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AVM SOSYAL MEDYA LİGİ 2019
TÜRKİYE İNOVASYON
VE BAŞARI ÖDÜLÜ

NEVZAT YAVAN
ESAS GAYRİMENKUL CAMO’SU

“ESAS GAYRİMENKUL OLARAK, 
HER ZAMAN TOPLUMSAL FAYDAYI 

ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA 
GÖRÜYORUZ.”

BURAK BAŞARIR
COCA-COLA İÇECEK CEO’SU
2021 YILINDA DA DEĞER YARATMAYA VE 
BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ.

DEVRİM KILIÇOĞLU
KOÇTAŞ GENEL MÜDÜRÜ
İYİ BİR GELECEK İÇİN ÇOCUKLARIMIZIN
İYİ EĞİTİM ALMASI ÇOK ÖNEMLİ.

KERİM GÜZELİŞ
ARİŞ PIRLANTA YÖNETIM KURULU BAŞKANI
ALTINDA DALGALANMALARIN SÜRECEĞİNİ 
DÜŞÜNÜYORUZ.

DENİZ BOZAN
TEPE EMLAK YATIRIM GENEL MÜDÜRÜ 
UZMAN KADROMUZ VE ÇEYREK 
ASIRLIK TECRÜBEMİZLE PORTFÖYÜMÜZÜ 
YENİ ALANLARDA DA BÜYÜTMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ.

ECE TÜRKİYE 2021 YILINDA PORTFÖYÜNDEKİ 
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN CİROSUNDA 
%30’LUK ARTIŞ HEDEFLİYOR

ERKEN TANI VE YOĞUN SÜREKLİ EĞİTİMLE,
OTİZMLİ BİR ÇOCUK YENİDEN DOĞABİLİR
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Tüm yayın hakları “FS Reklam Tanıtım Organizasyon ve 
Hizmetleri Limited Şirketi’ne ait olup iktisap edilemez.

Reklamların sorumluluğu, reklam verene yazıların sorum-
luluğu da yazıyı yazana aittir. 

 
FS Reklam Ltd. Şti.’nin Ücretsiz Yayınıdır.

Sevgili Mall&Motto okuyucuları yeni bir sayı ile tekrar huzurlarınızdayız. 
Mavi bir sayı ile iyi okumalar dileriz.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde, kamuoyunun dikkatini otizme 
çekmek için başlatılan ve bütün dünyada ilgi gören Mavi Işık Yak Kampanyası 
(Light It Up Blue) içinde Türkiye’de birçok bina mavi ışıkla aydınlatıldı, 
insanlar mavi giyecek Mavican ‘ın dağıttığı mavi gözlükler takılacak. (Bizde 
Obidev maskesi takıp mavi gözlüklerimizi taktık)

Bu ayki sayımızı bizde 2 Nisan’ı yaşama adına geç bastık. Tanıştığımızdan 
beri canı gönülden desteklediğimiz Obidev vakfının başkanı müthiş insan 
Fatma Tabanlı Hocam’dan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Çok kolay 
ulaşmak obidev.com ya da obidukkan.com çok nezih ve dekoratif ürünlerine 
ulaşabilir her aldığınız ürün ile bir derde derman olabilirsiniz.  Fatma Hoca 
kendisini bu vakfa vakfetmiş birisi Obidev ile yatıyor Obidükkan ile kalkıyor  
daha geçen sene vakıflarına ait bir araç alabildiler. Hani çok sokak ağzı bir 
laf var ya saçını süpürge etmiş diye bu cümlenin burada ki karşılığı Fatma 
Hocam aklı ile fikri ile zekası ile kurduğu ekibi ile saçını değil ömrünü adadığı 
bu yolda oluşturulan projeler ile Sabancı Vakfından destek almış. Şimdi daha 
müthiş bir proje için çalışıyor.Yolunuz Balıkesir’den geçerse uğrayın Obidev’e 
gerçekten yüreği insan sevgisi ile dolu insanları bir arada göreceksiniz. 
Unutmayın…

Erken Tanı ve Yoğun Sürekli Eğitimle, Otizmli Bir Çocuk Yeniden Doğabilir.

MallMark 2 Nisan için Obidev ürünlerinden oluşan Maske setlerinden satın 
alarak tüm yönettiği projelere dağıttı. Teşekkürler Aytaç Özçiçek.

Yine Ramazan geldi telaş ve heyecanlı alışverişler başladı geçen seneki gibi 
bu senede toplu iftarlar olmayacak Ramazan şenlikleri olmayacak belki ama 
umudumuzla ve sabrımızla ve de dualarımızla seneye telefi ederiz.

Hayırlı Ramazanlar dileklerimizle…

İMTİYAZ SAHİBİ
Farkındalık Stüdyosu

FS Reklam Tanıtım Org.Hiz.Ltd.Şti

KÜNYE

Genel Direktör
C.Serhat TÜRKKAN



Genel Direktör



"2021 yılında da değer yaratmaya ve büyümeye 
devam edeceğiz.”

"İyi bir gelecek için çocuklarımızın iyi eğitim alması 
çok önemli.”

"Microsoft ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin, 
geleceğin Esas Gayrimenkul’ünü yaratmada önemli bir 
adım olduğuna inanıyoruz."

“Altında dalgalanmaların süreceğini 
düşünüyoruz.”

“Bugün sattığımız tüm ürünlerde kalitenin 
belirleyicisi olduk."

“Uzman kadromuz ve çeyrek asırlık 
tecrübemizle portföyümüzü yeni alanlarda da 
büyütmeyi sürdüreceğiz.”

İçİndekİlerİçİndekİler
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Coca-Cola İçecek CEO’su

Koçtaş Genel Müdürü

Esas Gayrimenkul CEO’su

Ariş Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı
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Avni ONGURLAR
Tepe Emlak Yatırım Genel Müdürü 

Burak BAŞARIR

Cem ERİÇ
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Yat ır ımlar ın ıza Değer Kazand ır ır !

Coca-Cola İçecek, 2020 yılında “Birlikte 
Güçlüyüz” mottosuyla sürdürdüğü faaliyet-
lerini ilk kez yayınladığı “2020 Entegre Fa-
aliyet Raporu” ile paylaştı. Böylece Türkiye 
hızlı tüketim malları sektöründe ilk defa bir 
şirket entegre faaliyet raporu yayınlamış 
oldu. Raporda Coca-Cola İçecek’in finansal 
ve finansal olmayan performansı ile gelece-
ğe dönük stratejileri bütünsel bir değerlen-
dirme ile ele alındı. İlk entegre faaliyet rapo-
runu yayınlamanın gururu içinde olduklarını 
belirten Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Ba-
şarır, “Pandeminin etkili olduğu 2020 yılında 

ekosistemimiz, paydaşlarımız, çalışanlarımız 
ve tüketicilerimiz ile birlikte hareket ettik. 
“Birlikte Güçlüyüz” dedik. Zorlu geçen 2020 
yılını başarıyla tamamladık. 2021 yılında da 
değer yaratmaya ve büyümeye devam ede-
ceğiz” dedi. 

Pandeminin tüm dünyayı derinden etkiledi-
ği 2020 yılında, hem çalışanları hem paydaş-
ları hem de içinde bulunduğu toplumlar için 
değer yaratan uygulamalarını “Birlikte Güç-
lüyüz” mottosuyla hayata geçiren Coca-Co-
la İçecek (CCI), 2020 dönemine ait finansal 
ve finansal olmayan performansını bu yıl 
ilk kez yayınladığı entegre faaliyet raporu 
ile paylaştı. Rapor aynı zamanda Türkiye’de 
hızlı tüketim malları sektöründe yayınlanan 
ilk entegre faaliyet raporu oldu. Küresel Ra-
porlama Girişimi (Global Reporting Initiati-
ve – GRI) Standartları “Temel” seçeneği ve 
Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi’nin 
(International Integrated Reporting Coun-
cil - IIRC) Entegre Raporlama kriterlerine 
uyumlu olarak hazırlanan raporda, CCI’ın 
2020 yılına ait tüm faaliyetleri ile geleceğe 
dönük stratejileri bütünsel bir değerlendir-
me ile ele alındı. Bugüne kadar yayınladığı 
sürdürülebilirlik ve faaliyet raporları ile fa-
aliyetlerinin güncel çıktılarını, geleceğe dair 
plan ve hedeflerini sürdürülebilirliğe dair 
yaklaşımı çerçevesinde ele alan CCI,  enteg-
re faaliyet raporu ile entegre düşünce yakla-
şımını iş yapış şekillerine de adapte etmeye 
başladı.

CCI’ın ilk entegre raporunda konsolide fi-
nansal durum, konsolide finansal tablolara 
göre değerlendirildi. Raporda ayrıca, finan-
sal, üretilmiş, fikri, beşerî, sosyal  ve doğal ol-
mak üzere altı sermaye öğesi etrafında, tüm 
paydaşlar nezdinde yaratılan değer de ele 
alındı. Altı bölümden oluşan raporda; 2020 
yılında öne çıkan gelişmeler, paydaşlarla et-
kileşim ve entegre yönetişim yaklaşımının 
yanı sıra stratejik öncelikler, değer yaratma-
ya yönelik program ve çalışmalar ile operas-
yonel ve finansal performansa dair ayrıntılar 
paylaşıldı. Aynı zamanda, CCI’ın Birleşmiş 
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme 
Bildirimi (COP) ve Birleşmiş Milletler Kadı-
nın Güçlenmesi Prensiplerine (WEPs) dair 
ilerleme bildirimlerini de yansıtan raporun 
içerik geliştirme sürecine AA1000 Güvence 
Standardının önem, kapsayıcılık ve duyarlı-
lık ilkeleri; finansal bildirimlerde ise Türkiye 
Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve 
SPK Kurumsal Yönetim Tebliği değişikliği ile 
yayımlanan "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum 
Çerçevesi" ilke seti kılavuzluk etti.  

Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, faa-
liyet gösterilen ülkelerin 1 Ocak – 31 Aralık 
2020 tarihleri arasındaki döneme ait yatı-
rımları, hedefleri, uygulamaları ve perfor-
mans sonuçlarının yer aldığı 2020 entegre 

faaliyet raporunun kapsamının CCI’ın top-
lam üretim hacminin %100’üne ulaştığını 
belirterek şunları söyledi: “Yıllardır çevre, 
toplum ve kurumsal yönetişim alanlarında 
paydaşlarımız için yarattığımız değer sa-
yesinde dünyada ve ülkemizde önde ge-
len kuruluşlar tarafından tanınıyor ve tak-
dir ediliyoruz. Bu kapsamda, 2009’dan bu 
yana taraf olduğumuz Birleşmiş Milletler 
Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UNGC) 10 
ilkesini uygulama ve destekleme taahhü-
dümüzü ödün vermeden devam ettirirken, 
2013’ten beri UNGC 100 Endeksinde yer 
alan tek Türk şirketi olarak yerimizi koru-
yoruz. Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik En-
deksi, Morgan Stanley Capital Internatio-
nal (MSCI) Global Sürdürülebilirlik Endeksi, 
Global SRI, FTSE4Good Emerging Endeksi 
ve ECPI Endeksi’nde yer alıyoruz. Sürdü-
rülebilirlik raporlaması performansımızla 
bugüne kadar elde ettiğimiz başarılara 
2020 yılında bir yenisini ekledik. CCI'ın 12. 
Sürdürülebilirlik Raporu, Amerikan İletişim 
Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından dü-
zenlenen 2020 Spotlight Ödülleri’nde dört 
ödüle layık görülerek 1. sırada yer aldı. 
Bu başarılarımızın üzerine 2020 yılında 
entegre rapora geçişimizle CCI’ın sosyal, 
çevresel, ekonomik ve yönetişimle ilgili 
performansını, değerlendirmelerini, hedef, 
strateji ve fırsatlarını bütüncül bir yakla-
şımla şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri 
çerçevesinde sunmayı amaçlıyoruz.” 

“Birlikte hareket etmenin yarattığı gü-
cün değerine vurgu yaptık” 

Burak Başarır, raporla ilgili değerlendir-
mesinde, “İlk entegre faaliyet raporumuzu 
yayınlamanın heyecanı ve gururu içindeyiz. 
10 ülkede faaliyet gösteren çok uluslu bir 
içecek şirketi olarak, her adımda sürdü-
rülebilir değer yaratmak için çalışıyoruz. 
Strateji odaklı ve geleceğe dönük planla-
malarımıza ışık tutan entegre raporumuz 
ile finansal ve finansal olmayan perfor-
mansımızı bütünsel bir şekilde ele aldık. 
Kullandığımız kaynaklar ve iş modelimizle 
birlikte yarattığımız değeri ilişkilendirdik 
ve şeffaflıkla ortaya koyduk. Pandeminin 
etkili olduğu 2020 yılında ekosistemimiz, 
paydaşlarımız, çalışanlarımız ve tüketicile-
rimiz ile birlikte hareket ettik. “Birlikte Güç-
lüyüz” dedik. Zorlu geçen 2020 yılını başa-
rıyla tamamladık” dedi ve şöyle devam etti: 
“Toplumumuza destek olduk, çalışanımızı 
önemsedik, müşteri ve tüketicimizin her 
zaman yanında dururken sürdürülebilirlik 
hedeflerimizden vazgeçmedik. Türkiye ile 
birlikte 10 ülkede 400 milyondan fazla tü-
keticiye hizmet veren bir şirket olarak, fa-
aliyet gösterdiğimiz coğrafyaya kesintisiz 
hizmet ve çalışanlarımızın refahı için ge-
rekli önlemleri almaya ve gelişmelere göre 
ileriye taşımaya devam ediyoruz.”

 

COCA-COLA 
İÇECEK HIZLI 
TÜKETİM MALLARI 
SEKTÖRÜNDE 
ENTEGRE FAALIYET 
RAPORUNU 
YAYINLAYAN ILK 
ŞIRKET OLDU 

Burak Başarır
Coca-Cola İçecek CEO’su



Yat ır ımlar ın ıza Değer Kazand ır ır !
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Otizmin bilinenin aksine genetik bir sorun 
olmadığına, otizmin sahne arkasındaki baş-
rol oyuncusunun toksik bombardımanı ol-
duğuna dikkat çeken Fitoterapi Uzmanı Dr. 
Ümit Aktaş, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü 
için görüşlerini ve beslenme önerilerini pay-
laştı.

Her geçen yıl giderek yükselen bir ivmeyle 
otizm tehdidiyle karşı karşıyayız. 1985 yılın-
da her 2.500 çocuktan birine otizm teşhisi 
konulurken, Hastalık Önleme ve Kontrol 
Merkezi (CDC) verilerine göre bugün her 54 
çocuktan biri otizm riski ile doğuyor. İstatis-
tiklerden yola çıkarak bundan 20-30 yıl son-
ra her iki çocuktan birinin otistik olacağını 
öngörüyor. Toplumda hala bu problemin 
son derece nadir göründüğüne dair bir algı 
olsa da tehlike çok daha büyük. 

“Otizm genetik değildir, doğru beslenme 
modeli ile semptomlar hafifletilebilir”
Otizmin bu kadar artmasının önemli bir se-
bebinin beslenme alışkanlarının değişmesi 
olduğunun altını çizen Dr. Ümit Aktaş, “Bu-
gün artık otizmin genetik olmadığı, çevresel 
toksinler, yiyeceklerin içindeki kimyasallar, 
DNA’mızın tanımadığı suni yiyecekler ve 
aşılarda kullanılan ağır metallerle ilişkili bir 
sorun olduğu biliniyor. Bu toksik saldırı, 
sağlıksız bir mikrobiyomla birleşince ortaya 

birçok farklı faktörün birlikte rol oynayarak 
beyin fonksiyonlarında bozukluğa yol açtı-
ğı bir tablo çıkıyor. Ancak bilinenin aksine, 
doğru bir beslenme modeli ile otistik semp-
tomlar hafifler, hatta tamamen iyileşebilir” 
dedi. 

Teşhis ne kadar erken konmuşsa ve doğru 
beslenme modeline ne kadar erken geçi-
lirse tedavinin başarı şansı da o kadar artar 
diyen Dr. Ümit Aktaş; “Maalesef her sağlık 
sorununda olduğu gibi beslenme ve otizm 
arasındaki ilişki de göz ardı ediliyor. So-
nuçta geriye sadece bir yere kadar faydalı 
olabilecek psikoterapi yöntemleri ve ciddi 
yan etkileri olan ilaçlar kalıyor. Dünyayı te-
mizlemek elimizde olmayabilir, ama sağlıklı 
çocuklar yetiştirmek adına değiştirebilece-
ğimiz pek çok şey var” diyerek ebeveynlere 
önerilerde bulunuyor. 

Dr. Ümit Aktaş’tan anne adaylarına öneriler
Sezaryenle doğan çocuklarda otizmin daha 
fazla görüldüğüne de dikkat çeken Dr. Ümit 
Aktaş, “Bebek, ilk probiyotiklerini normal 
doğum esnasında doğum kanalından ge-
çerken annesinden alır. Anne sütü ise pro-
biyotiklerin beslenmesini ve çoğalmasını 
sağlar. Bu koruyucu kalkan olmadan dünya-
ya gelen sezaryen bebeklerinde, hele bir de 
anne sütünden mahrum kalmışlarsa otizm 
riskinin arttığını gösteren çalışmalar var” 
diyerek mecbur kalmadıkça anneleri nor-
mal doğum yapmaları konusunda uyarıyor 
ve bebeğinizi hiperaktivite sendromundan, 
salgına dönüşen otizmden korumak için 7 
maddede sağlıklı çocuk yetiştirme yöntem-
lerini paylaşıyor:

1. Toksinlere maruz kalmayın
2. D vitamini eksikliğine dikkat edin 
3. Kolesterol zengini gıdalar tüketin
4. Normal doğum yapın
5. Diyetinize omega-3 ekleyin
6. GDO yemeyin, yedirmeyin 
7. Beslenme modelini değiştirin 

Otizmle savaşta oluşturulacak beslenme 
modelinin yasaklıları: 

•Tüm işlenmiş gıdalardan uzak durulmalı. 
Raf ömrü olan her gıda işlenmiş gıdadır. Te-
mel kural doğal beslenme olmalıdır.
•Tüm sebzeler mevsiminde yenmeli. Mev-
sim dışında yenilenler sebze değil, tarım 
ilacı ve hormon deposudur. Çocuğunuzu 

zehirli olan her şeyden korumak önceliği-
niz olmalı.
•Bugünün genetiği değiştirilmiş buğda-
yı, yaygın biçimde gluten intoleransları-
na sebep olduğu için yenilmemelidir. Her 
türlü ekmek (beyaz, kepekli, tam buğday, 
yufka, lavaş, köy ekmeği), un, bulgur, ma-
karna, erişte, şehriye ve hatta ev tarhanası 
bile, buğday içerdikleri için yasak. Hatta bu 
ürünlerle aynı poşette taşınmış, temas et-
miş gıdalar bile yenmemelidir.
•Yulaf, arpa ve çavdar da gluten içerirler, 
doğal olarak bunlar da yasak.
•Hazır mayalı gıdalar yasak. Hazır maya vü-
cutta sindirilemez ve gıda intoleranslarına 
sebep olur. Yaş maya, kuru maya, fırıncı 
mayası, pastane mayası, kabartma tozu da 
kullanılmamalıdır.
•Şeker asla tüketilmemelidir.
•Süt, süt ürünleri laktoz içerir. Yenmeme-
lidir.
•Bu beslenme programında meyve yasak-
tır, yenmemelidir.
•Ülkemizde hayvan yemi olarak GDO’lu 
yem satışı serbest. Besi hayvanlarından ve 
çiftlik balıklarından uzak durun. Merada 
yayılmış hayvan eti ve deniz balıkları yiye-
bilirsiniz.
 
Otizmle savaşta oluşturulacak beslen-
me modelinde mutlaka bulunması ge-
rekenler:

•Mevsiminde her türlü taze sebze 
•Mevsim sebzeleri konserve yapılabilir, ku-
rutulabilir, derin dondurucuda saklanabilir.
•Ev turşusu 
•Paça çorbası, bol miktarda kolajen içerir, 
bol bol içilmelidir
•İşkembe çorbası
•Kemik suyu. Hazırlanıp derin dondurucu-
ya konularak, her yemekte kullanılmalı
•Kaya tuzu (kararında kullanılacak ama ra-
fine olmayan tuz kullanılmayacaktır)
•Saf sızma zeytinyağı  - her gün en az 10 
yemek kaşığı
•Hakiki köy tereyağı - her gün en az 3 ye-
mek kaşığı
•Organik Hindistan cevizi yağı (coconut 
oil) - her gün en az 1 yemek kaşığı
•Deniz balığı (mevsim balığı)
•Kırmızı et (merada yayılmış hayvan eti)
•Karabuğday (greçka)
•Kinoa
•Her türlü kuruyemiş (kavrulmadan yeni-
lecek)

DR. ÜMIT AKTAŞ “OTIZMDEKI BAŞROL OYUNCU: 
TOKSİK SALDIRI!”

Dr. Ümit Aktaş
Fitoterapi Uzman



www.obidevdukkan.com
Kasaplar Mah. 11004 Sk. 4/B - Altıeylül / BALIKESİR 
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ESAS GAYRİMENKUL DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNÜ
MICROSOFT TÜRKIYE ILE HIZLANDIRIYOR

Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul yatırım 
firmalarından Esas Gayrimenkul, Microsoft 
Türkiye işbirliği ile gayrimenkul sektörün-
de dijital dönüşümü hızlandıracak. ERP 
süreçlerini Microsoft Azure’a taşıyarak bu-
lut teknolojilerinin sağladığı avantajlardan 
yararlanmaya hazırlanan Esas Gayrimenkul, 
kaynaklarını etkin, verimli ve basit bir şekil-
de yöneterek gayrimenkul sektöründe reka-
bet avantajı yakalamayı hedefliyor. 

Bu yıl Esas Gayrimenkul olarak odak nok-
talarında dijitalleşme ve değer yaratan dö-
nüşüm olduğunu belirten Esas Gayrimenkul 
CEO’su Cem Eriç, Microsoft Türkiye ile ha-
yata geçirdikleri işbirlikleri hakkında şöy-
le konuştu; “Esas Gayrimenkul olarak, bu 
projede Microsoft ile bir araya gelmekten 
memnuniyet duyuyoruz. ERP projemiz, üze-
rinde sıklıkla durduğumuz dijital dönüşüm 
başlığımızın önemli bir ayağını oluşturan iş 
süreçlerimizin dijitalleştirmesi açısından da 
oldukça önem taşıyor. Bu projeyle, birbirin-
den bağımsız hareket eden yönetim sistem-
lerini Dynamics 365 çatısı altında toplayıp, 
Microsoft Business Application Solution 
Ecosystem’i içerisindeki ürünler ile destek-
lenen ERP çatısı oluşturmayı amaçlıyoruz. 

Aynı zamanda Esas Gayrimenkul iş tecrübe-
si ile “Varlık Yönetimi” alanında uluslararası 
boyutta kullanılabilir bir ERP ürünü geliştirip 
yaygınlaştırmak, temel hedeflerimiz arasın-
da yer alıyor. DMR Danışmanlık projedeki 
çözüm ortağımız olmakla birlikte, tüm yapı 
Azure servisleri üzerinden hizmet verecek. 
Projenin ilk fazı muhasebe ve finans, satın 
alma yönetimi, varlık yönetimi, standart sa-
tış süreçleri, tesis bakımını kapsıyor. Micro-
soft ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin, 
geleceğin Esas Gayrimenkul’ünü yaratmada 
önemli bir adım olduğuna inanıyoruz.”

Bu yeni işbirliği ile ilgili  birliğiyle ilgili gö-
rüşlerini dile getiren Microsoft Türkiye 
Çözüm Satışları  İş Geliştirme ve Teknoloji 
Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Berna Yıl-
dız ise bu iş ortaklığı kapsamında şu ifade-
leri kullandı “Türkiye’nin önde gelen gayri-
menkul yatırım firmalarından biri olan Esas 
Gayrimenkul ile yaptığımız bu iş birliği ile 
amacımız daha fazla değer üretmek, çalışan 
ve iş ortağı deneyimini uçtan uca yeniden 
tanımlamak ve iş gücünün katılımını üret-
kenliği arttırarak dönüştürmek olacaktır. 
Dijital dönüşüm bugün hayatımızda kaçı-
nılmaz bir gerçek. Microsoft olarak, böyle 

büyük bir kurumun ERP dijital dönüşümüne 
ev sahipliği yaptığımız için çok gururluyuz. 
İnanıyoruz ki, Microsoft'un teknolojinin en 
yeni, en güncel halini her zaman müşteri-
lerine hazır tuttuğu yeni nesil bulut bilişim 
platformu olan Azure üzerinde hizmet ve-
recek olan yeni nesil akıllı iş uygulamala-
rı çözümleri olan Dynamics 365 ve Power 
Platform ile kiralama, finans, operasyon, 
ve hizmet ağlarını yeniden dönüştüreceğiz 
ve Esas Gayrimenkul’un büyümesine, geliş-
mesine, değişimine ve yeniliğe ulaşmasına 
destek olacağız.

Berna Yıldız
Microsoft Türkiye Çözüm Satışları  İş Geliştirme ve 
Teknoloji Merkezi Genel Müdür Yardımcısı 

Cem Eriç
Esas Gayrimenkul CEO’su
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Kiler GYO YK Üyesi Sefa Kiler, gayrimenkul 
sektörünü, sektörün şu an ki durumunu ve 
güncel projeleriyle alakalı röportaj sorularını 
yanıtladı

Öncelikle Kiler GYO hakkında kısa bir bilgi 
alabilir miyiz?

Kiler Grubu, perakende mağazalarından elde 
ettiği deneyimle perakendecilerin kiralık ti-
cari gayrimenkullerde aradıkları özellikler ve 
ihtiyaçlar konusunda önemli ve ciddi tecrübe 
kazanmış ve bu deneyimle çarşı ve alışveriş 
merkezlerinin yatırımlarına başlamıştır.

Bunun yanında farklı lokasyonlarda farklı ge-
lir gruplarına hitap eden konut projeleri de 
geliştirmiştir. Gayrimenkul yatırım ve geliş-
tirme alanında ulaştığı en son noktayı temsil 
eden, İstanbul Sapphire Rezidans ve AVM in-
şaatını tamamlayarak gayrimenkul geliştirme 
alanındaki başarısını da kanıtlamıştır. 

Sefa Bey, gayrimenkul sektöründe ki fiyat 
artış durumları nedir, arz-talep durumu 
sektörü nasıl etkiliyor? 

TCMB tarafından açıklanan konut fiyat en-
deksine göre ev fiyatları 2020 yılında yüz-
de 30,3 oranında artış gösterdi. Üç büyük 
kentimizdeki rakamlara baktığımızda konut 
fiyatları, İstanbul’da yıllık yüzde 27,9, Anka-
ra’da yüzde 30,2, İzmir’de yüzde 29,4 oranın-
da artış sağladı. TUİK tarafından açıklanan 
inşaat maliyet endeksi, 2020 yılında yüzde 
25,02 oranında artış kaydetti. Yeni projeler 
yapılmadığı sürece; hem arzın azalmasından 
kaynaklanan fiyat artışı hem de hammadde 
maliyetlerindeki artışın eklenmesiyle birlikte 
konut fiyatları kısaca el yakacaktır. 2021 için 
sektörümüzün içinde bulunduğu durumu iyi 
analiz ederek ve tedbirleri alarak tekrar güç-
leneceği yönündedir.

En çok merak edilen konulardan birisi 
ise, yabancı gayrimenkul satış durumları, 
mütekabiliyet ve yasal sınırlamalar? Satış 

rakamları pandemiden etkilendi mi? Kiler 
GYO müşterilerinin yabancı yatırımcılara 
faydaları nelerdir?

2020 yılında yabancılara 40 binin üzerinde 
konut satışı yapılmasıyla yabancıya konut 
satışında tarihin ikinci en yüksek yıllık ra-
kamlarına ulaşıldı. Covid 19 salgını dünya 
genelinde etkisini göstermesi ve kısıtlamalar 
nedeniyle yabancılara konut satışı, geçen yı-
lın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine kı-
yasla yüzde 28,5 azalarak 19 bin 952'den 14 
bin 262'ye geriledi. İstanbul yabancı konut 
satışında müşterilerin ilk tercihi satılan her 
iki konuttan bir tanesi İstanbul da satılıyor. 
2021 yılında uluslararası gayrimenkul satış-
larında ve girdisinde ciddi artış bekliyoruz, 
daha önce de belirtiğim gibi 50.000 satışın 
üzerine çıkılacağını düşünüyoruz.

İstanbul Avrupa yakasında satışları devam 
eden Referans Bahçeşehir Projesi ve Anado-
lu yakasında satışları devam eden Referans 
Kartal Towers projelerimize yabancı yatırım-
cı müşteriler çok ciddi talep gösteriyor. Bu 
projelerimizden Referans Kartal Towers’ta 
teslimler yapıldı. Referans Bahçeşehir Projesi 
yılsonunda teslim edilecek ve imalatımızda 
hızla devam ediyor. Her iki projemizde va-
tandaşlığa uygun ve hemen tapu verilebili-
yor, burada satışlara en önemli etki hemen 
tapu verebiliyor olmamız, her iki projede şu 
an yabancı müşterilerin çok yoğun talebi 
ile karşılaşıyoruz. Tüm müşterilerimizi satış 
ofislerimizde ağırlamaktan ve onları konut 
sahibi yapmaktan mutluluk duyuyoruz, tabi 
bu anlamda yurt dışı bazlı konut ihracatı 
gerçekleştirmek bizi ayrıca memnun ediyor 
ve ülkemize döviz bazlı likidite girişi sağla-
maktan memnunuz.

Günümüz teknolojinin altın çağlarını ya-
şıyor. Sizce, teknolojinin gayrimenkul 
sektörüne katkısı nedir? 

Teknoloji, gayrimenkul sektörünü sürekli 
değiştiriyor. Teknolojinin gayrimenkul sek-

töründe ortaya çıkardığı yenilikler büyük bir 
hızla uygulamaya geçiyor. Teknoloji, verile-
ri daha çok analiz etme imkânı sunuyor ve 
veriyi daha verimli kullanma hale getiriyor. 
Akıllı ev sistemlerinin sektörün içindeki yeri 
her geçen gün artıyor. Sanal gerçeklikler 
projelerin satışında oldukça fazla kullanı-
lıyor, 3D proje gezmelerine çıkabiliyoruz. 
Drone görüntüleri yüksek çözünürlükte film 
ve video görüntüleri yeni projelerin artık 
vazgeçilmezi oldu. Biz de bu bilinç doğrul-
tusunda hareket ederek pandemi sürecini 
göz önünde bulundurarak kısıtlamalardan 
sebep yurt dışı online satışlar gerçekleştirdik 
ve devam ediyor bu anlamda teknolojinden 
faydalanmak bize ve müşterilerimize hem 
güven hem kazanç sağlıyor. 

Finansal dalgalanmalar yaşanan şu za-
manda, gayrimenkul için doğru zaman 
var mıdır, finansal planlama nasıl olma-
lıdır? 

Gayrimenkul sektörü, demografik deği-
şimler, ekonomideki değişim ve faiz oran-
larındaki artış gibi gelişmelerden en fazla 
etkilenen sektörlerin başında geliyor. Sür-
dürülebilir rekabet, şirketlerin riskleri doğru 
hesaplamaları ve doğru fırsatları yakalama-
ları ancak mümkün olabilir. Gayrimenkul 
sektöründe artık önce sat sonra yap dönemi 
bitti. Projeleri üretmek için sağlam ekono-
mik ve finansal yapıya ve kararlılığa ihtiyaç 
var. Düşük faiz oranları yeni projelerin üre-
tilmesi ve satılmasının en önemli etkenlerin-
den biriydi. Banka kredili satışların payı bu 
dönemde düşük kalacak. İnsanlar peşin veya 
senetli satışlara daha çok yönelecekler dü-
şüncesindeyim. 

Sefa bey, en çok merak edilen konu olan 
Kiler GYO projeleri, önümüzde ki dönem 
ve güncel projelerinizden bahsedebilir 
misiniz? 

İstanbul Avrupa yakasında satışları devam 
eden Referans Bahçeşehir Projesi, Anado-
lu yakasında satışları devam eden Referans 
Kartal Towers projelerimizin satışlarını sür-
dürüyoruz. Satışları tamamlanan Referans 
Başakşehir Vadi projemizin çok yakında 
teslimini yapacağız. Ayrıca yine bu yıl içeri-
sinde Kartal’da sahile çok yakın Çanakkale 
caddesi üzerinde inşaatına başladığımız iki 
parselden oluşan Referans Kartal Loca pro-
jemizin satışlarına başlayacağız. Ayrıca arsa 
arayışımızda devam ediyor, Emlak konut’un 
birkaç yerde ihaleleri oldu bunlara da katı-
lım sağladık gerek devlet gerekse özel proje 
imkânlarını takip ediyoruz. 2021 yılında da 
ülkemize yeni projeler üretmeye, halkımıza 
depreme dayanıklı yeni evler teslim etmeye 
ve konut sektörüne olan desteğimizi kesinti-
siz sürdürmeye devam edeceğiz.

KİLER GYO GAYRİMENKUL
SEKTÖRÜNE YENİ BİR 
ANLAYIŞ GETİRİYOR

Sefa Kiler
Kiler GYO YK Üyesi 
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KOÇTAŞ 25. YILINDA 
25 OKULUN ‘YANIBAŞINDA’!

Yaşamın olduğu her yeri geliştirmek ve 
güzelleştirmek misyonuyla faaliyetlerini 
sürdüren Koçtaş, şimdi de çocukların 
daha temiz ve ferah ortamlarda eğitim-
lerine devam etmeleri için ihtiyaç sahi-
bi ilköğretim okullarına destek oluyor. 
Koçtaş, hayata geçirdiği ‘Yanı Başında’ 
programı aracılığıyla, ihtiyaç sahibi okul-
ların iç cephe yenilenmesine katkıda 
bulunuyor; ilköğretim okullarına boya 
ve boya malzemeleri desteği sağlıyor. 
Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu: 
“Geçtiğimiz yıllarda, insana ve toplu-
ma değer katma misyonumuzla eğitim, 
kültür-sanat, arkeoloji, çevre ve sokak 
hayvanları ile ilgili çeşitli projeler gerçek-
leştirmiştik. Artık verdiğimiz bu desteğin 
büyük bir kısmını eğitim alanında Yanı 
Başında programı ile sürdüreceğiz. Öğ-
rencilerimizin daha iyi ortamlarda eği-
tim almaları için Eylül 2020’de ‘Yanı Ba-
şında’ programımızı başlattık. Pandemi 
sebebiyle okulların fiziki olarak kapalı ol-
duğu 2020 yılında Diyarbakır’dan İzmir’e 
ihtiyaç sahibi olan 7 okulumuza yardım 
elimizi uzattık. Perakendeciliğe başla-

mamızın 25. yılında bu seneki hedefimiz 
25 okulumuzun daha ‘Yanı Başında’ ol-
mak” dedi. 

Koçtaş, sunduğu ürün ve hizmetlerle ya-
şamın olduğu her yeri güzelleştirirken bir 
yandan da insana ve topluma değer katan 
projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. Koç-
taş, başlattığı ‘Yanı Başında’ programı ile 
Türkiye’nin dört bir yanındaki ilköğretim 
öğrencilerinin daha uygun ortamlarda eği-
tim almalarına katkı sağlamak için hareke-
te geçti. 35 ildeki mağazaları ve 3 binden 
fazla çalışanıyla ev geliştirme perakende-
ciliğinin lideri olan Koçtaş, 2021 yılında da 
‘Yanı Başında’ programı kapsamında, en 
büyük gücü olan çalışanlarının desteğiyle, 
ihtiyaç sahibi okulları belirleyecek. Koçtaş, 
perakendecilikteki 25. yılında 25 okulun iç 
cephelerinin yenilenmesine katkıda buluna-
cak, bu okullara boya ve boya malzemeleri 
desteği sağlayacak.  

“Eylül 2020’de başladığımız ‘Yanı Başın-
da’ programımız ile ilk etapta 7 okulu-
muza destek olduk.” 

Eğitimde fırsat eşitliğinin önemine değinen, 
‘Yanı Başında’ programı ile ihtiyaç sahibi 
okullara ulaşarak eğitim alanında katkıda 
bulunmaktan duydukları mutluluğu ifade 
eden Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğ-
lu: “İyi bir gelecek için çocuklarımızın iyi 
eğitim alması çok önemli. Eğitim aldıkları 
okulun, sınıfın ortamı da çocukların moti-
vasyonunu etkileyen önemli unsurlardan. 
Pandemiyle birlikte eğitim ve öğretimin 
önemini bir kez daha kavradık. Geçtiğimiz 
yıllarda, insana ve topluma değer katma 
misyonumuzla eğitim, kültür-sanat, arkeo-
loji, çevre ve sokak hayvanları ile ilgili çeşitli 
projeler gerçekleştirmiştik. Artık verdiğimiz 
bu desteğin büyük bir kısmını eğitim alanın-
da Yanı Başında programı ile sürdüreceğiz. 
Eylül 2020’de başladığımız ‘Yanı Başında’ 
programımız ile ilk etapta Denizli, Diyar-
bakır, Eskişehir, İzmir, Mardin, Sakarya ve 
Şanlıurfa illerimizdeki 7 okulumuza yardım 
elimizi uzattık. Okulların pandemi sebebiy-
le fiziki olarak kapalı olduğu dönemde ih-
tiyaç sahibi okulları belirleyerek, sınıflarını 
onlar için güzelleştirdik. Yüz yüze eğitime 
dönülmesiyle bu okullarda öğrencilerimiz 
yenilenmiş sınıflarında eğitime başladı” diye 
konuştu. 

“Perakendecilikteki 25. yılımızda 25 oku-
lun ‘Yanı Başında’yız!”

Bu yıl Koçtaş’ın perakendeciliğe başlaması-
nın 25. yılını kutladıklarını belirten Kılıçoğlu 
sözlerine şöyle devam etti: “Program kapsa-
mında bu sene 25 okulumuzun daha ‘Yanı 
Başında’ olacağız. 2021 yılında ihtiyaç sahibi 
25 okulun tamamını, 35 ilde faaliyet göste-
ren mağazalarımızda görev yapan ve her 
zaman her yerde en büyük gücümüz olan 
çalışanlarımızın desteğiyle belirleyeceğiz. 
Mağazalarda oluşturduğumuz ekipler, böl-
gelerindeki ihtiyaç sahibi okulları tespit edi-
yor ve bu okullara gerçekleştirdikleri ziya-
retlerle ihtiyaç analizlerini yapıyorlar. Daha 
sonra ise süreci sürdürebilir bir şekilde yü-
rütmek için çevik metodolojiyle çalışan Yanı 
Başında çevik takımımıza devrediyorlar. 
Böylesine önemli bir projede de yine çalı-
şanlarımızla birlikte ilerlemenin gururunu 
yaşıyoruz.” 

Devrim Kılıçoğlu
Koçtaş Genel Müdürü 
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Türkiye dahil 16 ülkede faaliyet gösteren 
Anadolu Efes, koşulların her zamankinden 
daha zor olduğu bir dönemde, 2020 se-
nesini güçlü karlılık oranları ve sağlıklı bir 
bilanço yapısıyla tamamladı. Bira Grubu 
Başkanı ve Anadolu Efes CEO’su Can Çaka, 
Sıfır Tabanlı Harcama programının yanı sıra 
maliyet ve giderlerde yapılan tasarruflar 
sonucunda, konsolide FAVÖK marjının %19 
ile son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı-
nı belirtti. 2020 yılında şirketin (bira ve meş-
rubat) konsolide net karı ise 815 milyon TL 
seviyesinde gerçekleşti.

Anadolu Efes, Kamuyu Aydınlatma Platfor-
mu’na (KAP) 2020 yıl sonu finansal sonuçla-
rını açıkladı. Açıklamaya göre; 2020 yılında 

yaşanan zorluklara rağmen Anadolu Efes 
bira grubu satış hacmi geçen senenin aynı 
dönemine göre büyüme göstererek 36,2 
mhl seviyesine ulaşırken gelirler %12 ora-
nında artış gösterdi ve yaklaşık 12,4 milyar 
TL seviyesinde gerçekleşti. 

Şirketin bira ve meşrubat operasyonları da-
hil konsolide net satış gelirleri geçen sene-
ye oranla %16 oranında artarak 26,7 milyar 
TL seviyesine ulaştı. Serbest nakit akımında 
da operasyonel kar artışının yanı sıra yatı-
rım harcamalarındaki tasarruflar ve işletme 
sermayesi yönetimindeki üstün performans 
sayesinde yıllık bazda %30’a yakın iyileşme 
kaydedildi ve şirketin konsolide serbest na-
kit akımı 3 milyar TL’ye ulaştı. 2020 yılında 

Anadolu Efes’in konsolide net karı ise 815 
milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirketin bira operasyonlarında faaliyet gös-
terdiği 6 ülkeden en yüksek hacime sahip 
olan Rusya’da üst üste üç sene hacim artışı 
kaydetmesiyle bu pazardaki lider konumu-
nu sürdürdü. Böylece Anadolu Efes 2020 
yılı sonu itibarıyla da bira operasyonlarının 
bulunduğu tüm ülkelerdeki pazar lideri po-
zisyonunu korudu.

İş sürekliliğini sağlamak için değişen orta-
ma uyum sağlama becerilerinden dolayı 
çalışanlarına minnettar olduğunu belirten 
Anadolu Efes CEO’su Can Çaka, 2020 yılı fi-
nansal sonuçlarla ilgili şunları söyledi:

“COVİD-19 salgınının başlangıcından iti-
baren stratejik odak alanlarımız doğrultu-
sunda değer yaratmaya devam etmek için 
insana ve paydaşlarımıza öncelik veren bir 
yaklaşım benimsedik. Güçlü ürün portfö-
yümüz, faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda-
ki lider konumumuz, operasyonlarımızın 
coğrafi çeşitliliği ve finansal disipline olan 
bağlılığımız, stratejimizin temel dayanakları. 
Pandemi nedeniyle hükümetler tarafından 
alınan tedbirlerin ve ilgili pazarlardaki eko-
nomik aktivitenin yavaşlamasının etkilerini 
hafifletmek için giderlerimizi önemli ölçüde 
azalttık. Sıfır Tabanlı Harcama programı-
mızla birlikte maliyet ve giderlerin optimi-
zasyonu sonucunda konsolide FAVÖK mar-
jımız son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 
İşletme sermayesi yönetiminde gerekli ak-
siyonları aldık ve finansal disiplin odağında 
birçok senaryo üzerinde çalıştık. Bugüne 
kadarki en yüksek seviye olan 3 milyar TL 
serbest nakit akımının bir sonucu olarak fi-
nansal performansımız ve borçluluk oranı-
mız pandemi öncesi dönemden bile daha 
iyi bir seviyede gerçekleşti. Hissedar değeri-
ni maksimize etmeye yönelik taahhüdümüz 
doğrultusunda Yönetim Kurulumuzun 2020 
yılı için 1,1 milyar TL temettü önerdiğini du-
yurmaktan da çok mutlu olduğumu belirt-
mek isterim.

2020 yılı, dijital dönüşümümüz için yatırım 
yapmaya devam ettiğimiz ve pandemi dö-
neminde organizasyonel yeteneklerimiz 
üzerindeki olumlu etkisinden erken fayda-
landığımız ilk yıl oldu. Üretimden pazarla-
maya ve satışa kadar tüm süreçlerimizde 
geleceğimizi şekillendiren iş modelimizin 
en önemli bileşeni dijitalleşme oldu. 

Tüm bunlar sonucunda 2020'yi güçlü bir 
bilanço ve sağlıklı bir likidite pozisyonu ile 
bitirdiğimiz için çok memnunum. Koşulla-
rın her zamankinden daha zor olduğu bu 
dönemde açıklanan bu güçlü sonuçlar ça-
lışanlarımızın sıkı çalışmalarının ve işe olan 
bağlılıklarının bir kanıtı.”

ANADOLU EFES’İN FAALİYET KAR MARJI 
SON 8 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Can Çaka
Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes CEO’su
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ARIŞ PIRLANTA YÖNETIM KURULU BAŞKANI KERIM GÜZELIŞ:

ALTINDA DALGALANMALARIN SÜRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ 

114 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en köklü 
mücevher markalarından Ariş Pırlanta’nın 
Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş,  “Al-
tın fiyatlarında belirleyici olan pandeminin 
seyri olacaktır. Geçmiş dönemlerde 15 - 20 
yılda bir olduğu gibi, zirve görüp dalgalanan 
ve sonra düşme eğilimi gösteren bir seyir de 
gerçekleşebilir. Yatırımcı bu anlamda dikkatli 
olmalı” dedi. Güzeliş, altın fiyatlarına yönelik 
değerlendirmelerde bulunurken 2021 yılın-
da dalgalanmaların süreceğini düşündüğü-
nü söyledi.

114 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en köklü 
mücevher markalarından Ariş Pırlanta’nın 
Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş,  “Al-
tın fiyatlarında belirleyici olan pandeminin 
seyri olacaktır. Geçmiş dönemlerde, 15-20 
yılda bir olduğu gibi zirve görüp dalgalanan 
ve sonra düşme eğilimi gösteren bir seyir de 
gerçekleşebilir. Yatırımcı bu anlamda dikkatli 
olmalı” dedi. Güzeliş, altın fiyatlarına yönelik 
değerlendirmelerde bulunurken 2021 yılın-
da dalgalanmaların süreceğini düşündüğü-
nü söyledi. Güzeliş, altın fiyatlarındaki dalga-

lanmalara yönelik şunları aktardı:

2021 yılında ortalama altın fiyatının 2.275 
dolar/ons olması bekleniyor.

“Geçmişe baktığımızda altın fiyatlarının be-
lirli dönemlerde yükselerek o noktada dal-
galanmalar gerçekleştirdiğini görüyoruz. 
Son 50 yıl içinde de 3 - 4 kez bu yaşandı 
ve altın en üst seviyeleri görüp zig zag çi-
zerek tekrar düşme eğilimi gösterdi. Kritik 
eşik altın onsunda 1.900 dolar civarlarında-
dır. 2.000 dolar psikolojik sınırdır. Pandemi 
süreci ile birlikte 2020 sonuna kadar altın 
yüzde 30’luk bir yükseliş gösterdi. Normal 
şartlarda 2020 sonu için beklenti seviyesinin 
de üzerine çıktı. Neredeyse tarihi rekor se-
viyeleri gördü. 2021 yılı içinde de dalgalan-
maların süreceğini öngörüyoruz. Uzmanlar 
2021 yılı için ortalama altın fiyatının 2.275 
dolar/ons olacağını tahmin ettiklerini be-
lirtiyorlar. Burada belirleyici olan dünyanın 
gidişatı olacak. Siyasi, sosyolojik olayların 
gelişimine bağlı olarak, pandeminin seyri 
ve Ortadoğu’da barış ortamının oluşmasıyla 

ilgili gelişmeler belirleyici olacak.”

Likiditenin artması altın fiyatlarını yük-
seltiyor.

Ekonomilerde likiditenin artmasının altın 
fiyatlarını yükselişe geçiren etkenlerden 
biri olduğunu söyleyen Güzeliş, pandemi 
süreci ile birlikte bir çok ülkenin salgının 
ekonomideki etkilerini bertaraf etmek için 
merkez banklarını harekete geçirdiğini, bir 
çok merkez bankasının faiz oranını sıfıra 
çekerken art arda büyük yardım paketleri 
açıkladığını hatırlatarak şunları söyledi:

”Altının bu seviyelere kadar yükselmesinin 
bir sebebi de; her durumda güvenli liman 
olarak görülmesidir. Pandemi süreci ve bu 
sebeple dünya ekonomilerinin zayıflaması 
yatırımcıyı altına yönlendiriyor. Belirsiz-
likler sözkonusu olduğunda insanların sı-
ğınacağı liman altın oluyor. Kısa ve uzun 
vadede kazanç elde etmek isteyen yatı-
rımcılar arka arkaya gelen artışlarla birlikte 
altına yöneldi.”
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11 binin üzerindeki halka açık ticari noktada 
yasal müzik ve anons yayın hizmeti sunan 
SMG, kendi geliştirdiği yazılımı sayesinde 
anlık internet trafiği yaratmadan, gün içinde 
farklı saatlerde sürekli güncellenen müzik 
listeleriyle yayın yapıyor. Bu yazılımla, tek 
merkezden yönetilen yayınların yasallığı da 
garanti altına alınmış oluyor. SMG Kurucu 
Ortağı Serkan Polat ile SMG’nin hizmetlerini 
ve dijital müzik yayıncılığını konuştuk.

ITÜ Teknokent’teki çalışmalarınızdan 
bahseder misiniz?

Teknik bölümümüz İTÜ Teknokent içinde 
bulunan ofisimizde görev yapıyor. 2017 
yılında Teknokent’e girmeye hak kazandık. 
Türkiye’de ve dünyada kendi geliştirdiği-
miz yazılım ile dijital müzik yayını yapan tek 
şirket olarak, yazılımımızla ilgili yeni pro-
jelerimizi İTÜ ARI Teknokent’teki ofisimiz-
de gerçekleştiriyoruz. Harmonik benzerlik, 
üçüncü parti entegrasyonu, SaaS (Software 
as a Service) gibi pek çok yenilik üzerinde 
çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin en 
hızlı büyüyen şirketleri arasından sıyrılıp, 
İTÜ Teknokent’te yer almak ve 4 yıldır orada 
olmak bizim için gerçekten çok önemli. Aynı 
zamanda teknolojinin hızla ilerlerdiği günü-
müzde kendimize ait yazılımla bu teknolojik 
gelişimlere katkı sağlamak da mutluluk ve-
rici. Teknokent’teki çalışmalarımıza devam 
edip müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik 
olarak yazılımımızı geliştirmeye devam ede-
ceğiz.

SMG’nin yazılım teknolojisinin öne çıkan 
özelliklerini anlatır mısınız?

Bir firmanın farklı noktalarındaki değişik ih-
tiyaçları üzerine odaklanarak kendi yazılımı-
mızı geliştirdik. Yazılımımız internet üzerin-

den streaming metoduyla değil depola - çal 
yöntemiyle yayın yapmamıza imkan tanıyor. 
Yazılımımızı o noktadaki bilgisayara yüklü-
yoruz. Şayet kullanıcının bir bilgisayarı yok 
ise ‘music box’ adını verdiğimiz cihazlarla 
yayınımızı o noktada gerçekleştirebiliyoruz. 
Yazılımımız tüm işletim sistemleriyle uyum-
lu. Her bir bilgisayara çalma listeleri ile ilgili 
komutları yolluyoruz. Bir değişiklik talebi 
geldiğinde kolaylıkla müdahale edebiliyo-
ruz. Kapalı devre yayını olduğu için kurumun 
iç haberleşmesinde de trafik yaratmıyoruz. 
Müşterilerimizin internet bağlantılarını sa-
dece ilk yükleme ve güncellemeler için kul-
lanıyoruz. Hizmet alan nokta sürekli online 
olmak durumunda kalmıyor. Her noktaya 
özel müzik ve anons yayınını istenilen süre 
boyunca ve sıklıkta yapabiliyoruz. Liste-
leri dönemsel olarak güncelleyebiliyoruz. 
Müzik listeleri her gün shuffle oluyor. İste-
nilen noktada isteğe göre müzik yayınını 
kapatabiliyoruz. Bas – konuş (push audio) 
sistemimiz sayesinde müşterimiz istediği 
zaman istediği noktaya mesajını seslendirip 
iletebiliyor. Yazılımımız son derece güvenli. 
Şimdiye kadar pek çok kurumun güvenlik 
testlerinden geçti. Listelerin indirme işlemi 
müşterilerin istedikleri zamanda ve istedik-
leri download hızında yapılabiliyor. Tek ses 
kartı ile her bir ses çıkışından ayrı müzik ya-
yını yapacak teknolojiye sahibiz. 

SMG’nin kendi müziklerini de ürettiğini 
biliyoruz. Bu girişiminizden de bahseder 
misiniz?

Gayretepe D Plaza’daki ofisimize 6 adet 

profesyonel müzik stüdyosu kurduk, Snap-
muse markamız altında, 23 müzisyenimiz ile 
birlikte ayda 80 adet yeni şarkı üretebiliyo-
ruz. Snapmuse; Youtuberlar, influencerlar, 
prodüksiyon ve reklam firmaları, yönetmen-
ler, firmalar için müziğin kullanılabileceği 
her alanda  royalty-free içerikler üreten bir 
oluşum.

Şu anda tüm hakları bizde bulunan 11.000'in 
üzerinde şarkımız + 6.500 SFX’imiz bulu-
nuyor. Ürettiğimiz içeriklerin tüm haklarına 
sahibiz. Bu içerikler, snapmuse.com web si-
temiz üzerinden üye olduktan sonra, firma-
ların Facebook, Instagram, Youtube, Twitch, 
podcast hesapları gibi dijital mecralarda kul-
lanılabiliyor. 

Peki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk 
Bayramı için özel bir çalışmanız var mı?

Bu ay içerisinde gerçekleşecek 23 Nisan Ulu-
sal Egemenlik Çocuk Bayramı için de özel 
listeler oluşturduk. Ağırlıklı olarak AVM'ler 
ve çocuklara yönelik perakende mağazaları 
tarafından talep edilen bu listeler için ha-
zırlıklarımızı yaptık. Müzik listesinde, neşeli, 
eğlenceli, çocukların hoşuna gidecek, onların 
enerjisine eşlik edebilecek eserler bulunuyor. 
Sadece 23 Nisan için değil, bazı özel gün-
lerde, mağazaların genel yayınların içerisine 
yine o günün ruhunu yansıtan şarkıları ekle-
yip yayınları zenginleştirip, çeşitlendiriyoruz. 
Ayrıca özel günlerle ilgili kutlama anonsları 
da bünyemizdeki profesyonel seslendirme 
sanatçıları tarafından seslendiriliyor ve eki-
bimiz tarafından düzenlenip yayına alınıyor. 

SMG SEKTÖRDE 
MÜZİK ÜRETEN 
TEK YEREL 
FİRMA OLARAK 
KENDİ YAZILIMI 
ÜZERİNDEN YAYIN 
YAPMAYA DEVAM 
EDİYOR

Serkan Polat 
SMG Kurucu Ortağı 
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ZORLU ENERJI RÜZGÂR ENERJİ 
KAPASİTESİNİ ARTIRIYOR

Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki 
öncülerinden olan Zorlu Enerji, 135 MW 
kurulu güce sahip Gökçedağ Rüzgâr Ener-
ji Santrali’nin kurulu gücünü 15,6 MW’lık 
ek kapasite artışına imkan verecek şekilde 
150,6 MW’a yükseltmek üzere üretim lisan-
sını yeniledi.

Zorlu Enerji, gelecek nesillere sürdürülebilir 
bir dünya bırakmak ve küresel iklim krizi ile 
mücadele amacıyla yenilenebilir enerji yatı-
rımlarına hız kesmeden devam ediyor. Tür-
kiye’deki kurulu gücünün yüzde 87’si, elekt-
rik üretiminin ise yüzde 100’ü yenilenebilir 
enerji kaynaklarına dayanan Zorlu Enerji, 
jeotermalden güneşe, rüzgârdan elektrikli 
otomobil şarj istasyonuna kadar geniş bir 
yelpazede faaliyetlerini sürdürüyor ve yatı-
rımlarını geliştirmeye devam ediyor. Zorlu 
Enerji, bu kapsamda son olarak Gökçedağ 
Rüzgâr Enerji Santrali’nin 135 MW’lık kurulu 
gücünü 150,6 MW’a çıkarmak üzere lisans 
tadili gerçekleştirdi.

Zorlu Enerji’nin enerji sektörüne öncülük 
etme hedefi doğrultusunda yenilenebilir 
enerji kaynaklarına yatırımlarına devam et-

tiğini belirten Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak 
‘’Yenilenebilir enerji alanındaki yatırım stra-
tejilerimizi, gelecek odaklı gelişim hedefle-
rimiz doğrultusunda ve değişen ihtiyaçları 
göz önünde bulundurarak tekrar ele alıyor, 
yatırımlarımızı daha ileriye taşımak için ila-
veler yapıyoruz. Bu doğrultuda Gökçedağ 
Rüzgâr Enerji Santralimizin kapasitesin-
de 15,6 MW’lık bir artırım gerçekleştirmek 
üzere lisansımızı tadil ederek hedeflerimize 
doğru bir adım daha atmış olduk’’ diye ko-
nuştu.

Ülkemizin zengin yenilenebilir enerji kay-
nak çeşitliliğini, ileri teknoloji ve inovasyon-
la buluşturduklarına da değinen Sinan Ak, 
‘’Geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla 
çıktığımız yolda sürdürülebilir bir ekonomik 
büyüme modeli inşa edebilmek amacıyla 
jeotermal, güneş, rüzgâr ve elektrikli oto-
mobil şarj istasyonu yatırımlarımıza devam 
ediyoruz. Gökçedağ Rüzgâr Enerji Santra-
li’mizin bu kapasite artışı sayesinde yıllık 
52 bin MWh saatlik üretim karşılığı 13 bin 
hanenin elektriği temiz enerjiden sağlana-
bilecek. Bu sayede 28,5 bin ton karbondiok-
sit (CO2) salımı azaltılacaktır. Bu miktar da 
30 bin ağacın bir yılda yapmış olduğu CO2 
azaltımına eşdeğerdir.’’ dedi. 

Zorlu Enerji, sürdürülebilir büyüme strateji-
sinin temeline aldığı çevresel, sosyal ve yö-
netişim (ÇYS) yaklaşımı ile geleceğin enerji 
şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerli-
yor.

Sinan Ak 
Zorlu Enerji CEO’su 
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QNB Finansbank, 2008 yılında Birleşmiş Mil-
letler (BM) tarafından ilan edilen ‘2 Nisan 
Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde otizm 
konusunda farkındalık yaratmak ve destek 
olmak üzere genel müdürlük binası Kristal 
Kule’nin dış cephesini mavi ışıkla aydınlata-
cak. 

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde 
kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için 
başlatılan ve tüm dünyada ilgi gören et-
kinlikte QNB Finansbank, Kristal Kule’yi bu 
yıl da mavi ışıkla aydınlatacak. Otizmin hızlı 
artışına dikkat çekmek ve farkındalık yarat-
mak için Kristal Kule, 2 Nisan akşamından 
3 Nisan sabahına kadar mavi ışıkla aydın-
latılacak.

Bankacılık faaliyetlerinde olduğu gibi sos-
yal çalışmalarda da sürdürülebilirlik esasına 
göre hareket eden QNB Finansbank, Birleş-
miş Milletlerin bu küresel projesinde yerini 
alarak otizmde erken tanının ve desteğin 
önemine dikkat çekmeyi hedefliyor.

 

QNB FİNANSBANK 
‘OTIZM 

FARKINDALIĞI’
İÇİN MAVİ IŞIK 

YAKTI 



St i l Sahibi Miniklere
Özgün Tasarımlar

Zamansız özgün şıklığın doğallıkla harmonisi...

www.minisculebyebrar.com
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TEPE EMLAK YATIRIM İDO’NUN TİCARİ 
ALANLARINI KİRALAYACAK 

25 yıllık tecrübesiyle gayrimenkul sektö-
rünün köklü kuruluşlardan biri olan Tepe 
Emlak Yatırım A.Ş., İstanbul Deniz Otobüs-
leri’nin (İDO) terminal ve gemilerindeki ticari 
alanların kiralama hizmetlerini üstlendi. Tepe 
Emlak Yatırım A.Ş. ideal marka karması oluş-
turma tecrübesiyle, İDO’nun ticari alanların-
dan elde ettiği geliri arttırmayı hedefliyor. 

Organize perakende sektöründe 25 yıldır 
gerçekleştirdiği projelerle birçok ilke imza 
atan, deneyimli kadrosuyla alışveriş merke-
zi yönetimi, kiralama, mimari tasarım, proje 
yönetimi ve konsept danışmanlığı hizmet-
lerini başarıyla gerçekleştiren Tepe Emlak 
Yatırım A.Ş., İstanbul Deniz Otobüsleri’nin 
(İDO) terminal ve gemilerindeki ticari alan-
ların kiralama hizmetlerini de üstlenerek 

büyümesini sürdürüyor. 2019 yılında 11 
milyon araç taşımacılığı gerçekleştiren ve 35 
milyon yolcuyu taşıyan İDO’nun 34 terminali 
ve gemilerindeki kiralanabilir alanları yolcu-
ların beklentisini karşılayacak şekilde doğru 
marka karmasıyla buluşturmayı ve ulaşımda 
İDO’nun tercih edilme gücünü arttırmayı 
hedeflediklerini söyleyen Tepe Emlak Ya-
tırım Genel Müdürü Deniz Bozan, “Uzman 
kadromuz ve çeyrek asırlık tecrübemizle 
portföyümüzü yeni alanlarda da büyütmeyi 
sürdüreceğiz” dedi. 

“Ihtiyaca özel kiralama stratejisi”

Deniz Bozan, “İDO terminallerindeki ziyaret-
çi profili ve yolcuların talepleri doğrultusun-
da şekillendirilecek kiralama stratejileri ile 

İDO’nun ticari alanlarında konumlandırıla-
cak markaların, müşterilere pozitif alışveriş 
deneyimi yaşatmaları önceliğimiz olacak; bu 
sayede marka gücünü ve gelirini artırmayı 
hedefliyoruz.” şeklinde görüşlerini dile ge-
tirdi.

İDO Genel Müdürü Murat Orhan iş birliği 
hakkında şöyle konuştu: “İDO olarak tecrü-
besiyle gayrimenkul sektörünün önde gelen 
kuruluşlarından biri olan Tepe Emlak Yatırım 
ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinden mutlu-
luk duyuyoruz. Yolcularımız için uzun yıllar-
dır verdiğimiz yüksek kalite standartlarındaki 
hızlı, emniyetli ve konforlu deniz taşımacılığı 
hizmetimizi terminal ve gemilerimizde daha 
da yukarıya taşıyacak bu iş birliğinin hayırlı 
olmasını diliyorum.”



ZAMAN BİR ARADA OLMA ZAMANI
ZAMAN PERAKENDE GÜNLERİ ZAMANI

PERAKENDE GÜNLERi’NDE
YERİNİ ALDI

“Fs Reklam, sektördeki 13 yıllık deneyimi ile Farkındalık Stüdyosu, organize 
perakende ve AVM sektöründen sonra e-ticaret sektörlerinde yer almaya başlamıştır. 

Balondayız ve Eskiraflar e-ticaret siteleri ile 2021’de de iddialıdır.” FS REKLAM
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İNEGÖL AVM “EL ELE ELDEN ELE IYILIK PROJESI” 
İLE KALPLERE DOKUNDU

Geniş marka karmasıyla hem bölge ekonomisine hem de sosyal yaşamına değer sağlayan İnegöl 
AVM, soğuk kış günlerinde “El Ele Elden Ele İyilik Projesi” ile T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-

lığı Bursa İl Müdürlüğü desteğiyle çocuklara ulaşarak çocukların içini ısıttı.

Bölge için yüksek değer üreten ve ‘so-
rumlu marka’ anlayışıyla hareket eden 
İnegöl AVM, çocuklar için gerçekleş-

tirdiği “El Ele Elden Ele İyilik Projesi”ni ta-
mamladı. 

Pandemi dönemindeki sokağa çıkma kı-
sıtlamaları bir iyilik seferberliğine dönüştü. 
İnegöl AVM, insanların evde bolca vakit ge-
çirdiği bu dönemde toplumsal fayda sağla-
mak amacıyla "El Ele Elden Ele İyilik Projesi" 
projesini hayata geçirdi. "İyilik" fikriyle yola 
çıkılan projeye katılan gönüllü ziyaretçiler 
tarafından örülen atkı ve bereler Bursa Ço-

cuk Esirgeme Kurumu’ndaki çocuklara he-
diye edildi. 

İnegöl AVM tarafından sağlanan 170 adet 
örgü kiti ile başlayan proje, ziyaretçilerin iyi-
lik hareketine ortak olması ile iyilik çoğaldı 
ve bir ay gibi kısa süre içerisinde 200'ü aşkın 
atkı ve bere örülerek AVM yönetimine tes-
lim edildi. İlave olarak çocuklara ulaştırılma-
sı için yelek ve hırkalar da ören ziyaretçiler 
oldu. 

Ziyaretçilerden alınan tüm atkı ve bereler 
öncelikle çocuklar için dezenfekte edildi ve 

sonrasında ziyaretçilerin isimleri yazılarak 
hediye paketi yapıldı. AVM yönetimi tara-
fından özenle hazırlanan hediyeler T.C. Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bursa 
İl Müdürlüğü aracılığıyla çocuklara ulaştırıl-
dı.

Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul 
yatırımcılarından FİBA Commercial Proper-
ties (FİBA CP) yatırımı olan İnegöl AVM ile 
ilgili ayrıntılı bilgiye www.inegolavm.com.
tr, FİBA Commercial Properties hakkında 
detaylara ise www.fibacp.com.tr adresinden 
ulaşılabiliyor. 



KORKUT KİTABEVİ ’NDE
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MEDIAMARKT’TAN ANTALYA’YA 4. MAĞAZA
Avrupa’nın açık ara lider teknoloji perakendecisi MediaMarkt, 
Antalya’daki 4. mağazasını 5M Migros AVM içerisinde açtı. 50 bine 
yakın ürünün satışa çıktığı mağazayı ziyaret eden tüketiciler açılışa 
özel % 50’ye varan indirimlerden de yararlandı. 

Dijital satışlarını dört kat artıran, pandemi 
süresince açtığı 3 yeni mağaza ile toplam 
mağaza sayısını da 80’e çıkaran Media-
Markt Türkiye, 2021 yılına da yeni mağaza 
yatırımlarıyla giriyor. Bu yıl 4 yeni ile girip 
10 yeni mağaza açmaya hazırlanan marka-
nın ilk yatırımı Antalya’ya oldu. 5M Migros 
AVM içerisinde açılan yeni mağazayla bir-
likte Antalya’da toplam 4 Türkiye’de ise 81 
mağazaya ulaşan MediaMarkt Türkiye, bu 
mağaza açılışına özel Perşembe ve Cuma 
günleri seçilmiş ürünlerde % 50’ye varan 
indirimler uyguladı.

MediaMarkt Türkiye Operasyondan So-
rumlu İcra Kurulu Üyesi Hulusi Acar, “An-
talya’ya ilk mağazamızı 2011 yılında açtık. 
Şehrin potansiyeli üzerine yatırımlarımıza 
ara vermedik. Bugün Antalya’nın en işlek 
AVM’lerinden 5M Migros’ta 4. mağazamı-

zı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. 
Türkiye’nin en çok tercih edilen çok kanal-
lı elektronik perakendecisi olma vizyonu 
doğrultusunda tüm yatırım ve çalışma-
ları, müşteri beklentilerine ve ihtiyaçları-
na göre planladıklarını dile getiren Acar, 
“Müşterilerimizi teknolojinin her çeşidi ile 
bir araya getirmek için fiziksel mağazala-
rımızda 50 bine varan ürünü tercihlerine 
sunuyoruz. Üstelik, bu çeşitliliği sadece 
fiziksel mağazalarımızda değil online satış 
kanalımız üzerinden de sağlamak için, 9 
binden fazla ürün çeşidini barındıran me-
diamarkt.com.tr ile 7/24 hizmet veriyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

Hulusi Acar
MediaMarkt Türkiye Operasyondan 
Sorumlu İcra Kurulu Üyesi 
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MEDIAMARKT’TAN ANTALYA’YA 4. MAĞAZA
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Özel 
Röportaj

Esas Gayrimenkul hangi yatırımları ger-
çekleştirdi? 

Türkiye’nin önde gelen varlık yönetimi fir-
malarından biri olmayı sürdürüyoruz. Ülke-
mizde 11 alışveriş merkezi ile faaliyetlerimiz 
devam ediyoruz. Farklı şehirlerde 7 alışveriş 
merkezinin yatırımcısıyız. Öte yandan varlık 
yönetimini üstlendiğimiz yatırımcı iş ortak-
larımıza ait 4 alışveriş merkezi de bulunuyor. 
Bu projelere ek olarak İstanbul’da 3 ofis bi-
nası ve Bolu’da konut projesini hayata ge-
çirdik. Toplam 523.000 metrekare kiralana-
bilir alanda hizmet veriyoruz, yaklaşık 1500 
kişiye istihdam sağlıyoruz ve yıllık 50 milyon 
ziyaretçiyi ağırlıyoruz. 

Varlık yönetimi alanında ne tür faaliyet-
ler sürdürüyorsunuz?

Esas Gayrimenkul, değişime netlik kazandır-
maya odaklanmanın dışında, yeni fırsatlara 
da eğilme prensibiyle hareket ediyor. Pera-
kende alanında gayrimenkul geliştiricisi ve 
varlık yönetiminde uzmanlaşmış bir şirket 
olarak, hem Esas Burda markası hem de pe-
rakende markaları için yüksek katma değer 
yaratıyoruz.  Sahibi olduğumuz 7 alışveriş 
merkezinin yönetimini üstlenmekle birlik-
te, son dönemdeki yeni iş birlikleriyle varlık 
yönetimi alanında faaliyetlerimize devam 
ediyoruz. Yönetimini üstlendiğimiz Malat-
yaPark dışında, zor bir yıl olan 2020’de port-
foyümüze dahil olan Gaziantep Sanko Park 
AVM ve Konya Kentplaza AVM ile iş birliğini 
sürdürüyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki 
büyük yatırımlarımızla beklentileri en iyi ve 
en profesyonel şekilde karşılıyoruz. Alışveriş 
merkezlerimizin her biri, bulundukları lokas-
yon için büyük öneme sahip, yer aldıkları 
şehirlerin sosyal yaşamına katkı sağlayan 
alışveriş merkezleridir. 2019’un Kasım ayın-
da Adana’da 01 Burda AVM’yi açtık. Bu pro-
jemiz biriktirdiğimiz deneyim ve yeni nesil 
AVM vizyonumuzun başarılı örneklerinden 
biri olarak sektörde yerini aldı. Kiralama ve 
yönetim başta olmak üzere en son yöne-
timini üstlendiğimiz, bulunduğu bölgenin 
sosyal hayatında belirleyici rol oynayan Van 
Alışveriş Merkezi, toplam 26.047 m2 kirala-

nabilir alanıyla misafirlerinin tüm ihtiyaçla-
rına yanıt veriyor. Hem Esas Burda markası 
hem de perakende markaları için yüksek 
katma değer oluşturan Esas Gayrimenkul 
olarak AVM yönetimi anlamında çalışma-
larımıza önümüzdeki dönemde de devam 
edeceğiz.

Son dönemde dijitalleşmeye yönelik 
hangi adımları attınız?

Dijital çağın merkezindeki ‘Büyük Veri' (Big 
data), perakende sektörünün de geleceğine 
yön veriyor. AVM’ler artık ellerinde bulunan 
devasa boyuttaki büyük veriyi analiz ederek 
yatırım kararları almalı, teknolojiyle uyum-
lu yenilikçi çözümler geliştirmeli ve hem 
ziyaretçilerin hem de kiracı iş ortaklarının 
değişen ihtiyaçlarına hızla yanıt verebilme-
lidir. Müşteri trendleri, müşterilerin dijitalde 
perakendeci ile etkileşimi, pandeminin pe-
rakendeye etkisi, alışveriş merkezlerimizin 
ve bulunduğumuz şehirlerdeki potansiye-
limizin dijital olgunluk seviyesi, trendlere 
şehirlerimizin uyum sağlama potansiyeli, bu 
yolculukta göz önüne aldığımız ana etken-
lerdi. Dijital ve yeni perakende stratejimizi, 
bunlara hizmet eden çözümleri ve kanalları 
doğru tanımlamak bizim için çok önemli. 
Yol haritamızı ve dijital stratejimize konu 
olan tüm inisiyatiflerimizin iş ve kullanım 
vakalarına göre konsept yaklaşımlarını ve 
uygulama süreçlerini planladık, halen de 
planlıyoruz. Toplanan verinin, doğru karar 
alma, hızlı raporlama, performans arttırma-
da kullanılabileceğinin her geçen gün daha 
çok farkına varılıyor. Ancak bunu tüketiciye 
sunmak için de bir stratejiye ihtiyaç var. Biz 
tam olarak bunu yaptık. Değişen peraken-
de trendlerine uyum sağlamak ve müşteri 
deneyimlerini veriye dayalı şekilde yönete-

bilmek için SAS ile önemli bir yatırıma imza 
attık. Bu işbirliğimizin yanı sıra, birlikte ya-
pacağımız geliştirmenin önümüzdeki yıllar-
da SAS Türkiye’nin hizmet verdiği 17 ülkeyi 
de kapsayacak şekilde pazarlanması için bir 
işbirliği protokolü de yaptık. CRM’i merkeze 
alan bu yaklaşımla şirketimizin diğer dijital 
varlıklarını da değiştiriyoruz.

Yine 2020 yılı boyunca hazırlıklarını sürdür-
düğümüz ERP dönüşümü için Micosoft ile 
anlaştık. Tüm bu projeleri desteklemeye 
yönelik insan kaynağımızın ve organizas-
yonumuzun kültürel dönüşümü için yoğun 
bir ajanda yürüttük. İnsan kaynakları ve 
dijitalleşme alanlarında da yatırımlarımıza 
öncelik vermiş olduk. ERP projemiz, üze-
rinde sıklıkla durduğumuz dijital dönüşüm 
başlığımızın önemli bir ayağını oluşturan iş 
süreçlerimizin dijitalleştirmesi açısından da 
oldukça önem taşıyor. Microsoft ile gerçek-
leştirdiğimiz bu iş birliğinin, geleceğin Esas 
Gayrimenkul’ünü yaratmada önemli bir 
adım olduğuna inanıyoruz.

SAS ve CRM adımlarınızdan bahseder 
misiniz? 

Yalnızca “fiziki bir varlık yönetimi” sağla-
mıyor, perakende alanında iş ortaklarımıza 
katkı sunan bir “platform” olma vizyonuyla 
da çalışmalarımıza yön veriyoruz. Gelenek-
sel ticari gayrimenkul işinde, alışveriş mer-
kezleri ziyaretçi ile markaları bir araya geti-
rirken dönüşüm sürecinde bu durum biraz 
daha farklılaşıyor. Alışveriş merkezlerinin 
platform haline gelmesiyle marka hikayele-
ri, kaliteli zaman geçirmek, datalar ile yöne-
tim, teknolojinin işin içine girmesi ve bir kül-
tür değişiminden söz ediyoruz. Esas Burda 
olarak yeni dönemde bu odağımızı gerçek-

Nevzat Yavan 
Esas Gayrimenkul CAMO’su 

“Esas Gayrimenkul olarak, her zaman 
toplumsal faydayı önceliklerimiz arasında 

görüyoruz.”
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leştirmek amacıyla yapay zekayı merkezine 
alan SAS analitik yetkinliklerini kullanarak, 
Partner Republic ekibinin deneyim tasarımı 
gücüyle büyük bir işbirliğine imza attık. Diji-
tal dönüşüm, yaşanan değişime ayak uydur-
mak ve yarının dünyasına adapte olunabil-
mesi açısından stratejik öneme sahip. Aynı 
zamanda, iş ortaklarımıza yaratacağı değer 
de söz konusu. “Dijital dönüşüm” bizim için 
yalnızca bir e-ticaret altyapısından öte tek-
noloji olarak çok daha fazlasını ifade ediyor. 
Bu dönüşümü bir “kültürel” dönüşüm süreci 
olarak görmek yanlış olmaz. Çünkü içerisin-
de teknoloji kadar insan da var. Projemiz ile 
birlikte tüketicinin ihtiyaç ve beklentilerine, 
doğru zamanda ve doğru şekilde yanıt ver-
mek istiyoruz.

Perakende sektöründeki dijitalleşmeyi 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yeni perakende konseptleri, AVM’leri yeni 
alışveriş alışkanlıklarına uyacak şekilde hare-
ket etmeye yönlendiriyor. Yeni teknolojiler, 
alışveriş merkezi müşterilerine kişiselleştiril-
miş alışveriş deneyimleri sunarak yanıt ver-
melerini sağlıyor. Alışveriş merkezleri, yeni 
teknolojilerle müşterilerine kişiselleştirilmiş 
alışveriş deneyimi sunuyor. Sürece ayak uy-
durabilen ve söz konusu bu entegrasyonu 
iyi şekilde uygulayabilen perakendecilerin 
ve AVM’lerin de yaşanan bu dönüşümden 
güçlenerek çıkacağına inanıyorum.

Sizce online alışveriş, perakende sektö-
rünü nasıl etkiledi? Esas Gayrimenkul bu 
süreci nasıl değerlendirdi? 

Geleneksel perakendecilik ile e-ticaretin 
“hybrid” bir çalışmaya dönüşüyor. Pandemi 
süreci, e-ticareti trafiğini dönemsel olarak 
arttırsa da tüketici fiziksel alışveriş deneyi-
minden uzaklaşmayı tercih etmiyor. Dijital 
dönüşüm, fiziksel perakendeyi yok etmiyor 
ama sektördeki amacını, rol ve sorumluluk-
larını değiştiriyor. Esas Gayrimenkul olarak, 
dijital anlamda dönüşürken, tüketici bek-
lentilerini anlamanın, perakende trendlerini 
öngörmenin, e-ticaret ile birlikte hareket 
etmenin öneminde hemfikiriz. Bu dönüşüm, 
dayanıklılığımız için bir anahtar niteliği ta-
şıyor. Yaşanan dönüşümü firmamız için bir 
avantaj olarak görüyoruz. Çünkü yenilikle-
re açık, takım çalışmasına yatkın, açık ile-
tişime sahip, gelişim odaklı ve dinamik bir 
ekibimiz var. İşbirliği içerisinde, hızlı hareket 
eden çevik yapımızla bu kapsamlı dönüşüm 
sürecine ayak uyduruyoruz. Özellikle mobil 
ve omni-channel çözümlerini iyi uygulayıp 
dijitalleşme sürecini başarı ile devam ettiren 
AVM’ler, ciro ve karlarında artış sağlayacak. 
Bugün, genç tüketiciyi kazanmak istiyorsa-
nız mobil odaklı bir omni-channel stratejisi 
ile birlikte dijital pazarlama araçlarını kullan-
manız gerekiyor.

Son dönemdeki tüketici alışkanlığındaki 
değişimler ve pandemi sürecini nasıl ele 
alıyorsunuz? 

Salgının perakende sektörüne olan etkisi 
ve yol açtığı değişikliklerin, sadece bugüne 
değil, içerisinde olduğumuz döneme dam-
gasını vuracağına inanıyorum. Bu dönem, 
küçük işletmelerde dahi önemli ölçüde kök-
ten değişime sebep oldu. Pek çok konuda 
ezberleri bozan salgın süreci, zorlu olduğu 
kadar öğretici yanıyla da iş modellerini ve 
tüketici alışkanlıkları yeniden şekillendirdi. 
Tüketicinin daha fazlasını istediği, marka 
büyüklüğünün tüketici güveni için yeterli 
olmadığı bir döneme girdik. Tüketici, güven 
duyduğu lokal markalara daha çok yönel-
meye başladı. Şeffaflığın hiç olmadığı ka-
dar önem kazandığı yeni bir sürece girdik. 
Toplumsal faydayı daha çok önemseyen bir 
tüketici modeli ortaya çıktı. 

Kiralama stratejinizi nasıl planladınız/ 
planlıyorsunuz?

Pandemiyle beraber değişen tüketici alış-
kanlıkları, kiralama stratejimizde de bazı 
değişikliklere yol açtı. Pandemi öncesinde 
olmayan yeni kategoriler oluştu. Bunla-
rın başında da sağlık geliyor. Geçtiğimiz 
yıl Future Bright’a yaptırdığımız araştırma, 
tüketicilerin sağlık konusunda ekstra bir 
hassasiyet geliştirdiğini ortaya koydu. Aynı 
zamanda yaşlanma eğiliminde olan bir nü-
fusumuz var. AVM’lerin bulundukları şehir-
lerde birer buluşma noktası olduğunu da 
düşündüğümüzde, sağlık kategorisinde ki-
ralamaları gündemimize aldık. Yer aldığımız 
şehirlerde sıklıkla konuşulan “Burda Sağlığı-
nız Esas” hareketimizle de oldukça uyumlu 
olan bu yeni anlayış kapsamında  birçok  uz-
manlık alanını kapsayan klinik ve  iyi yaşam 
konseptinde  kiralamalarımız  olacak. İlkini 
Konya Kentplaza AVM’de gerçekleştirdiği-
miz bu açılışlarda, hızlıca yol alıyoruz. Önü-
müzdeki dönemde de sağlık kategorisinde 
kiralamalar ile ilgili haberleri bizden sıklıkla 
duyacaksınız. Tabii deneyim başlığının da 
hala oldukça önemli olduğunun altını çiz-
mek isterim.

Esas Gayrimenkul olarak özellikle yılın ikinci 
yarısında projelerimizin dönüşüm çalışma-
larına hız verdik ve tüm zorlu şartlara rağ-
men 11 projemizde 20.300 m2 de 61 yeni 
kiralama işlemi gerçekleştirdik. Bu da iş or-
taklarımız ile dayanışmanın ve olumlu iliş-
kiler geliştirmemizin güzel bir sonucu oldu. 
Aynı zamanda bulunduğumuz şehirlerde, 
ticari bir kuruluş olmanın yanı sıra lokal 
üretimi de destekliyor ve lokal girişimlere 
AVM’lerimizde yer vermeyi kiralama strate-
jimizin bir parçası olarak görüyoruz.

Toplumsal fayda adına hangi projeleri 

hayata geçirdiniz?

Esas Gayrimenkul olarak, her zaman top-
lumsal faydayı önceliklerimiz arasında gö-
rüyoruz. Faaliyet yürüttüğümüz şehirlerde 
“İyilik Burda” diyor ve yerel yönetimler ile 
güçlü ilişkiler kurarak STK’ları destekliyor, 
ekonomik ve sosyal kalkınma için adımlar 
atıyoruz. Sosyal sorumluluk projelerine ve 
bulunduğumuz şehirlerle bağımızı güçlen-
direcek alanlara yöneliyoruz. Bu çalışmalar 
sağlık çalışanları için yardımlar organize et-
meyi, yerel esnafı düşünerek projeler üret-
meyi ya da spor takımlarını desteklemek 
gibi inisiyatifleri içine alıyor. Alışveriş mer-
kezlerimizin hijyenine önem veriyoruz, üst 
düzey önlemler alıyoruz. Dijital dönüşüm 
stratejisiyle uyumlu bir şekilde yeni dönem 
planlarını belirliyor, “İyilik Burda” ve “Burda 
Sağlığınız Esas” hareketiyle toplumsal fayda 
odaklı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 

Toplumsal fayda odaklı çalışmalarımızın bir 
diğer önemli ayağı olan “Burda Sağlığınız 
Esas” hareketi kapsamında “Güvenli QR” 
sistemini hayata geçirdik. Bu sistem saye-
sinde ziyaretçilerimiz alışveriş merkezinin 
hijyen durumunu anlık olarak görebiliyor. 
AVM içerisinde ortak alanlarda bulunan QR 
kodlar, akıllı bir telefon kamerası ya da QR 
kod okuyucu programlar yardımıyla tara-
tılıyor. Ziyaretçiler, kodu okuttuktan sonra 
karşılarına çıkan ekranda, ilgili alanın son 
temizlik kayıtlarına ulaşabiliyor, sürecin de-
taylı bir dökümünü hızlı bir şekilde kontrol 
edebiliyor. AVM ve mağazalar yedi gün yir-
mi dört saat denetleniyor. Uzun süre koru-
ma sağlayan Nano-Clean uygulaması yapılı-
yor. Ayrıca “www.burdasagliginizesas.com” 
adresi üzerinden tüm hijyen prosedürlerini 
de paylaşıma açtık. Bunu yaparken de hij-
yen konusunda ziyaretçilerimiz ile şeffaf bir 
iletişim kurmayı amaçladık.
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ECE Türkiye 2021 Yılında Portföyündeki 
Alışveriş Merkezlerinin Cirosunda Yüzde 
30’luk Artış Hedefliyor 

ECE Türkiye, 31 Mart, Çarşamba günü fir-
manın Eş Genel Müdürleri Semet Yolaç 
Canlıel ve Nuri Şapkacı ev sahipliğinde dü-
zenlediği online basın toplantısında, 2020 
yılı değerlendirmesini, sektörün ve ECE Tür-
kiye’nin 2021 beklenti ve hedeflerini pay-
laştı. Covid-19 salgın sürecinin sektöre yan-
sımalarının da masaya yatırıldığı toplantıda, 
perakende sektörünün dönüşümüne dair 
önemli başlıklar da ele alındı. 

Yıl sonunda TL bazında % 30 artış hedefi

Salgın sürecinden her sektörün yara aldığı-
nı, perakende ve alışveriş merkezi sektörle-
rinde de bu etkinin güçlü şekilde hissedildi-
ğini söyleyen ECE Türkiye Eş Genel Müdürü 
Semet Yolaç Canlıel, ECE Türkiye olarak bu 

süreci en iyi şekilde yönetmek için yoğun 
bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Salgının etki-
siyle ECE Türkiye portföyünde 2020 yılında 
bir önceki yıla göre perakende satış cirola-
rında ortalama yüzde 24 oranında bir düşüş 
görüldüğünü ifade eden Canlıel, sözlerine 
şöyle devam etti: “Ciroların gelişimi sektör 
kırılımlarına göre farklılık gösteriyor. Cirola-
rı azalan sektörler olduğu gibi artanlar da 
var.  Bu durum, gerek zaruri ihtiyaç alışve-
rişlerinin devam etmesinden, gerekse kimi 
sektörlerde ciroların yeni yaşam koşullarına 
bağlı olarak bir artış göstermesinden kay-
naklanıyor. Örneğin, 2020 yılında portföyü-
müzde tüketici elektroniği branşında yüzde 
30, hipermarket branşında ise yüzde 20 ora-
nında bir büyüme yaşadık. Bu yılın son ayla-
rında perakende satış cirolarında salgın ön-
cesi düzeyi yakalamayı hedefliyoruz. Bu, TL 
bazında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 
30 oranında bir artışa tekabül ediyor. 2020 
yılında, müşteri girişlerimizde kapalı kalınan 

zamanların da etkisiyle bir önceki yıla göre 
yüzde 40’lık bir düşüş gözlemledik. Tüm bu 
gelişmelere rağmen, alışveriş merkezleri-
mizde doluluk oranını yüksek düzeylerde 
tutmayı başardık: Alışveriş merkezlerimiz, 
bugün itibari ile ortalama yüzde 98 doluluk 
oranıyla faaliyet gösteriyor.  Alınan bu so-
nuçlar gösteriyor ki portföyümüzün perfor-
mansı sektör ortalamasının üzerinde.”

“2021’in son çeyreğinde başlanmak üzere, 
yatırımcılarımızla birlikte 20 Milyon TL’lik 
yenileme yatırımını bütçeledik. Ayrıca, yeni 
alışveriş merkezlerini yönetim portföyü-
müze katmak için çalışmalarımız da devam 
ediyor”

Salgın nedeniyle artık daha esnek planla-
malar yaptıklarını belirten Canlıel, bu çerçe-
vede 2021 yılında temel amaçlarının, mev-
cut yönetim portföylerinin gücünü korumak 
ve değerini yükseltmek olduğunu ifade etti. 

ECE TÜRKIYE 2021 YILINDA PORTFÖYÜNDEKİ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN 
CİROSUNDA %30’LUK ARTIŞ HEDEFLIYOR 

Nuri Şapkacı
ECE Türkiye Eş Genel Müdürü 

Semet Yolaç Canlıel
ECE Türkiye Eş Genel Müdürü 
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ECE Türkiye olarak nicelikten çok niteliğe 
önem verdiklerinin altını çizen Canlıel, “İçin-
de bulunduğumuz bu şartlarda gösterdiği-
miz performans da bu stratejimizin ne kadar 
doğru olduğunu bir kez daha ispat ediyor. 
Bu süreçte de yatırımcılarımızla birlikte tek-
nik altyapının iyileştirilmesinden mimari dü-
zenlemelere kadar portföyümüzdeki alışve-
riş merkezlerinin değerlerinin artırılmasına 
yönelik yatırımlarımıza devam ettik. Örne-
ğin Marmara Park Alışveriş Merkezi’nin fo-
od-court’u salgın döneminde A’dan Z’ye ye-
nilendi” dedi. 2021 yılında da bu doğrultuda 
yenileme çalışmalarını hayata geçirecekle-
rini belirten Canlıel, yılın son çeyreği itibari 
ile başlanmak üzere, 20 Milyon TL tutarında 
yenileme yatırımını bütçelediklerini bildirdi. 
Canlıel, portföylerindeki mevcut alışveriş 
merkezlerini güçlendirirken yeni alışveriş 
merkezlerini de bünyelerine katmak için ça-
lışmalar yaptıklarını da sözlerine ekledi. 

“Avrupa’da geçtiğimiz yılın Nisan ve Mayıs 
aylarında hiç kira almayan tek ülkeyiz.”
Salgın sürecinin başından itibaren birlikte 
çalıştıkları perakende gruplarına destek ver-
meyi ve yaşanan ekonomik sıkıntıları birlikte 
aşmayı hedeflediklerini belirten ECE Türkiye 
Eş Genel Müdürü Nuri Şapkacı, kiracıların-
dan 2020 yılının Nisan ve Mayıs aylarında 
kira talep etmediklerini söyledi. “Avrupa’da 
Nisan ve Mayıs aylarında hiç kira almayan 
tek ülkeyiz” diyen Şapkacı, yatırımcı grup-
lar adına kiracılara verilen destekleri şöyle 
özetledi: “Haziran ayında aylık asgari kira 
bedelleri üzerinden yüzde 60, Temmuz ayın-
da ise yüzde 40 indirim uyguladık. İşletme 
giderlerinde yine Nisan ve Mayıs aylarında 
yüzde 50 oranında indirim sağladık. Şu anda 
da kiracılarımızın ciroları bazında değerlen-
dirmeler yaparak yüzde 20 ile yüzde 50 ara-
sında değişen oranlarda kira indirimleri uy-
gulamaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra, 
2020 yılında portföyümüzdeki alışveriş mer-
kezlerinin genel gider maliyetlerinde yüzde 
40 oranında bir tasarruf sağladık. ECE Türki-
ye portföyündeki faaliyette olan 10 alışveriş 
merkezinde 2020 yılında uygulanan toplam 
kira indirimi tutarı ise 400 milyon TL oldu.” 

AYD verilerine göre Türkiye’de 58 milyar do-
larlık AVM yatırımı bulunduğuna dikkat çe-
ken Şapkacı, sektör ekosisteminin yeniden 
aynı güçle ayağı kalkmasının tek yolunun 
ele ele vermek olduğunu söyledi. Şapkacı, 
“Bu çerçevede sektörün tüm paydaşlarının 
aynı masa etrafında toplanıp talep, ihtiyaç 
ve beklentilerini aktarmasının ve o masadan 
asgari müşterekte buluşarak ayrılmasının 
çok değerli olduğuna inanıyorum” şeklinde 
konuştu.

“Digital Mall’ı Türkiye’ye taşıyacağız”

Online perakendenin yükselişine de değinen 

ECE Türkiye Eş Genel Müdürü Nuri Şapkacı, 
ECE globalde son dört yıldır online-offline 
entegrasyonu konusunda çalışmalar yapıl-
dığını ve geleceğin çok kanallı perakende-
cilikte olduğunu söyledi. Şapkacı, ECE’nin 
yüksek ölçekli yatırımla şu an için Alman-
ya’daki alışveriş merkezlerinde uygulamaya 
aldığı Digital Mall projesinin online ve offli-
ne entegrasyonu konusunda çok önemli ve 
stratejik bir yaklaşım olduğuna dikkat çekti. 
Şapkacı, “Digital Mall ile alışveriş merkezin-
deki ürünler, online olarak görülebiliyor. 

Böylece müşteriler ilgili ürünün, istediği 
renk ve bedende alışveriş merkezinde var 
olduğunu biliyor; ürünü ayırtıyor ve gelip 
deneyerek satın almayı gerçekleştirebi-
liyor. Müşterilerimize istedikleri ürünün 
mevcut olduğu bilgisiyle alışveriş merke-
zine gelmeleri için motivasyon sağlamış 
oluyoruz. Bu da sonunda markalarımıza 
satış olarak geri dönüyor. Biz de bu sistemi 
önümüzdeki dönemde Türkiye’ye taşımak 
için planlamalarımıza başladık” şeklinde 
konuştu. 
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TEKNOFEST 2021 BIR DÜNYA REKORU DAHA KIRDI!
TEKNOLOJİ YARIŞMALARINA 39.684 TAKIM BAŞVURU YAPTI

TEKNOFEST, ILK YILINDAN BERI ÜRETEN 
GENÇLERIN ODAK NOKTASI OLMAYA 
DEVAM EDIYOR

Istanbul, Gaziantep ve Mersin Başvuru-
larda Ilk Üçte Yer Aldı

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim 
konusunda farkındalık oluşturmayı, Türki-
ye’nin bilim ve mühendislik alanlarında ye-
tişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen 
TEKNOFEST 2021 kapsamında düzenlenen 
yarışmalara İstanbul, 13.819 takım ile en 
çok başvuru yapan il oldu. Geçtiğimiz yıl 
TEKNOFEST’ e ev sahipliği yapan Gaziantep 
6.980 takım ile ikinci olurken, üçüncü ise 
3.153 takım ile Mersin oldu. Ankara, Adana, 
İzmir, Samsun, Sakarya, Bursa ve Konya en 
çok başvuru yapan ilk 10 şehir arasında yer 
alırken, yarışmalara Türkiye’nin 81 ilinden 
gençler başvuruda bulundu. 

Rekorların Festivali, Ayakları Yerden Kes-
meye Devam Ediyor

2018 yılında 14, 2019 yılında 19, 2020 yılında 
21 yarışmanın düzenlendiği TEKNOFEST’in 
önceki senelerde aynı dönemde alınan 
yarışma başvuru sayılarında yaşanan artış 
2021 yılında rekor seviyeye ulaştı. 2018’in 
aynı döneminde 4.333 başvuru alınırken, 
Dünya’nın en büyük havacılık festivali olan 
TEKNOFEST 2019’da aynı dönemde 10.288 
takım başvuru yapmıştı. Geçen sene Koro-
navirüs salgınına rağmen aynı dönemde 
alınan başvuru sayısı 16.034’e çıkarken bu 
sene başvuru sayısı tüm zamanların rekoru-
nu kırarak 36.984 takıma ulaştı.

Gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde 
çalışmalarını desteklemek için Roket’ten 
Otonom Sistemlere, Tarım'dan Sualtı Sis-
temleri’ne teknolojinin her alanında dü-
zenlenen yarışmalara 2020’den farklı olarak 
Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolo-
jileri, Sağlıkta Yapay Zeka, Turizm Tekno-
lojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma 
Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sa-
nayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ilk kez 

düzenleniyor. Bu yıl TEKNOFEST Teknoloji 
yarışmalarında yine ilkokul seviyesinden or-
taokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun 
seviyesine kadar nitelikli binlerce gencimiz 
hayallerinin peşinden koşacak. 

Yarışmalarda en çok başvuruyu İnsanlık Ya-
rarına Teknoloji, Akıllı Ulaşım ve Eğitim Tek-
nolojileri Yarışmaları aldı. Lise, Üniversite ve 
üzeri kategorisi ile mezun başvurularının 
yanı sıra ilköğretim öğrencilerinin başvu-
rularında yaşanan artış toplumumuzun her 
kesiminde yaşanan teknoloji tutkusunun ve 
gençlerin teknoloji üretme süreçlerine olan 
ilgisinin göstergesi oldu.

Teknoloji Yarışmaları kapsamında başvuru-
ları devam eden Robotik Yarışmaları ve he-
nüz başvuruları açılmayan:

-Hack İstanbul 
-Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Ya-
rışmaları 
-Türkiye Drone Şampiyonası 

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında gerçekleştirilen Teknoloji Yarışmalarında 
başvurular sona erdi. Her yıl katlanarak büyüyen bir ilgi, merak ve heyecanla takip edilen Teknoloji 
Yarışmalarında bu yıl düzenlenecek 35 farklı teknoloji yarışmasında 39.684 takım başvurusu alındı.
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-World Drone Cup 
-Travel Hackathon 
-Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi 
-Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması 
-İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı 

başvurularının da tamamlanmasıyla TEK-
NOFEST 2021 yılı Teknoloji Yarışmaları ken-
di rekorunu yeniden kıracak.

Ülkemiz için kritik öneme sahip alanlarda 
gerçekleştirilen yarışmalar ile teknoloji üre-
ten bir topluma dönüşmesini ve ülkemizin 
yetişmiş nitelikli insan kaynağına katkı sun-
mayı hedefleyen TEKNOFEST bu alanlarda 
çalışan binlerce gencin projesine destek ol-
mak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen 
takımlara toplamda 7 Milyon TL'nin üzerin-
de malzeme desteği sağlayacak. TEKNO-
FEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kaza-
nan takımlar ise  5 Milyon TL'nin üzerinde 
ödülün sahibi olacak.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji 
Festivali Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve 

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücü-
lüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji 
şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üni-
versitelerin de olduğu 71 paydaş kurum ile 

birlikte düzenleniyor. TEKNOFEST Havacılık, 
Uzay ve Teknoloji Festivali 21-26 Eylül ta-
rihleri arasında yeniden İstanbul’da Atatürk 
Havalimanı’nda gerçekleşecek. 
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ASIRLIK KÜLTÜRÜ YAŞATAN 157 YILLIK TÜRK MARKASI
Türkiye’nin en eski işletmelerinden Osmanlı döneminin önemli şekercisi Hafız Mustafa’yı 2007’de satın 
aldıktan sonra dünyaca ünlü bir marka haline getiren Girişimci Avni Ongurlar, bugün 1’i Dubai’de ol-

mak üzere toplam 14 şubesiyle Osmanlı tatlı kültürünü hem dünyaya tanıtıyor hem de gelecek nesillere 
aktarıyor. Şirketi devraldıkları zaman sadece 6 kişinin çalıştığını belirten Avni Ongurlar,  bin 200 kişiye 

ulaştıklarının altını çiziyor ve ekliyor: “Biz sadece esnaf değiliz, geleneksel lezzetleri koruyarak yaşatan 
ve gelecek kuşaklara aktaran bir kültür elçisiyiz.” 

Avni Ongurlar
Hafız Mustafa 1864 Yönetim Kurulu Başkanı 
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Osmanlı’dan günümüze kadar gelmeyi ba-
şaran sayılı işletmelerden Hafız Mustafa 
1864, poğaçanın mucidi tarihi şekerlemeci 
olarak biliniyor. Bugün 157 yaşında olan 
markayı 2007’de satın aldıklarında köklü bir 
geçmişi de aldıklarını belirten Hafız Mustafa 
1864 Yönetim Kurulu Başkanı Avni Ongur-
lar; “Türkiye’nin en eski 5 markasından birini 
almıştık. Eminönü’ndeki mağazada sadece 
6 çalışanı olan Hafız Mustafa’nın bilinirliği 
istediğimiz düzeyde değildi. Markayı ismine 
yakışır noktaya çıkarmanın ürünlerin kalite-
sinden geçtiğini bildiğimizden bütün gücü-
müzü üretime verdik. Önce fason üretimi 
kaldırdık. Satacağımız ürünü kendimiz üre-
teceğiz dedik ve büyük bir imalathane kur-
duk. Türkiye’nin en iyi ustalarını bünyemize 
kattık. En kaliteli hammaddeleri işinin ehli 
ustalara teslim ettik. Bütün mamullerimizi 
organik hale getirdik. Sonrası kendiliğinden 
çorap söküğü gibi geldi. Bugün sattığımız 
tüm ürünlerde kalitenin belirleyicisi olduk.” 
dedi.

DEKORUNDAN TABAĞINA KADAR TA-
RIHLE BAĞINI KOPARMAYAN MAĞAZA-
LAR

Ürünlerin yanı sıra mağaza konseptini de 
markanın geçmişine sadık kalarak yenile-
diklerini dile getiren Avni Ongurlar; “Kalite-
nin yanı sıra marka kimliğini de güçlendiren 
çalışmalar yaptık. Servis tabağından mağa-
za dekoruna, çalan müzikten kokuya kadar 
her şeyi en ince detayına kadar Osmanlı kül-
türünü örnek alarak planladık. Bunun yanı 
sıra sosyal medya tanıtımına büyük önem 
verdik. Güçlü geçmişin altını ürün ve sunum 
ile doldurduk.” ifadelerini kullandı.

MAKARON, CHEESECAKE YOK BAKLA-
VA, KAZANDIBI VAR

Eski İstanbul geleneklerini yaşatan bir tatlıcı 
olarak her gün 500 çeşit ürün çıkardıkları-
nı belirten Ongurlar, “Baklavalar, sütlü tat-
lılar, hamur işleri ve geleneksel içeceklerin 
yanı sıra kültürümüzün en önemli değeri 
olan lokumun her çeşidini müşterilerimi-
zin beğenisine sunuyoruz. Makaron ya da 
cheesecake gibi yabancı tatlıları menümü-
ze koymuyoruz. El işçiliğiyle hazırlanan Os-
manlı tatlılarını geleneksel reçetelere bağlı 
kalarak üretiyoruz. Biz sadece esnaf değiliz, 
geleneksel lezzetleri yaşatan ve gelecek 
kuşaklara aktaran kültür elçisiyiz.” şeklinde 
konuştu.

“KALITEYI KORUMAK IÇIN AĞIR VE SAĞ-
LAM ADIMLARLA YÜRÜYORUZ”

Mağazalaşma konusunda aceleci olma-
dıklarını belirten Ongurlar, gelecek plan-
ları hakkında şunları söyledi: “Hızlı şekilde 
şubeleşme kaygısı taşımıyoruz. Franchise 

HAFIZ MUSTAFA 1864 HAKKINDA

Şekerci Hafız Mustafa, Sultan Abdülaziz 
Han döneminde, Hacı İsmail Hakkı Bey 
tarafından 1864 yılında İstanbul Bahçe-
kapı’da kurulmuş ve ardından mahdu-
mu Hafız Mustafa tarafından devralın-
mıştır. Akide şekerinin ilk üreticilerinden 
olan Hacı İsmail Hakkı Bey, öncelikle Emi-
nönü Bahçekapı’daki dükkanın bodrum 
katında dibek taşıyla akide şekeri yap-
maya başlamıştır. Hafız Mustafa, baba-
sının dükkanı işlettiği dönemde şekercilik 
ve tatlıcılıkla ilgilenirken bir yandan da 
Arpacılar Camiinde gönüllü olarak mü-
ezzinlik yapmaktadır.

Hafız Mustafa’nın poğaçayı ilk bulan ve 
imal eden kişi olduğu bilinmektedir. Hafız 
Mustafa, hamur işi ve tatlıcılık alanında 
1926-1938 yılları arasında Avrupa’da 11 
adet madalya kazanmıştır. Ulusal alan-
da markanın güvenirliğini arttırırken, ulus-
lararası alanda da Türk ürünlerini dün-
yaya tanıtarak yüksek marka bilinirliğini 
kanıtlamıştır. Hafız Mustafa’nın mahdu-
mu Cemil Bey de aynı geleneği sürdüre-
rek, “Çikolat Cemil” markasıyla, güvenilir 
marka algısını devam ettirmiştir. Osmanlı 
mutfağında, şerbetlerin, şekerlemele-
rin ve lokumların özel bir yeri vardır. Sa-
raydaki en meşhur şekerleme, Osmanlı 
lügatında “rahat-ı halkum” olarak bili-
nen ve Türkçe’de “boğaz rahatlatan” 
anlamına gelen lokumlardır. Akide şe-
kerinin de Osmanlı’da yeniçerilerin sa-
raya bağlılığını ve inancını simgeleyen 
özel bir anlamı vardır. Hafız Mustafa 
Şekerlemeleri olarak, geleneksel kültü-
rümüze ve değerlerimize bağlılığımızı 
kaybetmeden, 156 yıllık geçmişimizle, 
sizlere tarihin izlerini ve lezzetini yaşatı-
yoruz.

156 yıllık işletmemiz, birçok kez el değiş-
tirerek günümüze gelmiş olsa da, tarihi 
dokumuz hiçbir zaman bozulmamıştır. 
Mağazalarımızda, çinilerle kaplı duvar-
larımız, ahşap kaplama kolonlarımız, 
duvarlardaki resim ve süslemelerle ta-

modeliyle hareket etsek çok fazla şubeye 
ulaşabiliriz ama kaliteyi ve kültürü koruya-
mayız. Hafız Mustafa 1864, tarihi ve mis-
yonu olan bir marka. Biz ailece markanın 
tarihine, ağırlığına uygun bir yaşam sürme-
ye özen gösteriyoruz. Bu sebeple ağır ve 
sağlam adımlarla yürüyoruz.”

İstanbul’un tarihi noktalarında 12 şubesi 
bulunan Hafız Mustafa 1864’ün Antalya’da 
ve Dubai’de de 1’er şubesi var. Müşte-
ri kitlesinin büyük bölümü yabancılardan 
oluşan marka 2019’da 10 milyondan fazla 
kişiyi mağazalarında misafir etti.

rihi yapımızı yaşatmaya hep önem gös-
teriyoruz.

Köklü geçmişimizle birçok tarihi ve sosyal 
değişime şahit olduk. 1864’ten bugüne; 
ilk atlı tramvaylara, ilk şehir postasının ku-
ruluşuna, Darü’l-Fünun-ı Osmani’nin açıl-
masından, birçok uluslararası antlaşma-
lara, 1. ve 2. meşrutiyetin ilanına, Sultan 
2. Abdülhamit, Sultan Mehmet Reşat ve 
Sultan Mehmet Vahdettin’in saltanatına; 
İstanbul’un işgaline, Cumhuriyet’in ku-
ruluşuna ve o tarihten günümüze kadar 
asrı aşan bir deneyime ve kültürel mirasa 
sahibiz.

İşletmemiz, Hacı Avni Ongurlar tara-
fından devralınarak, Hacı İsmail Hakkı 
Bey’den gelen Ahilik geleneğine bağlı 
kalmıştır. Mahdumlarıyla birlikte işletme-
mizi bugünkü konumuna getirmişler ve 
uzun yıllar daha ayakta tutacaklarını 
göstermişlerdir.

Hafız Mustafa Şekerlemeleri olarak, müş-
terilerimize geniş bir ürün yelpazesi sun-
maktayız. Şekerlemelerden, lokumlara, 
baklavadan, kadayıfa; hamur işlerinden, 
sütlü tatlılara ve pastalara kadar zengin 
ürün çeşitliliğine sahibiz. Ürünlerimizde 
kullanılan hammaddeler 1. kalite olup, 
işinde uzman ustalar tarafından el eme-
ği ile üretilmektedir. Ürünlerimizde glukoz 
yerine şeker pancarı, gıda boyası yerine 
ise doğal kökboyası ve doğal meyve öz-
lerini tercih etmekteyiz. Tüm ürünlerimiz-
de zemzem suyu kullanılmaktadır. Gele-
neksel lezzetlerimizle birlikte günümüzün 
damak tadına uygun ürünler çıkartmak-
tayız.

Tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkarak, 
müşterilerimize en iyi kalitede hizmet sun-
maya özen gösteriyor ve müşterilerimizin 
memnuniyetine çok önem veriyoruz. Gü-
venilir marka algımızı koruyarak, ulusal ve 
uluslararası alanlarda faaliyetlerimizi sür-
dürmeye devam edeceğiz.
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78. ALTIN KÜRE ÖDÜLLERI SAHIPLERINI BULDU
VALENTİNO PİJAMALARA KARŞI!

Altın Küre Ödülleri 78. defa sahiplerini bul-
du. Pandemi koşulları nedeniyle pek çok il-
kin yaşandığı ödül töreni şimdiden “unutul-
mayacaklar” arasına girdi. Amerikan komedi 
dünyasının ikon isimleri Tina Fey ve Amy 
Poehler’ın New York ve Los Angeles’ta iki 
ayrı noktadan sunduğu ödül törenine ünlü 
isimler de evlerinden katıldı. Nomadland ile 
En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazanan Chloé 
Zhao, Altın Küre kaldıran ilk Asya kökenli 
kadın olarak tarihe geçti. Hayatını kaybeden, 
Ma Rainey’s Black Bottom oyuncusu Cha-
dwick Boseman Drama Dalında En İyi Erkek 
Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu ve ödülünü 
onun adına eşi aldı. Televizyon kategorileri-
ne ise, drama dalında en iyi dizi, en iyi ka-
dın ve erkek ödüllerini toplayan The Crown 
damgasını vurdu. Senenin çok konuşulan 
yapılarından The Queen’s Gambit de hem 
en iyi mini dizi hem de en iyi kadın oyun-
cu kategorisinde Altın Küre’nin sahibi oldu. 
GAİN uygulamasının yanı sıra, www.gain.
tv adresinden web tarayıcı üzerinde de iz-
lenebilen yayın, aynı zamanda, GAİN’in de 
web’deki ilk yayını oldu.

78. Altın Küre Ödül Töreni, yaşanan ilklerle 
unutulmayacaklar arasında girdi. Tören canlı 
olarak Türkiye’de yalnızca gain.tv’de yayın-
landı. Uygulama ve www.gain.tv adresinde 
web üzerinden izlenebilen canlı yayınını 
kaçıranlar, töreni yine her iki platformdan 
altyazılı olarak izleyebilir. Tüm törenin yanı 
sıra, öne çıkan anların olduğu kısa videolar 

da GAİN’de yabancı film ve dizi hayranlarını 
bekliyor. 

Amerikan komedi dünyasının ikon isimleri 
Tina Fey ve Amy Poehler’ın dördüncü kez 
ev sahipliği yaptığı tören, eşzamanlı olarak 
NewYork’ta Rainbow Room’dan ve Los An-
geles’da Beverly Hilton’dan yayınlandı. Töre-
ni GAİN izleyicisi için kültür sanat dünyasının 
önemli ismi sunucu Yekta Kopan ile GAİN 
Moda ve Lifestyle İçerik Direktörü Zeynep 
Üner canlı olarak yorumladı. İkiliye, Melik-
şah Altuntaş ve Cemre Ebuziya kendi favori 
isimleri ve verilen ödüllerle ilgili yorumlarıyla 
eşlik etti.

Kırmızı Halı’nın gelmiş geçmiş en iyileri 
anıldı

Bu yıl Kırmızı Halı töreni, pandemi koşulla-
rı nedeniyle gerçekleştirilmedi. Ancak tören 
öncesinde yayıncı kanal E!, Altın Küre kırmızı 
halısından geçmiş, bugüne kadarki en iyi 20 
giysiyi geri sayımla sundu. 

Özeleştiri gibi açılış konuşması

Sunucular Fey ve Poehler, Hollywood Ya-
bancı Basın Birliği üyeleri arasında hiç siyahi 
üye bulunmamasına yönelik eleştirilere re-
feransla, kinayeli bir açılış konuşması ile ge-
ceye başladı. Tina Fey “kapsayıcılık” vurgusu 

yaparken, Pohler ise bazı siyahi oyuncuların 
aday gösterilmemesinin onları göz ardı et-
mek olduğunu söyledi.

Ev haliyle ödül kabul edenler 

78. Altın Küre’nin en renkli anları, kimi kaza-
nanların ödüllerini “ev halleriyle” kabul et-
mesiydi. Dünyanın her yerinden dijital olarak 
törene katılan adayların çoğu en şık halleriy-
le göz doldurdu. Jodie Foster ise, partneri ve 
köpeğiyle birlikte kamera karşısına geçerken 
pijamasını giymeyi tercih etti. Komedi Dalın-
da En İyi Erkek Oyuncu seçilen Jason Sudei-
kis ise eşofmanlarıyla ödülünü kabul etti.

The Crown gecenin tahtına oturdu

Aday olduğu kategorilerde En İyi Drama Di-
zisi dahil toplamda dört ödül alan The Crown 
geceye damgasını vuran işlerden oldu. Pren-
ses Diana rolüyle Emma Corrin, Prens Charles 
rolüyle Josh O’Connor favori gösterildikleri 
kategorilerde ödülün sahibi olmayı başardı.

The Queen’s Gambit hayranları için mutlu 
son

Senenin en çok konuşulan işlerinden The 
Queen’s Gambit en iyi mini dizi kategorisin-
de ödülün sahibi olurken, başrol oyuncusu 
Anya Taylor-Joy da En İyi Kadın Oyuncu se-
çildi. Anya Taylor-Joy aynı zamanda Angeli-
na Jolie’den sonra bu kategoride Altın Küre 



45

 Haberler / MALL&MOTTO

kazanan en genç isim olmayı da başardı.

Hayatını kaybeden oyuncunun ödülünü 
eşi kabul etti

Ma Rainey’s Black Bottom’daki rolüyle Dra-
ma Dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülüne 
layık görülen ve 2020 yılı içerisinde zaman-
sız bir şekilde hayatını kaybeden Chadwick 
Boseman’ın ödülünü onun anısına eşi kabul 
etti. Gözyaşları içerisinde yaptığı ödül ko-
nuşmasıyla da ekranları başındaki izleyicilere 
duygusal anlar yaşattı.

Kadınlar tarih yazdı

Bu yıl adayların açıklanmasının ardından en 
çok konuşulanlardan biri “En İyi Yönetmen” 
kategorisindeki beş adaydan üçünün kadın 
olmasıydı. Altın Küre tarihinde bir ilk olan 
bu adaylıklar One Night in Miami ile Regina 
King, Promising Young Woman ile Emerald 
Fennell ve Nomadland ile Chloé Zhao şek-
lindeydi. 78 yıllık tarihi boyunca ödüllerde ilk 
defa 1984 yılında Barbara Streisand tarafın-
dan kucaklanan En İyi Yönetmen Ödülü’nü, 
bu yıl ikinci kez bir kadın yönetmen, Chloé 
Zhao aldı.

“En Iyi Kadın Oyuncu” şaşırttı
Nomadland’deki performansıyla izleyen 
herkesi kendisine hayran bırakan ve “En İyi 
Kadın Oyuncu” kategorisinin favorisi olarak 
gösterilen Frances McDormand’ın ödül al-
maması ise şaşkınlık yarattı. Drama Dalın-
da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, The United 
States vs. Billie Holiday’deki performansıyla 
Andra Day’in oldu.

Jane Fonda Cecil B. DeMille ödülünün sa-
hibi oldu

50 yılı aşkın süredir sinema dünyasında aktif 
olarak yer alan, 2 kez Oscar, 7 kez Altın Küre 
ödülü kazanan efsane aktris Jane Fonda,  
Cecil B. de Mille ödülünün sahibi oldu. Film 

endüstrisinde derin etkiler bırakan isimle-
rin onurlandırıldığı ödüle bugüne dek Tom 
Hanks, Oprah Winfrey, Jeff Bridges, Robert 
De Niro, Audrey Hepburn, Harrison Ford, 
Jodie Foster, Sophia Loren, Steven Spiel-
berg, Denzel Washington ve Robin Williams 
gibi isimler layık görülmüştü.

İlk kez geçtiğimiz yıl dağıtılmaya başlanan 
ve televizyon dünyasına büyük katkı sunan 
isimlere verilen Carol Burnett Ödülü’nün ise 
bu yılki sahibi, Norman Lear oldu. 

Ödül listesi

25 farklı kategoride verilen ödülleri kaza-
nanların tam listesi şu şekilde: 

Drama Dalında En Iyi Film:
Nomadland
 
Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu:
Andra Day (The United States vs. Billie Ho-
liday)
 
Drama Dalında En Iyi Erkek Oyuncu:
Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bot-
tom)
 
Müzikal/Komedi Dalında En Iyi Film:
Borat Subsequent Moviefilm
 
Müzikal/ Komedi Dalında En Iyi Kadın 
Oyuncu:
Rosamund Pike (I Care a Lot)
 
Müzikal/ Komedi Dalında En Iyi Erkek 
Oyuncu:
Sacha Baron Cohen (Borat Sebsequent Mo-
viefilm)
 
En Iyi Yardımcı Kadın Oyuncu:
Jodie Foster (The Mauritanian)
 
En Iyi Yardımcı Erkek Oyuncu:
Daniel Kaluuya (Judas and the Black Mes-

siah)
 
En Iyi Yabancı Film:
Minari
 
En Iyi Animasyon Film:
Soul
 
En Iyi Yönetmen adayları:
Chloé Zhao (Nomadland)
 
En Iyi Senaryo:
Aaron Sorkin (The Trial of the Chicago 7)
 
En Iyi Film Müziği:
Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste (Soul)
 
En Iyi Özgün Şarkı:
Io Si (Seen) (The Life Ahead)
Music by:Diane Warren
Lyrics by:Diane Warren, Laura Pausini, Nic-
colò Agliardi

Televizyon
 
Müzikal/Komedi Dalında En Iyi TV dizisi:
Schitt’s Creek
 
Drama Dalında En Iyi TV dizisi:
The Crown
 
Drama Dalında En Iyi Kadın Oyuncu:
Emma Corrin (The Crown)
 
Drama Dalında En Iyi Erkek Oyuncu:
Josh O’Connor (The Crown)
 
Müzikal/ Komedi Dalında En Iyi Kadın 
Oyuncu:
Catherine O’Hara (Schitt’s Creek)
 
Müzikal/ Komedi Dalında En Iyi Erkek 
Oyuncu:
Jason Sudeikis (Ted Lasso)
 
En Iyi Mini Dizi: 
The Queen’s Gambit
 
Mini Dizi En Iyi Kadın Oyuncu:
Anya Taylor-Joy (The Queen’s Gambit)
 
Mini Dizi En Iyi Erkek Oyuncu:
Mark Ruffalo (I Know This Much is True)
 
En Iyi Yardımcı Kadın Oyuncu:
Gillian Anderson (The  Crown)
 
En Iyi Yardımcı Erkek Oyuncu:
John Boyaga (Small Axe)

Cecil B. deMille Ödülü:
Jane Fonda

Carol Burnett Ödülü:
Norman Lear
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MILYARDER IŞ ADAMI MOHAMED HADID: 
‘’TÜRKİYE FIRSATLAR ÜLKESİ’’

Dünyanın ilk tahin butiği olma özelliği taşı-
yan ‘The Levant’ Tarihi Fişekhane'de açıldı. 
The Levant’ın açılışına Gigi Hadid’in baba-
sı ünlü gayrimenkulcü Mohamed Hadid 
ile Memaar Al Morshedy’in CEO’su Hassan 
Morshedy de katıldı.

'Yatırımlar yapacağız'

Açılışta konuşma yapan emlak kralı Moha-
med Hadid yatırımlarına hız kesmeden de-
vam edeceğini söyledi. Ünlü iş adamı Ha-
did, Türkiye’nin yatırımlar için birçok fırsat 
sunduğunu belirterek, ‘’Mevcutta Mısır’da 
dünyanın en büyük apartman binasını inşa 
ettiğimiz proje bulunuyor. Bu projemizde 
Hassan Morshedy ile ortak hareket ediyo-
ruz. Türkiye de yatırımlar için birçok fırsat 
barındırıyor. Türkiye’ye daha çok geleceğiz. 

Türkiye’de birçok ilgi çekici yer var. İstanbul, 
Bodrum ilgi çekici yerler buralarda önümüz-
deki dönemde yatırımlarımız olabilir’’ dedi.

Ikinci şube ABD’de

Tahinli lezzetleri çok sevdiğini belirten Hadid, 
“Bu mekân dünyada bir ilki yaparak tahin bu-
tiği olarak hizmet verecek. Ben de tahini çok 
seviyorum. İkinci şubeyi ise Beverly Hills’de 
beraber açacağız” ifadelerini kullandı.

Dünyada ilk

Susam ticareti yapan Çelikler Gıda’nın sahibi 
Hüseyin Çelik ise yabancı yatırımcıları ağırla-
maktan mutluluk duyduklarını dile getirerek 
“The Levant, tahin butiği dünyada ilk olma 
özelliği taşıyor. 14 ülkeden farklı türde su-

samları getirdik. Müşteriler susam çeşitlerini 
seçerek gözlerinin önünde tahine dönüşme-
sini izleyip satın alabilecekler. Tahin çok özel 
bir ürün farkındalık oluşturmayı amaçladık’’ 
diye konuştu.

Lüks dekoruyla dikkat çekiyor

Arzu Kalaylı ve Evrim Kırmızıtaş Başaran’ın 
organizasyonuyla açılışı gerçekleştirilen The 
Levant’ta tahinin yanı sıra özel formüllerle 
hazırlanan kahvaltı, havyarlı humus, çikola-
talar ve pastalar da mekânın öne çıkan lez-
zetlerinden. The Levant sunduğu lezzetlerin 
yanı sıra Hermes marka tabak, çatal, bıçaklar, 
Baccarat markalı bardaklar, 60 bin dolarlık 
antik kitap koleksiyonu ve lüks dekoruyla da 
misafirlerinize unutulmaz bir deneyim sun-
maya vadediyor.
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MILYARDER IŞ ADAMI MOHAMED HADID: 
‘’TÜRKİYE FIRSATLAR ÜLKESİ’’
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Fırat ÇAPKIN
Eğitmen I Yazar I Konuşmacı

KIŞILER ARASI UYUŞMAZLIKLAR!
Değerli Mall & Motto Okuyucuları,

Covid19 döneminde çok sıklıkla karşılaş-
tığım, bir çok müşterimin özellikle  arayıp 
bilgi almak istediği konulardan birisi olan 
“Kişiler Arası Uyuşmazlıklar” konusundaki 
düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum: 

Dünyada yaşanan salgın hastalık nedeni 
ile herkesin psikolojik olarak dalgalanma-
lar yaşadığına hep birlikte şahit oluyoruz. 
Uyuşmazlıkları çoğu zaman kontrol edebil-
diğinizi düşünseniz de aslında arka planda 
bir o kadar da kontrolden çıkan uyuşmaz-
lıklar yaşanıyor. 

Uyuşmazlıkları etkili bir şekilde yönetmek 
ve kontrol altında tutmak için sizlere yar-
dımcı olacak birkaç önemli bilgiyi paylaş-
mak istiyorum. Evet eğer hazırsanız çayınızı 
veya kahvenizi hazırlayın,  bir yudum alın ve 
zevkle okumaya başlayın :

Uyuşmazlık Nedir?

İnsanlar bir araya geldiklerinde herhangi 
bir konuda fikir ayrılığı ve anlaşmazlık yaşa-
dıklarında ortaya çıkan duruma uyuşmazlık 
denir. 

Hepimiz insanız! Neyi, ne zaman, hangi şart-
larda göğüsleyebileceğimizi her zaman çok 
net belirleyemeyebiliriz. Bu nedenle karşı 
karşıya geldiğiniz insanlarla bu tarz uyuş-
mazlıklar olduğunda lütfen öncelikle karşı 
tarafın davranışını analiz etmeye çalışın.  

Sakin mi? Heyecanlı mı? Agresif mi? ya da 
tamamen dürtüleri ile mi harekete geçiyor 
yoksa stratejik düşünmeye yatkınlığı var mı? 
Analizci mi? Sonuç odaklı mı? Dışa dönük 
mü?  Cana yakın mı?  gibi kriterleri hızlıca 
bir gözden geçirin. 
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Uyuşmazlık anında her birisinin ağırlıklı ola-
rak duyabileceğiz ve hiç duyabileceği ve 
duyamayacağı yaklaşımları vardır. Gelin bu 
yaklaşımlara birlikte ve hızlıca inceleyelim : 

Analizci olan biri ağırlıklı olarak detaylarla 
ilgili bilgi almadan, sizlerle kolay kolay aynı 
frekansa gelmez. 

Yönlendiren olan biri ağırlıklı olarak sonuç-
ları duymadan, aynı frekansa gelmez.

Dışa vuran biri aynı şekilde güncel olayları 
konuşmak yerine çok detaylı bilgiler gerek-

tiren olayları konuştuğumuzda, sizinle aynı 
frekansa gelmez. 

Cana yakın olan biri de duygularına hitap 
etmediğiniz sürece, sosyal hayattan bah-
setmediğiniz sürece sizinle aynı frekansa 
gelmez.

Analizciler aldıkları her bilgiyi mutlaka teyit 
ederler.

Yönlendirenler genellikle sonuç odaklı ha-
reket ederler. Beden dillerini yoğun olarak 
kullanırlar. Tonlamalı konuşurlar. 

Dışa vuranlar, tabiri caiz ise “3 kuruş faz-
la olsun kırmızı olsun!” deyimi ile aklınızda 
kalsın. Ön planda olmaya ve dikkat çekme-
ye bayılırlar. Her konuda abartıyı çok sever-
ler.

Cana yakınlar ise duygularını harekete ge-
çiren cümlelerden etkilenirler. Huzurlu or-
tamları severler. 

Uyuşmazlık konusunu ana hatları ile masa-
ya yatırdıktan sonra herkesin merak ettiği 
soruyu cevaplamak istiyorum :  “iyi de Fırat 
Bey biz bu çatışmaları nasıl yöneteceğiz?

Öncelikle birinci aşama olan çatışmayı ta-
nımlarken dikkat edilmesi gereken önemli 
noktalardan biri de sorunlarla kişileri ayrı 
ayrı konumlandırmak. İkisini birbirine karış-
tırmayın. 

İkinci aşamada çok yönlü bir durum analizi 
yapmak gerekli. Neredeyiz? Neler oluyor? 
v.b. sorulara iyice kafa yormak gerekir.

Ortak çözüm yolları belirlemek de bu ko-
nuda çok kritik bir nokta. Etkili bir çözüm 
istiyorsanız sadece kendi çözüm yolunuzla 
bir yere gelemezsiniz. Eğer çatışma karşılıklı 
bir anlaşmazlık ise bu çatışmayı beraber çö-

zecek alternatif yollar belirlemeniz gerekli. 
Bu  nedenle karşı tarafı yok sayarak hiçbir 
şey elde edemezsiniz.

Karar alma aşamasında tabii ki alacağı-
nız kararların tek taraflı değil karşı tara-
fında işine yarayacak unsurlar içermesine 
mutlaka dikkat edin. Karşı tarafı işin içine 
katmadığınız kararlar uygulanamaz hale 
gelebilir.

Son aşama olan anlaş ve ilerle ise karşılıklı 
olarak çatışmanın çözümü ile ilgili uygu-
lanabilir kararları aldıktan sonra kararlara 
uyarak ilerlemek.  

Taraflardan biri anlaşmayı bozarsa o zaman 
çatışma yeniden alevlenir. Genellikle anlaş-
ma bozulmalarından sonra daha şiddetli ve 
daha çıkmazlarla dolu yeni çatışmalar orta-
ya çıkar. 

Evet sevgili okuyucular, bu ay da sizlerle  
Covid 19 döneminde insanların psikolojik 
olarak yıpranmasıyla birlikte sıkça karşılaştı-
ğımız çatışma konusunu hızlı, pratik ve etkili 
bir şekilde ele alıp, hayatınızı kolaylaştırmak 
için paylaştım. 

Sevdiklerinize vakit ayıracağınız, sağlıklı ve 
bol kazançlara günlere.

Şimdi aşamalara bakalım :
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FIBA COMMERCIAL PROPERTIES’E ÇALIŞAN 
BAĞLILIĞIYLA GELEN ÖDÜL

Ticari gayrimenkullerin verimlili-
ğini ve performansını yükseltme 
hedefiyle Türkiye ve yurt dışında; 
alışveriş merkezi, ofis, rezidans, 
otel ve sinema yatırımları olan 
FİBA Commercial Properties, 
köklü geçmişi ile 50 ülkede hiz-
met veren Kincentric tarafından 
yapılan “2021 yılı Kincentric Best 
Employers ”  araştırması kapsa-
mında Türkiye’de “Kincentric 
Best Employer - En İyi İşyeri” ödü-
lüne layık görüldü.

Ülkemizin önde gelen ticari gayrimenkul 
yatırımcılarından FİBA Commercial Proper-
ties (FİBA CP), Kincentric Türkiye’nin 2020-
2021 döneminde gerçekleştirilen ”Kincent-
ric Best Employers” araştırması kapsamında 
çalışanları tarafından yapılan değerlendirme 
sonuçlarına göre Kincentric “Best Employer 
Turkey 2021 - “En İyi İşyeri” unvanını almaya 
hak kazandı. 

FİBA Commercial Properties CEO’su ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, 
“Çin’den Romanya’ya, Moldova’dan Türki-
ye’ye geniş bir coğrafyada bulunan yatırım-
larımızda kurmuş olduğumuz güven ortamı, 
şeffaflık, güçlü ve açık iletişim ortamı ile 
sürdürülebilirlik anlayışı bize bu başarıyı ge-
tirdi. Bu başarıda Fiba Grubu ve Özyeğin ai-
lesinin yaratmış olduğu köklü kurum kültü-
rü bize rehberlik etti. Bizler için çok anlamlı 
ödülü getiren süreçte, Türkiye ve globaldeki 
ekiplerimiz ile kurmuş olduğumuz siner-
jilerin ve değerlerimizin büyük önemi var. 
Müşteri memnuniyetinin çalışan bağlılığıyla 
mümkün olduğunu biliyoruz ve çalışanları-
mızdan aldığımız bu ödülü, müşterilerimize 
memnuniyet olarak sunmaya devam edece-
ğiz” dedi. 

Kincentric Best Employers programı kapsa-
mında gerçekleştirilen araştırmada şirketler, 
çalışanları tarafından “Bağlılık”, “Çeviklik”, 
“Bağlı Kılan Liderlik” ve “Yetenek Odağı” 
başlıklarında değerlendiriliyor. Türkiye’de 
2006 yılından beri gerçekleştirilen araş-
tırmaya ilk kez katılan FİBA Commercial 
Properties (FİBA CP), çalışanlarının yaptığı 
değerlendirme sonucunda 2021 yılında Kin-
centric “Best Employer –En İyi İşyeri” ödülü-
ne layık görüldü. 

Çalışan bağlılığı en önemli değerimiz

FİBA Commercial Properties CEO’su ve Yö-
netim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, şir-
ketin insan yönetimi ve liderlik politikaları-
nın çalışanlar tarafından ödüllendirilmesinin 
özel bir anlamı olduğunu vurgulayarak şu 
açıklamayı yaptı: “İş dünyası, salgın etkisin-
de son derece zorlu dönemlerden geçiyor 
ve nitelikli insan yönetimi bu dönemde her 
zamankinden daha da önemli hale geldi. 
FİBA CP olarak 2020’de pandeminin getir-
diği sosyolojik, psikolojik, ekonomik etkile-
rine rağmen güçlü bir ekip olmanın verdiği 

ivme ve sağlam bir iletişimle, dönemin 
tüm zorluklarına rağmen çalışmalarımızı 
başarıyla sürdürmeyi bildik. Zor ve sıkın-
tılı bir dönem olmasına rağmen çalışan-
larımızın güvenini ve bağlılığını kazanmış 
olmamızın ayrı bir anlamı var. Özyeğin 
Üniversitesi ile sürdürdüğümüz yakın iş 
birliğimiz sayesinde, çalışanlarımızın kari-
yer yolculuklarında kendilerine eşit olarak 
sunduğumuz eğitim olanakları ile sürekli 
gelişimlerini destekliyor ve başarılarıyla 
gurur duyuyoruz. Bu memnuniyetin kar-
şılıklı olması bizlere bugün bu güzel ödü-
lü getirdi. Bu başarıda, çok kısa sürede 
oluşturduğumuz markamızın, güçlü ileti-
şim ağımızın, ekiplerimizin samimiyetinin 
ve birlikte sahip olduğumuz değerlerin 
çok büyük payı var. Çalışan bağlılığı en 
önemli değerimiz ve bu değerin ödüllen-
dirmesinden de büyük mutluluk duyuyo-
ruz” dedi.

Yurdaer Kahraman
FİBA Commercial Properties CEO’su ve

 Yönetim Kurulu Üyesi 
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Burcu Polatdemir
Aile ve Çocuk Kaygı Terapisti

MÜCADELE ETMEDEN BİR ŞEY SAHİBİ
 OLUNAMAYACAĞI GERÇEĞİ

Gerek okul öncesi dönemde gerekse de 
okulda öğretmenlerim tarafından bana 
öğrenmem konusunda en çok desteğin 
verilen yegane konu: ‘Mücadele etmeden 
bir şey sahibi olunamayacağı ‘gerçeğiydi.  
Bunu soyut kavramları öğrenmeye başla-
dığım ergenlik çağlarımda daha iyi anlamış 
olsam da fiziksel mücadele konusunda artık 
çoktan bir fikrim oluşmuştu ve  hayatta her 
şey için mücadele ederek var olmayı  öğ-
renmiştim . Üniversiteye devam ederken  de 
iş  hayatı tecrübesini erken edinmem adına  
bir yandan çalışmam gerektiğini, bir yandan 
öğrenmem gereken şeyleri yarım bırakma-
mak adına eğitim konusunda dış dünyaya 
açılmam gerektiğini diğer yandan da top-
luma nasıl fayda üreten şeyler ortaya çıka-
rabileceğimle meşguldüm.  Kendimi durup 
dinlediğim zamanlar pek var diyemezdim. 
Dolayısıyla o yaşa kadar getirdiklerimi bire-
bir uyguluyor , öğrendiklerim doğrultusun-
da ‘kendimce’ hayatımı şekillendiriyordum.
Zaman geçtikçe ; iş hayatı ve sosyal hayat-
ta insanlarla olan iletişimim artması sonucu 
hayatta her şeyin mücadele olmadığını geç 
de olsa farkına vardığımda sahiden bir yı-
kım yaşamış olduğum yadsınamaz bir ger-
çek olarak karşıma geç de olsa çıktı. Ben 
her şeyi bin bir çabayla elde ederken hiçbir 
çaba harcamadan hayatta istediklerini tek 
kelimeyle gerçekleştiren insanları gördüm. 
Bu benim yolumu değiştirmeme neden 
oldu mu ? Cevap :Hayır.. Ama belli bir dö-
nem o yoğun mücadele eden kişiden sıyrıl-
dım. Sahiden son dönemin moda deyimiyle 
‘akışına bırakmıştım’ .

 O dönem ; hayatı en çok dinleyebildiğim, 
kaygı konusunda kendimi en çok ikna ede-
bildiğim, mücadele kelimesini en çok da ir-

deleyebildiğim bir dönemdi. Burada amaç; 
isteklerime mücadelesiz ulaşabilmenin 
yolunu aramak değil bunca yıl nasıl bir ya-
nılgı içinde yaşadığımın hayal kırıklığıydı 
yaşadığım duygu değişimi tabi  o zaman-
ki düşünceme göre. Kulağa adaletsiz gibi 
görünse de mücadele etmeden de birçok 
şey elde edilebiliniyordu demek.

Tüm bu hayal kırıklıkları içinde hayatın 
getirdikleri ve aldığım sayısız eğitim son-
rasında bunca zaman ‘mücadele ‘ diye ad-
landırdığım tüm o çabaların aslında kendi 
karakter ve kişiliğime attığım birer ilmek 
olduğunun farkına vardım . Aslında hayat 
yolumu inşa ederken bir şeylerle ‘müca-
dele etmek’  deyimi yerine ‘kendi yolum-
da yürümek’  olarak adlandırmamın beni 
çok daha duygusal tatmine ulaştırabildi-
ğini gördüm. Çocukluk döneminde zihne 
kazınan ‘her şey sadece emek verdiğinde 
güzel olur’ anlayışı hala çok güzel görü-
nürken ‘havadan geldiğini düşündüğün 
onca kolaylık’ hala gözüme belirsiz görün-
mekte. Emek verip zaman harcadığım ve 
sonucunda sahip olduğum her şey bana;  
doğru yolda olduğumu hissettiren yol ar-

kadaşlarımdı. 

Dolayısıyla biz bazen hayatta kelimelere 
bazı anlamlar yükleyerek kendi gerçekleş-
tirdiklerimize farklı etiketler yapıştırıyoruz.  
Hatta bazen kendi işimizi daha da zorlaştırıp 
, kendimizi kolaylıkla kurban psikolojisine 
sokabiliyoruz. Bu da bizi yürümek istediği-
miz yolda aşırı yorgun, savaşçı, mücadeleci 
bir role büründürüyor. Bunun asıl kaynağı ; 
her ne kadar  doğup büyüdüğümüz çevre, 
okul, aile (ne dersek diyelim) olsa da ger-
çekten sağlıklı düşünen  bir birey olduğu-
muzda hepsinin etkisiz hale geldiği bir evre 
var insan hayatında. O da kendi yolunu kur-
makta olduğun yetişkinlik çağları. Geçmişte  
etrafımızda şekillenenlerle beraber zihne 
ekilen doğru bilinenler  ya da  doğrular /
yanlışlar; zihin tarafından  ne kadar kuvvetli  
sahiplenilirse sahiplenilsin , günün sonun-
da insan kendi düşünceleri, davranışları ve 
duygularıyla kendi yolunda yürüyor.

Bunun adı ister mücadele, ister emek, ister-
se de  savaşçı olsun .. Kendi yolunu kendi  
emeği ve isteğiyle kuran herkese selam ol-
sun..
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Ürünlerin hepsi 
www.balondayiz.com'da
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AİO Medikal Direktörlüğü, 2 Nisan 
Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde 
hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenle-
re ve otizmli bireylerin maruz kaldığı 
ötekileştirici dile karşı “Öyle Söyle-
me!” hareketinin önemine dikkat 
çekti.

Doğuştan gelen ya da yaşamın ilk 
yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir 
nöro-gelişimsel farklılık olarak tanım-
lanan otizme, beynin yapısını ya da 
işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi 
sorunların yol açtığı düşünülüyor.

Ekonomik durum ya da çocuk yetiştirme 
gibi faktörlerle hiçbir ilişkisi bulunmayan 
otizm spektrum bozukluğu, her coğrafyada, 
her toplumda ve ailede rastlanan bir rahat-
sızlık. Tedavide en önemli faktör ise erken 
teşhis. Erken tanı ve doğru bir yöntemle yo-
ğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık 
yüzde ellisinde, otizmin belirtileri kontrol 
altına alınabilmekte, hatta bazı otizmli ço-
cukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer 
arkadaşlarından farklı kalmamaktadır. 

Her 54 çocuktan birine otizm teşhisi ko-
nuluyor

İşte otizmle ilgili çarpıcı bazı veri ve bilgiler:

Her 54 çocuktan 1’inin otizm tanısı aldığı 
tahmin ediliyor.

Belirtileri bazı ruh hastalıklarını andırsa da 
bir ruh hastalığı olmayan otizm, erkeklerde 
kızlara oranla 4.3 kat daha sık görülüyor.

Otizm spektrum bozukluğu tanılı bireylerin 
bir kısmında, farklı düzeylerde zekâ geriliği-
ne rastlanıyor.

Otizm spektrum bozukluğu tanılı bireylerin 
yaklaşık %10’unda, çok güçlü bellek, müzik 
yeteneği vb. üstün özelliklere rastlanıyor.

Aşıların otizme neden olduğu iddiaları ger-
çeği yansıtmıyor.

Otizm doğuştan gelen bir yetersizlik dolayı-
sıyla travma sonucu oluşmuyor. 

Genel kanının aksine otizmli bireyler saldır-
gan değildir, tam aksine şiddete maruz kal-
mak açısından daha yüksek risk altındalar.
“Öyle Söyleme!” hareketi ile damgalamaya 
karşı mücadele 

Otizmde en az erken tanı ve eğitim kadar 
toplumun bilinçlendirilmesi de büyük önem 

taşıyor. Otizmli bireyler ve yakınları önyargılar 
ve eksik bilgi nedeniyle belli kesimlerce dışla-
nıyor ve olumsuz yaklaşımlara maruz kalıyor. 
AİO’nun geçen yıl başlattığı ve büyük destek 
gören “Öyle Söyleme!” hareketi de toplumda 
böylesi ötekileştirici dil ve davranış kalıpları-
nın değiştirilmesine ve farkındalık yaratılma-
sına yönelik çabalara öncülük ediyor.

 

DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ’NDE ABDİ İBRAHİM OTSUKA’DAN ANLAMLI ÇAĞRI

OTIZMLI BIREYLER IÇIN “ÖYLE SÖYLEME!”YIN
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2021 BİR 
DÖNÜM NOKTASI
YILI OLABİLİR 

Necati Ufuk Toydemir 
Mallmark Yönetim Yardımcı Direktörü

2020 yılının mart ayından bu yana etki-
lerini gittikçe sertleştirerek hissettiren 
pandemi sürecini sakin kalarak, doğru 
bilgilere ulaşarak ve insan sağlığının 
önemi konusunda kamu kurumları tara-
fından alınan tüm tedbirlere ve uyarıla-
ra uyum sağlayarak takip ediyoruz. 

Bugüne kadar geçen dönemde almış 
olduğumuz tedbirlerle; sağlıklı bir or-
tamda güvenli alışverişi ön planda tut-
tuk. Gerek bizler alışveriş merkezleri yö-
netimleri ve gerekse kendi alanlarında 
perakende markalarının ortak yaklaşımı 
ile sağlıklı ortamlarda güvenli alışveriş 
konusunda hiç de küçümsenemeyecek, 
oldukça kritik iş birliklerini oluşturduk. 

Tüm bu süreçlerden sonra alışveriş mer-
kezlerinin 2021 yılındaki gelişmelerine 
göre değerlendirilme zamanı geldiğine 
inanıyorum. 2021 bir dönüm noktası yılı 
olabilir.

2021 yılının ikinci yarısından itibaren 

alışveriş merkezlerimizde performansla-
rın yükseleceğini tahmin ediyorum. 2021 
yılının ikinci yarısında aşı uygulamasının 
yüzdesel olarak iyi noktalara gelmesi ile 
pandeminin kontrol altına alınmaya baş-
lanması, alışveriş merkezlerimizin ziya-
retçi ve ciro performanslarını yükseltme-
ye başlayacaktır. 

Perakende tarafında 2020 boyunca dijital 
kanallara yönelimin ve satışların bu ta-
rafta arttığını gördük. Bu dönemde fizik-
sel mağazaların nasıl geliştirileceği ko-
nusunda oldukça fazla zamanımız oldu. 
Pandemi döneminde pek çok parekende 
firması fiziksel mağaza zincirlerine daha 
yakından bakarak etüdlerini gerçekleş-
tirdiler. Bu dönemde her mağazanın ko-
numuna, büyüklüğüne amacına ve özel-
likle dijital tarafı nasıl destekleyeceğine 
ve dijtal taraftan nasıl destekleneceğine 
bakarak hazırlıklarını tamamlayacaktır.

Alışveriş merkezleri olarak bizler de gü-
venlik, rahatlık ve sağlığa odaklanarak 
gelişmeye devam edeceğiz. Alışveriş mer-
kezlerimizde tüketiciler fiziksel mağaza-
larda ürünleri güvenli ve rahat bir şekilde 
göz atacaklar. 

Sosyal mesafe için kişileştirme, tüketiciyi 
anlama, spesifik ürünler önerme analiti-
ği kullanma ve mağaza içi randevular ve 
bunlarla ilgili kişiselleşmiş mesajlar artık 
daha çok kullanılmaya başlanacak.

Alışveriş merkezlerimizde tüm pareken-
de sektöründeki iş ortaklarımızla birlikte 
ürünleri ve tüketici deneyimlerini yenile-
meye devam ederek, dönüm yılı olarak 
gördüğüm 2021 de işimizi genişleterek 
tüketicilerle yeni ve farklı deneyimlerle 
birlikte yeniden ve çok güçlü bağlar oluş-
turacağımıza inanıyorum 
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GÖRKEMLİ KÖŞK SATIŞA ÇIKARILDI

İstanbul, Küçük Çamlıca’da yer alan 3 katlı 
tarihi köşk, satışa çıkarıldı. Padişahların av 
köşkü olarak kullandığı bina, Şekerkaya So-
kak'ta 6780 metrekarelik arsa üzerinde yer 
alıyor. 120 metrekare oturumlu, 3 katlı köşk, 
toplamda 660 metrekarelik kapalı alana sa-
hip.

İkinci dereceden tarihi köşkün ayrıca 300 
metrekarelik 2 katlı betonarmeme yapısı da 
bulunuyor. 

Fiyatı 85 milyon TL

Köşk hakkında bilgi veren Gayrimenkul Da-
nışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, “6 odası, 
2 salonu var. Tarihi köşk ilk defa satışa çıka-
rıldı. Çok özel bir lokasyonda olan köşkün 
bulunduğu araziye yeni villalar yapmak da 
mümkün. Fiyatı ise 85 milyon TL olarak be-
lirlendi” diye konuştu.

Evrim Kırmızıtaş Başaran
Gayrimenkul Danışmanı 
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Engin Yıldırım

Rekabetin giderek arttığı perakende sek-
töründe eskiyen  AVM’ler ‘yenileme’ pro-
jeleriyle fark yaratmaya çalışıyor. AVM’lerin 
belli bir yaşa gelince pazar analizlerini ye-
nilemesi, hedef kitle talep ve araştırmala-
rını düzenli olarak yapması gerekiyor. Re-
novasyon projeleri her zaman son derece 
risklidir ve ‘farklı’ olmayı gerektirir. Ancak 
bu noktada çok dikkatli olmamız lazım. Bir 
renovasyon projesi müşterilerin & kiracıla-
rın beğeni, beklenti ve ihtiyaçlarına uygun 
yapılmalıdır. Renovasyonla birlikte  marka-
larında yer değiştirmesi, büyümesi, küçül-
mesi ve yeni markalarla takviye edilmeside 
AVM’nin verimliğini artıracaktır. 

Türk tüketicisi modern anlamdaki büyük 
alışveriş merkezleri ile 1988 yılında Gal-
leria’nın açılışı ile tanıştı. 90’larda gümrük 
mevzuatı ve ithalatın kolaylaşmasıyla ya-
bancı markalar Türkiye’ye girmeye başladı. 
Bugün Türkiye genelinde, "Şubat 2021iti-
barıyla ülkemizde yaklaşık 441 AVM faali-
yet gösteriyor ve bu AVM'lerimizin yaklaşık 
kiralanabilir alanı 13,3 milyon metrekare"-
dir. Yeni yapılan alışveriş merkezleri açık 
havayla bütünleşiyor. Artık insanlar alış-
veriş merkezlerinin dışa kapalı olmasından 
memnun değil. Geçmişte yapılan birçok 
alışveriş merkezi tamamen içe kapanık, in-
sanlar içeri girdiğinde dışarıdan bağımsız-
dı. Hala tamamen duvar olan AVM'ler var.  
Son yıllarda AVM ziyaretçilerinin istekleri 
doğrultusunda açık havayla bütünleşen, 
hatta alışveriş caddesinden kapalı  yerler 
yapılıyor.

Birinci jenarasyon alışveriş merkezlerin-
de  'rekabet, insanların güncel beğeni ve 
beklentilerine karşılık vermek, hedef kitle 
değişimi, yenilik ihtiyacı, büyüme ihtiyacı, 
AVM'nin el değiştirmesi, konsept yenile-
me...' gibi nedenlerden ötürü renovasyon 
'mecburi istikamet' haline geliyor. Reno-

vasyon ile AVM'nin imajı ve cazibesi ar-
tar, böylelikle performans artışı sağlanır. 
Aynı zamanda yeni teknolojinin kullanıl-
masıyla da işletme giderlerinde tasarruf 
sağlanır. 

Renovasyon dönemi çok dikkatli yönetil-
mesi gereken süreçtir. AVM'deki değişim 
ihtiyacını doğru analiz etmek lazım. Pro-
jeye özel pazar analizi yapmak, hedef kit-
le talepleri ve kiracı taleplerini öğrenmek, 
lokasyonun kültür ve ekonomik özellik-
lerini, perakende dünyasını iyi anlamak, 
araştırmak lazım. Renovasyon sürecinde 
çok büyük çapta büyüme ve  yenileme 
söz konusu olmadığı sürece AVM açıkken 
uygulamanın yapılması tercih ediliyor. Bu 
sürecin idaresi AVM'nin proje safhasın-
dan itibaren, inşaat, kiralama, yönetim 
kısacası tüm safhalarında görev almış, 
kamu ile ilişkileri de yürütebilecek dene-
yimli AVM yöneticileri ve danışmanları 
tarafından idare edilmelidir. Tüm proje 
ekibi uyumlu ve eş zamanlı çalışmalı. Ko-
ordinasyon toplantıları periyodik olarak 
gerçekleştirilmeli.

Yatırımcılar genellikle kira geliri ve zi-
yaretçi sayısında düşüş yaşadıklarında 
renovasyona karar verirler. Renovasyon 
kararı normal pazar koşullarında 5-10 
yıl iken, koşullara göre 15 yıla kadar  çı-
kabilmektedir. AVM'deki her ünite aynı 
zamanda yenileme ihtiyacı gerektirmez. 
Dolayısıyla değişik dönemlerde kısmi 
tadilat yapılır. Tüm tadilat, inşaat işlerini 
belirli bir plan dahilinde hayata geçirmek 
lazım. Projenin tüm sürecinde planlı hare-
ket etmek lazım. Renovasyon için haraca-
nacak paranın ne kadar sürede satış artışı 
ile yatırımcıya geri döneceği bilgisi işin 
başında öngörülmüş olmalı. Öte yandan 
renovasyon için gereken her türlü malze-
me hesaplanmış, ürünlerin siparişleri ve-

rilip, teslim alınmış ve depolanmış olmalı. 
Hatta ileride tadilatlarda kullanılmak üzere 
yeteri kadar yedek malzemenin stoklanmış 
olması lazım. Ve tabi malzemelerin kodları, 
tedarik edilen firmaların iletişim bilgileri ile 
birlikte listesi de arşivlenmeli.
Gün ışığından daha fazla yararlanılma-
sından açık terasların ilave edilmesine, 
teknolojik gelişmelere paralel alt yapı 
düzenlemelerinden sirkülasyonu artırı-
cı mimari düzenlemelere, ortak alanda-
ki oturma gruplarından binanın iç ve dış  
alandaki peyzaj çalışmalarına, zeminden 
aydınlatmaya, kiralanabilir alanın büyütül-
mesinden mağaza karmasının  yenilenme-
sine, otoparkın büyütülmesinden WC'lerin 
yenilenmesine kadar daha birçok ünitenin 
renovasyonu gerçekleştirilir.

25 yıllık AVM yöneticiliği tecrübemde gör-
düm ki 'binanın bakımı ne kadar düzenli ve 
gerektiği gibi' olursa fiziksel yıpranma da 
o denli geç ve az olur. Bunların yanı sıra 
yeni bir vizyon, yeni bir misyon yüklenerek 
alışveriş merkezinin yenilenmesi söz konu-
sudur. Yenilenme ile AVM  yeniden moda 
oluyor, yerine göre yüzde 20-50 oranların-
da ziyaretçi artışı sağlıyor. Dolayısıyla ziya-
retçi artışı ile birlikte cirolarda da önemli 
artışlar sağlanmaktadır. Yenileme sürecini 
mümkün olduğunca ziyaretçilere ve kiracı-
lara rahatsızlık vermeden yönetmek önem-
lidir. Yenileme çalışmalarının da  röportaj 
ve basın bülteni vasıtasıyla hedef kitleye 
duyurulması gereklidir. Yenileme süreci 
tamamlandığında ise  'hedef kitleye ve pe-
rakendeye yenilenme sürecinin tamamlan-
dığını duyurmak için AVM'nin ikinci açılışı 
gibi lansman benzeri organizasyon gerçek-
leştirilmesinde de fayda vardır.

Bugüne kadar açılmış ve yenileme yapıl-
mamış tüm AVM'lerin önümüzdeki 10 yıl 
içerisinde yenilenmesi gerekecek.

 

ESKİ(ME)YEN AVM’LER:  
AVM’LERDE RENOVASYON
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Müşterilerine daima en kaliteli ve 
en uygun fiyatlı ürünleri sunmayı 
hedefleyen ŞOK Marketler 2020 
yılında bu hedefine ulaşırken, 6 
bin kişiye yeni istihdam imkânı 
sağlayarak Türkiye ekonomisine 
de katkıda bulundu. 

ŞOK Marketler Tic. A.Ş. 2020 yılı finansal 
sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platfor-
mu’na (KAP) açıkladı. Pandemiyle gelen 
kısıtlamalara rağmen finansal hedeflerine 
ulaşmayı başaran ŞOK Marketler, “Tarla-

dan Sofraya Doğru Tarım” projesiyle de 
müşterilerine kaliteli ve uygun fiyatlı ürün-
leri kesintisiz sunmaya devam etti. 

ŞOK Marketler, 2020 yılında net satış ge-
lirlerini 21,4 milyar TL’ye yükseltmenin 
yanı sıra, yaklaşık 6 bin kişiye de yeni is-
tihdam olanağı sağladı. Türkiye genelinde 
toplam 35 bini aşkın çalışanıyla hizmet 
veren ŞOK Marketler, özellikle “Tarladan 
Sofraya Doğru Tarım” projesi ve Tarım 
Kredi Kooperatifleriyle yaptığı iş birliği sa-
yesinde pek çok ürünü müşterilerine ara-
cısız, doğrudan ulaştırmaya devam ediyor. 
ŞOK Marketler, sunduğu avantajlı fiyatlar-

la gıda enflasyonunu aşağı çekerek hane 
ekonomilerine önemli katkı sağlıyor. 
Demirel: “Yerli üretimi ve Türkiye’nin dört 
bir yanında yüzlerce çiftçiyi destekliyoruz”
KAP bildirisinin ardından 2020 yılını de-
ğerlendiren ŞOK Marketler CEO’su Uğur 
Demirel şunları ifade etti: “Müşterilerimi-
ze her gün kaliteli, taze ve uygun fiyatlı 
ürünleri kesintisiz olarak sunma hedefiyle 
çalıştığımız ŞOK Marketler’de, yaptığı-
mız yeni yatırımların da katkısıyla finansal 
anlamda başarılı bir yılı geride bırakarak 
ciromuzu 21,4 milyar TL’ye yükselttik. Be-
raberinde, pandemi koşullarına rağmen 6 
bin kişiye yeni iş imkânı sağlayarak hem 
Türkiye ekonomisine hem de istihdama 
önemli katkıda bulunduk. 2020’de büyü-
me stratejimizin en önemli ayaklarından 
biri de dijitalleşme yatırımlarımız oldu. 
Özellikle ‘Cepte ŞOK’ uygulamamızla pan-
demi süresince hizmet kalitemizi daha da 
yükselttik ve müşterilerimize aralıksız hiz-
met sağladık. ŞOK Marketler’in daima en 

kaliteli ve en uygun fiyatlı ürünleri sunma 
vaadinin temelinde ise 2020 yılında başlat-
tığımız ‘Tarladan Sofraya Doğru Tarım’ gi-
rişimi yer alıyor. Bu projemizle yerli üretimi 
ve Türkiye’nin dört bir yanındaki yüzlerce 
çiftçiyi destekliyoruz. Çiftçiye ürününü 
satma garantisi verip emeğinin karşılığını 
zamanında öderken, müşterilerimize de 
kalitesinden emin olduğumuz ürünleri en 
uygun fiyatlarla ulaştırıyoruz. 2020’de gıda 
enflasyonunu aşağı çeken avantajlı fiyatla-
rımızla müşterilerimize en iyi şekilde hiz-
met verdik; 2021’de de Türkiye ekonomi-
sine katkıda bulunmaya ve topluma fayda 
sağlamaya devam edeceğiz.” 

ŞOK MARKETLER’DEN 
2020’DE 6 BIN 
KIŞIYE EK ISTIHDAM
EKONOMİYE GÜÇLÜ 
KATKI

Uğur Demirel
ŞOK Marketler CEO’su
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Av. Arb. Efsun Matur
Avukat

Ülkemizde 2013 yılında yasalaşmasından bu 
yana giderek artan şekilde ve etkin biçimde 
kullanılmaya başlanan hukuki uyuşmazlık-
larda alternatif çözüm yöntemi arabulucu-
luk ile ilgili uluslararası alanda da önemli 
adımlar atılmıştır.

Birleşmiş Milletler Ticaret Hukuku Komis-
yonu'nun hazırladığı "Arabuluculuk Sonu-
cunda Yapılan Uluslararası Sulh Anlaşmaları 
Birleşmiş Milletler Konvansiyonu" (Singapur 
Sözleşmesi) nun 7.8.2019’da imzaya açılma-
sıyla Türkiye,  ABD, Güney Kore, Hindistan, 
Çin ve İran gibi kendi bölgelerinde güç ve 
ekonomik ağırlık sahibi toplam 46 ülke ta-
rafından imzalanmıştır.

Singapur Sözleşmesi, milletlerarası ticari ni-
telikli uyuşmazlıklara ilişkin olarak yürütülen 
arabuluculuk sonucu yapılan sulh anlaşma-
larını düzenlemektedir.

Yani kapsamı sadece sınırlar arası “Ticari” 
bir uyuşmazlığın arabuluculuk yöntemiyle 
çözülmesi sonucunda ortaya çıkan sulh an-
laşmasının icra edilebilirliğidir. Bu bağlam-
da uluslararası arabuluculuğun teşvikiyle 
global uzlaşı kültürünün geliştirilmesi de 
amaçlanmaktadır.

Singapur Sözleşmesi dünya ölçeğinde, kişi-
sel ve barışçıl nitelikte alternatif uyuşmazlık 
çözüm kültürü için bir dönüm noktasıdır. 
Tahkimde var olan uluslararası icra ve in-
faz kabiliyetinin, arabuluculukta olmaması 
bu yöntemin tercihi noktasında önemli bir 
eksiklik ve sürecin karşısında büyük bir en-
gel iken, bu engel Singapur Sözleşmesi ile 
giderilmiştir. 

Uluslararası ticaret yapan iş insanları ve 
şirketlerin kendilerini hukuken güvende 
hissetmesine katkı sağlayacak olan Sözleş-
me ile ticaret aktörlerinin kendi sorunlarını 

çözme becerilerinin artırılması da amaç-
lanmaktadır.

Uygulama açısından örneklemek gerekir-
se; Türkiye'de faaliyet gösteren bir şirketin, 
İran’da yer alan bir şirket ile yaptığı Tica-
ri bir işten doğan alacakları konusunda 
uyuşmazlık yaşaması halinde, tarafların 
"belirli bir paranın ödenmesi" hususunda 
imzalayacakları arabuluculuk anlaşması, 
İran’da yargı sürecine dahil olmadan ala-
cağın tahsilini mümkün kılacaktır.

Singapur Konvansiyonu ile çok önemli 
bir boşluk doldurulmuştur. Birleşmiş Mil-
letlerin Uluslararası Ticaret Hukuku Ko-
misyonunu kuran 17 Aralık 1966 tarihli 
ve 2205 (XXI) sayılı kararını temel alan ve 
Milletlerarası arabuluculuk anlaşmalarının 
icrasına ilişkin standartları belirleyecek bir 
sözleşmenin farklı hukuki sistemlere sahip 
Devletlerce imzalanması, uluslararası ara-
buluculuk açısından ihtiyaç duyulan huku-
ki çerçeveyi tamamlayacak ve uluslararası 
ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı 
sağlayacaktır.  

Komisyonun eş zamanlı olarak milletlera-
rası arabuluculuk uzlaşma anlaşmalarının 
icrasına İlişkin bir sözleşme hazırlaması ve 
Uluslararası Ticari Uzlaşma Model Kanu-
nunun tadiline ilişkin kararıyla, farklı yargı 
mercilerinin farklı arabuluculuk deneyim-
lerine uyum sağlaması ve Devletlere ulus-
lararası arabuluculuk anlaşmalarının icrası-
na ilişkin sınır aşırı uygulamalar açısından 
standart getirilmesi amaçlanmıştır.

Ülkemizce 7.8.2019 tarihinde imza ko-
nulan Singapur Sözleşmesi Arabuluculuk 
Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh 
Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler 
Konvansiyonunun Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun adıyla  TBMM 
meclisine sunulmuştur.  7282 no’lu ve 
25/02/2021 tarihli kanun 11 Mart 2021 ta-
rihli Resmi Gazete'de 31420 sayıyla yayın-
lanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kanunun kabul edilmesiyle yürürlüğe gi-
ren Singapur Konvansiyonu ile ülkemizde 
Uluslararası Arabuluculuk uygulamaları 
yönünden çok önemli bir kapı açılmıştır. 

ULUSLARARASI ARABULUCULUK UYGULAMALARININ 
ÖNÜNÜ AÇAN KONVANSIYON SINGAPUR SÖZLEŞMESI!
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KATKI VE KORUYUCU İÇERMEYEN ÜRÜNLERİ İLE UNO
 SAĞLIKLI VE IYI BESLENMEYI TEŞVIK EDIYOR

Kurulduğu günden bugüne tüketicileri için 
sağlıklı, besin değeri yüksek, lezzetli ve el 
değmemiş ürünler üreten UNO, katkı ve ko-
ruyucu içermeyen ekmeklerini, doğa dostu 
ambalajlarında tüketicileri ile buluşturuyor.

Yüksek besin değerine sahip tam tane ta-
hılların ve çiya, karabuğday, siyez gibi an-
tik tahılların besleyiciliği ile modern yaşam 
pratiklerini buluşturan UNO, katkı ve ko-
ruyucu içermeyen ürünlerini Türkiye’nin 81 
iline ulaştırmaya devam ediyor.

Kurulduğu 1990 yılından bugüne sağlıklı 
ve besleyici gıdaya erişimi önceliklendiren 
UNO; protein, lif, vitamin ve mineral yönün-
den zengin, Premium Çok Tahıllı ve Siyez 
Buğdaylı, Premium Çavdarlı ve Karabuğ-
daylı, Denge Tam Buğdaylı ve Çiya Tohumlu 
ürünlerini katkı ve koruyucu içermeden tü-
keticileri ile buluşturuyor.

Uzun süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda 
katkı ve koruyucu madde içermeden de, 
ürünlerin lezzet, pratiklik, tazelik ve uzun 
süre muhafaza edebilme özelliklerini koru-
mayı başaran UNO, sağlıklı ve iyi beslenme 
kaynağı olan antik tahıllar ile tam tahıllar-
dan ürettiği ekmekleri tüketicilerinin beğe-
nisine sunuyor.

UNO’nun kurulduğu günden bugüne iyi 
beslenmeyi desteklemek için sürekli çalıştı-
ğını belirten UNO CEO Vekili Evin Pehlivanlı 
“Türkiye’nin ilk paketli ekmek markası UNO 
olarak ‘Ekmeğinizi Elletmeyin’ sözleri ile 30 
yılı aşkın bir süredir hayatınızdayız. Bu süre 
zarfında önceliklerimizden biri de sizleri 
daha besleyici ürünlerle buluşturmak oldu. 
TÜBİTAK tarafından desteklenen, Türki-
ye’nin ilk ve tek ekmek Ar-Ge merkezine sa-
hip olan UNO, ürünlerinin sadece daha bes-
leyici olması için değil; daha hijyenik, daha 
pratik, dilimli ve paketli bir şekilde sizlerle 
buluşması için durmaksızın çalıştı. Bu ça-
lışmaların sonucunda UNO olarak israfı da 
önlerken, farklı tahıl ve tohumlardan oluşan 
yeni ürünlerimizi de sizlerin beğenisine sun-
duk. Ürünlerimize tam tane ve antik tahılları 
da ekleyerek, protein, lif ve mineral açısın-
dan zengin ve besleyiciliği kadar da lezzetli 
ekmekler ürettik.. Ar-Ge çalışmalarımız sa-
yesinde katkı ve koruyucu içermeden, yine 
hijyenik yine besleyici ve yine tüketim süresi 
uzun bir ekmek üretmeyi başardık. Premium 
Çok Tahıllı ve Siyez Buğdaylı, Premium Çav-
darlı ve Karabuğdaylı, Denge Tam Buğdaylı 
ve Çiya Tohumlu ekmeklerimiz alıştığınız ve 
aradığınız tüm özelliklerini kaybetmeksizin, 

katkı ve koruyucu içermeden, doğa dostu 
akıllı ambalajlarında sofranıza ulaştırıyoruz. 
İlk ekmek ürettiğimiz tarihten bu yana ha-
yata geçirdiğimiz Ar-Ge çalışmalarımız so-
nucunda bugün hijyenik, besleyici, lezzetli, 
pratik ve gıda israfını önleyebilen, taze bir 
şekilde tüketilme imkânı sağlayan, dilimli ve 
paketlenmiş ekmeklerden oluşan ürünleri-
miz, modern ve pratik hayatın vazgeçilmezi 
olmaya devam edecek” dedi.

Beslenme Dostu Ürünler Doğa Dostu 
Ambalajında

UNO, Ekim 2020’de lansmanı gerçekleştir-
diği Akıllı Ambalajı teknolojisi ile tamamen 

doğa dostu olan yeni ambalajını tüketici 
ile tanıştırdı. Tamamıyla doğa dostu olarak 
tasarlanan UNO’nun tüketiciler ile buluş-
turduğu akıllı ambalajı, oxo-biyo-çözünür 
özelliğiyle doğada hiçbir kalıntı bırakma-
dan, 24 ay içerisinde tamamen çözülerek 
yok oluyor.

Ar-Ge çalışmaları sonucunda ürünlerini 
Akıllı Ambalajı ile tüketicilerine sunan UNO, 
doğaya karşı sorumluluğunu yerine getirir-
ken, toplumun sağlıklı ve iyi beslenme bek-
lentisini karşılamak için katkı ve koruyucu 
içermeyen ürün çeşidini zenginleştirmek, 
Türkiye’nin daha iyi beslenmesi için sağlıklı 
ve iyi beslenmeyi teşvik etmeyi sürdürüyor.
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Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER
Narenciyeli Vücut Spreyi 

Malzemeler

12 ml su
1 limon
1 portakal
1 mandalina

Hazırlanışı ve Kullanılışı

Limon, portakal ve mandalinayı ince ince dilimleyin. Ayrı bir yerde suyu 
kaynatın. Koyu renkli bir şişeye tüm malzemeleri koyup kapağı kapatın. Her 
gün çalkalayarak 1 hafta boyunca bekletin. Daha sonra serin ve karanlık 
bir yerde 1 hafta yine bekletin. İsterseniz lavanta yağı da damlatabilirsiniz. 
Buzdolabında 1 ay kadar muhafaza edip kullanabilirsiniz.

Mide Yanmasına Doğal Destek

Malzemeler

100 gr ısırgan tohumu
100 gr hindistancevizi tozu
50 gr damla sakızı
500 gr bal

Hazırlanışı ve Kullanılışı

Isırgan tohumu ve hindistancevizini un haline getirin, 
bala karıştırın. 21 gün aç karnına bir tatlı kaşığı yiyin.

Tüm Ciltler Için Peeling

Malzemeler

2 yemek kaşığı çiğ badem
2 çay kaşığı bal
4 yemek kaşığı süt kaymağı

Hazırlanışı ve Kullanılışı

Bademi blenderden geçirelim. Bal ve süt 
kaymağını ekleyip karışımı hazırlayalım. 
Masaj yaparak yüzünüze uygulayın. Di-
lerseniz boynunuza da uygulayabilirsiniz. 
5 dakika bekleyip ılık suyla durulayın.
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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sofra-
ların baş tacı mis gibi kokusuyla Ramazan 
pidesi oluyor. İftar ve sahur sofralarının 
olmazsa olmazı Ramazan pidesini evinde 
yaparak, ustalık eserleriyle gurur duymak 
isteyenlere, geniş ürün gamıyla tüm dünya 
lezzetlerine yer veren Lesaffre Türkiye Ba-
king Center ve İnovasyon Direktörü Kerem 
Çetin, en güzel ve en lezzetli Ramazan pi-
desinin 5 püf noktasını aktardı.

Onbir ayın sultanı Ramazan geldi. Rama-
zan ayı denince de akla ilk olarak pide ge-
liyor. İftar ve sahur sofralarının en sevilen 
lezzeti Ramazan pidesini yıl içinde hepimiz 
heyecanla bekliyoruz. Her yıl Ramazan 
ayında iftara saatler kala fırınların önün-
de pide kuyrukları oluşur, alınan pideyle 
de iftar vaktinin gelmesi beklenirdi. Ancak 
pandemi nedeniyle geçen yıldan bu yana 
evden çıkmamaya özen gösteren ve pide 
kuyruklarına girmek istemeyen birçok kişi 
Ramazan pidelerini evinde yapmayı ter-
cih ediyor. Lesaffre Türkiye Baking Center 
ve Inovasyon Direktörü Kerem Çetin, iftar 
sofralarının olmazsa olmazı pideyi evinde 
yaparak ustalık eserleriyle gurur duymak 
isteyenler için en güzel ve en lezzetli Ra-
mazan pidesinin 5 püf noktasını şöyle sı-
raladı:

1) Kullanılan hammaddelerin çeşidi ve ka-

litesi çok önemli. Kaliteli bir un ve maya, 
pidenizin lezzetini büyük oranda etkiler. 

2) Ramazan pidesinin düzgün ve güzel 
gözükmesi için atılan tırnakların düz ve 
bitişik olması gerekir.

3) Üzeri için bulamaç yapmak hamurun 
nemlenmesini sağlar, hoş bir koku ve 
lezzet katar. Damak zevkinize göre yu-
murta da sürebilirsiniz.

4) Lezzetli pide yapımında maya çok 
büyük öneme sahip. Mayanın daha ra-
hat çalışabilmesi için tarifinizdeki mal-
zemeleri oda sıcaklığında kullanmalısı-
nız. Mayalanma için nemli, ılık ve kapalı 
bir ortam gerekir. Doğru mayalanan ve 
mümkünse buhar verilerek pişirilen ha-
mur demek, iyi kabarmış bir Ramazan 
pidesi anlamına gelir. 

5) Pişirirken kullandığınız fırın buhar 
vermiyorsa, fırının içine yanmaz bir kap 
ile su bırakabilirsiniz.

Ramazan Pidesi Tarifi

Malzemeler

4.5 su bardağı un
1 paket Yuva Instant Kuru Maya

1 su bardağı su
1 su bardağı süt
1 yemek kaşığı şeker
2 çay kaşığı tuz
1 su bardağı kepek
 
Üzeri için

1 çay bardağı un
1.5 çay bardağı su
1 yemek kaşığı susam
1 yemek kaşığı çörek otu
Yapılışı 

Maya, ılık su, süt ve şekeri spatula ile 
karıştırın. Un ve tuzu ilave ederek karış-
tırmaya devam edin. Hamur yapışkan ve 
yumuşak olacağından, unlanmış tezgah 
üzerinde pürüzsüz bir hamur elde ede-
ne kadar yoğurun. 

Yağlanmış bir kaba koyun ve üzerini 
nemli bir bezle kapatarak, oda sıcak-
lığında 40 dakika dinlendirin. Hamuru 
isteğinize göre 2 veya 4 eşit parçaya bö-
lün. Fazla sıkıştırmadan yuvarlayın. 

Yağlı kağıt serilmiş tepsilere biraz kepek 
serpin ve bezeleri tepsilere yerleştirin. 
Hafifçe üzerlerine ellerinizle bastırın. 
Üzerlerine nemli bir bez kapatarak, 30 
dakika mayalandırın. 

Üzeri için, un ve yarım çay bardağı so-
ğuk suyu iyice karıştırın. Kalan suyu kay-
natın, bu karışıma azar azar ilave ederek 
(topaklanmaması için) çırparak bulama-
cı hazırlayın. 

Elinizi hazırladığınız bulamaca batırıp, 
hamuru biraz yaygınlaştırın. Üzerine, iki 
elinizin parmak uçları ile küçük kareler 
olacak şekilde, düz ve bitişik olarak tır-
nak atın. 

Susam ve çörek otunu serpin. Üzerini 
kapatıp, 15 dakika dinlendirin. 

Önceden 240-250°C’de ısıtılmış fırında, 
kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişi-
rin. Pidelerin daha yumuşak olması için, 
fırının içine yanmaz bir kap ile su bıra-
kabilirsiniz.

 Afiyet olsun! 

Daha detaylı öneriler ve lezzetli tarifler 
için www.yuvamaya.com.tr web sitemizi 
ziyaret edebilirsiniz.

EN IYI RAMAZAN PIDESI İÇİN 5 PÜF NOKTA
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Fatma FİDAN
Uzm.Diyetisyen

Ramazan ayında oruç tutmak ruhsal bir 
arınma ve sağlık açısından da tüm organla-
rımızın dinlenerek kendini onarmasıdır.  Bu 
arınmanın bedenimiz açısından sağlıklı bir 
şekilde gerçekleşmesi içinse her zaman ol-
duğu gibi yeterli ve dengeli beslenmek çok 
önemlidir…

Araştırmalar sonucunda, oruç tutan kişinin 
yemek yeme düzeninde sağlıklı beslenerek 
kilo verildiği, bazı araştırmalarda ise uzun 
süre açlık nedeni ile aşırı yemek ve yüksek 
kalorili besinlerin tüketilmesi sebebi ile bu 
dönemde hızlı kilo alımı olduğu belirtilmek-
tedir. Oruç tutmanın sağlıklı bireyler üzerin-
de olumlu etkilerinin olduğu görülmektedir. 
Oruç ile birlikte beslenme düzenindeki hız-
lı değişimler görülmektedir. Vücut açlıkta 
önce kandaki glikozu sonrasında ise karaci-
ğerde depo ettiği glikoz deposunu kullanır. 
Vücuttaki fonksiyonlar yaklaşık 8 saat gli-
kozla idare ettikten sonra kan şekeri hızla 
düşer ve bu durum dikkatsizlik, halsizlik, baş 
dönmesi, baş ağrısı, gibi sağlık sorunlarına 
yol açmaktadır. Besin alımının 2 öğüne düş-
mesi ve yüklü miktarda besin tüketilmesiyle 
vücutta hızla depolanır. Ve kilo alımı kaçı-
nılmaz olur. Bu açlık ve hızlı tokluk sürecini 
vücudumuzu yormadan en hafif sürede at-
latmak için beslenmemizde dikkat etmemiz 
gereken püf noktaları vardır.

Sahuru atlamayın!

Sahura kalkılmaması ya da sahurda sadece 
su içilmesinin zararlı olduğu unutulmamalı-
dır. Çünkü bu beslenme tarzı ile uzun süre 
aç kalınmaktadır. Bu da açlık kan şekerinin 
daha erken düşmesine ve buna bağlı ola-
rak günün daha verimsiz geçmesine neden 
olmaktadır. 

Sahuru bir kahvaltı öğünü gibi düşünmek 
gerekir.

Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, 
ceviz, badem gibi besinlere tüketerek 
protein ağırlıklı beslenmek gün boyu tok 
kalmamıza yardımcı olur. Aynı zamanda-
en kaliteli protein kaynağı olan yumurta, 
uzun süre tok kalmanızı sağlayacak en 
temel besin öğesidir. Tam buğday ürün-
leri, kurubaklagiller ve özellikle kabuklu 
yemişler ( ceviz, çiğ badem ) tüketilme-
lidir. Sahura kalkılmaması ya da sahur-
da sadece su içilmesinin zararlı olduğu 
unutulmamalıdır. Eğer sahur öğünü ağır 
yemeklerden oluşursa gece metabolizma 
hızı düştüğü için yemeklerin yağa dönüş-
me hızı ve kilo alma riski artmaktadır.

Ara öğünler oluşturun!

Yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmak 
için iftar ve sahur arasına küçük ara öğün-
ler eklenmelidir. İftardan sonra 1- 1,5 saat 
aralıklarla iki ara öğün oluşturulabilinir. 
Düzenlenen bu ara öğünde ise porsiyon 
kontrolüne dikkat ederek mevsim mey-
velerinden bir porsiyon meyve ve bir bar-
dak süt veya 1 kâse yoğurt tüketilebilir. 
Eğer kişi kabızlık sorunu yaşıyor ise 1 bar-
dak süt yerine bir bardak kefir tüketebilir.

Iftar arasında 20 dk ara verin!

Beyin doyma emrini yemekten 20 dk son-
ra verir. Bu nedenle çok hızlı bir şekilde 
yemek yenildiğinde doyma emrini algı-
lamada yüksek miktarda enerjili besinler 
ve bu durum kilo alımına zemin hazırla-
yabilir. Bu nedenle oruç su ve hurma ile 
birlikte açılmalı, çorba yenildikten sonra 
20 dk ara verilmelidir.
. 
Yağlı yiyeceklerden uzak durun!

Yağlı yiyeceklerin midede kalma süresi 
oldukça uzundur, sindirimi güçleştirir. Bu 

nedenle, iftar ve sahur sofralarında kızart-
ma ve kavurma gibi yağ içeriği yüksek 
olan yemekler, kremalı ve soslu yiyecek-
lerden kaçının.

Pide ve beyaz ekmekten uzak durun!

Ramazanda ekmek seçimine dikkat edil-
melidir. Tam tahıllı ekmekler içerdikleri lif 
oranı sayesinde tokluk süresini uzatarak 
midenin geç boşalmasını sağlar. Bu ne-
denle pide veya beyaz ekmek yerine tam 
tahıllı ekmekler tercih edilmelidir.

Iftardan bir süre sonra maden suyu tü-
ketin!

İftardan bir süre sonra sade maden suyu 
tüketmek vücudumuzun mineral denge-
sini katkı sağlar.

Sıvı tüketimine dikkat edin!

Sıcaklıkların etkisiyle artan terleme ile 
yeterince sıvı alınmaması halinde su ve 
mineral kaybı sonucunda bayılma, bu-
lantı, baş dönmesi gibi sağlık problemleri 
yaşanmaktadır. Susama hissi duymasanız 
bile iftar ve sahur arasında en az 2-2,5 lit-
re (12-14 su bardağı) su içilmelidir. İftarda 
azar azar su içmeye başlayarak sahura ka-
dar mutlaka günlük su ihtiyacı tüketilme-
lidir. 0.03 çarpanını kilonuz ile çarparsanız 
günlük su ihtiyacınıza ulaşabilirsiniz.

Iftardan 1-1.5 saat sonra kısa mesafeli 
yürüyüşler yapın!

İftardan 1-1,5 saat sonra yapacağınız ha-
fif tempolu yürüyüş, besinlerin sindirimi-
ne yardımcı olacaktır. Aynı zamanda ya-
vaşlayan metabolizmayı hızlandıracaktır.

Sağlıklı ramazanlar..

        NİYET ETTİM SAĞLIKLI OLMAYA
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TÜKETICI TEKNEDE ERKEN REZERVASYONU SEVDI 10 
TEKNEDEN 3’Ü KİRALANDI

Tekne tatilinde 2021 yılı için erken rezer-
vasyon dönemi başladı. Türkiye’nin lider 
online tekne kiralama platformu viravira.
co’nun Kurucu Ortağı ve CEO’su Baran 
Yıldırım, ‘‘Geçen sene erken rezervasyon-
daki doluluk oranımız % 15 iken, pande-
miyle şekillenen 2021 yılında % 35’lik bir 
doluluk oranına eriştik. Aralık ayı ciroları 
geçen yılın aynı dönemine göre 9 kat, 
Ocak ayı ciroları ise geçtiğimiz yılın Ocak 
ayına göre 4 kat arttı’’dedi.

Pandeminin de etkisiyle yaz tatilini kala-
balıktan uzak ve korunaklı bir şekilde tek-
nede geçirme fikri, deniz tutkunlarından 
genele doğru yayılmaya başladı. Kovid 19 
salgını ile beraber mavilere ve muhteşem 
koylara gitmek için tekne kiralamak en iyi 
tatil opsiyonlarından biri haline geldi. 41 
ülke ve 960 lokasyonda hizmet veren Tür-
kiye’nin lider tekne kiralama platformu 
viravira.co; kalabalıktan uzak ve korunaklı 
bir tatil için 2021 yılı erken rezervasyon 
dönemini 2020 Kasım ayı itibarıyla baş-
lattı. Geçen sene erken rezervasyondaki 
doluluk oranı % 15 iken, Kasım, Aralık ve 
Ocak aylarında gelen taleplerle birlikte 
2021 yılının doluluk oranı % 35’lik seviye-
lere yükseldi. Aralık ayı ciroları geçen yılın 
aynı dönemine göre 9 kat, Ocak ayı ciro-
ları ise geçtiğimiz yılın Ocak ayına göre 4 
kat artış kaydetti.

Erken rezervasyonda koşulsuz iade!

Türkiye’nin lider online tekne kiralama plat-
formu viravira.co, mücbir sebepler nedeniy-
le erken rezervasyon yapmaktan çekinen 
kullanıcılarını pandeminin etkisiyle ortaya 
çıkabilecek seyahat ve sokağa çıkma ya-
saklarından koruyor ve bu tarz gelişmelerin 
yaşanması durumunda %100 ücret iadesi 
veya tarih değişikliği opsiyonları sunuyor. 
viravira.co, 2020 Mart ayından beri kullanı-

cılarının pandemi döneminde herhangi bir 
mağduriyet yaşamamaları adına gerekli ön-
lemleri alıyor.

viravira.co’nun odağı kullanıcı memnuniyeti
Erken rezervasyon, tatilcilere daha fazla op-
siyon arasından seçme özgürlüğü sunarken, 
aynı zamanda daha az bütçeyle tatil yapa-
bilme fırsatı sağlıyor. viravira.co’nun Kurucu 
Ortağı ve CEO’su Baran Yıldırım, ‘‘Anlaşmalı 
olduğumuz charter firmaları ile gerçekleştir-
diğimiz kampanyalar aracılığıyla kullanıcıla-
rımıza indirimler sağlıyoruz. Ayrıca THY’nin 
Miles&Smiles programı kapsamında Mil, 
Hopi ile Paracık ve çeşitli erken rezervasyon 
kampanyalarıyla kullanıcı memnuniyetini 
artıracak indirim fırsatları sunuyoruz” sözle-
riyle sezon yaklaşırken fiyatlarda meydana 
gelen artıştan kaçınmak için erken rezervas-
yon fırsatlarının kaçırılmaması gerektiğinin 
altını çizdi.
41 ülkeden 11 bini aşkın tekne kayıtlı!

Almanya, İngiltere, Amerika, Rusya ve Uk-
rayna gibi birçok farklı ülkeden tatil se-
verlere hizmet veren viravira.co üzerinden 
kullanıcılar Gulet, Katamaran, Yelkenli ve 
Motoryat kiralayabiliyor. Turizm Bakan-
lığı’dan belgeli mavi tur teknelerinin % 
70’ten fazlası viravira.co’nun sisteminde 
bulunuyor. viravira.co 2021 sezonunda bu 
oranı % 80 seviyesine yükseltmeyi ve gün 
içi kiralanan teknelerin de gelmesiyle, Tür-
kiye’de kayıtlı tekne sayısını 2.000’in üzerine 
çıkarmayı hedefliyor. viravira.co’da 41 ülke 
ve 960 farklı lokasyonda toplamda 11.000 
tekne kayıtlı.

Baran Yıldırım
viravira.co’nun Kurucu Ortağı ve CEO’su 
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Taylan KÜMELİ
Sağlıklı Beslenme ve

Diyet Uzmanı

ZAYIFLAMANIZA YARDIMCI OLACAK KİLO VERME 
HAKKINDA İLGİNÇ GERÇEKLER

Fazla kilolarınızı vermenizi zorlaştıran belli 
başlı sebepler vardır. Bunların farkına va-
rırsanız, engelleri aşarak hedefinize ulaşa-
bilirsiniz. Kilo vermenin ve bunu devam et-
tirmenin ne kadar zor olduğunu anlatmaya 
gerek yok. Kilo kaybını zorlaştıran nedenleri 
öğrenirseniz, her aksaklıkta veya engelde 
kendinize yüklenmeyi bırakıp bunun yerine 
başarı şansınızı arttırmak için çalışabilirsiniz.
 
1. Vücudunuz size karşı savaşır.

Kilo vermeye çalışırken yalnızca yeme iste-
ğiyle değil aynı zamanda kendi vücudunuz-
la da savaş halinde olursunuz.

Kilo kaybı, beyninize doyma sinyalleri gön-
deren leptin hormonunun düşmesine ve 
açlık hissiyatı veren grelin hormonunun 
yükselmesine sebebiyet verir. Bu hormon 
dengesizliği siz kilo verdikten uzun süre 
sonra bile devam eder,ki bu da kilo alımın-
dan uzaklaşmanızı daha da zorlaştırır.

Ayrıca kalori alımınızdaki hızlı düşüş, meta-
bolizmanızı da yavaşlatacaktır. Kalori alımını 
net bir şekilde düşürdüyseniz ve sonucunda 
epey hızlı kilo verdiyseniz; bu muhtemelen 
kilo değil kas kaybıdır. Kaslar, metabolizma-
mızın çalışmasını sağlayan bir motor gibidir. 
Kaslar olmayınca metabolizma da düzgün 
çalışamaz.

Yemeyi kesmek ters teper çünkü kendinizi 
uzun süre kısıtlamanız , fazla kilo alımıyla 
sonuçlanacak ve böylece ters yöne doğru 
gitmeye başlayacaksınız. Fiziksel aktiviteyi 
arttırıp, kalorileri yeterli derecede düşürme-
nizin uzun vadede işe yaradığını görecek-
siniz.

2. Hızlı çözümler işe yaramaz.

Kilo verme sürecinde sabırlı olmak gerçek-
ten çok zordur. Etkili bir şeyler deneme iste-

ğinizden vazgeçin. Hızlı, açlık diyetleri me-
tabolizmanıza büyük hasar vereceğinden 
dolayı, uzun vadede, kilo verme çabalarınıza 
zarar verir. Diyete başladığınızda, yavaşça 
ve istikrarlı bir şekilde kilo vermek, en de-
vam edilebilir olanıdır.

3.Egzersiz tek başına yetmez.

Egzersiz kilo vermenize ve formda kalma-
nıza yardımcı olur ama, yalnızca egzersizle 
kilo vermek neredeyse imkansızdır. Küçük 
bir hesap yapalım: 60 kiloluk bir insan,sa-
atte 20 kmh ile 60 dakika bisiklet sürerse 
369 kalori yakacaktır. Ama bunun hepsini 
spor sonrası bir protein bar ile zaten geri 
alacaktır. Yağ kütlesi kaybedebilmek için, 
tükettiğinizden 3,500 kalori fazla yakmanız 
gerekmektedir, yani zayıf bir diyetle birlikte 
egzersiz yapmanın ne kadar zor olduğunu 
görebilirsiniz. Egzersizinize ve yediklerinize 
dikkat edin. Eğer diyette bir sihir varsa, o 
kesinlikle bu kombinasyonda...
 
4. Diyet ilaçları hiçbir işe yaramaz.

Metabolizmanızı güçlendirdiği iddia dilen 
haplar sizi cezbedebilir, ama gerçekten işe 
yaradıklarına dair neredeyse hiç kanıt yok. 
Sıvı diyetlerin, hızlı kilo verdirmeyi amaçla-
yan diyetlerin ve reçetesiz satılan diyet ilaç-
larının kilo vermekle uzaktan yakından bir 
ilgisi olmadığını bir çok araştırma kanıtladı. 
Peki ne yapmalıyız? Daha az yağ tüketip, 
bol egzersiz yapıp, reçeteli ilaçlar alıp ve uz-
man diyet programlarına katılmalıyız.

5. Hızlı kilo verdiren diyetler uzun vade-
de bir fayda sağlamaz.

Greyfurt, Lahana, Elma sirkesi vb. Tüm bu 
sözde "muzice" diyetlerden kilolarınızı yok 
etmesini ve yağlarınızı yakmasını bekleye-
bilirsiniz.

Acı gerçek: Açlık diyetleri kalorilerinizi kıstı-
ğınız süre boyunca kısa vadede kilo verme-
nizi sağlar ama uzun vadede başarısızlık ka-
çınılmazdır. Sorun şu ki, insanlar genellikle 
tüm gıda gruplarından kaçınamaz veya ka-
lori alımlarını ciddi şekilde sınırlandıramaz, 
bu sebepten dolayı, sonunda daha fazla ve 
kalorili bir yeme isteği oluşur.

6. Bir diyet herkese uymaz.

Herkesin vücudu kendine hastır, bu yüzden 
arkadaşınıza, annenize, kardeşinize vb. iyi 
gelen bir diyet size uymayabilir. En iyi nasıl 

kilo verebileceğinizi araştırırken sağlığınızı, 
metabolizmanızı, aktivite oranınızı, yaşını-
zı, cinsiyetinizi ve neleri sevip sevmediği-
nizi göz önünde bulundurmalısınız. Diyet 
yaparken sevdiğiniz yiyecekleri kendinize 
yasaklamamak çok önemlidir. Aksi halde 
kendinizi mahrum kalmış hissedecek ve 
muhtemelen sağlıklı yeme planınızı sürdü-
remeyeceksiniz. Başarılı bir kilo kaybı için 
diyetinizi kendi vücudunuza uydurmanız ve 
bir diyetin asla herkese uygun olmayacağını 
kabul etmelisiniz.

7. Kardiyo şarttır. (Güç antremanları da 
yardımcı olur.)

Yetişkinlerin 150 dakikalık orta yoğunlukta 
aerobik egzersizi veya 75 dakikalık güçlü 
earobik egzersizi (her ikisinin kombinasyo-
nu da olabilir) ve ayrıca,tercihrn bir haftaya 
yayılmış şekilde,iki ya da daha fazka gün kas 
güçlendirme egzersizi almaları gerekir.Ve 
her hareket önemlidir.Gün boyunca daha 
fazla hareket etmenizi öneriyorum.Bu bir 
blok etrafında bir yürüyüş olsa bile.
 
8. Erkekler, kadınların yiyebildiğinden 
daha fazla yiyebilirler.

Erkeklerin kadınlardan daha fazla yemeleri-
ne yine de rağmen kilo verebilmeleri hiç adil 
görünmez.Bu olay; erkeklerin, daha uzun 
boyları,daha büyük kas kütleleri ve kasların 
büyümesini teşvik eden testosteron hormo-
nu seviyelerinin yüksek olması nedeniyle, 
erkeklerin kadınlardan doğal olarak daha 
fazla kalori yakma eğiliminde oldukları şek-
linde açıklanıyor. Ayrıca, erkek bedeni ge-
netik olarak kadın vücudundan daha fazla 
kaslı ve daha az yağlı tasarlanmıştır çünkü 
erkeklerin çocuk doğurmak için gereken 
enerjiyi depolaması gerekmez. Bu gerçekle 
uzlaşıp, erkek partneriniz veya arkadaşları-
nızdan daha az yemeye başladığınızda, o 
ölçek size karşılığını verecektir.

9. Diyet değil, yaşam tarzı değişikliği!

Kilo vermek ve formda kalmak istiyorsanız, 
yalnızca hedef kiloya ulaşana kadar değil 
aylar ve yıllar boyunca davranışlarınızı,alış-
kanlıklarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. 
Çünkü diyeti bıraktığınız zaman muhte-
melen vermek için çok çaba sarf ettiğiniz 
kilolarınızı geri alacaksınız. Kilo vermede 
başarılı olabilmek için neredeyse her öğün-
de sağlıklı yiyecek tercihi ve her hafta bolca 
egzersiz yapmak gibi sürdürülebilir yaşam 
tarzı değişiklikleri yapmanız gerekir.
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Her yaşın ve her zevkten sanatseverin daimi 
buluşma adresi olan Zorlu PSM #mesafe-
liamabirlikte mottosuyla başladığı yeni se-
zonuna kaldığı yerden devam ediyor. Nisan 
ayında hem fiziksel hem de çevrimiçi etkin-
likleriyle hibrit bir şekilde sanatseverlerle 
buluşmaya hazırlanan Zorlu PSM’nin Nisan 
ayı programı her zaman olduğu gibi yine 
dopdolu.

Türkiye ve gündeme dair konuları ve fark-
lı ilgi alanlarından ağırladığı sürpriz konuk 
sanatçıları ile seyirci karşısına çıkan “İb-
rahim Selim ile Bu Gece”; ülkemizin önde 
gelen caz piyanistlerinden Kerem Gör-
sev ve viyolonsel sanatçısı Sedef Erçetin 
kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit 
Odman’dan oluşan “Kerem Görsev Trio”; 
dünyanın dört bir yanında 5.000’in üzerin-
de stand-up gösterisi gerçekleştiren Cem 
Yılmaz’ın son şovu CMYLMZ – Diamond – 
Elite – Platinum – Plus; Kalben’in Beatles’ın 
ruhunu çağıracağı The Beatles - Atan Kalp-
ler Kulübü konseri; 90'lı yılların sonlarından 
bugüne kadar ülkenin en tanınan ve sevilen 
sanatçılarından biri olan Yaşar; yaptığı her 
şeye kendi yol açmış ve açtığı yol ile oyunu 
değiştiren Büyük Ev Ablukada’nın akustik 
performansı “Ay Şuram Hâlâ Ağrıyo”; caz 
sahnelerinin güçlü kadın sesi Selen Beyte-
kin; “İlkyaz Şarkıları” başlıklı konser ile dil-
lerden düşmeyen şarkılarını seslendirecek 
Aysun ve Ali Kocatepe; turcolatino akımının 
öncüsü, Türkiye’nin en sevilen gezgini Ay-
han Sicimoğlu ve Latin All Star Orkestrası 
Nisan ayının öne çıkan etkinlikleri olarak 
göze çarpıyor.

Sezon programına yepyeni dijital seriler de 
ekleyen Zorlu PSM, Nisan ayı boyunca “Bir 
Masada Oturduk” ve “Sahne Tozu Yutanlar” 
programlarıyla Zorlu PSM Youtube kanalı 
üzerinden sanatseverlere ulaşmaya devam 
edecek.

KEREM GÖRSEV TRIO & SEDEF ERÇETIN 
CHAMBER JAZZ // 02 NISAN CUMA // 
%100 STUDIO & PSM ONLINE // 18.30

Ülkemizin önde gelen caz piyanistlerinden 
Kerem Görsev ve viyolonsel sanatçısı Sedef 
Erçetin kontrbasta Volkan Hürsever, davul-
da Ferit Odman’dan oluşan Kerem Görsev 
Trio ile Chamber Music projesi kapsamın-
da 2 Nisan Cuma akşamı hem %100 Stu-
dio sahnesi hem de eş zamanlı PSM Online 
üzerinden yeniden seyircilerle buluşacak. 
Dinamik performansı ve yüksek enerjisi ile 
dinleyicilere caz dolu bir yaşatmaya hazır-
lanan bu çok özel performansı şimdiden 
ajandanıza eklemeyi unutmayın.

Kapı Açılış: 17.30
Kerem Görsev Trio & Sedef Erçetin: 
18.30

Bilet Fiyatları:

Genel Satış – 132,00 TL
Balkon - 88,00 TL
Online Konser Bileti - 22,50 TL

BIR MASADA OTURDUK // 02 – 09 - 16 – 
23 – 30 NISAN // ZORLU PSM YOUTUBE 
KANALI // 20.00

Büyük Ev Ablukada’nın sevilen solisti Gülin-
ler’in kendi kreatif alanını bir sahneye dö-
nüştürdüğü ve her hafta farklı bir müzisyen 
konuğunu ağırladığı Zorlu PSM’nin müziği 
odağına alan yepyeni dijital serisi “Bir Ma-
sada Oturduk” Nisan ayı boyunca Zorlu 
PSM Youtube kanalında. Çekimleri Zorlu 
PSM’nin sevilen caz kulübü touché’de ger-
çekleştirilen ve Bant Mag.’ın da editöryel 
ve kreatif olarak dâhil olduğu “Bir Masada 
Oturduk” her Cuma Zorlu PSM YouTube 
kanalından ücretsiz olarak izleyicilerle bu-
luşuyor.

Zorlu PSM youtube kanalı için: 

https : //www.youtube.com/channel/
UC8882ICs-Exdx6leIfOUclg?view_as=sub-
scriber

IBRAHIM SELIM ILE BU GECE // 5 – 12 – 

19 – 26 NISAN // PSM ONLINE // 21.00

Geçtiğimiz sezon başından itibaren her 
hafta Zorlu PSM sahnesinde Türkiye ve 
gündeme dair konuları ve farklı ilgi alan-
larından ağırladığı sürpriz konuk sanat-
çıları ile seyirci karşısına çıkan İbrahim 
Selim’in sevilen programı “İbrahim Selim 
ile Bu Gece” Zorlu PSM Online üzerinden 
izleyicilerle buluşmayı sürdürüyor. İbra-
him Selim’in renkli sunumunun yanı sıra 
her hafta sürpriz bir konuğun katıldığı 
programda müzikten, stand-up’a, mizah-
tan güncel konulara; kültürün her alanına 
dokunan eğlence dolu dakikalar yaşamak 
için online yerinizi almayı unutmayın.

Kapı Açılış: 19.00
Etkinlik Başlangıç: 21.00

Bilet Fiyatı: 

Online Program Bileti Fiyat: 25,00 TL

JAY JAY JOHANSON // 02 – 03 – 04 NI-
SAN // PSM ONLINE // 21:00

Jay-Jay Johanson 19 Mart’ta dinleyiciler-
le buluşturduğu yeni albümü “Rorschach 
Test” sonrası sergileyeceği performans 
kaydı ile 2 Nisan saat 21:00’dan 4 Nisan 
saat 23.59’a kadar PSM Online’da seven-
lerinin karşısında olacak. Bu büyüleyici 
performansa ilk tanık olanalar arasında 
yer almak için biletinizi şimdiden almayı 
unutmayın.

Bilet Fiyatları:

Online Konser Bileti - 22,50 TL

SAHNE TOZU YUTANLAR //  06 – 13 – 
20 – 27 NISAN // ZORLU PSM YOUTU-
BE KANALI // 20.00

Tiyatrodan müziğe danstan müzikale ka-
dar farklı sanat dallarını aynı heyecanla 
sahnede icra eden pek çok sanatçıyı ağır-

ZORLU PSM’DE BU AY: NİSAN 2021
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layan Zorlu PSM’nin yepyeni dijital serisi 
“Sahne Tozu Yutanlar”da her hafta sanat-
çılar birbirlerine merak ettiklerini sormaya 
ve sahnede olmanın kendileri için anlamı-
nı konuşmaya devam ediyor. “Hayallerin 
sınır tanımadığı bir deneyim alanı olan 
sahneyi bir de onların ağzından dinleye-
lim” diyerek hayata geçirilen “Sahne Tozu 
Yutanlar” her Salı saat 20.00’de Zorlu PSM 
YouTube kanalından ücretsiz olarak izleyi-
cilerle buluşmayı sürdürüyor. 

Zorlu PSM Youtube kanalı için: 

https://www.youtube.com/channel/
UC8882ICs-Exdx6leIfOUclg?view_as=sub-
scriber

CMYLMZ - DIAMOND ELITE PLATINUM 
PLUS //  06 – 07 NISAN // TURKCELL 
SAHNESI // 18.00 

Dünyanın dört bir yanında 5.000’in üze-
rinde stand-up gösterisi gerçekleştiren 
Cem Yılmaz, CMYLMZ – Diamond – Eli-
te – Platinum - Plus şovunun yeni sezon 
gösterileri ile Nisan ayında #mesafelia-
mabirlikte mottosuyla yeniden Zorlu PSM 
seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 

Kapı Açılış: 17.15
Etkinlik Başlangıç: 18.00

Bilet Fiyatları: 

1. Kategori – 297,00 TL
2. Kategori – 242,00 TL
3. Kategori – 198,00 TL
4. Kategori – 165,00 TL
5. Kategori – 126,50 TL
6. Kategori – 88,00 TL

KALBEN PERFORMS THE BEATLES- 
ATAN KALPLER KULÜBÜ //  07 NISAN 
ÇARŞAMBA // TURKCELL PLATINUM 
SAHNESI & PSM ONLINE // 18.30

Kalben, renk, din, dil, cinsiyet gibi insanları 
kategorize eden aidiyet etiketlerini sıfırla-
yarak müzikle, dansla ve sevgiyle kendine 
ait hissetme yolları var eden Beatles’ın ru-
hunu çağıracağı The Beatles - Atan Kalp-
ler Kulübü konseri ile çocukluğun taze ne-
şesini ve rock’n roll atmosferini yeniden 
sahneye taşımaya hazırlanıyor. Sanatçının 
kalbimize kazınan şarkıları hem sahneden 
hem de PSM Online üzerinden seslendire-
ceği Kalben Performs The Beatles - Atan 
Kalpler Kulübü konseri için 7 Nisan akşa-
mına yerinizi ayırmayı unutmayın.

Kapı Açılış: 17.45 
Etkinlik Başlangıç: 18.30

Bilet Fiyatları;

1. Kategori - 126,50 TL
2. Kategori - 82,50 TL
Online Konser Bileti - 22,50 TL

YAŞAR // 09 NISAN CUMA // TURK-
CELL PLATINUM SAHNESI & PSM ON-
LINE // 18.00

1996 yılında yayınladığı Divane isimli ilk 
albümüyle ülke çapında adını duyuran ve 
90'lı yılların sonlarından bugüne kadar ül-
kenin en tanınan ve sevilen sanatçıların-
dan biri olan Yaşar, 9 Nisan akşamı Turk-
cell Platinum Sahnesi ve eş zamanlı PSM 
Online üzerinden sevenleriyle buluşmaya 
hazırlanıyor.

Kapı Açılış: 17.15 
Etkinlik Başlangıç: 18.00

Bilet Fiyatları;

1. Kategori Fiyat: 132,00 TL
2. Kategori Fiyat: 99,00 TL
Online Konser Bileti - 22,50 TL

OZAN MUSLUOĞLU QUINTET // 10 NI-
SAN CUMARTESI // %100 STUDIO & 
PSM ONLINE // 18:00

Bas gitar ile 16 yaşında tanışan Ozan 
Musluoğlu Bilgi Üniversitesi Müzik Bölü-
mü’nde eğitim alırken, eş zamanlı olarak 
Marc Johnson, David Friesen, Dominique 
Lemerle ve Robert Balzar ünlü basçılar ile 
atölyelere katıldı.  Uzun yıllar Athena ile 
çalan ve grup ile birlikte 2004 Eurovision 
yarışmasına da katılan Musluoğlu, 2009 
yılında Rec Jazz plak şirketinden ile al-
bümü “Coincidince”ı yayınladı. Yine aynı 
yıl ikinci albümü “40th Day”in kayıtlarını 
tamamladı. Jeremy Pelt, JD Allen, Danny 
Grissett ve Darrell Green’in eşlik ettiği bu 
albümü 2012 yılında yayınlanan “My Best 
Friends are Pianists” takip etti. 2015 yılının 
Şubat ayında ise; son albümü “My Best 
Friends Are Vocalists”i Sony Music etike-
tiyle çıkardı ve aynı yıl iTunes tarafından 
yılın en iyi caz albümü seçildi.

2009 - 2017 arası sekiz yıl boyunca her 
cuma akşamı TRT Radyo 3’te yayınlanan 
“Caz Saati” isimli radyo programını hazır-
layıp sundu.

Trompet: Barış Doğukan Yazıcı
Saksafon: Engin Recepoğulları
Piyano: Ercüment Orkut
Kontrbas: Ozan Musluoğlu
Davul: Ferit Odman

Kapı Açılış: 17.15
Etkinlik Başlangıç: 18.00

Bilet Fiyatları:

Genel Satış Fiyat: 121,00 TL
Balkon Fiyat: 88,00 TL
Online Konser Bileti Fiyat: 22,50 TL

KALABALIK DUASI // 14 NISAN ÇAR-
ŞAMBA // TURKCELL PLATINUM SAH-
NESI // 18.00

"Fiziksel Tiyatro Araştırmaları” Şatonun 
Altında’dan sonra yepyeni bir araştırma-
nın sonucu olan “Kalabalık Duası”nı seyir-
ciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Clown ve 
modern dansı içeren yenilikçi tekniklerle 
geleneksel hikaye anlatıcılığını harman-
layan bu tek kişilik performansta güncel 
ve gelenekseli, akılcıl ve mistik olanı, de-
lilik ve bilgeliği İstanbul fonunda merke-
ze alan bir hikaye anlatıcılığıyla seyirciye 
sunuyor. 

Kapı Açılış: 17.15
Kalabalık Duası: 18.00

Bilet Fiyatları:

1. Kategori Fiyat: 77,00 TL - Öğrenci 63,00 
TL
2. Kategori Fiyat: 66,00 TL - Öğrenci 54,00 
TL
3. Kategori Fiyat: 55,00 TL 

CIMRI // 15 NISAN PERŞEMBE // TURK-
CELL SAHNESI // 18.00

Onu tanıyanların "Dünyadaki insanların en 
az insan olanı; yeryüzündeki canlıların en 
katı yüreklisi, pintilerin en pintisidir. Onun 
sevmesinden kuru, onun okşamasından 
kısır bir şey olamaz. Vermek öylesine zo-
runa gider ki, selam bile vermez kimseye, 
onu bile alır; yalnız alır..." olarak betim-
lediği Cimri’yi izlerken belli bir zümreye 
bakmakla bir genelleştirmeye bakmak 
arasındaki pencereden birçok insanın ve 
ailelerin iç ve dış yapısına bakacak, garip 
rastlantılara tanık olacaksınız. 17. yüzyılda 
yaşamış Fransız komedya yazarı Molie-
re'in en ünlü eserlerinden “Cimri”, Tan-
su Biçer’in rejisi ve Serkan Keskin’in çok 
konuşulan “Harpagon” performansıyla 5 
sezondur kapalı gişe sahnelenen oyun 15 
Nisan akşamı Zorlu PSM’de izleyici karşı-
sına çıkmaya hazırlanıyor.

Kapı Açılış: 17.15
Cimri: 18.00

Bilet Fiyatları:

1. Kategori Fiyat: 99,00 TL - Öğrenci: 81,00 
TL
2. Kategori Fiyat: 77,00 TL - Öğrenci: 63,00 
TL
3. Kategori Fiyat: 66,00 TL - Öğrenci: 54,00 
TL
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Prof. Dr. Serdar Turhal
Medikal Onkoloji Uzmanı 

KANSER GEÇMIŞI OLAN BIREYLER COVID-19’A DIKKAT!
Pensilvanya Üniversitesi’nin yaptığı ve Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü dergi-
sinde yayınlanan bir araştırmaya göre kanser hastalığını geçirmiş kişiler CO-
VID-19 hastalığını daha ağır geçirebiliyor. Kanser hastalığı geçirmiş kişilerin 
sağlıklı olsalar bile yine risk grubunda olduklarına ve COVID-19 enfeksiyonunu 
daha ağır geçirebildiklerine dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Medikal 
Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Bu durumda kanser hastalığını atlat-
mış bireylerin sosyal mesafe, maske ve aşılama gibi uyarılara daha yoğun bir 
şekilde uymaları gerekiyor” dedi.

Bu araştırma kapsamında COVID-19 
hastalığı saptanan 328 hastanın 67 ta-
nesinde altta yatan kanser tanısı sap-
tandığını, çoğunda (%80) organ kanseri 
öyküsü bulunduğunu ve yine çoğunda 
kanser hastalığının aktif olmadığının 
(%73) gözlendiğine dikkat çeken Ana-
dolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji 
Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Aktif 
kanser tedavisi görmeyen 49 hastada 
hastaneye yatış oranı yüzde 29 olarak 
belirtilirken; aktif kanser tedavisi gören 
18 hastada hastaneye yatış oranı yüzde 
55 olarak gözlendi. Yine yoğun bakım 
yatış oranı aktif tedavi almayan kişiler-
de yüzde 12’ye yakınken; aktif tedavi 
alanlarda ise bu oran yüzde 26’ya ula-
şıyor” dedi. 

Kanseri atlatmış kişiler de hala risk 
grubunda 

Bu gözlemlerin kanser hastalığını ge-
çirmiş bireylerde hastalık aktif olmasa 
bile COVID-19 enfeksiyonunu daha 
ağır geçirebileceklerine ilişkin bulgular 
olduğunu söyleyen Medikal Onkoloji 
Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “CO-
VID-19 sonrası ilk 30 günlük ölüm ris-
ki, kanseri aktif olmayanda yüzde 1,6; 
aktif olanlarda yüzde 13,4 oranında. 
Bu oranları kanser bulgusu bulunma-
yan bireylerle kıyasladığımız zaman bu 
oranların daha yüksek olduğunu gö-
rüyoruz. Her ne kadar buradaki hasta 
sayıları düşükse de yine de kanser has-
talığını geçirmiş bireylerin, hastalık ak-
tif olmasa dahi sosyal mesafe, maske, 
hijyen ve aşılama uyarılarını daha yakın 
takip etmelerini öneriyoruz” şeklinde 
konuştu. 
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Doç. Dr. Enes Murat Atasoy
İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı 

GÜNDE BIR ÇAY KAŞIĞI TUZU GEÇMEYIN!
Dünya Sağlık Örgütü, bir kişinin günlük tuz tüketiminin 5 gram ve 
altında olması gerektiğini belirtiyor. Türkiye’de günlük tuz tüketimi-
nin 18 gram civarında olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi İç 
Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Vü-
cutta tuz dengesini böbrekler sağlıyor. Alınan tuzun yaklaşık yüz-
de 99,5’i böbreklerden geri emiliyor. Böbrekler fazla miktarda tuz 
tüketilmesi sonucunda gelişebilecek hipertansiyon, damar sertliği, 
böbrek taşı gibi durumlardan etkilenebilir ve buna bağlı olarak da 
kronik böbrek hastalığı gelişebilir. Günlük tuz tüketimi bir çay kaşığı-
nı geçmemeli ” açıklamasında bulundu. 

Vücudun ihtiyacından daha fazla miktarda 
tüketilen tuzun başta hipertansiyon ve da-
mar sertliği olmak üzere böbrek yetmezliği, 
inme, böbrek taş hastalığı, kemik erimesi ve 
mide kanseri gibi pek çok hastalığa sebep 
olduğunun altını çizen Anadolu Sağlık Mer-
kezi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. 
Dr. Enes Murat Atasoyu, “Diyabetik hasta-
lar, hipertansiyonu olanlar, koroner arter 
hastalığı ve/veya kalp yetmezliği hastaları, 
obezler, ileri yaştaki insanlar ve sürekli ilaç 
kullanan hastalar böbrek sağlığına dikkat 
etmeli” dedi. 

Bisküvi, hazır ayran gibi gizli tuz yapıcı 
besinlere dikkat edilmeli

İçeriğinde tuz bulunan besinlerin tüketilme-
si ile gizli tuz alımının söz konusu olduğunu 
söyleyen İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı 
Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu “Peynir çe-
şitleri, tuzlu zeytinler, hazır soslar, ketçap, 
mayonez, hardal, kuruyemişler (kavrulmuş 
olanlar), hazır çorbalar ve bulyonlar, kon-
serve yiyecekler, turşu, şarküteri ürünleri 
(sucuk, salam, sosis), cipsler, bisküviler, kra-
kerler ve hazır ayranlar gizli tuz içeren be-
sinlerdir” şeklinde konuştu.

Yemeğin tadına bakmadan tuz eklenmemeli 
Yemeğin tadına bakmadan tuz atmanın da 
yanlış bir yaşam tarzı örneği olduğunun al-
tını çizen Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Ki-
şinin yemeğin tuzu ile ilgili bir sorun olup 
olmadığı konusunda bilgisi yokken yemeğe 
tuz eklemesi diğer günlük davranışlarında 
da sorunu görmeden çözüm üretmek gibi 
yanlış davranışlara yönlenmesinin bir işare-
ti olabilir. Vücudun gereksiniminden daha 
fazla miktarda tüketilen tuz başta hipertan-
siyon ve damar sertliği olmak üzere, böbrek 
yetmezliği, inme, böbrek taş hastalığı, ke-
mik erimesi (osteoporoz), mide kanseri gibi 
pek çok ciddi hastalığa neden oluyor” dedi.

Dengeli beslenme ve kilo kontrolü 
önemli

Düzenli egzersiz yapmanın, kan şekeri ve 
kan basıncını doktorun önerdiği aralıklar ile 
kontrol ettirmenin, sağlıklı ve dengeli besle-
nerek ideal kiloda kalmanın, yeterli miktar-
da sıvı almanın, sigara alışkanlığından vaz-
geçmenin ve gelişigüzel ilaç kullanmamanın 
kronik böbrek hastalıklardan korunmada 

önemli olduğunu belirten İç Hastalıkları ve 
Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Ata-
soyu, “Vücudun sıvı dengesi korunmalı ve 
özel bir neden yoksa günde 1.5 litre civa-
rında su içilmeli, düzenli egzersiz yapılmalı, 
dengeli beslenilmeli. Sigara içmek, su yerine 
meyve suyu, çay içmek, doktor önerisi ol-
madan sık sık ağrı kesici ilaçlar kullanmak 
böbrek sağlığı için zararlı” açıklamasında 
bulundu.
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Ulaş Özdemir
Beslenme ve Diyet Uzmanı 

VEGAN BESLENME UZMAN EŞLIĞINDE OLMALI
Vegan beslenme her geçen gün daha fazla tercih ediliyor. Ancak vegan 
tarzı beslenmenin bir uzman eşliğinde ve gözetim altında uygulanmasının 
önemli olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Ulaş Özdemir, “Film ve belgesellerin farkındalık yaratmasıyla vegan 
beslenme tarzı her geçen gün artıyor. Ancak bu popüler beslenme tarzına 
geçmeden önce mutlaka bir uzmana danışılmalı, vitamin, mineral ve kan 
değerleri analiz edilmeli” açıklamasında bulundu.

Bol lif ve düşük kolesterol diyeti olan vegan 
beslenme, doğada insan dışındaki canlıların 
da yaşam hakkı olduğunu savunan, doğa-
nın sürdürülebilirliğini korumayı ve daha iyi 
insan olmayı ilke edinmiş bir felsefenin adı 
olarak tanımlanıyor. Et, tavuk ve balık gibi 
hayvansal gıdaların yanında süt ve süt ürün-
lerinin de tüketilmediği, bu nedenle düşük 
protein ve kalsiyumla metabolik açıdan 
besin eksiliği yarattığını belirten Anadolu 
Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Ulaş Özdemir, “Arkasındaki felsefeyle birçok 
insanın kulağına hoş gelen vegan beslen-
me, metabolik anlamda profesyonel bir gö-
zetim altında uygulandığında herhangi bir 
probleme neden olmuyor. Burada önemli 
nokta ise film ve belgesellerde standart bir 
metabolizma ele alınır ve tek bir odak nok-
tasından konunun farklı noktaları incelenir. 
Ancak tek tip beslenme tek başına uygulan-
ması riskli olabilecek bir beslenme tarzıdır. 
O yüzden kişilerin mutlaka kan tahlillerini 
yaptırmaları ve diyetisyen kontrolünde ve-
gan beslenmeye geçmeleri daha doğru ola-
caktır” dedi.

Vegan beslenmede B12 eksikliğine dik-
kat

Vegan beslenmedeki önemli bir sorunun da 
B12 vitamini eksikliği olduğunu vurgulayan 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, 
“Her ne kadar baklagiller grubu yüksek B12 
vitamini içerse de bitkisel proteinin biyoya-
rarlığı düşük olduğu için vitamin eksikliği 
görülebiliyor. Vegan beslenme kalp, tansi-
yon, kronik kabızlık ve kolon kanserlerinde 
olumlu sonuçları olsa da sarkopeni gibi kas 
rahatsızlığı olanlarda, protein yetersizliği 
olan veya aşırı zayıf bireylerde vegan bes-
lenme doğru bir beslenme biçimi değildir. 
Bu yüzden eğer bir kişi vegan olmaya ka-
rar verdiyse, vitamin ve mineral değerlerini 
analiz ettirip, eksiklik varsa takviye alarak 

beslenme tarzı değişikliğini yapmalıdır. Aksi 
halde unutkanlık, saç dökülmesi, yorgunluk, 
dikkat eksikliği ve odaklanmakta güçlük 
gibi birçok rahatsızlık beraberinde gelebilir” 
önerisinde bulundu. 

Sağlıklı Vegan Tarifler

Vegan Peyniri 

Malzemeler

-1 bardak (120 gr) kaju / En az 1 saat suda 
bekletin.

-2 çay kaşığı limon suyu

-Yarım çay kaşığı tuz

-2 çay kaşığı değirmende çekilmiş karabiber
Çeyrek su bardağı su

Malzemeleri karıştırın. 7 saat dolapta bek-
lettikten sonra tüketebilirsiniz.

Pratik Vegan Tatlı 

Malzemeler

-1, 5 su bardağı badem sütü

-3 adet kuru incir (Minik parçalara ayrılmış)

-3 adet ceviz içi

Malzemeleri 7-8 dakika kaynatıp blender-
dan geçirin. 4 saat buzdolabında beklettik-
ten sonra tüketebilirsiniz.

Vegan Beslenmede En Ünlü 5 Besin

Tofu: Bitkisel peynir olan tofu kalsiyum içe-
riği sebebiyle veganların gözdesi

Mercimek: B12 bakımından zengin olan 
mercimek, düşük glisemiks indeksi sebebiy-
le de iyi bir kilo kontrol besini.

Nohut: Humus ve falafel, veganların tercih 
ettiği besinlerden olduğu için nohut, vegan 
mutfağının olmazsa olmazı

Badem Sütü: İnek sütü kullanılmaması ne-
deniyle soya, badem ve Hindistan cevizi 
sütü oldukça önemli. Tat ve düşük kalori 
içeriğiyle badem sütü veganların en sık kul-
landığı sütlerin başında geliyor.

Muz: Çinko içeriği sebebiyle zengin bir 
meyve olan muz, ayrıca total enerji ihtiya-
cını karşılaması ve yüksek kalori içeriğiyle 
veganların bir diğer gözdesi.
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 349.209 1 ANKAmall AVM 528.489 1 Mavibahçe AVM 348.818
2 City's Nişantaşı AVM 316.582 2 Forum Ankara Outlet 131.918 2 TerraCity AVM 333.616
3 İstanbul Cevahir AVM 237.490 3 ACity Outlet 93.046 3 Espark AVM 129.513
4 Kanyon AVM 230.120 4 Kentpark AVM 69.427 4 Park Afyon AVM 128.325
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 193.830 5 Cepa AVM 68.458 5 Samsun Piazza AVM 123.255
6 İsfanbul AVM 189.553 6 Gordion AVM 62.981 6 Kulesite AVM 113.865
7 Marmara Park AVM 177.955 7 Next Level AVM 53.472 7 Forum Mersin AVM 106.932
8 Emaar Square Mall 148.529 8 Atlantis AVM 48.521 8 Forum Kayseri AVM 106.166
9 Trump AVM 140.475 9 Taurus AVM 47.876 9 Gebze Center 103.639

10 Mall of İstanbul 113.069 10 Nata Vega Outlet 40.423 10 Forum Gaziantep AVM 103.571
11 İstinyePark AVM 108.002 11 One Tower AVM 39.461 11 Forum Bornova AVM 100.930
12 Aqua Florya AVM 102.321 12 Antares AVM 37.185 12 MarkAntalya AVM 92.482
13 Brandium AVYM 101.321 13 Podium Ankara AVM 36.626 13 Özdilek Bursa AVM 90.787
14 Buyaka AVM 101.117 14 Arcadium AVM 34.172 14 Forum Trabzon AVM 89.951
15 Zorlu Center 100.963 15 Anatolium Ankara AVM 31.089 15 Antalya Migros AVM 89.381
16 Maltepe Park AVM 99.151 16 Kızılay AVM 26.582 16 ÖzdilekPark Antalya AVM 82.497
17 Torium AVM 93.879 17 Panora AVYM 25.723 17 Outlet Center İzmit 81.730
18 Palladium AVM 90.265 18 365 AVM 23.251 18 Point Bornova AVM 77.512
19 Viaport Asia Outlet 88.302 19 Atakule AVM 21.954 19 MalatyaPark AVM 75.742
20 Tepe Nautilus AVM 86.612 20 Tepe Prime Avenue 20.552 20 Kent Meydanı AVM 58.659

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 56.312 1 ANKAmall AVM 12.595 1 Özdilek Bursa AVM 28.917
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 55.005 2 Antares AVM 6.761 2 Park Afyon AVM 6.984
3 Kanyon AVM 48.573 3 Kentpark AVM 4.670 3 TerraCity AVM 6.946
4 Emaar Square Mall 18.258 4 Tepe Prime Avenue 4.397 4 Sera Kütahya AVM 5.898
5 Capitol AVM 14.170 5 Cepa AVM 3.410 5 HighWay Outlet AVM 5.757
6 Buyaka AVM 13.009 6 Armada AVM 3.373 6 Kayseri Park AVYM 5.277
7 İstinyePark AVM 9.924 7 Atlantis AVM 2.753 7 MalatyaPark AVM 4.805
8 Zorlu Center 7.961 8 Gordion AVM 2.692 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.653
9 Astoria AVM 7.643 9 Next Level AVM 1.997 9 Gebze Center 4.182

10 Akasya AVM 7.374 10 Arcadium AVM 1.849 10 Deepo Outlet Center 3.505
11 Sapphire Çarşı 5.363 11 365 AVM 1.702 11 Korupark AVM 3.271
12 ArenaPark AVYM 5.217 12 Forum Ankara Outlet 1.649 12 Forum Mersin AVM 3.221
13 Palladium AVM 5.020 13 Bilkent Center AVM 1.622 13 Espark AVM 3.131
14 İsfanbul AVM 4.903 14 Anatolium Ankara AVM 1.311 14 Antalya Migros AVM 2.731
15 Marmara Forum AVM 4.901 15 One Tower AVM 1.094 15 17 Burda AVM 2.724
16 Galleria Ataköy AVM 4.349 16 Gimart Outlet 972 16 Outlet Center İzmit 2.425
17 Kozzy AVM 4.327 17 Park Vera AVM 558 17 Palladium Antakya AVM 2.265
18 Watergarden İstanbul 4.317 18 Kızılay AVM 342 18 Oasis AVM 2.136
19 ArmoniPark Outlet Center 4.068 19 Metromall AVM 288 19 Bursa Kent Meydanı AVM 2.081
20 Forum İstanbul AVYM 3.962 20 Atakule AVM 237 20 Forum Bornova AVM 2.052

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 82.926 1 ANKAmall AVM 113.612 1 TerraCity AVM 77.313
2 Zorlu Center 78.831 2 Antares AVYM 38.343 2 Mavibahçe AVM 72.167
3 İstinyePark AVM 54.730 3 ACity Outlet 35.276 3 M1 Adana AVM 56.410
4 İsfanbul AVM 53.219 4 Cepa AVM 30.353 4 Optimum - İzmir 46.186
5 Buyaka AVM 48.008 5 Gordion AVM 28.474 5 Kulesite AVM 45.780
6 Watergarden İstanbul 47.840 6 Nata Vega Outlet 27.945 6 41 Burda AVM 44.989
7 Mall of İstanbul 45.383 7 Armada AVM 24.828 7 Park Afyon AVM 42.558
8 Vadistanbul AVM 43.679 8 Kentpark AVM 23.390 8 Westpark Outlet AVM 34.017
9 212 İstanbul Power Outlet 43.081 9 Metromall AVM 22.854 9 Point Bornova AVM 31.799

10 City's Nişantaşı AVM 42.944 10 Podium Ankara AVM 21.871 10 Özdilek Bursa AVM 31.492
11 Forum İstanbul AVYM 41.087 11 Atlantis AVM 21.757 11 17 Burda AVM 31.084
12 Akyaka Park AVM 38.350 12 Panora AVYM 21.132 12 Forum Bornova AVM 30.868
13 Kanyon AVM 37.439 13 Atakule AVM 19.611 13 Agora İzmir AVM 30.757
14 Maltepe Park AVM 36.042 14 Taurus AVM 17.380 14 39 Burda AVM 30.021
15 Hilltown AVM 34.847 15 Arcadium AVM 15.613 15 Agora Antalya AVM 28.922
16 Venezia Mega Outlet 32.842 16 Forum Ankara Outlet 15.008 16 Antalya Migros AVM 28.326
17 Marmara Park AVM 32.679 17 One Tower AVM 13.491 17 Mall of Antalya AVM 27.647
18 Trump AVM 29.028 18 Bilkent Station AVM 13.470 18 10Burda AVM 27.428
19 İstanbul Cevahir AVM 28.756 19 Next Level AVM 10.121 19 Kent Meydanı AVM 26.359
20 Meydan İstanbul AVM 27.382 20 Kartaltepe AVM 7.560 20 Gebze Center 26.290

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM
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9 Trump AVM 140.475 9 Taurus AVM 47.876 9 Gebze Center 103.639

10 Mall of İstanbul 113.069 10 Nata Vega Outlet 40.423 10 Forum Gaziantep AVM 103.571
11 İstinyePark AVM 108.002 11 One Tower AVM 39.461 11 Forum Bornova AVM 100.930
12 Aqua Florya AVM 102.321 12 Antares AVM 37.185 12 MarkAntalya AVM 92.482
13 Brandium AVYM 101.321 13 Podium Ankara AVM 36.626 13 Özdilek Bursa AVM 90.787
14 Buyaka AVM 101.117 14 Arcadium AVM 34.172 14 Forum Trabzon AVM 89.951
15 Zorlu Center 100.963 15 Anatolium Ankara AVM 31.089 15 Antalya Migros AVM 89.381
16 Maltepe Park AVM 99.151 16 Kızılay AVM 26.582 16 ÖzdilekPark Antalya AVM 82.497
17 Torium AVM 93.879 17 Panora AVYM 25.723 17 Outlet Center İzmit 81.730
18 Palladium AVM 90.265 18 365 AVM 23.251 18 Point Bornova AVM 77.512
19 Viaport Asia Outlet 88.302 19 Atakule AVM 21.954 19 MalatyaPark AVM 75.742
20 Tepe Nautilus AVM 86.612 20 Tepe Prime Avenue 20.552 20 Kent Meydanı AVM 58.659

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 56.312 1 ANKAmall AVM 12.595 1 Özdilek Bursa AVM 28.917
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 55.005 2 Antares AVM 6.761 2 Park Afyon AVM 6.984
3 Kanyon AVM 48.573 3 Kentpark AVM 4.670 3 TerraCity AVM 6.946
4 Emaar Square Mall 18.258 4 Tepe Prime Avenue 4.397 4 Sera Kütahya AVM 5.898
5 Capitol AVM 14.170 5 Cepa AVM 3.410 5 HighWay Outlet AVM 5.757
6 Buyaka AVM 13.009 6 Armada AVM 3.373 6 Kayseri Park AVYM 5.277
7 İstinyePark AVM 9.924 7 Atlantis AVM 2.753 7 MalatyaPark AVM 4.805
8 Zorlu Center 7.961 8 Gordion AVM 2.692 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.653
9 Astoria AVM 7.643 9 Next Level AVM 1.997 9 Gebze Center 4.182

10 Akasya AVM 7.374 10 Arcadium AVM 1.849 10 Deepo Outlet Center 3.505
11 Sapphire Çarşı 5.363 11 365 AVM 1.702 11 Korupark AVM 3.271
12 ArenaPark AVYM 5.217 12 Forum Ankara Outlet 1.649 12 Forum Mersin AVM 3.221
13 Palladium AVM 5.020 13 Bilkent Center AVM 1.622 13 Espark AVM 3.131
14 İsfanbul AVM 4.903 14 Anatolium Ankara AVM 1.311 14 Antalya Migros AVM 2.731
15 Marmara Forum AVM 4.901 15 One Tower AVM 1.094 15 17 Burda AVM 2.724
16 Galleria Ataköy AVM 4.349 16 Gimart Outlet 972 16 Outlet Center İzmit 2.425
17 Kozzy AVM 4.327 17 Park Vera AVM 558 17 Palladium Antakya AVM 2.265
18 Watergarden İstanbul 4.317 18 Kızılay AVM 342 18 Oasis AVM 2.136
19 ArmoniPark Outlet Center 4.068 19 Metromall AVM 288 19 Bursa Kent Meydanı AVM 2.081
20 Forum İstanbul AVYM 3.962 20 Atakule AVM 237 20 Forum Bornova AVM 2.052

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 82.926 1 ANKAmall AVM 113.612 1 TerraCity AVM 77.313
2 Zorlu Center 78.831 2 Antares AVYM 38.343 2 Mavibahçe AVM 72.167
3 İstinyePark AVM 54.730 3 ACity Outlet 35.276 3 M1 Adana AVM 56.410
4 İsfanbul AVM 53.219 4 Cepa AVM 30.353 4 Optimum - İzmir 46.186
5 Buyaka AVM 48.008 5 Gordion AVM 28.474 5 Kulesite AVM 45.780
6 Watergarden İstanbul 47.840 6 Nata Vega Outlet 27.945 6 41 Burda AVM 44.989
7 Mall of İstanbul 45.383 7 Armada AVM 24.828 7 Park Afyon AVM 42.558
8 Vadistanbul AVM 43.679 8 Kentpark AVM 23.390 8 Westpark Outlet AVM 34.017
9 212 İstanbul Power Outlet 43.081 9 Metromall AVM 22.854 9 Point Bornova AVM 31.799

10 City's Nişantaşı AVM 42.944 10 Podium Ankara AVM 21.871 10 Özdilek Bursa AVM 31.492
11 Forum İstanbul AVYM 41.087 11 Atlantis AVM 21.757 11 17 Burda AVM 31.084
12 Akyaka Park AVM 38.350 12 Panora AVYM 21.132 12 Forum Bornova AVM 30.868
13 Kanyon AVM 37.439 13 Atakule AVM 19.611 13 Agora İzmir AVM 30.757
14 Maltepe Park AVM 36.042 14 Taurus AVM 17.380 14 39 Burda AVM 30.021
15 Hilltown AVM 34.847 15 Arcadium AVM 15.613 15 Agora Antalya AVM 28.922
16 Venezia Mega Outlet 32.842 16 Forum Ankara Outlet 15.008 16 Antalya Migros AVM 28.326
17 Marmara Park AVM 32.679 17 One Tower AVM 13.491 17 Mall of Antalya AVM 27.647
18 Trump AVM 29.028 18 Bilkent Station AVM 13.470 18 10Burda AVM 27.428
19 İstanbul Cevahir AVM 28.756 19 Next Level AVM 10.121 19 Kent Meydanı AVM 26.359
20 Meydan İstanbul AVM 27.382 20 Kartaltepe AVM 7.560 20 Gebze Center 26.290

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM



NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
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MALL&MOTTO / Haberler

MARKET FİYATLARI
Private Label” Multibrand (Çoklu Marka) 
perakendecilerinin kendi şirketleri adına  
ürettirdiği, kendi marka adıyla  satılan ürün-
lerdir. Konu buraya nasıl geldi ?   
     
Zincir mağazalar bu ara köklü ve pazar payı 
yüksek firmalara ürün yaptırıyorlar hatta 
raflarında kendi ürünleri (privet label)ile 
üreticinin ürününü yanyana satıyorlar. 
     
Teknik olarak bu konunun dört muhattabı 
var. Üretici-ürettiren-rakip firma ve tüketici. 
Ama kurgu ve proje tüketici üzerine kurul-
muş durumda.    
     
Bir örnek vermek istiyorum  1 Kg Migros kır-
mızı mercimek  8,95 TL den satılıyor. (Yayla 
Agro tarafından paketlenmiş ) 1 Kg Yayla 
kırmızı mercimek ise rafta 12,95 TL'den in-
dirime girmiş.    
   
Arada % 44 lük bir fiyat farkı var. Migros C.Serhat TÜRKKAN

Genel Direktör

Paket Fiyatı 1 Gram Fiyatı
LOGO Migros 120,00 1,967
LOGO ŞOK 118,75 1,946
LOGO A101 115,00 1,885
LOGO ANPA 100,00 1,639

Paket Fiyatı 1 Gram Fiyatı
LOGO Anpa 100,00 1,639
LOGO ŞOK 120,00 1,967

Ürün Marka Paket Gramı 1 Gram Fiyatı
LOGO Migros Torku Kremalı Bisküvi 76 1,644
LOGO Migros Eti Kremalı Bisküvi 77 1,623
LOGO BİM Bruno Kremalı Bisküvi 75 1,333
LOGO Şok Tempo Kremalı Bisküvi 100 1,250

Satıcı Marka

Ülker Kremalı Bisküvi 61 Gram
Satıcı Marka

Ülker Rondo  Kremalı Bisküvi 61 Gram
Satıcı Marka

Diğer

Bu kadar çok tüketilen bir ürün-
de marketler arası fiyat farkının 
% 20 lere çıkması da enteresan. 
1 TL ile 1,20 TL arasında ki fark 20 
kuruş olarak dikkate alınmasada 
totalde % 20 'ye karşılık geliyor. 
    
 

Paketlerin fiyatlarının yanısıra 
ambalaj gramınada dikkat etmek 
gerekiyor.   
  
    
 

kendi adına sattığı üründen % 6 kar edi-
yorsa ki düşük öngörü demek oluyor Yayla 
kendi markasını satarken % 50 mi kazanı-
yor?

Migros baldo pirinç 12,25 TL (Yayla Agro ta-
rafından paketlenmiş ) 1 Kg Yayla baldo pi-
rinç (Gönen bölgesi)  ise rafta 17,25 TL'den 
     
Başka bir örnek verirsek Migros tarafından 
Dardanel'e üretilen ton balığı 14,90 TL den 
satılıyor.320 gramlık paketlerde.  
     
Dardanel'in kendi markası ise 300 gramlık 
paketlerde 34,90 TL 'den satılıyor.(% 25 in-
dirim ile 26,17 TL den satılıyor)  
     
Migros ton balığının 1 gramı 0,,047 TL Dar-
danel ton balığı ise 1 gramı 0,116 TL aradaki 
fark nerdeyse üç kattan fazla.  
     
Migros'mu ucuz satıyor üreticiler mi fahiş 
fiyattan ya da ? Yorumu siz değerli okuyu-
cularımıza bırakıyorum.   
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Tarih Motto /MALL&MOTTO 

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

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

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

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.

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

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

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

23 Nisan 1920’de, TBMM açıldı. 

Tarihte Bu Ay Neler Oldu

Tarih Motto /MALL&MOTTO 

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

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

çarpışarak battı: 81 denizci vefat etti.

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

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü 
olduğu Land Rover’ın premium kompakt 
SUV’u Range Rover Evoque, vergi avan-
tajı da sunan 1.5 litrelik benzinli motor 
seçeneği ve 807.963 TL’den başlayan fi-
yatıyla yollara çıkmaya hazır. Range Rover 
Evoque’u incelemek üzere showroom’ları 
ziyaret edenleri “Bakış Açınızı Değiştirin” 
konseptiyle tasarlanan özel bir sergi de 
bekliyor.

Şehre ve ötesine hâkim olmak isteyenler 
için benzersiz bir deneyim vadeden Ran-
ge Rover Evoque, vergi avantajlı 1.5 litrelik 
benzinli motoruyla performans ve lüksü 
bir arada sunuyor. 3 silindirli benzinli mo-
tor, ürettiği 160 BG güç ve 260 Nm torku 
ön tekerleklere 8 ileri otomatik şanzımanla 
aktarıyor. Önden çekiş sistemi sayesinde 
sağlanan ağırlık tasarrufu ile 100 kilomet-
rede 8.0 litrelik bir ortalama yakıt tüketimi 
sunan Range Rover Evoque, 180g/km CO2 
karbon salınımıyla da çevre dostu olmayı 
başarıyor. İlk kez Yeni Land Rover Defen-
der'da tanıtılan Pivi Pro Bilgi-Eğlence Sis-
temi ile donatılan Range Rover Evoque’da 
ayrıca Apple CarPlay ile aynı anda iki te-
lefonu eşleştirebilen bluetooth teknolojisi 
standart olarak sunuluyor.

“Bakış Açınızı Değiştirin” Showroom Ser-
gi Konsepti

“Bakış Açınızı Değiştirin” showroom sergi 
konsepti ile otomobil severleri içinde bulu-
nulan dönemin kısıtlarından bir nebze olsun 
uzaklaştırmayı, hayata farklı bir yerden ba-
kabilmelerini sağlamayı ve özlem duyulan 
yurt dışı seyahatlerini hatırlatmayı amaçlı-
yor. 

Range Rover Evoque, Land Rover Discovery 

Sport, Yeni Land Rover Defender, Jaguar 
I-PACE ve Yeni Jaguar F-TYPE ile özdeşleş-
tirilen şehirlerde geçen hikayeleri canlandı-
ran sergileme konsepti, ziyaretçilere ben-
zersiz bir deneyim yaşatmayı hedeflerken, 
sergilemenin odak noktası olan Range Ro-
ver Evoque, göz alıcı mimarisiyle dikkat çe-
ken Paris şehri ile eşleştiriliyor. Aracın yanı-
na yaklaşıldığında Paris’i simgeleyen müzik 
ve kokuların eşlik edeceği ziyaretçiler, bakış 
açısına göre değişen iki farklı hikayenin için-
de kendilerini bulacak. 

RANGE ROVER EVOQUE
1.5 LİTRELİK BENZİNLİ MOTOR SEÇENEĞİYLE TÜRKİYE’DE
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www. m a l l a n d m o t t o . c o m

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

• ANALİZ RAPORLARI • MAKALE • SOSYAL MEDYA LİGİ • SAĞLIK

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