyatı’nda Emile Zola’nın
Germinal adlı eserinde kitap bitene kadar
günlerce hikâyenin geçtiği cadde ve sokaklarda, tüm ayrıntılarıyla betimlenmiş evlerin
odalarında dolaşır gibi onca kahramanla eş
zamanlı yaşadım her şeyi. Tıpkı elimde bir
kamera varmış da hepsini ona kaydederken,
zihnime de kaydediyormuşum gibi... Nasıl
bir yazım dili, nasıl bir anlatımdır anlatması
zor. 2020 yılında olduğumu bilip, bundan

70-80 yıl öncesindeki yaşananlara zihninin
en aydınlık köşelerinde hissedebilmek inanın ki paha biçilemez... Sadece hikâyeler
değil elbette koskoca bir bilgi dünyası da
hediye eder bize binlerce kitap arkadaşlığı...
Ne gariptir, insanoğlu kitabı geçmiş çağlarda bilgiden korktukları için yakıp yok ederken; şimdi dünyayı yeniden yaratabilmek
için başköşeye koyuyor. Kitap bana göre
hiçbir zaman hak ettiği değeri göremedi
ama ona en iyi değeri sahiden onun kıymetini bilenler verebilir diye düşünüyorum.
Örneğin; kitaplarınızı kimseye ödünç vermemeniz sakınmak gibi algılansa da kişinin
önemli bir parçası diye düşünüyorum. Kendinize ait bir kitabı ödünç vermektense aynı
kitaptan hediye almayı yeğliyorum. Bana
göre güzel bir kitap verilecek en güzel hediyedir.
Kitap okumak, ebeveynseniz çocuklarınıza
bu konuda model olmak onlara da vereceğiniz en kıymetli alışkanlıklardan biridir
diye düşünüyorum. Sizin okuduğunuza alışkınlarsa onlara ‘kitap okuyun‘ demenize de
gerek kalmayacaktır böylece. İnsana yeni bir
ben katan, dünyasını zenginleştiren, en güzel arkadaştır kitaplar…
Siz hep var olun, yeni dünyalara, yeni bizlere
hoş geldin deyin...

Ergenlik yıllarında birçok kişiden asosyal
damgası yemek bile onlardan beni uzaklaştıramadı. Aksine daha çok bağladı. Kitap
bana göre keşfedilmeye hazır bir dünya,
ayak basılmamış yepyeni bir gezegen… Tıpkı uyku gibi geçici süreyle dünyayla bağınızı kopardığınız değişik bir yolculuk... Hepsi
kendi içinde ayrı bir hareket barındıran onca
sayfa arasında insanın başka şey düşünmesi
de pek mümkün olmuyor tahmin edeceğimiz gibi…
Bütün bunların dışında insanlardan uzaklaşmak istediğinizde fiziksel ayrılıklara da
zorlamaz sizi kitaplar... Sayfalar arasında
bir bakmışsınız dağ, tepe, karanlık odalar,
bilmediğin şehir sokakları sürüklenip gitmişsiniz. Çoğu zaman bu soruyla karşılaşırım, ‘nasıl o kadar sıkılmadan okunur diye?’
Bunun karşılığında da durmaksızın kendi
uyguladığım formülü tavsiye etmişimdir
hep. Elimde mutlaka 3 adet kitap bulunur:
Biri mesleki, akademik olabilir bilgi yoğunlukludur sürekli okumaktan sıkıldığımda
(Hatta özellikle ders kitabı vs. gibiyse bazen
zorla da okunabilirler maalesef ki) diğerine
kolaylıkla geçebilirim. Diğerinde mutlaka
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VAKKO’NUN YENİ MAĞAZACILIK KONSEPTİ VAKKO 365

‘Moda Vakko’dur sloganıyla ayrıcalıklı bir yaşam tarzını belirleyen VAKKO, şimdi yepyeni bir
mağazacılık konseptiyle farklı
sezonların koleksiyonlarını çok
özel fiyatlar ile aynı mağazada
bir arada sunuyor.

Vakko 365’de Vakko kadın, erkek, eşarp,
monogram, Vakko Couture ve V2K Designers’ın tasarımları yanı sıra Vakkorama koleksiyonlarından da ürünler yer alıyor.
Farklı sezonlara ait tasarımların özel ayrıcalıklar ile yer aldığı Vakko 365, İstanbul’un
gözde alışveriş merkezi Kanyon’da haftanın
7 günü 10.00-22.00 saatleri arasında Vakko
dostlarını ağırlıyor.
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TOPRAĞA YATIRIMIN PÜF NOKTALARI

Toprağa yaptığınız yagırımın karlı olması
için nelere dikkat etmek gerektiğini sizlerle
paylaşıyoruz.

Engin Yıldırım
Kazançlı bir yatırım için arsa almak yatırımcılar tarafından en çok kullanılan akıllı bir
yatırım enstrümanıdır. Arsa yatırımlarından
kısa vadede kazanç elde edebilmek için
gelişmeye açık bölgeleri sıkı takip ederek,
imar durumu hakkında sağlam bilgiye sahip
olmalısınız. Yeni yerleşim yerleri, güzergah
yakınlarına yapılması planlanan hastane,
okul, alışveriş merkezi benzeri yapılar kısa
ve orta vadede civardaki arsaların değerini
de artırır. Arsa almak uzun vadede daima
kazandırır. Arsa yatırımı yapmanın, konut
almaya benzemez. Çünkü konutu gezerek
muhtemel sorunları görebilir veya belediye ile tapu ve kadastro müdürlüğünden
imarla ilgili pürüzleri araştırabilirsiniz. Arsa
almak ise daha detaylı araştırma gerektirir.
Unutulmamalıdır ki konut kira getirir, ancak
arsanın getirisi yoktur; Üzerine vergi de vermek gerekir.
Arsa satılmak istendiğinde reel bazda kar
ettirmelidir.
Arsa satın alırken öncelikle imar izni olup
olmadığı öğrenilmelidir. İmar izni varsa, arsanın imar durumu incelenmelidir. Konut,
ticari alan, iş yeri, sosyal hizmet alanı olup
olmadığı sorgulanmalıdır. Arsaya inşaat yapabilme hakkının ne kadar olduğu da öğrenilmeli, zemin etüdü incelenmelidir. İpotek,
şerh, haciz, özel şahıs, şirket veya kamu kuruluşuna ait kullanım hakkı gibi mülkiyetle
ilgili bir sorunu olup olmadığı araştırılmalıdır.
Altyapısı olmayan yerden alınacak arsa, çok
uzun vadeli bir yatırımdır. Yolun nereden
geçeceğine dair bilgi sahiolmak önem taşır.
Yollar ya en tepe ya da en taban alanlardan
geçer. Arsa, satılmak istendiğinde reel bazda kar ettirmelidir. Bunu sağlayabilmek için
ilk ve en önemli kural arsa yatırımını değerinin altına satın alabilmektir. Önemli olan
alırken kazanmak.

1) Doğru Fiyattan Alım Yapın
Mal alınırken kazanılır deyimi en çok toprak
alımları için geçerlidir. Doğru fiyattan alınmış bir toprak asla kaybettirmez. Unutmayın yatırım kazancınızı alış fiyatınız belirler
2) Şehrin Gelişen Aksını Takip Edin
Gelişim aksi yönündeki toprak yatırımı her
zaman diğer bölgelerdeki yatırımlardan
daha fazla kazandırır. Bunun için iyi bir araştırmanın yanı sıra, gelişimi iyi okuyabilmek
de oldukça önemlidir.
3) İmar Planlarını Okuyun
Doğru bir ürün alımı yapabilmek için bölgedeki proje ve planları çok ciddi incelemek
gerekir. Bu konuda bilginiz yoksa mutlaka
bir uzman yardımı alın.
4) Ateşli Alıcı Olmayın
Bir duyum almış olabilirsiniz; Aynı bölgede
çok kazanmış bir arkadaşınız olabilir. Asla
ateşli alıcı olmayın. Unutmayın toprak asla
bitmez ve de her zaman kazandırır. Ateşli
alıcılar hata yaparlar en kötüsü de pahalı
alım yaparlar.
5) Planlarınızı 3 zaman diliminde yapın
Toprak yatırımcısı iseniz mutlaka tavsiyem
kısa, orta ve uzun vadeli planlarda alımlar
yaparak riski dağıtın; Kar marjınızı artırın.
Kısa vadede ucuz alın hızlı satın. Orta vadede proje bölgesinden alın, değerlendirin ve
satın. Uzun vadede büyük kazançlar hedefleyin.
6) Merkezi boşverin çevresine odaklanın
Gelişim merkezinde rantın büyüdüğü yerde
risklerde o oranda artar. Bu nedenle gelişimin merkezinden değil, çevresinden alım
yapın. Metrekare fiyatları ucuz olanları tercih edin. Gelişim ivme yönünü görerek alım
yapılacak çevreyi belirleyin.

7) Kaçırdıklarınıza üzülmeyin
Ateşli alıcı olmak ne kadar kötüyse, kaçan
ürün için canını sıkmakta o kadar kötüdür.
Unutmayın her zaman doğru toprak yatırımı
vardır. Kaçana üzülmek yerine fırsata odaklanın.
8) Bölge Gelişim Planlarını iyi inceleyin
Gelişim planları, ürününüze en fazla değer
katacak parametrelerin başında gelir.
9) Resmi İşlemlerinize Dikkat Edin
“Ticaret ayrıdır, dostluk ayrı” sözünü asla
unutmayın. Kapora vermeden önce iyi düşünün. Tapu işlemlerinize özen gösterin.
Aldıktan sonra araştırma yapmayın. Yabancılar avukatlık hizmetini en fazla anlaşma
öncesinde alırlar; Başlarıda ağrımaz. Bizler
ise genellikle hiçbirşeyi okumadan imzalarız,
sonra avukat ile durumu çözmeye çalışırız.
10) Satış Zamanını iyi Belirleyin
Satış için çok acele de etmeyin geç de kalmayın. Toprak yatırımlarının artışta olduğu
ve de resesif geçen dönemleri vardır. Resesif
dönemlerin başında iseniz satabilrsiniz. Ama
sonuna geldiğinizde bekleyin tekrar artışa
geçtiği maksimum noktada satışı gerçekleştirin.
11) Kendinize Güvenilir Bir Emlak Yatırım
Danışmanı Bulun
Unutmayın bu adımı başta yaparsanız diğer
on adımı sizin için daha kolay ve hızlı olacaktır.
Sonuç: Doğru yerde, doğru zamanda, doğru
arsa yatırımı yapmak ve birikimlerinizin güvenle artması için dikkat etmeniz gereken 4
temel kural vardır.
1.Kurumsal firmaları tercih edin
2.Gelişmeye açık lokasyonları tercih edin
3.Resmi kurumlardan teyid edin
4.Ödemenizi tapu teslimi sırasında yapın
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HOME OFFICE KALICI OLDU EVLERE
BIR ODA DAHA ISTENIYOR
Evrim Kırmızıtaş Başaran
Lüks Gayrimenkul Danışmanı

Bu zorluğu yaşayanların
yeni ev arayışına girdiğini aktaran Başaran, “Birçok şirket evden çalışma
dönemi bu yıl sonuna
kadar uzattığını açıkladı. Öte yandan sağladığı
avantajlar nedeniyle evden çalışmayı kalıcı hale
getiren şirketler de var.
Evden çalışma şeklinin
devam edeceğini gören
müşterilerimiz artık bir
oda daha istiyor. Uzmanlar da ev-iş dengesini sağlamak; oturma
odası, yatak odası gibi
yerlerdense farklı ortamda çalışılması gerektiği önerisinde bulunuyor” diye konuştu.

İnsanların çoğunun koronavirüsle tecrübe ettiği evden çalışma şekli normalleşme
adımlarına rağmen birçok şirkette uygulanmaya devam ediyor. Bazı şirketler ise sağladığı kolaylıklar nedeniyle home office çalışma şeklini kalıcı hale getirdiklerini duyurdu.
Bu nedenle yeni ev arayışına girenler, artık
çalışma odası olarak kullanmak üzere bir
oda daha istiyor.
Emlak alışkanlıkları değişti
Koronavirüsün gayrimenkul sektöründe
birçok değişime neden olduğunu belirten
Lüks Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Salgın başladığından beri
müşterilerimizden farklı talepler aldık. Yürüyüş yapacak alanlarının olmamasından
ve komşulardan gelen gürültülü seslerden
şikâyetçi olanlar apartmanlardan müstakil
evlere geçmek istedi. Virüs endişesiyle tatile çıkmak istemeyenler ev ve tatili bir arada
yaşamak için havuzlu evler istedi. Müstakil
ya da havuzlu villalar için bütçesi olmayanlar balkonlu ya da teraslı ev arıyor” dedi.
“Evde tartışmalar yaşandı”
Lüks Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran’ın verdiği bilgilere göre bir
diğer talep ise çalışma odası olarak kullanmak üzere yeni bir oda.
Birçok şirketin koronavirüsle ilk defa evden
çalışmaya başladığını belirten Başaran, “Bu
alışık olmadığımız bir durumdu. O nedenle
birçok insan bu konuda zorlandı. Özellikle iki çalışanın ve eğitim alan öğrencilerin
bulunduğu evler çok sorun yaşadı. Bir kişi
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online toplantı yaparken, diğerinin
odaklanması gereken bir işi oldu. Çocukların ders çalışması gerekti. Böyle
olunca hem herkesin verimi düştü hem
de ev içinde tartışmalar yaşandı” dedi.
Uzmanlar da öneriyor
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TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARINDA
ARABULUCULUK

Gonca Tekeli
Avukat

Alışveriş, her ne kadar iki taraflı alım satım
ilişkisine dayansa da aslında en önemli unsuru “Tüketici”dir. Zira alışverişin dengesini belirleyen de arzı oluşturan da satıcının
kendisini pazarlamak istediği yegâne kişi de
tüketicidir. Bu nedenle bu iki taraflı ilişkinin
daha büyük ölçüde korunan tarafı da tüketici olmaktadır.
Mevzuatımızda tüketicinin korunması için
özellikle 2013 yılından itibaren süregelen
kapsamlı yasa çalışmaları söz konusu. 6502
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve beraberinde hazırlanan, özellikle son
zamanlarda artan elektronik ticaret nedeniyle yayımlanmış olan, 6563 Sayılı “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında
Kanun”, “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik
İletiler Hakkında Yönetmelik”, “Elektronik
Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet
Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik”, 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve
bunların ikincil düzenlemeleri çerçevesinde
tüketiciler için adeta güvenli bir alan yaratılmaya çalışılmakta.
Fakat tüketici için her ne kadar bu yasal güvenceler çok büyük önem arz etse de onun
için esas olan günün birinde satıcı ile yaşayacağı herhangi bir sorunda bu sorunun en
kısa zamanda çözümlenmesi olacaktır. Alışveriş hızlı gelişen ve hızlı sonuç alınan bir
ilişki türüdür. Bu nedenle, satın alma aşamasında hızlı hareket eden tüketicinin, sorun
yaşadığında da bu hıza uygun bir çözüm
elde etmek istemesi zaten tüketim ilişkisinin
doğası gereğidir.
Dolayısıyla Tüketici uyuşmazlıklarının da bu
yapının doğasına uygun şekilde çözümleniyor olması esasında ilişkinin tamamlayıcı bir
unsurunu oluşturmaktadır. Tüketici uyuşmazlıklarının çözümü için mevzuatımızda iki
aşamalı bir sistem öngörülmüştür; tüketici

hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri.
Her yıl değişen belirli bir parasal değerin altında kalan uyuşmazlıkların tüketici hakem
heyetleri ile çözümlenmesi, bu sınırın üzerinde kalanların ise tüketici mahkemelerinde dava açılarak karara bağlanması gerekmektedir.
Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel
Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 adli
istatistik verilerine baktığımızda, 2019 yılında tüketici mahkemelerinde yıl içinde açılan dava sayısının 59.589’a ulaşmış olduğu,
2018 yılından devredilen dosya sayısının ise
72.725 olduğu, dolayısıyla yıl içinde toplam
134.774 adet davanın devam etmekte olduğu görülüyor. Yine aynı istatistiklere göre
bu davaların 2019 yılında karara bağlanabilenlerin reel oranı sadece % 45,7.
Prensip olarak iki aşamalı bu sistem hızlı
bir çözüm amacı gütmekte ise de uygulamada tüketici uyuşmazlıklarının yoğunluğu,
yargılamanın uzun sürmesine ve yukarıdaki
tablonun ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla sistem bu anlamda
düzenlemeden beklenen faydayı yaratamaz
hale gelmiştir. Bu aşamada da daha hızlı ve
ekonomik çözüm yolları arayışına gitmek
kaçınılmaz olmuştur.
Tüketici uyuşmazlıklarında, tüketicilerin
erişebileceği kaliteli alternatif çözüm yöntemleri sunan kurum ve kuruluşlara ulaşımın kolaylaştırılması, Avrupa Birliği Direktifleri çerçevesinde de teşvik edilmektedir.
(2013/11/AB Direktifi)
Bu bağlamda 22 Temmuz 2020’de 7251
sayılı Kanun ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna 73/A maddesinin eklenmesi yönünde bir düzenleme yapılarak, doğrudan tüketici mahkemelerinde
açılacak davaların zorunlu arabuluculuk
dava şartına tabi kılınması kararlaştırılmıştır.
(Tüketici hakem heyetlerinin görev alanına
giren hususlar ve buna karşı tüketici mahkemelerine yapılacak itirazlar ile kanunda
sayılı bazı istisnalar hariç olmak üzere.)
Bu demek oluyor ki, Kanunun yayımlanmasından itibaren artık tarafların, tüketici mahkemesinde dava açmadan önce zorunlu
arabuluculuk basamağını atlamaları gere-

kecektir. Bu şekilde Tüketici Mahkemelerinde dava açılmasını gerektiren koşullardan
önce arabuluculuk yöntemi ile tarafların uzlaşması teşvik edilmektedir.
Kural olarak, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 18/A/11
maddesi uyarınca, dava şartı olan arabuluculukta taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin
sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, yargılama giderinin tamamından
sorumlu tutulur ve bu taraf lehine vekâlet
ücreti hükmedilemez. Ancak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 73/A maddesi,
bu kurala bir istisna getirmiştir. 73/A maddesine göre, tüketicinin geçerli mazereti
olmaksızın ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi
durumunda, tüketici yargılama giderinden
sorumlu tutulmayacak ve tüketici lehine
vekâlet ücretine hükmedilebilecektir.
Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının çeşitli amaçları vardır. Ortaya çıkan sorunun
çatışma değil uzlaşma kültürü ile ortadan
kaldırılması her ne kadar hedeflenen amaçlardan olsa da özellikle tüketici uyuşmazlıkları gibi hızlı ve ekonomik çözüme muhtaç
ilişkilerin dengesi açısından, tarafların mahkeme yargılamasının uzun ve ağır işleyen
yapısından kurtulması asıl amaç olmalıdır.
Dolayısıyla arabuluculuk dava şartı asla tüketiciler için fazladan bir aşama, zaman ya
da hak kaybı yaratacak bir şart değildir.
Tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuğu
zorunlu hale getirmekle esas amaçlananın,
sulh ile uyuşmazlığın ortadan kaldırılmasına
çaba sarf etmekten geçtiğini unutmamak
gerekir.
Uzlaşma için sunulan bu kısa, hızlı ve ekonomik çözüm yolunu amacı doğrultusunda
kullanmak ise alışverişin taraflarının niyet ve
çabaları doğrultusunda olacaktır. Bir süredir
diğer bazı yargılama aşamalarından önce
de zorunlu olarak gidilmesi gereken arabuluculuk yolu yavaş yavaş beklenen amaca
ulaşmaktadır. Çiçeği burnunda bu yeni düzenleme de, tüketici açısından hedeflenen
çerçevede bir sonuç elde edileceği ümidiyle
hızlı ve adil çözümlere vesile olsun…
Av. Gonca Tekeli
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hayvanlardan elde edildiğini belirten Özürün, “Dönerin renginin, tadının ve yumuşaklığının istenen şekilde olması için sadece 18
aydan küçük, üreticinin kendi tarlasındaki
yem bitkileri ile beslenmiş danaları tercih
ediyoruz. Eti sadece karkas olarak temin
ediyor ve kendimiz işliyoruz. Böylece dönerimizin kalitesini güvence altına alırken aynı
zamanda yerel hayvancılık işletmelerimizi
de destekliyoruz. Hem tarım ve hayvancılıkta üretimin artması hem de kırsalda sosyoekonomik gelişmenin gerçekleşebilmesi için
küçük aile işletmelerinin desteklenmesini
sosyal sorumluluğumuz olarak görüyoruz”
dedi.
“Kadın istihdamını artırmaya devam”

SEKTÖRÜNDEKİ TEK KADIN YÖNETİCİYDİ ŞİMDİ GİRİŞİMCİ OLDU
Et sektöründeki tek kadın üst düzey yönetici olan Bahar Özürün, sektöre girişimci ve
kendi işinin patronu olarak geri döndü.
ÖzDöner markasını yaratan Özürün, en kaliteli döneri üretme iddiasının yanında kadın istihdamını artırma ve yerel hayvancılığı
destekleme projeleri ile sektörde farklılık
yaratıyor.
“Hedef Kitlemiz Dönerini Kendi Takan
Kaliteli Dönerciler”
Daha önce sektörün önemli markaları Bereket Döner ve KasapDöner’de Genel Müdür
pozisyonunda görev yapan Bahar Özürün,
et ve döner sektöründeki deneyimini, ortağı
ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu girişimi
ile ÖzDöner markasına taşıdı.
Döner’in Türkiye’de doğup Almanya’da
sektör haline geldiğini belirten Özürün,
“ÖzDöner, Türkiye ve Almanya’da hazır döner sektöründe 25 yılı aşkın tecrübeye sahip
dört girişimci tarafından kuruldu. Bizim damak tadımız ve el işçiliğimiz ile Alman gıda
ve et işleme teknolojisinin ideal bir birlikteliğini oluşturduk. Dünyaya en önemli kültür
ihracımız, sokak yiyecekleri trendinin yıldızı
olduğuna inandığımız geleneksel dönerimizi yılların tecrübesi ile ama ilk günkü heyecanımızı koruyarak üretiyoruz” dedi.
Türkiye’de hazır döner sektörünün 20 yıllık
bir geçmişi olduğunu belirten Özürün, “Biz
işimizi dönerin kontrollü şartlarda fabrikalarda üretilip satış noktalarına soğuk zincir
kırılmadan ulaşması olarak tanımlıyoruz.
Ham madde giriş ve ürün çıkış kontrolleri,
muhafaza ve işleme koşulları, ileri et işle-
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me teknolojileri, kimyasal ve mikrobiyolojik
analizler gibi son tüketim noktasında yapılması mümkün olmayan işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında dönerini özenerek
takan, tadı ile meşhur olmuş yerel dönercilerden farkımız yok. Biz de etlerimizi itinayla
seçerek alıyoruz, sinirlerini dikkatle ayırıp,
ince ince açıyor, etin tadını baskılamayacak
kadar sosluyoruz. Ustalarımızın en az 24
saat dinlenmiş soslu etlerden özenle taktığı
dönerlerimiz 12 saat -40 derecede şoklanıyor ve merkez ısısı -18 dereceye ulaşıyor. Bu
dönerde artık mikrobiyolojik bir üreme söz
konusu olmuyor, üstelik pişirme sırasında
da üst yüzey pişerken iç kısmı hala donuk
kaldığı için taze etteki gibi zararlı bakteri
üretme riskini barındırmıyor” dedi.

Bugüne dek kadın istihdamını ve girişimciliğini artırmaya yönelik projeler geliştiren
Özürün, “Kadınların çalışma hayatının her
seviyesinde daha yoğun görev alması gereğine inanıyorum. Bugüne dek de bu konuda birçok projenin içinde yer aldım. ÖzDöner’de de et hazırlama ve döner takma
gibi erkek egemen olanlar dahil tüm işlerde
kadın çalışanlara fırsat verilmesini sağlayacağız” dedi.
“Üretimde Covid-19 önlemleri”
“Tüm üretim süreçlerimizde hijyen ve sanitasyon kurallarını zaten üst düzeyde uyguladığımız için Covid-19 nedeniyle büyük bir
değişiklik olmadı” diyen Özürün alınan önlemleri şöyle sıraladı: “Tesis yerleşimimizde
zaten her personelin çalışma tezgahı birbirinden farklı ve aralarındaki fiziksel mesafe
olması gerekenden fazla. Sadece dinlenme
zamanlarında mesafe kurallarına uyarak ve
olası risklere karşı semptom takibi yaparak
sürece uyum sağladık.”

Bu detayların işletmeler ve son tüketici tarafında yeteri kadar bilinmemesi yanında
dönerde çok önemli olan et seçimi ile ilgili
kaygılar nedeniyle kaliteli ürün sunmayı hedefleyen işletmelerin hala kendi dönerlerini
takmaya devam ettiğini belirten Özürün,
“Aslında bizim hedef kitlemiz de tam olarak
bu işletmeciler, çünkü biz de aynı onlar gibi
dönerimizin üstüne titriyoruz. Zaten ürünümüzü deneyip bunu gördüklerinde bir daha
asla kendileri takmıyorlar. Hem zahmetli
bir üretim prosesinden kurtuluyorlar, hem
mutlu müşteriler ile cirolarını, düşük fire
oranı ile de karlarını artırıyorlar” dedi.
“Küçük Hayvancılık İşletmelerine Destek”
“Bir döner ancak kullanılan et kadar iyi olabilir” felsefesini merkeze alan ÖzDöner’de
et seçimine büyük önem veriliyor. Kullanılan
etlerin küçük yerel üreticilerin yetiştirdiği

Bahar Özürün
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SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER
Güneş yanığına doğal çözümler
1 kahve fincanı madensuyu
1 salatalık
1 patates
1 çorba kaşığı zeytinyağı

Suna Dumankaya

Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

Hazırlanışı:
Salatalık ve patatesi kabuklarıyla beraber meyve sıkacağından geçirin. Bu karışıma
zeytinyağı ve madensuyunu da ekleyip karıştırın. Spreyli bir şişeye koyun, cildinizi
sakinleştirir.

Kakaolu güneş koruyucu
50 gr kakao yağı
100 gr susam yağı
1 tatlı kaşığı ceviz yağı
1 çay kaşığı tentürdiyot
8 damla sevdiğiniz esans
Hazırlanışı:
Kakao yağını benmari usulü eritip diğer yağlarla karıştırın.
Spreyli bir şişeye koyun, kullanımınız için hazır.

Önemli Bilgi
Güneşin yararı olduğu kadar zararıda var kısa aralıklarla çıkmalısınız sabah ve öğlen 4’ten sonra güneşlenmelisiniz
fazlası cildinizde istemediğiniz lekeler ve kuruluklar çatlamalara neden olur dikkat edin. Güneşlenirken omega 3, C ve
B vitaminleri gerekli doğal yiyeceklere dikkat edilmeli cilt su kaybına uğradığı için tuzlu deniz suyu çok fayda sağlar.
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INTERCITY İSTANBUL PARK'TAN KAMUOYUNA DUYURU

I

ntercity İstanbul Park, "Formula 1 yarışlarının ülkemize geri getirilmesi hususunda son dönemde yabancı ve yerli
basın kanallarında ve sosyal medya
platformlarında çıkan haberlere istinaden
kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur" dedi.
Intercity İstanbul Park'ın Formula 1 yarışları hakkındaki kamuoyu açıklaması: "Formula 1 yarışlarının ülkemize geri getirilmesi çalışmalarını, İstanbul Park pistinin
işletmesini aldığımız 2013 yılından bu yana
büyük bir arzu ve titizlikle yürütmekteyiz.
Dünyanın en özel pistlerinden Intercity İstanbul Park’ın işletmesini devraldığımız ilk
günden bu yana motor sporları, trafik güvenliği ve otomotiv sektörü için her yıl 300
günden fazla etkinlik, eğitim programları
ve festivaller düzenlemekteyiz.
2017 yılından itibaren Formula 1 yarışlarının ülkemize geri getirilmesi
projesi, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınmış
ve Formula 1 yönetimi ile
gerekli görüşmelerin yürütülmesi görevi T.C. Cumhurbaşkanlığınca tarafımıza
verilmiştir. Dünyanın en iyi
yarış pistlerinden biri olarak
gösterilen Intercity İstanbul
Park’ın ve İstanbul’un, Formula 1 yarışlarına yeniden
ev sahipliği yapabilmesi için
Formula 1 yönetimi ile görüşmelerimiz aralıksız devam etmektedir.
Özellikle 2020 yılı takviminde yer almak için görüşmelerimiz sürerken, Formula 1
yönetimi ile yaptığımız gizlilik sözleşmesi kapsamında,
detaylarını şu anda paylaşamayacağımız bir aşamada
olduğumuzu ve uygun şartların sağlanması durumunda
Intercity İstanbul Park olarak
kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılacağını paylaşmak isteriz."
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hastalıklara da neden olmaktadır. Hashimoto gibi otoimmün tiroiditler, tiroid bezlerimizin daha az çalışmasına neden olur. Buna
bağlı olarak metabolizma hızı azalır ve kilo
alma durumu devam eder.
Obezitede yağ oranı azaldıkça TSH değeri normale gelmeye başlar. TSH yüksekliği
saptananlarda muhakkak tiroid hastalıkları
araştırılmalıdır. Hipotiroidi hem kilo vermeyi
engeller hem de tüm sindirim sisteminizi ve
beden fonksiyonlarını yavaşlatır.

Fatma FİDAN
Uzm.Diyetisyen

Metabolizma için çok kritik olan tiroid hormonlarının yeterli çalışması için beslenme
düzenine dikkat etmek gerekiyor.
TİROİDE DOST BESİNLER
İyot

METABOLIZMANIN HIZ DÜĞMESI “TIROIT”
Tiroit, tiroit bezi ve köprücük kemiği arasına yerleşmiş bir salgı bezidir. Tiroit bezinin
görevi tiroid hormonlarını üretmek, depolamak ve gerektiğinde kana vermek ve metabolizmayı kontrol altına almaktır. Bu salgı
bezi metabolizmayı ve vücut ısısını düzenler, enerji kaynaklarının kontrolüne yardımcı
olur.
Hipotiroidi, tiroid bezlerinin az çalışması
olarak bilinmektedir. Vücudumuzun enerji
dengesini tiroid bezlerimiz belirler. Bu bezler az çalıştığında metabolik hızımız da azalır. Tiroid bezlerinin az çalışması obeziteye
neden olurken, bu durum tam tersi bir etki
de yaratabilir. Obezite sonucu tiroid bezleri
az çalışmaya başlayabilir.
Son yıllarda obezite ve tiroid hastalığı arasında oldukça ilginç ve önemli bilgiler ortaya çıkmış ve obezite ile hipotiroidinin
karşılıklı etkileşim içerisinde bulunan iki
durum olduğu anlaşılmıştır. Yani bir yandan
hipotiroidi obeziteye yol açarken, diğer taraftan obezitenin (şişmanlığın) bizzat kendisinin de tiroid bezi bozukluğuna neden
olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bozuklukta yağ
hücreleri tarafından salgılanan “Leptin” adlı
hormon rol oynamaktadır. Leptinin görevi
beyinde doyma hissi sağlamaktır.
Obez kişilerde yağ dokusu arttığından dolayı leptin hormonunun düzeyi de yüksek
bulunmaktadır. Şişmanlarda artan leptin,
beynimizdeki hipofiz bezinden salgılanan
ve tiroid bezinin çalışmasını düzenleyen
TSH’yi yükseltirken, TSH’nin bizzat kendisi
de yağ dokusu artışına ve kilo alımının hızlanmasına yol açar.
Obezite, hashimoto tiroidi gibi otoimmün

İyot, tiroid foksiyonları için elzem bir mineraldir. Eğer ihtiyacınızdan fazla alınırsa otoimmün tiroid hastalığına neden olmaktadır.
İhtiyacınıza uygun, yeterli düzeyde iyot almaya özen gösterilmelidir.
Çinko
Çinko, T4’ün T3’e çevrilmesini yani metabolizmanın hızlanmasını sağlayan minerallerden biridir. Vücudun tiroid hormonlarını
‘aktifleştirmesine’ yardımcı olur. Araştırmalar, çinkonun vücudun tiroid bezini tiroid
hormonlarını salgılamasını söyleyen hormon olan TSH'yi düzenlemesine yardımcı olabileceğini göstermektedir. Çinkodan
zengin olan; ceviz, badem, tam tahıllar, deniz
ürünleri, tavuk, yumurta, sığır eti, kuzu eti,
süt ve süt ürünleri gibi besinler yeme alışkanlıklarınız arasında olmalıdır.
Selenyum
Selenyum minerali, tiroit hormonu için
önemli rol oynuyor. Selenyumdan yetersiz
beslenildiğinde, kanda T4 ve TSH hormonu yükseliyor, T3 hormonu düşüyor. Yapılan
araştırmalar selenyumun tiroit dokusunda
selenoprotein içeriğinden dolayı elzem bir
mineral olduğunu gösteriyor. Yapılan araştırmada selenyumun haşimato hastalığında
anti TPO-TGA miktarını azalttığını söylüyor.
Ceviz, hindi ve dana eti, balık, kabuklu deniz
ürünleri, süt ürünleri, sebze ve meyveler, tam
tahıllılar, yumurta, ay çekirdeği selenyum
kaynağı olarak zengin besinlerdendir.
E vitamini
Beslenmenize keten tohumu ilave edin. Hem
lif oranı hem de E vitamini ve çinko minerallerinden zengin bir besindir. Günde 1 yemek
kaşığı kadar taze öğütülmüş keten tohumu
yemeklerinize ilave ederek tüketmeye çalışıl-

malıdır.
D vitamini
Araştırmada, hipotiroidi olan bireylerin aynı
zamanda çok düşük miktarda D vitaminine
sahip oldukları gözlemlenmiştir. Araştırmaya
göre düşük D vitamini seviyesi aynı zamanda
düşük kalsiyumla ilişkili olması sebebiyle hipotiroid şiddetini ve derecesini arttırmasıyla
büyük ilişkidedir.
Probiyotikler
Yapılan güncel araştırmalar, artık birçok hastalıkların bağırsak mikrobiyotasıyla yakından
ilişkili olduğunu söylüyor. Çalışmalara göre
bağırsaktaki floranın kötü durumda olması tiroit problemlerini de tetikleyebiliyor. Bu
yüzden bu floranın sağlıklı kalması ve gerekli
durumlarda probiyotik takviyesinin yapılması, bu durumu iyileştirmeye katkı sağlayabilir.
Yeşilçay
Hipotiroid hastalarına önerilen içeceklerden
birisidir. Metabolizma hızını %5-10 arası arttırdığı yapılan çalışmalar ile kanıtlanmıştır.
Tüketilmemesi gereken besinler
Yapılan araştırmalarda soya kaynaklarında
bulunan fito-estrojenlerin tiroid hormonlarını üreten bir enzimin çalışmasını baskılayabileceği görülmüştür. Soya fasulyesi ve soya
ürünlerinin tüketilmesi önerilmez.
Aynı zamanda soya takviyeleri tüketen kadınlarda hipotiroidizm görülme riskinin de
3 kat daha yüksek olduğu görülmüştür.
Tiroid hormonlarının çalışmasını azaltan yiyecekler (Guatrojenik besinler) aşırı tüketilmemelidir. Brokoli, Brüksel lahana, lahana,
karnabahar, hardal, kırmızı turp, soya fasulyesi, şalgam gibi guatrojen besinleri pişirerek tüketmemiz guatrojen madde miktarını azaltacağı için pişmiş olarak tüketilmesi
daha faydalıdır.Alkol, kafein, sigara ve şeker
tiroid bezi için zararlıdır. Tüketimi azaltılmalıdır.
Tiroidde en fazla görülen problem ödemdir.
Günde 2-2,5 litre su tüketilmelidir.
İçerisindeki kadmiyumdan dolayı çikolatayı
tiroid hastalarının dikkatli tüketmesi gerekmektedir. Fazla alınan kadmiyum selenyumu vücuttan atar.
Düzenli egzersiz yapılmalıdır. Egzersiz tiroid
bezinin salgısını dengeler.
Stresten uzak durulmalıdır. Stres birçok
hastalık gibi tiroid bulgularını da tetikler.
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DERBEDER BİZİ ZOR ZAMANLARDA
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Sözü müziği Barış Manço’ya ait olan
‘Evel-allah’ ve 90’ların unutulmaz şarkılarından sözleri Soner Arıca’ya, müziği Soner
Arıca ve Sezgin Gezgin’e ait olan “Derbeder”i yeniden yorumlayan Barbaros, yaz
başında yayınladığı Derbeder’in ardından
önümüzdeki günlerde dinleyicileriyle Barış
Manço şarkısıyla buluşmaya hazırlanıyor.
Barbaros ile ünlü isimlerle yaptığı iş birliklerini ve önümüzdeki aylarda dinleyici ile
buluşacak yeni projelerini konuştuk.
Karantina döneminden bir single ile çıktınız. Bu programlı mıydı, yoksa içinde
bulunduğumuz durumun müziğe yansıması mıydı?
Aslında Derbeder şarkısı, klibi ile birlikte
pandemiden önce hazırdı. Bir anda karantina süreci başlayıp evlere kapanınca bizler
de bir süre bekledik. Ne olduğunu, bu sürecin ne zaman biteceğini ve yansımalarını
görmeye çalıştık. Bu kadar uzun süreceğini
tahmin etmemiştik. Sonra daha fazla bek-

lememeye karar verdik. Müzik elbet bir yol
bulur dedik ve mayıs ayında şarkıyı yayınladık. Üretmeye, paylaşmaya devam etmek
istedik. Müziğin böyle zamanlarda insanları manevi olarak bir araya getiren bir tarafı
var. Derbeder bu anlamda zor zamanlarda
dinleyicilerimle beni buluşturdu.
Opera’dan Pop’a farklı tarzların sesisiniz.
Müzikal olarak kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz?
Konservatuvarda şan eğitimi aldım. Teknik
olarak Bariton bir sese sahibim. Bu eğitimim
sesimi doğru kullanmamı ve klasik repertuvara da hâkim olmamı sağladı. Tahir ile
Zühre, Seni Seviyorum Mükemmelsin Şimdi
Değiş gibi müzikallerde rol aldım. Müzikaller ya da farklı tarzlarda şarkılar söylemek
bir şarkıcı olarak ufkunuzu açıyor. Caz ve
pop müzik ise yolculuğumun başından bu
yana hem dinleyici hem de yorumcu olarak
hayatımda olan türler.
Şarkıya ve klibe gelen tepkiler nasıl?
Şarkı kısa sürede 2 milyon izlenme oranına
yaklaştı. Dinleyicilerin ilgisinden çok memnunum. Hatta şarkının sahibi Soner Arıca ile
bir Instagram canlı yayını yaptık. Onun da
onayını almak ve şarkının yeni yorumunu
beğendiğini dile getirmesi beni çok mutlu
etti. Hatta yayında Derbeder’i birlikte seslendirdik.
Başarınızın bir sırrı da konuştuğunuz dillere bu kadar hâkim olmanız diyebilir miyiz? Kaç dil biliyorsunuz?
Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve Yunanca
konuşuyorum bu dillere ek olarak Portekizce, İspanyolca, Arapça ve Rusça şarkılar da
söylüyorum. Aslında diller işin bir parçası.
Öncelikle iyi yorumcu olmaya ve doğru şarkı
söylemeye odaklanmak ve bunun için çalışmak gerekiyor. Klasik eğitim aldığım için zaten okul döneminde de farklı dillerden klasik
eserler seslendiriyoruz. Birçok dilde söylemenin en önemli avantajı ki bunu Instagram’da
dünyaca ünlü isimlerle yaptığım yayınlarda
da gördüm. Birlikte düetler yapmanın ve
farklı kültürlere dil aracılığıyla hâkim olmanın
keyfini yaşamak. Farklı diller bana o kültürlere daha çabuk adapte olmanın yolunu açıyor. Ama önemli olan müziğin dilini bilmek.
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Dünyaca ünlü birçok isimle Instagram
üzerinden müzikseverlerinizle buluştunuz. Bu isimleri ikna etme süreci nasıl
oldu?
Aslında bu süreci menajerlik şirketim Pasion
Turca yürüttü. Onların sayesinde bu isimlerle buluşma şansım oldu. 80 Günde Müzikli
Devr-i Alem konseptiyle yola çıktık. Hepsiyle çok güzel arkadaşlıklar da kurdum. İspanya’dan Cecilia Krull, Almanya’dan The Weather Girls’ün efsane solisti Dynelle Rhodes,
Fransa’dan Viktor Lazlo, Güney Afrika’dan
Pumeza Matshikiza, Sırbistan’dan Lena Kovacevic, İngiltere’den The Puppini Sisters,
Kanada’dan IMA, Hindistan’dan Arunaja,
Yunanistan’dan Stan Antipariotis, Portekiz’den Dulce Pontes, Londra’dan Orta Doğu’nun Frank Sinatra’sı olarak anılan Omar
Kamal gibi dünyaca ünlü isimlerle yayınlar
gerçekleştirdim. Umarım farklı starlarla bu
yolculuk devam edecek.
Sırada ne var? Bundan sonraki projeleriniz neler?
Yakın zamanda bir Barış Manço şarkısı yayınlamayı planlıyoruz. Barış Manço’dan,
“Evelallah” şarkısını seslendirdim. İlk fırsatta
klibi çekmeyi hedefliyoruz. Bunun dışında
senfonik projeler üzerinde çalışıyoruz.

Makale / MALL&MOTTO

HER GÜN DAHA AZ YEMENIZI
SAĞLAYACAK ÖNERILER

Taylan KÜMELİ
Sağlıklı Beslenme ve
Diyet Uzmanı

Günlük hayatınızda fark etmeden gereksiz
atıştırmalar yaparak alabileceğiniz kalorileri
bir düşünün! Bilimsel araştırmalara dayanarak hazırlanmış bu öneriler ile gün içinde
alacağınız gereksiz kalorilere bir son verebilir ve alışkanlıklarınız üzerinde küçük değişiklikler yaparak, tüm yaşamınızda sağlıklı
beslenmeyi sürdürebilirsiniz.

Markette
- Sakız çiğneyin. Markette gezinirken, sakız
çiğnemek gerçekten de abur cuburlara yönelmenizi azaltıyor. Çünkü sakız çiğnerken,
beyin o yiyeceklerin çıtırtısı veya lezzetlerini
hayal edemiyor.
- Market sepetinizi ikiye ayırın. Sepetin büyük yarısı meyve ve sebzeler, geri kalan kısmı ise diğer yiyeceklerden oluşmalıdır. Bu
da size, koca paket cipsler ve kurabiyeler
gibi, paketleri kadar büyük kalorili yiyecekler için yerinizin olmadığını hatırlatır.

Ofiste
- Yemeklerinizi çalışma masanızda yemeyin.
Çalışma masanızda yemek yerken, dikkatiniz bilgisayarınız veya iş ile ilgili bir yerde
olacağından, yediğiniz şeyi fark etmeyip
hızlı yiyerek, istemeden daha fazla yiyebilirsiniz.
- Eğer yemeğinizi dışarıda yiyecekseniz gittiğiniz yerde bol ışık alan bir masaya oturun. Çünkü araştırmalara göre, daha fazla
ışıklı ve aydınlık ortamlar sizi salata gibi
daha sağlıklı seçimler yapmaya yöneltiyor.
Daha az ışık alan karanlık ve televizyona
yakın masalar ise daha fazla yiyip içmenizi
sağlıyor.

Mutfakta
- Kötü yemek alışkanlıkları, marketten başlayıp mutfağınıza gelir. Abur cuburlar ile doldurulan mutfaklar gereksiz yemenize ve kalorilere zemin hazırlar.
- Yemeklerinizi asla mutfak tezgâhının üstünde bırakmayın. Tezgâhlarında görülebilir bölgelerde cips, kurabiye gibi abur cubur muhafaza eden kişiler, tezgâhı boş olan kişilere oranla yılda en az 5 kilo daha fazla almaktadır.
- Sizi cezbeden ve kalorili yiyecekleri, bir gece buzdolabı önü atıştırmasında mideye indirmemek için buzdolabında saklarken, alüminyum folyo ile saklayın. Böylece içinde ne olduğunu dolap kapağını açar açmaz görmezsiniz. Daha sağlıklı yiyeceklerinizi de plastik şeffaf
poşetlere koyarsanız onlara ulaşmanız daha kolay olur.
Unutmayın, temiz beslenme reformu, yiyecek stoklarından başlar.
Buzdolabınızda, erzak dolabınızda ve kilerinizde sizi yolunuzdan çevirebilecek zararlı yiyecekler var ise onlardan hiç düşünmeden kurtulmaya bakın. Evinizde daima sağlıklı beslenmeyi sürdürebileceğiniz alternatifler bulundurun.
Evinizde mutlaka bulunması gereken yiyecekler;
• Yulaf,
• Ton balığı,
• Laktozsuz süt,
• Kuru meyveler,
• Baharatlar,
• Yumurta,
• Tam tahıllar.
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DÜNYACA ÜNLÜ SANAT ESERLERİNİ PİRİ
İLE DİJİTAL ORTAMDA KEŞFETME FIRSATI

T

ürkiye’nin ilk mobil seyahat uygulaması Piri, sanatseverlere ücretsiz ve dijital bir sanat yolculuğu
deneyimi yaşatıyor. Her hafta sanat tarihinin en
önemli eserlerinin sesli hikâyesini sunan Piri’nin
içerikleri arasında Botticelli’nin “İlkbahar” tablosu,
Gustav Klimt’in “Öpücük”ü, Da Vinci’nin “Son Akşam Yemeği”
de bulunuyor.
İnsanlığın binlerce yıldır yaşadığı olaylar, gelenek ve görenekler, yaşam biçimleri kısacası kültürü günümüze kadar sanat
eserleri aracılığıyla taşınmıştır. Sanatın birey ve toplum üzerindeki birleştirici ve iyileştirici etkisinin önemi son dönemde
daha da iyi anlaşıldı. Kullanıcılarına uygulama üzerinden müzeleri, şehirleri, farklı kültürleri keşfetme fırsatı sunan Piri, evlere kapandığımız karantina döneminde, “Sanata Yolculuk” isimli ücretsiz bir seri başlattı. Piri ekibi, bu serinin amacını sanata
merak ve heyecan duyanları sanatın birleştirici ve iyileştirici
etkisiyle buluşturmak, sanatı sevdirmek, keşfetmenin sınırlarını
kaldırmak şeklinde tanımlıyor. Her hafta cuma günleri dünyaca
ünlü 1 sanat eserinin hikâyesi Piri üzerinden sesli yayınlanıyor.

Uygulamada bugüne kadar Botticelli’den İlkbahar, Raffaello’dan Atina Okulu, Klimt’den The Kiss, Velazquez’den Nedimeler, Da Vinci’den Son Akşam Yemeği ve Mona Lisa, Van
Gogh’dan Yıldızlı Gece, Rembrandt’dan Gece Devriyesi, Munch’dan Çığlık, Picasso’dan Guernica, Vermeer’den İnci Küpeli Kız, Gentile Bellini’den Fatih ve Şehzadesi, Dali’den Belleğin Azmi, Osman Hamdi Bey’den Kaplumbağa Terbiyecisi,
Monet’den Nilüferler, Kahlo’dan İki Frida, Michelangelo’dan
Adem’in Yaratılışı, Van Eyck’dan Arnolfini’nin Evlenmesi eserlerinin sesli hikâyesi ücretsiz olarak sanatseverler ile buluştu.
İşte Piri ile keşfedebileceğiniz o sanat eserlerinden bazıları:
-İlkbahar, Botticelli: Botticelli’nin sanat dünyasında çok konuşulan müthiş eseri “La Primavera” yani İlkbahar. Peki, bu eserin adı neden ilkbahar? Figürler neyi temsil ediyor?
Bu tablonun düğünle ne ilgisi var? Botticelli'nin bu eserde, 170 farklı türden 500'ü aşkın
çiçek resmettiği doğru mu? Tüm bu soruların cevabının ele alındığı eser, Piri kullanıcılarından büyük ilgi topladı.
Atina Okulu, Raffaello: Atina Okulu, Raffaello tarafından 16.yy’da yapılıyor ve şu an Va-
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tikan’daki saraylardan birinde
yer alıyor. Rönesans’ın kalabalık resimlerinden biri olan eserde antik dönemin ve ilkçağın
en önemli düşünür ve matematikçileri yer alıyor. Felsefe ve
matematiğin iç içe olduğu bu
eserde soyut ve somut öğeler
birbirini besliyor.
Öpücük, Gustav Klimt: Avrupa
sanatının en çok kopyalanan
resimlerinden biri olan bugün
bilinen adı ile ‘The Kiss’ yani
‘Öpücük’ ya da ‘Öpüş’. Klimt
bir mektubunda bu eserinden
‘Aşıklar’ diye de bahsediyor.
Nedimeler, Velazquez: Bu
eser, sanat tarihinin en çok
analiz edilen resimlerinden
biri. 1656’da İspanyol ressam
Diego Velazquez tarafından
yapılan eserin sırları hala çözülemedi. Velazquez’in ustalık
eseri kabul edilen Nedimeler’in
çözülemeyen sırlarını keşfetmek için eseri Piri’den ücretsiz
bir şekilde dinleyebilirsiniz.
Son Akşam Yemeği, Da Vinci:
‘Son Akşam Yemeği’ yüzyıllardır bir müzenin değil, Milano’daki bir manastırın yemekhane duvarını süslüyor.
Konusu Avrupa resim sanatının belki de en çok işlenen
konularından biri olan, Hz. İsa
ve 12 havarisinin birlikte yediği son yemek. Ancak bu klasik
konu, Leonardo’nun ellerinde
öyle güzel şekillenmiş ki… Son
Akşam Yemeği bugün dünyanın en bilinen eserleri arasında
yerini almış durumda.
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Hacı Murat
Yazar: L.N. Tolstoy
Yayınevi: Kültür Yayınları
Sayfa Sayısı: 160

1896-1904 yılları arasında yazılan
Hacı Murat, büyük Rus yazarı
Tolstoy’un olgunluk dönemi
romanları arasında yer alıyor. Hacı
Murat, 19. yüzyılda Kafkas halkları
arasında efsaneleşen Şeyh Şamil’le
davalıdır. Yurt edinme, hayata
tutunma, bağımsızlık, tutsaklık,
ihanet ve iktidar sarmalında
biçimlenen bir davanın kahramanıdır. Zayıflıklarının ve gücünün
farkında bir kahraman. Acımasız
bir coğrafyanın geniş yürekli
insanları arasındaki iktidar
mücadelesinde taraf olmak zorunda kalmıştır; Rusları da sevmez,
Şeyh Şamil’i de. Seçeneksiz
kalmak, bütün duygulardan arınmanın başlangıcı ve sonucu belki
de. Savaş bazı insanların kaderidir.
Tıpkı inanmasa da taraf olmak
zorunda kalmak gibi. Asıl olansa
direnmek. Her koşulda direnmek
ve ayakta kalmak. Tolstoy,
ölümüne direnen bu kahramanı
sonsuzluğa taşıyor.

69

MALL&MOTTO / Haberler

Katkılarıyla...
Sağlık & Motto
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YAZ AYLARINDA KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR
Yaz aylarında kulak burun boğaz bölgesinde görülen hastalıklarda
artış görülebiliyor. Su içerisinde yapılan aktivitelerin, sıcak havanın ve
klimaların dış kulak yolu enfeksiyonu, burun kanaması ve alerjik reaksiyonlara neden olabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ziya Saltürk, yaz aylarında sık
görülen kulak burun boğaz hastalıkları, korunma yolları ve tedavilerine
ilişkin önemli bilgiler verdi.

Doç. Dr. Ziya Saltürk
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
Dış kulak yolu enfeksiyonları (Yüzücü kulağı)
Dış kulak yolu iltihabı ya da halk arasında
bilinen adı ile “Yüzücü kulağı” yaz aylarında
en sık karşılaşılan KBB hastalığıdır. Su içinde
yapılan aktivitelerin başlamasıyla birlikte gerek KBB gerekse birinci basamak polikliniklerinde görülme sıklığı hızla artışa geçer. Dış
kulak yolu enfeksiyonu, kulak zarının dışında
kalan bölgenin mikrobik iltihaplanmasıdır
ve en önemli belirtisi şiddetli kulak ağrısıdır.
Şiddetli olgularda yemek yerken dahi ağrı
olabilir. Hastalar genellikle kulakta basınç ve
bazen akıntı tarif ederler. Ödeme bağlı olarak duyma azalabilir ve akıntı olabilir. Dış kulak yolu enfeksiyonu, ağırlıklı olarak bakteriler tarafından oluşturulan bir iltihaptır fakat
mantarlar da etken olabilir. Antibiyotikli ve
kortikosteroidli damlalar tedavinin temelini
oluşturur. Hastaların tedavi boyunca kulaklarını sudan koruması önemlidir.
Dış kulak yolu enfeksiyonları özellikle bağışıklık sistemi zayıf kişilerde tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Diyabet, bağışıklığı baskılayan ilaçlar ve kanser hastalarında “Malin
otitis eksterna” gelişebilir. Bu durumda enfeksiyon cildi geçerek alttaki kemiğe ulaşır.
Hayatı tehdit edici sonuçları olabilen bir
durumdur. Sistemik antibiyotik tedavisi ve
cerrahi ile hasta alanın temizlenmesi gerekebilir.
Halk arasında kulak kiri olarak bilinen dış
kulak yolu salgısının kulağı koruyucu etkisi
vardır. Genel kanının aksine bu salgı içerdiği
kimyasal maddeler ve sahip olduğu asitleştirici etki ile mikropların üremesini engeller.
Yapışkan etkisi ile toz gibi yabancı maddeleri tutar ve onlarla birlikte kulak kepçesine dökülür. Kulak temizliği için bu dökülen
kısmın alınması yeterlidir. Kulak temizleme

çubuğu, kulağa sabun sürülmesi gibi yöntemler bu salgının etkisini yitirmesine ve
temizlenme mekanizmasının bozulmasına
neden olarak kulakta enfeksiyon gelişimine
ortam hazırlayabilir. Sudan çıkınca kulağı
aşağı doğru tutarak yerçekimi etkisi ile suyun çıkmasını sağlamak veya fön makinası
ile kurutmak en güvenli yöntemlerdir.
Burun kanaması
Burun kanamaları değişik sebeplere bağlı
olabilmesiyle birlikte yaz aylarında sıklığı daha da artıyor. Sıcak hava ve klimalara
bağlı olarak havanın kuruması bu artıştaki
başlıca etkenlerdir. Özellikle kuru iklime sahip bölgelerde kanamalar daha sık görülür.
Burun kanamasından korunmak için sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde dışarı çıkmamak, klima kullanımını azaltmak, burnu
nemlendirici spreyler ile nemlendirmek, çocuklarda burnu el ile temizleme alışkanlığı
var ise bunu bıraktırmak ve hipertansiyon
var ise kontrolünü sağlamak önemli. Ayrıca
kanama sorunu var ise burnu şiddetle temizlemek de kanamaya sebep olabilir.
Burun kanamaları gençlerde genellikle burun septumunun ön kısmından olur ve burun kanatlarına yapılan baskı ile durdurulabilir. Fakat travma varsa tansiyon hastalığı
ve genizden yutağa doğru kan iniyorsa bek-

lemeden bir sağlık kuruluşuna başvurmak
gerekir.
Alerjik reaksiyonlar
Klasik olarak bahar alerjisi olarak isimlendirilse de alerjik üst solunum yolu hastalıkları yaz boyunca devam eder. Bunun sebebi
birçok ağacın polenlerini ilkbahar sonunda
salgılaması, mite adı verilen mikroskobik
böceklerin yaz aylarında çoğalması, birçok
alerjik bitkinin yaz aylarında aktif olması ve
sıcak havanın küf ve mantar gelişimini hızlandırmasıdır.
Burun akıntısı, geniz akıntısı, öksürme, hapşırma, gözlerde yaşarma gibi klasik alerjik
belirtiler görülür. Bu durumda kortikosteroid içeren burun spreyleri, antihistaminik
ilaçlar tedavinin ilk basamağını oluşturur.
Alerjenlerle teması kesebilmek en etkili tedavi yöntemidir. Alerjenlerden korunmak
için yatak, yorgan ve kıyafetlerin yüksek
ısıda yıkanması, hepafiltreli klimalar ve
elektrikli süpürgeler kullanılması, polenlerin yoğun olduğu dönemde dışarıda az
vakit geçirilmesi, bu dönemlerde kapı ve
pencerelerin kapalı tutulması, evin neminin
%30-50 dolaylarında tutulması ve dışarıdan
gelince kıyafetlerin değiştirilmesi gibi önlemler alınabilir.
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KAHVENIN AZI KARAR FAZLASI ZARAR
Kahve, dünyada en çok tüketilen içeceklerden biri. Yapılan son
çalışmalarda kahvenin zararından çok faydalarının ortaya çıktığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı
Tuba Örnek, “Fayda ve zarar arasında ince bir çizgi var, o da
günlük alınan doz. Faydalı etkileri günlük 2-3 fincanı aşmamak
üzere tespit edilmiş. Daha fazlası için zararlı etkilerini görebiliyoruz” açıklamasında bulundu.

Tuba Örnek
Beslenme ve Diyet Uzmanı

Kahve içeriğinde, 1000’den fazla biyoaktif bileşik bulunduran karmaşık bir içecek.
Bunlardan sağlık üzerine etkili olanların
kafein, diterpen alkoller ve klorojenik asit
olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek,
“Kardiyovasküler hastalıklar, kanser, diyabet, hipertansiyon, aritmi ve osteoporoz
üzerinde etkili olduğu ve bazen de çelişkili
çalışmalar mevcut. Kafein miktarı kahvenin
türüne, kavrulma derecesi ve pişirme yöntemine göre farklılık gösterir. Hatta aynı
standartlarda hazırlanan kahveler arasında
da kafein miktarlarının farklı olabildiği görülmüş. Ortalama miktar verecek olursak
100-150 ml kahvenin ortalama 100 mg kafein içerdiği düşünülebilir” dedi.
Günlük 2-3 fincandan fazla kahve tüketilmemeli
Kahvenin yapısında kafeinden ziyade diğer
bileşiklerin de antioksidan, antibakteriyel,
kan şekeri dengeleyici, kan yağları düzenleyici etkilerinin bulunduğunu hatırlatan
Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Bu
faydalı etkileri günlük 2-3 fincanı aşmamak
üzere tespit edilmiş. Daha fazlası için zararlı
etkilerini görebiliyoruz. Örneğin günlük 750
mg’dan fazla tüketilen kafein miktarı, kalsiyum ve magnezyum artışını arttırabiliyor.
Bu da kemik sağlığı üzerinde olumsuz etki
yapıyor. Hamilelik döneminde de kahve tüketimi günde 1-2 fincan olarak sınırlandırılmalı. Yine fazla miktarda kafein, uykusuzluk
ve anksiyeteye sebep olabiliyor” uyarısında
bulundu.
4 fincandan fazla kahve kalp-damar hastalığı riskini arttırıyor
Kahve tüketiminin kalp damar hastalıkları
riskini nasıl etkilediğine bakıldığında ise 2-3
fincanda riski etkilemediğini ancak 4 fincan
ve üzerine çıkıldığında riski arttırdığını gös-
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teren deneylerin olduğunu vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Tansiyon
konusunda ise tam bir sonuca ulaşılamamış. Bazı çalışmalar hafif bir yüksekliğe sebep olduğunu gösterirken, bazı çalışmalarda düşürdüğü bile tespit edilmiş. Kahvenin antioksidan içeriği sayesinde kansere karşı koruyu etkisi görüldüğü gibi etkisiz olduğunu savunan
deneyler de mevcut. Aynı durum diyabet ve osteoporoz için de geçerli. Bu konular henüz
netlik kazanmadı” dedi.
Kararında kahve Alzheimer hastalığından koruyor
Kahve tüketiminin güvenli dozlarda yani günlük 2-3 fincan olması halinde bunama, Alzheimer gibi ileri yaş hastalıklardan koruyabildiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba
Örnek, “Parkinson ve depresyon ile ilgili olumlu ilişkileri de var” dedi.
Kahve zayıflamada etkili ancak tek başına bir mucize değil
Ayrıca yeni yapılan bir çalışmaya göre kahveye az miktar eklenen doğal balın, antioksidan
etkisini önemli ölçüde arttırdığını vurgulayan Tuba Örnek, kahvenin zayıflama üzerindeki
etkilerini şöyle anlattı: “Kahvenin kilo verme sürecinde metabolizmayı hızlandırmada etkisi var. Ancak hiçbir yiyecek veya içeceğin zayıflamada mucize olmadığı gibi kahvenin de
mucizevi etkisi yok. Fakat destek olabildiğini görüyoruz. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme
Merkezi'nin (CDC) yürüttüğü Ulusal Sağlık ve Beslenme Araştırması anketinde, günlük kahve tüketimi ve vücut yağ oranı arasındaki ilişkiyi inceledi. Günde 2-3 fincan kahve içenlerde,
içmeyenlere göre yaklaşık %3 daha az karın bölgesi yağlanması görüldü. Buna, kafein dışındaki diğer biyoaktif bileşenlerin de sebep olabileceği belirtildi. Tüm bu bulgular, kahvenin
filtre, suda kaynamış ve bunun gibi çeşitli şekilleriyle yapılan çalışmaların sonuçlarıdır. Yani
kremalı ve şeker eklenmiş kahvelerin sağlık için anlamlı olmadığını artık biliyoruz.”

AÇIK GÖZ RENGINDE SARI NOKTA HASTALIĞI RISKI DAHA FAZLA
Halk arasında “Sarı nokta hastalığı” diye de bilinen yaşa bağlı makula dejenerasyonu gözün retina tabakasıyla ilgili bir sorun. Sarı nokta hastalığının ileri
yaş körlüğüne kadar gidebildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Sarı nokta hastalığının risk faktörleri
arasında yaşlılık, sigara kullanımı, ailede makula dejenerasyonu olan kişinin
varlığı, yüksek tansiyon, obezite ve hareketsizlik, açık göz rengine sahip olma,
güneş ışınlarına aşırı maruz kalma, aşırı yağ tüketimi, bazı ilaçların yan etkileri
sayılabilir” açıklamasında bulundu.

Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz
Göz Hastalıkları Uzmanı

nin tek yolu iyi beslenme ve güneşin zararlı ışınlarından koruyan güneş gözlüğü kullanmak”
şeklinde konuştu.
Ciddi görme kayıplarına neden olabilir

Retinanın makula bölgesinin sağlığı; okuma,
tanıma, sürüş, televizyon izleme, bilgisayar
kullanma ve ince ayrıntıları görmeyi gerektiren diğer görsel işlevleri yapma yeteneğini
belirliyor. Retinanın makula adı verilen kısmının çeşitli sebeplerden dolayı hasar gördüğünde makula dejenerasyonu yani sarı
nokta hastalığının ortaya çıktığını hatırlatan
Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları
Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Makula
dejenerasyonu ile merkezi görüş, hastalığın
derecesine göre kaybedilir. Yakın veya uzak
bir nesneye bakıldığında ayrıntılar görülemez. Ancak çevresel (yan) görüş hala normal
olabilir. Örneğin, koldaki saate bakıldığında
numaralar görülmesine rağmen akrep ve
yelkovan görülmeyebilir. Çok erken evrede
düz çizgi veya karelere bakıldığında çizgiler
eğik, bükülmüş olarak görülür” dedi.

Kuru tip maküler dejenerasyon vakalarının yaklaşık %10'unda göz hastalığının daha gelişmiş
ve zararlı formuna ilerlediğinin altını çizen Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Islak (yaş) maküler
dejenerasyon ile retinanın altında yeni kan damarları büyür ve kan ve sıvı sızıntısı olur. Bu
sızıntı, ışığa duyarlı retinal hücrelere kalıcı hasara neden olur ve merkezi görüşte kör noktalar
oluşturur. Yeni oluşan damarlardan sıvı sızıntısı olarak retinada ödem olur ve ciddi görme
kayıpları meydana gelir” dedi.

Sarı nokta hastalığını önlemenin tek yolu
iyi beslenmek ve güneş gözlüğü kullanmak

Genetik yatkınlık sarı nokta hastalığına neden olabiliyor

ABD'de 2010 yılında yapılan bir araştırmada
9.1 milyon erken makula dejenerasyonu vakası olduğunu ve bu sayının 2050 yılına kadar 17.8 milyona yükselmesinin beklendiğini
söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Makula dejenerasyonunun
‘kuru tip’ ve ‘yaş tip’ diye iki türü var. Kuru
tip makula dejenerasyonu; olguların yaklaşık %90’ını oluşturur. Yavaş ilerler, tedavide
bu hastalığa özel bir ilaç yoktur. Kuru tip,
hastalığın erken bir aşamasıdır ve maküler
dokuların yaşlanması ve incelmesi, makulaya pigment bırakılması veya iki sürecin bir
kombinasyonundan kaynaklanabilir. Kuru
maküler dejenerasyonu, drusen olarak bilinen sarımsı lekeler makulada ve çevresinde
birikmeye başladığında teşhis edilebiliyor.
Bu lekelerin, dokuların bozulmasından kaynaklanan tortular veya döküntüler olduğuna
inanılıyor. Kuru tipte maküler dejenerasyondan korunmanın veya ilerlemesini önleme-

Bulanık ve çarpık görme sarı nokta hastalığı belirtisi
Yaşa bağlı sarı nokta hastalığının genellikle yavaş ve ağrısız görme kaybına neden olduğunu
hatırlatan Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Bununla birlikte, nadir durumlarda, görme kaybı ani
olabilir. Yaşa bağlı makula dejenerasyonunun erken belirtileri arasında merkezi görüşteki gölgeli alanlar, olağandışı bulanık veya çarpık görme bulunur” diye konuştu. Hastalığın tanısının
ayrıntılı göz muayenesi sırasında Armsler grid kart diye bilinen çok sayıda karelerin olduğu bir
kart testi ile yapıldığını söyleyen Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Bu karttaki çizgilerin bükülmüş
olduğunun görülmesi makula dejenerasyonu için şüphe uyandırmalıdır. Ayrıca muayene sırasında göz bebeğinin damla ile genişletilerek retinanın ayrıntılı muayenesi gereklidir. Lüzum
halinde oct ve göz anjiografisi teşhisi doğrulamak ve olası makula dejenerasyonunun tipini
belirlemek için önemlidir” dedi.

Sarı nokta hastalığı yaşlanma ile ilişkili olsa da araştırmalar hastalığın genetik bir bileşeni
olduğunu da gösteriyor diyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Araştırmacılar yaşa bağlı makula dejenerasyonunun gelişimi ile gen varyantı arasında güçlü bir ilişki
olduğunu belirtmişlerdir. Bu gen eksikliği, potansiyel olarak kör edici olan maküler dejenerasyon vakalarının neredeyse yarısı ile ilişkilidir. Vücudun bağışıklık tepkilerinde rol oynayan bu
genlerden birinin veya birkaçının spesifik varyantları, incelenen makula dejenerasyonu hastalarının %74'ünde bulunmuştur. Diğer araştırmalar retinadaki oksijensiz hücrelerin, retinadaki
yeni kan damarlarının büyümesini tetikleyen vasküler endotelyal büyüme faktörü adı verilen
bir protein ürettiğini göstermiştir” açıklamasında bulundu.
Kadınlarda daha fazla görülüyor
Daha yaşlı popülasyonları etkilemenin yanı sıra sarı nokta hastalığının özellikle beyazlarda
siyahlara oranla ve kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görüldüğünün altını çizen Op. Dr.
Yusuf Avni Yılmaz, hastalığın tedavisini şöyle anlattı: “Yaşa bağlı makula dejenerasyonu için
henüz kesin bir tedavi yoktur ancak bazı tedaviler ilerlemesini geciktirebilir veya hatta görmeyi iyileştirebilir. Maküler dejenerasyon tedavisi, hastalığın erken evre, kuru formda mı yoksa
ciddi görme kaybına yol açabilecek daha ağır yaş formda olmasına bağlıdır. Kuru maküler
dejenerasyon için henüz bir tedavi mevcut değildir ancak beslenme düzenlenmesi ve çeşitli
vitaminler yaş forma ilerlemesini önlemeye yardımcı olabilir görüşü hakimdir. Yaş tip için
ise anormal kan damarı büyümesini durdurmayı amaçlayan tedaviler arasında fotodinamik
terapi diye bilinen damardan ilaç verilerek, göze uygulanan ışın tedavisi ve göz içi yapılan
enjeksiyonlar ile görmenin iyileştiği gösterilmiştir.”
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MANDARIN
ORIENTAL
BODRUM’DA LÜKS
ALIŞVERIŞ
DENEYIMI SIZI
BEKLIYOR
Büyüleyici bir atmosfere sahip Cennet Koyu’nda yer alan Mandarin
Oriental, Bodrum, misafirlerine eşsiz bir tatilin yanı sıra Bodrum Yarımadası’nın en lüks alışveriş deneyimini de vadediyor. Dünya modasının
ikonik markalarını Türkiye’nin önde gelen markalarıyla bir araya getiren
Mandarin Oriental, Bodrum’da, plaj keyfinize kısa bir mola verip sofistike alışveriş noktalarını ziyaret edebilirsiniz.
Sezonluk butiğinin kapılarını geçtiğimiz yazın ardından tekrar Mandarin Oriental, Bodrum’da açan Chanel, tasarım kodlarını birebir yansıttığı modern mekânda dünyada sadece
az sayıda seçili butiğinde bulunan spor ve neşeli, ikonik COCO BEACH DE CHANEL koleksiyonuna, Metiers D’Art 2019/2020 kreasyonuna ait sofistike modellere, genç ve feminen
İlkbahar/Yaz 2020 Hazır Giyim tasarımlarına yer veriyor. Ayrıca butikte, bu sene ilk kez kapsamlı bir güneş gözlüğü yelpazesi de satışa sunuluyor.
İlhamını İstanbul ve Anadolu kültürünün eşsiz değerlerinden alan, başarısını dünya çapında
ispatlamış Türk mücevher markası Gilan, bu yaz resort mağazasında her biri sıra dışı güzellikteki koleksiyonlarını sergiliyor. İstanbul ve Akdeniz’in eşsiz renkleri ve bahçelerinden esinlenilerek hazırlanan Colors Of Life koleksiyonunda, doğal renkli taşlar muhteşem renklerini
eşsiz tasarımlarda birleştiriyor. İstanbul yaşam kültürünün sembolleri arasındaki lale figürünün modern çizgilerle buluştuğu Tulipia koleksiyonu, markanın ana koleksiyonlarından biri
olarak butikte arzıendam ederken, müthiş bir aşkı simgeleyen Theodora koleksiyonu da yaz
boyunca Bodrum severleri tüm ihtişamıyla selamlıyor.
42’den fazla ülkede satış yapan ve Kim Kardashian, Miranda Kerr, Jennifer Lopez, Gigi Hadid, Bella Hadid, Cameron Diaz gibi birçok ünlünün tercih ettiği plaj giyim markası Moeva,
Mandarin Oriental, Bodrum bünyesindeki ilk mağazasında 2020 yazının plaj stilini belirleyen
mayo ve bikini tasarımlarından spor giyime uzanan seçkin ürün yelpazesiyle konuklarını
karşılıyor.
Dünyanın ilk tılsım mücevher markası Bee Goddess, zamansız mitolojik sembolleri ve kutsal
anlamlarını harmanladığı tasarımlarıyla kişilere mükemmel bütünlüklerini hatırlatarak, hayallerini hayata geçirme yolunda ilham veriyor. Los Angeles, New York, Londra, Paris, Capri,
Ibiza, Dubai gibi dünyanın en gözde şehirlerinin en prestijli mağazalarında ışıldayan Bee
Goddess, şimdi de Mandarin Oriental, Bodrum'da misafirlerini ağırlıyor.
İstanbul kökenli lüks plaj giyim markası Haremlique à la mer, Mandarin Oriental, Bodrum’daki mağazasında misafirlerine geleneksel ve kültürel izleri rafine bir şekilde yeniden
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yorumlayarak, günümüze taşıdığı yeni koleksiyonunu takdim ediyor. Sıcak yaz günlerine zarif birer dokunuş katan ürünlerden
oluşturulmuş koleksiyonda, kaftan, tunik
ve gömlek elbiseler ile seyahat çantası, plaj
çantası, makyaj çantası, peştamal, şapka
gibi aksesuarlar bulunuyor. Mağazada aynı
zamanda, yüksek kalite ev tekstili ürünleri
sunan Haremlique Istanbul’un, havlu seti,
keten misafir havlusu, bornoz, kaşmir sabahlık, throw ve dekoratif yastık kılıflarını da
yakından inceleyebilirsiniz.
“Moda Vakko’dur” mottosuyla her sezon
yarattığı temalarla modaya yön veren Vakko; kadın, erkek, kravat, gömlek, ayakkabı,
çanta, couture, Mare ve Home koleksiyonlarından derlenmiş seçkin ürün yelpazesiyle
Mandarin Oriental, Bodrum misafirlerine
keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatıyor.
Sevan Bıçakçı’nın her biri zanaatkarlık harikası olan ve birçok ödüle layık görülen
mücevherleri de Mandarin Oriental, Bodrum’daki mağazasında yerlerini alıyor. Yapımları süresince ressam, heykeltıraş, sadekar, mozaik, hattat gibi farklı disiplinlerden
sıra dışı sanatçı ve zanaat ustalarının ellerinden geçen eserlerin her biri, bize ortak paydamız olan efsaneleri hatırlatıyor ve onların
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güzelliklerini sunuyor.
Hem dünyaca ünlü hem de yerli çok sayıda
markayı tek bir çatı altında toplayan Sırmaison, gümüşten altına, porselenden kristale
pek çok değerli materyale sahip çatal-bıçak takımları, yemek servisleri ve aksesuarların dahil olduğu özel ürün yelpazesi ile
Mandarin Oriental, Bodrum’da.
Sektörünün lider markalarından Adamo,
yenilikçi tasarımları ve detaycı yaklaşımıyla
kurulduğu günden bu yana lüksün ve ihtişamın eşsiz dokunuşunu koleksiyonlarına
yansıtıyor. Güncel trendlerin yakın takipçisi
olan Adamo, Mandarin Oriental, Bodrum
misafirlerine özel hazırladığı kürk koleksiyonu ve geniş ürün yelpazesiyle ziyaretçilerini bekliyor.
Mandarin Oriental, Bodrum’un özel plajı
Blue Beach’te konumlanan Missoni, Orlebar Brown ve Eres markaları ise yazın sıcacık ruhunu ve yüksek enerjisini renkli
koleksiyonları aracılığıyla kusursuz bir biçimde ortaya koyuyor.
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FACEBOOK
İSTANBUL
Forum İstanbul AVYM
City's Nişantaşı AVM
İstanbul Cevahir AVM
Kanyon AVM
ÖzdilekPark İstanbul AVM
İsfanbul AVM
Marmara Park AVM
Emaar Square Mall
Trump AVM
Mall of İstanbul
İstinyePark AVM
Brandium AVYM
Aqua Florya AVM
Buyaka AVM
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Maltepe Park AVM
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Palladium AVM
Viaport Asia Outlet
Tepe Nautilus AVM
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TIWITTER
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NO
1
2
3
4
5
6
7
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354.997
321.527
240.784
234.942
196.956
193.492
180.499
150.927
142.128
111.108
108.207
103.451
103.060
101.780
101.503
101.145
94.639
91.961
89.506
87.209

539.325
TAKİP
134.074
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75 Forum
Mersin AVM
Armada
AVM
86 Forum
Gaziantep
AVM
7
Gordion
AVM
9 Gebze Center
8 Forum
AtlantisBornova
AVM AVM
10
9 MarkAntalya
ACity Outlet AVM
11
10
Arcadium
AVMAVM
12 Forum Trabzon
11 Özdilek
Next Level
AVM
13
Bursa
AVM
12
365
AVM
14 Antalya Migros AVM
13 ÖzdilekPark
Forum Ankara
OutletAVM
15
Antalya
14 Outlet
BilkentCenter
Centerİzmit
AVM
16
15
Anatolium
Ankara
17 Point Bornova AVMAVM
16 MalatyaPark
One Tower AVM
18
AVM
17
Gimart
Outlet
19 Kent Meydanı AVM
18 Deepo
Park Vera
AVM
20
Outlet
Center
19 Kızılay AVM
20 Metromall AVM

BEĞENİ

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

INSTAGRAM

539.325
134.074
95.152
70.006
69.510
64.219
54.817
49.476
48.965
41.236
40.175
37.543
37.499
34.202
31.617
27.122
26.150
23.590
22.396
20.993

353.138
TAKİP
339.448
12.915
132.119
6.903
131.015
4.835
115.886
4.511
108.457
3.488
108.385
3.446
105.591
2.756
105.586
2.625
102.890
2.118
94.034
1.912
91.705
1.789
91.595
1.761
90.815
1.674
84.203
1.642
80.073
1.371
79.369
1.144
76.393
983
59.277
571
58.507
339
279

16
17
18
19
20

FACEBOOK
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ANKARA
ANKAmall AVM
Forum Ankara Outlet
ACity Outlet
Cepa AVM
Kentpark AVM
Gordion AVM
Next Level AVM
Atlantis AVM
Taurus AVM
Nata Vega Outlet
One Tower AVM
Antares AVM
Podium Ankara AVM
Arcadium AVM
Anatolium Ankara AVM
Kızılay AVM
Panora AVYM
365 AVM
Atakule AVM
Tepe Prime Avenue

BEĞENİ
539.325
134.074
95.152
70.006
69.510
64.219
54.817
49.476
48.965
41.236
40.175
37.543
37.499
34.202
31.617
27.122
26.150
23.590
22.396
20.993

TIWITTER
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ANKARA
ANKAmall AVM
Antares AVYM
Kentpark AVM
Tepe Prime Avenue
Cepa AVM
Armada AVM
Gordion AVM
Atlantis AVM
ACity Outlet
Arcadium AVM
Next Level AVM
365 AVM
Forum Ankara Outlet
Bilkent Center AVM
Anatolium Ankara AVM
One Tower AVM
Gimart Outlet
Park Vera AVM
Kızılay AVM
Metromall AVM
INSTAGRAM

TAKİP
12.915
6.903
4.835
4.511
3.488
3.446
2.756
2.625
2.118
1.912
1.789
1.761
1.674
1.642
1.371
1.144
983
571
339
279

Maltepe Park AVM
Torium AVM
Palladium AVM
Viaport Asia Outlet
Tepe Nautilus AVM

101.145
94.639
91.961
89.506
87.209

NO
DİĞER
1 Mavibahçe AVM
NO
İSTANBUL
2 TerraCity AVM
1 City's Nişantaşı AVM
3 Espark AVM
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM
4 Park Afyon AVM
3 Akyaka Park
5 Kulesite AVM
4 Kanyon AVM
6 Forum Kayseri AVM
5 Emaar Square Mall
7 Forum Mersin AVM
6 Capitol AVM
8 Forum Gaziantep AVM
7 Trump AVM
9 Gebze Center
8 Buyaka AVM
10 Forum Bornova AVM
9 Viaport Asia Outlet
11 MarkAntalya AVM
10 İstinyePark AVM
12 Forum Trabzon AVM
11 Zorlu Center
13 Özdilek Bursa AVM
12 Astoria AVM
14 Antalya Migros AVM
13 Akasya AVM
15 ÖzdilekPark Antalya AVM
14 Sapphire Çarşı
16 Outlet Center İzmit
15 ArenaPark AVYM
17 Point Bornova AVM
16 Palladium AVM
18 MalatyaPark AVM
17 Marmara Forum AVM
19 Kent Meydanı AVM
18 İsfanbul AVM
20 Deepo Outlet Center
19 Galleria Ataköy AVM
20 Watergarden İstanbul

BEĞENİ

NO
DİĞER
1 Özdilek Bursa AVM
NO
İSTANBUL
2 Park Afyon AVM
1 Emaar Square Mall
3 TerraCity AVM
2 Zorlu Center
4 Sera Kütahya AVM
3 İsfanbul AVM
5 HighWay Outlet AVM
4 İstinyePark AVM
6 Kayseri Park AVYM
5 City's Nişantaşı AVM
7 MalatyaPark AVM
6 Buyaka AVM
8 ÖzdilekPark Antalya AVM
7 Watergarden İstanbul
9 Gebze Center
8 Mall of İstanbul
10 Deepo Outlet Center
9 Vadistanbul AVM
11 Korupark AVM
10 Forum İstanbul AVYM
12 Espark AVM
11 212 İstanbul Power Outlet
13 Forum Mersin AVM
12 Akyaka Park AVM
14 17 Burda AVM
13 Kanyon AVM
15 Antalya Migros AVM
14 Maltepe Park AVM
16 Outlet Center İzmit
15 Hilltown AVM
17 Palladium Antakya AVM
16 Marmara Park AVM
18 Bursa Kent Meydanı AVM
17 Trump AVM
19 Forum Bornova AVM
18 Meydan İstanbul AVM
20 Kulesite AVM
19 Venezia Mega Outlet
20 Axis AVM

TAKİP

353.138
TAKİP
339.448
57.314
132.119
55.940
131.015
51.963
115.886
49.235
108.457
18.671
108.385
14.446
105.591
14.246
105.586
13.209
102.890
11.868
94.034
10.058
91.705
8.032
91.595
7.732
90.815
7.475
84.203
5.420
80.073
5.303
79.369
5.093
76.393
5.041
59.277
5.000
58.507
4.769
4.442

29.327
BEĞENİ
7.591
86.555
7.220
77.287
5.982
56.668
5.851
53.289
5.312
49.915
4.884
49.051
4.673
47.017
4.207
45.154
3.568
43.090
3.336
42.657
3.199
41.230
3.183
38.385
2.825
38.273
2.783
37.915
2.422
37.203
2.293
34.467
2.122
32.408
2.082
28.521
2.055
28.083
25.263
77

16
18
17
19
18
20
19
20

Palladium
365
AVM AVM
Marmara
Forum AVM
Atakule
AVM
İsfanbul
AVM
Tepe
Prime
Avenue
Galleria Ataköy AVM
Watergarden İstanbul
TIWITTER

NO
ANKARA
1 ANKAmall AVM
NO
2 Antares AVYM İSTANBUL
Emaar Square
31 Kentpark
AVM Mall
ZorluPrime
CenterAvenue
42 Tepe
3
İsfanbul
AVM
5 Cepa AVM
İstinyePark
AVM
64 Armada
AVM
City's Nişantaşı
75 Gordion
AVM AVM
6
Buyaka
AVM
8 Atlantis
Watergarden
97 ACity
Outlet İstanbul
8 Arcadium
Mall of İstanbul
10
AVM
9 Next
Vadistanbul
AVM
11
Level AVM
10 365
Forum
İstanbul AVYM
12
AVM
11 Forum
212 İstanbul
13
AnkaraPower
OutletOutlet
12 Bilkent
AkyakaCenter
Park AVM
14
AVM
13 Anatolium
Kanyon AVM
15
Ankara AVM
14 One
Maltepe
Park
AVM
16
Tower
AVM
15 Gimart
Hilltown
AVM
17
Outlet
16 Park
Marmara
Park AVM
18
Vera AVM
17
Trump
AVM
19 Kızılay AVM
18 Metromall
Meydan İstanbul
20
AVM AVM
19 Venezia Mega Outlet
20 Axis AVM
INSTAGRAM
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ANKARA
ANKAmall AVM
Antares AVYM
Cepa AVM
Gordion AVM
Nata Vega Outlet
ACity Outlet
Armada AVM
Kentpark AVM
Metromall AVM
Podium Ankara AVM
Atlantis AVM
Panora AVYM
Atakule AVM
Forum Ankara Outlet
Arcadium AVM
Taurus AVM
Bilkent Center AVM
One Tower AVM
Next Level AVM
Kartaltepe AVM

5.093
23.590
5.041
22.396
5.000
20.993
4.769
4.442

16
18
17
19
18
20
19
20

TAKİP

INSTAGRAM
NO
DİĞER
1 Özdilek Bursa AVM
NO
2 Park Afyon AVMANKARA
ANKAmallAVM
AVM
31 TerraCity
Antares
AVYM
42 Sera
Kütahya
AVM
3
Cepa
AVM
5 HighWay Outlet AVM
GordionPark
AVM
64 Kayseri
AVYM
Nata Vega Outlet
75 MalatyaPark
AVM
6
ACity
Outlet
8 ÖzdilekPark Antalya AVM
Armada
AVM
97 Gebze
Center
8 Deepo
Kentpark
AVMCenter
10
Outlet
9 Korupark
Metromall
AVM
11
AVM
10 Espark
PodiumAVM
Ankara AVM
12
11 Forum
AtlantisMersin
AVM AVM
13
12 17
Panora
14
BurdaAVYM
AVM
13 Antalya
AtakuleMigros
AVM AVM
15
14 Outlet
ForumCenter
Ankaraİzmit
Outlet
16
15 Palladium
Arcadium Antakya
AVM AVM
17
16 Bursa
TaurusKent
AVM
18
Meydanı AVM
17
Bilkent
Center
19 Forum BornovaAVM
AVM
18 Kulesite
One Tower
AVM
20
AVM
19 Next Level AVM
20 Kartaltepe AVM

12.915
BEĞENİ
6.903
86.555
4.835
77.287
4.511
56.668
3.488
53.289
3.446
49.915
2.756
49.051
2.625
47.017
2.118
45.154
1.912
43.090
1.789
42.657
1.761
41.230
1.674
38.385
1.642
38.273
1.371
37.915
1.144
37.203
983
34.467
571
32.408
339
28.521
279
28.083
25.263

BEĞENİ
120.953
38.315
31.481
29.271
29.225
26.153
25.576
24.184
23.283
23.180
22.609
21.944
20.737
16.129
15.456
14.623
14.027
13.655
9.264
8.248

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

One Tower AVM
MalatyaPark
AVM
Gimart
Outlet AVM
Kent
Meydanı
Park Vera
AVM
Deepo
Outlet
Center
Kızılay AVM
Metromall AVM

DİĞER

TerraCity AVM
Mavibahçe AVM
M1 Adana AVM
Optimum - İzmir
41 Burda AVM
Kulesite AVM
Park Afyon AVM
Westpark Outlet AVM
Point Bornova AVM
Forum Bornova AVM
17 Burda AVM
Özdilek Bursa AVM
Agora AVM
Agora Antalya AVM
39 Burda AVM
Antalya Migros AVM
01Burda AVM
Mall of Antalya AVM
10Burda AVM
Sanko Park AVM

1.144
76.393
983
59.277
571
58.507
339
279

TAKİP
29.327
BEĞENİ
7.591
120.953
7.220
38.315
5.982
31.481
5.851
29.271
5.312
29.225
4.884
26.153
4.673
25.576
4.207
24.184
3.568
23.283
3.336
23.180
3.199
22.609
3.183
21.944
2.825
20.737
2.783
16.129
2.422
15.456
2.293
14.623
2.122
14.027
2.082
13.655
2.055
9.264
8.248

BEĞENİ
80.016
73.971
52.213
48.051
44.547
40.823
40.683
34.623
33.380
32.898
30.979
30.608
30.419
29.870
29.474
29.406
28.139
27.723
27.211
25.606
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CHLOE İLE
ANLAŞARAK
AYRILDIK

S

on dönemin en popüler YouTube programlarından Katarsis'in bu haftaki konuğu çarpıcı ve
içten sohbeti ile Serdar Ortaç oldu. Gökhan Çınar'ın hazırlayıp, sunduğu Katarsis'te, pop müziğin kilometre taşlarından biri olan Ortaç, MS hastalığını, eski evliliğini, kumar bağımlılığını ve çok daha
fazlasını anlattı.
Sağlıklı halimi düşünmemeyi öğrendim!
Program Gökhan Çınar'ın Serdar Ortaç'a bugünlerde
aynada kendini nasıl görüyorsun sorusuyla başladı.
Yılların kendisini yorduğunu ifade eden Serdar Ortaç, sözlerine şu şekilde devam etti: "Tabii hastalık
olmasaydı aslında 30 yaşında gibi hissederdim. Hastalık beni çok yoruyor. MS öyle bir hastalık. Ayağına
inme inmiş gibi bir anda ayağın yok oluyor. Onunla
yaşamayı öğreniyorsun. Hatta Karabiber'i yaptığımdan beri bu hastalık benimle birlikteymiş. O zaman
başlamış ama biz bilmiyoruz. Gözüme inme iniyor,
kapanıyor, görmüyorum, yüzüm dolunay gibi şişiyor.
Tedavilerin ortasında Karabiber'i yapıp, 3 milyon tiraja ulaşmak bence bir mucizedir. Yani hastalıklı hastalıklı böyle bir başarı ortaya koyuyorsunuz, bununla
gurur duyuyorum. İyi ki yapmışım diyorum.
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Çünkü Karabiber benim çıkışımdır.
Diğer taraftan ben hastalığı ilk olarak Mamak Askeri Cezaevi'nde fark ettim. Doktora gözüm kapalı bir şey göremiyorum diyorum
ama bana inanmıyorlar. Beraat ettikten sonra başka bir doktora gittim. O dönem farklı tanılar konuldu ama meğer MS hastalığı
1998'de başlamış, yıl 2008 ve ben hala taş gibiydim. Hastalığımdan hala haberim yok ve evlenmeye karar vermiştim. Tabii bu hastalık kendine atak yapacak zaman arıyor. Evlendiğim gün her şey çok güzel, müthiş bir düğün töreni, dünya para, davetliler, şahane
kostümler, karım ve ben... Merdivenlerden iniyorum sol ayak aniden işlevini yitirdi. Arkadaşlarım kollarıma girerek beni nikah masasına oturttu. İmzayı attık, sarıldık, öpüştük. Otele döndük ve eşim bana, 'Bu normal değil Serdar, bu gece hemen uyu, sabah ilk
işimiz hastaneye gitmek olacak' dedi. Hastalığı bu şekilde öğrendik. Sonrasında sağlıklı halimi düşünmemeyi öğretti bu hastalık."
Kumar oynamak hayattaki en büyük hatalardandır!
Program boyunca Gökhan Çınar'ın sorularını içtenlikle cevaplayan Serdar Ortaç, kumar bağımlılığını şu şekilde anlattı: "Benim hayatımda bilgisayar önemliydi ve çok seviyordum onunla uğraşmayı. Sonra o renkli makineleri gördüm gittiğim bir konserde ve çok
hoşuma gitti. Üç tane armut yan yana geliyor ve karşılığında para kazanıyorsun. Bir baktım çok zevkli ve devam ettim. Bu hayatta
yaptığım en büyük hatadır. Bir daha dünyaya gelsem yapmayacağım tek şeydir kumar oynamak. Maddi olarak zaten her şeyini senden alıyor, manevi olarak da çok fazla etkiliyor. Sanki oradan kazanacağım parayla hayatımı idame ettirecektim, kaldı ki her şeyin
en iyisine sahip olan bir Serdar Ortaç vardı."
Chloe ile anlaşarak ayrıldık!
Eski eşi Chloe Loughnan'a dair düşüncelerini anlatan Serdar Ortaç yaşadıkları süreç ile ilgili şöyle konuştu: "Eski eşimi çok sevmiştim
gerçekten yoksa neden 43 yaşında evleneyim ki. Mesela onun hakkında Türkiye'ye adapte olmadı diyorlar ama oldu. Üstüne Türkçe'yi bile öğrendi. Çocuk yapmadı diyorlar, bu aramızda bir problem değildi. Sadece yaşı küçüktü. Ben de 20 yaşındayken, hayatı
görmek isterdim. O hiç hayatı görmedi, benimle gördü ve tanıdı. Ben nasıl hayatın her şeyini ezberledim. Onun da ezberlemeye
hakkı vardı. Belki biraz daha bireysel yaşasaydı, belki 25'li yaşlarda benimle olsaydı boşanmazdık. Anlaşarak ayrıldık ve bu durumu
kendi içimde olgunlukla karşıladım. Şimdi de ev bana kaldı diyorum. Ben bir daha aşık olacağımı da sanmıyorum. Bu zamana kadar hayatıma giren kadınlar mutlu olsunlar diye yaptığım erkeklik yeter. Bir tane daha fazla bence artık, biraz da kendime zaman
ayırmak istiyorum."
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DÜNYANIN İLK ÜÇ
BOYUTLU AHŞAP
PANELLERİ YENİ
BENTLEY FLYING
SPUR'DA
Bentley’nin çığır açan Üç Boyutlu Ahşap arka
kapı döşemeleri, ilk kez yepyeni Flying Spur
serisinde kullanılıyor. Her panel, yekpare bir
Amerikan ceviz ağacı veya Amerikan kiraz
ağacı bloğundan el işçiliğiyle üretiliyor.
Sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen bu
panel, 150 adet eşsiz, kaplamalı elmastan
oluşan üç boyutlu bir yüzey kaplaması ile
destekleniyor. İlk olarak 2015 yılında EXP 10
Speed 6 konseptinde kullanılan benzersiz
tasarım, Bentley'nin geleneksel malzemeleri modern üretim teknikleriyle birleştirme
yaklaşımını yansıtıyor.
Bentley, yeni Flying Spur için yeni, "Üç Boyutlu Ahşap" arka kapı döşemesini ilk kez
beğeniye sunuyor. Doğrudan ahşaba işlenmiş üç boyutlu bir yüzey kaplamasıyla
desteklenmiş çarpıcı, elmas şeklindeki bir
desen olan Üç Boyutlu Ahşap, dünya otomotiv sektöründe bir ilk. Bentley Mulliner
'Collections' serisinde yer alan eşsiz kaplama seçeneklerinden biri olan bu tasarım,
ahşabın doğal güzelliğini elle dokunulabilir
hale getiriyor.
Her arka kapı ve çamurluk paneli, geleneksel becerilerle ve modern teknolojiyi uyum
içerisinde birleştiren, yekpare bir sürdürülebilir Amerikan ceviz ağacı veya Amerikan kiraz ağacı bloğundan el işçiliğiyle üretiliyor.
3D işlenmiş ahşap konsepti ilk olarak Bentley'nin EXP 10 Speed 6 konsept otomobiliyle 2015 yılında Cenevre Otomobil Fuarı'nda
vitrine çıkarılmış ve geniş bir beğeni toplamıştı.
Bu ayırt edici özelliğin esin kaynağı, Bentley'nin Mulliner Driving Specification iç süitindeki elmas kapitone alanlarda kullanılan

deri formu. Karmaşık bir konsept olan Üç Boyutlu Ahşap, uzman teknik ustalar tarafından 18
aylık üretim geliştirme sürecinden geçtikten sonra Bentley Mulliner'da ete kemiğe büründü.
Üç Boyutlu Ahşap parçalar, genellikle panellerde, tamponlarda ve orta hatta uygulandığı
gibi kaplamalar kullanılarak yapılmıyor. Aksine her biri yekpare, bir ahşap bloktan yapılıyor.
Üç boyutlu yüzeyi elde etmek için yetenekli operatörler ahşabı, çok eksenli bir zıvana makinesinde bir insan saçı telinden daha ince olan 0,1 mm'lik bir toleransla oyma işlemine tabi
tutuyor, ardından mükemmel sonuçlar için kesimleri elle son işleme alıyorlar. Daha sonra
açık gözenekli bir vernik uygulanıyor, bu da ahşabın gerçek renginin ve dokusunun zarif ve
doğal bir görünümle parlamasına olanak tanıyor.
Kütüğün arka veya 'B yüzeyi', kullanılan döküm alüminyum kapı paneli şablonuna uyacak
şekilde işleniyor. Ahşap, daha sonra şablona sabitleniyor, bu şekilde yeniden makineye yerleştiriliyor ve ön veya 'A yüzeyi' üç boyutlu formda kesiliyor.
Hem Amerikan ceviz ağacının hem de Amerikan kiraz ağacının ahşabı, Kuzey Amerika'daki
sürdürülebilir ormanlarından temin ediliyor. Bentley, ahşabın derinliği boyunca herhangi bir
budak ya da reçine içermeyen en iyi keresteleri seçiyor.

A V M

V E

P E R A K E N D E

S E K T Ö R Ü N Ü N

H A B E R C İ S İ

Tıklayın, Habersiz Kalmayın!
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