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YURDAER KAHRAMAN
FİBA COMMERCIAL PROPERTIES CEO’SU 
TEKNOLOJİ HER GEÇEN GÜN İVMESİNİ
ARTIRARAK GELİŞİYOR VE 
HAYATIMIZIN DAHA DA VAZGEÇİLMEZ
BİR PARÇASI HALİNE GELİYOR. 

KAZIM KÖSEOĞLU
ESAS GAYRİMENKUL YÖNETİM KURULU BAŞKANI
BİZİM İÇİN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ HER 
ŞEHİRDE SOSYAL YAŞAMIN MERKEZİDİR.

TANKUT TONGER
İSFANBUL TEMA PARK DİREKTÖRÜ 
İSTANBUL’UN EĞLENCE 
TURİZMİNDEKİ PAYI ARTACAK. 

ÖMER DÜZGÜN
TPF BAŞKANI
YEREL ZİNCİRLERİN GÖZÜ KULAĞI PERAKENDE 
YASASI’NDA.

ISPARTA’NIN 24 YILLIK HAYALİ ITKM TMSF 
YÖNETİMİNDE HİZMETE AÇILDI

KARADENİZ'İN EN BÜYÜK KARMA 
YAŞAM PROJESİNDE İMZALAR ATILDI
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ŞEVKET SABANCI
ESAS HOLDİNG’İN KURUCUSU

“TÜRK EKONOMİSİNE NİCE DEĞERLER KATAN
 İŞ İNSANI ŞEVKET SABANCI SON 

YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.”

AVM SOSYAL MEDYA LİGİ 2019
TÜRKİYE İNOVASYON
VE BAŞARI ÖDÜLÜ

30 AĞUSTOS ZAFER 
BAYRAMI

 KUTLU OLSUN
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Sevgili Mall&Motto okuyucuları,

Yeni sayımızla karşınızda olmanın heyecanı ile merhaba!
Ağustos ayı birçok konuda sıkıntılı bir şekilde başladı. Orman 
yangınları, Covid-19 vakalarında tekrar yukarı doğru bir yükseliş, 
düzensiz göç tartışmaları derken gündem yoğun. Ama biz bu 
tartışmaların neresindeyiz ve ne algılıyoruz.

Orman yangınlarında sınıfta kaldık, niye mi? Her konu olduğu 
gibi bu konuyu da siyasallaştırdık. Birlik ve beraberlik içinde 
olmamız gereken bugünlerde birlik, beraberlik mesajları yerine 
savaş çığırtkanlığı yapmayı yeğledik. Daha yangınlar devam 
ederken ve söndürme çalışmalarında şehit olan vatandaşlarımızın 
acısı soğumadan yanan ormanların yerine oteller, tatil köyleri 
yapılacağı ve bunlarla mücadele edileceği mesajları vermeye 
başladık. Utanmasak yangınları kasıtlı olarak, rant geliri amacı 
ile devletin çıkardığını söyleyecek durumdayız. Oysa birlik ve 
beraberlik içinde olmamız gereken bu dönemde kenetlenme 
yerine ayrışma niye?

Covid-19 sayıları yükselirken, aşıya defans yapanlar ve aşısını 
yaptıranlar arasında bir fark olmayacak mı? Bence artık aşısı 
olmayanların evde kalma zamanıdır. Bu konuda dünyada birçok 
devlet radikal kararlar alırken, biz hala rica ediyor, neredeyse 
yalvarıyoruz. AVM‘lere de artık aşısızları almamak lazım yoksa 
daha genel bir kapanma ile yeni yeni başlayan, kıpırdayan sektör 
dönüşü olmayan bir yola doğru gidecek…

Maske, mesafe, temizlik artık yetmiyor AŞI ŞART. 

Eylül ayında düşük sayılar ve serin bir Türkiye’de buluşmak 
üzere demeden önce sektörümüzün önemli oyuncularından Esas 
Holding’in kurucusu merhum iş insanı Şevket Sabancı için tekrar 
taziyelerimizi bildirir, Allah’tan rahmet dileriz.

İMTİYAZ SAHİBİ
Farkındalık Stüdyosu

FS Reklam Tanıtım Org.Hiz.Ltd.Şti

KÜNYE

Genel Direktör
C.Serhat TÜRKKAN



Genel Direktör

www.eskiraflar.com www.eskiraflar.com www.eskiraflar.com www.eskiraflar.com

www.eskira
fla

r.c
om w

ww.eskira
fla

r.c
om w

ww.eskira
fla

r.c
om w

ww.eskira
fla

r.c
om w

ww.eskira
fla

r.c
om

Geleneksel
El sanatları

Gazete-Dergi

Nümismatik

Geleneksel 
Esanslar-
El sabunları

Fotoğraf
Kartpostal

Levha-
Obidükkan

Antika Kitaplar
Obje

Filateli

Takı

Resim

Bir gün değil, her gün destek oluyoruz.
Ciromuzun %3’ünü koşulsuz Obidev’e bağışlıyoruz.

www.eskiraflar.com.tr

Sipariş için: www.eskiraflar.com.tr

eskiraflarcom @eskiraflar



"Akbank, ekonomiye ve reel sektöre kaynak 
sağlamaya devam edecektir.” 

"Teknoloji her geçen gün ivmesini artırarak gelişiyor 
ve hayatımızın daha da vazgeçilmez bir parçası haline 
geliyor.”

“Yerel zincirlerin gözü kulağı perakende 
yasası’nda."

“Kärcher Türkiye için 2022 atılım yılı olacak.”

“İstanbul’un eğlence turizmindeki payı artacak."

“Bizim için alışveriş merkezleri her şehirde 
sosyal yaşamın merkezidir.”
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AKBANK’TAN TÜRKİYE EKONOMİSİNE 2021’İN İLK YARISINDA
 373 MİLYAR KREDİ DESTEĞİ

Hakan BinbaşgilHakan Binbaşgil
Genel MüdürGenel Müdür

Akbank güçlü sermayesiyle Türk 
ekonomisinin gelişimine desteğini 
sürdürüyor.

Genel Müdür Hakan Binbaşgil, Akbank’ın 
2021 ikinci çeyrek finansal sonuçları üze-
rine yaptığı açıklamada, “Ülkemiz dâhil 
dünyanın pek çok yerinde devam etmekte 
olan başarılı aşı kampanyaları bir yılı aşkın 
süredir mücadele ettiğimiz sağlık krizinin 
etkisinin azalacağı konusunda umut veri-
yor. Buna paralel olarak canlanan ekonomik 
aktivite de dünyada hızlı bir toparlanma 
sürecine girileceğine işaret ediyor. Salgın 
sürecinde önemli bir rol üstlenen Türk ban-
kacılık sektörü, her zaman olduğu gibi bu 
yeni dönemde de ülkemizin sürdürülebilir 
büyümesine destek olacaktır. Türkiye’nin 
geleceğine inanan bir banka olarak Akbank, 
ekonomiye ve reel sektöre kaynak sağlama-
ya devam edecektir” dedi.

“2021’in ilk yarısında ekonomimize 373 
milyar TL destek sağladık” 

Binbaşgil, sözlerine şöyle devam etti: 
“2021’in ilk yarısında ekonomimize sağladı-
ğımız kredi desteğini, 307 milyarı nakdi ol-
mak üzere toplam 373 milyar TL seviyesine 
çıkardık. Toplam mevduatımız 327 milyar 
TL’ye, aktiflerimiz ise 538 milyar TL’ye ulaştı. 
%20,9 düzeyinde gerçekleşen güçlü konso-
lide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sek-
törün büyümesine ve gelişmesine destek 
olmayı sürdürdük. Bankamız, 1 milyar 466 
milyon TL vergi karşılığı ayırarak 4 milyar 
134 milyon TL konsolide net kar elde etti.”

“Elde ettiğimiz fonları ülkemizin düşük 
karbon ekonomisine geçişi için kullana-
cağız”

Akbank’ın Türk bankacılık sektörü mevduat 
bankaları arasındaki ilk sürdürülebilir ser-
maye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirdi-

ğine değinen Binbaşgil, “10 yıl vadeli ve 5 yıl 
sonunda erken itfa opsiyonuna sahip olan 
500 milyon ABD doları tutarındaki serma-
ye benzeri tahvil ihracımıza, yurt dışından 
150’nin üstünde yatırımcıdan 1.4 milyar dolar 
civarında, ihracın yaklaşık 3 katı talep geldi. 
Bu güçlü talep uluslararası borçlanma işlem-
lerindeki uzmanlığımız, başarılı borçlanma 
stratejilerimiz ve sürdürülebilirlik alanındaki 
örnek uygulamalarımızın bir yansıması. İh-
raçtan elde ettiğimiz fonları ülkemizin düşük 
karbon ekonomisine geçişini destekleyecek 
projelerin finansmanında kullanacağız. Reel 
sektörümüze kaynak sağlamayı sürdürürken 
daha yaşanılabilir bir dünya için de sorum-
luluk almaya ve yeni adımlar atmaya devam 
edeceğiz. Sektörümüzde sürdürülebilirlik 
alanında somut hedefler veren öncü banka-
lardan biri olarak, sürdürülebilir finansman, 
insan ve toplum, ekosistem yönetimi ve iklim 
değişikliği alanlarındaki hedeflerimize Ak-
banklıların desteğiyle ulaşacağımıza inanıyo-
ruz” şeklinde konuştu.

“Herkese eşit fırsatlar sunan bir çalışma 
ortamı yaratmak için çalışmaya devam 
edeceğiz”

Genel Müdür Hakan Binbaşgil: “Sürdürülebi-

lirlik stratejimizin dört temel alanından biri 
olan ‘insan ve toplum’ bünyesinde çeşitli-
lik ve kapsayıcılık faaliyetlerimiz yer alıyor. 
Fırsat eşitliğini ilke edinen çalışmalarımız 
paralelinde tamamen yetkinlik ve perfor-
mans odaklı süreçler işletiyoruz. Toplumsal 
cinsiyet eşitliği bu çerçevede önem ve ön-
celik verdiğimiz bir unsur olarak öne çıkı-
yor. Bu bağlamda çalışma arkadaşlarımızın 
%53’ünün kadınlardan oluşmasından dolayı 
çok mutluyuz. Yine üst düzey yönetici po-
zisyonlarımızın önemli bir kısmının da kadın 
çalışanlarımızdan oluşmasını çok değerli 
buluyoruz. Herkese eşit fırsatlar sunan bir 
çalışma ortamı yaratmak için çalışmaya de-
vam edeceğiz.”

“Çalışma arkadaşlarımız en önemli değe-
rimiz”

Binbaşgil sözlerini şöyle tamamladı: “Geli-
şim odaklı, yenilikçi ve çok yönlü Akbanklı-
lar en önemli değerimiz. Kendilerini ve yap-
tıkları işi dönüştüren çalışma arkadaşlarımız 
geleceğin bankacılığını bugünden sunmak 
için çalışıyorlar. Özverili performansları için 
çalışma arkadaşlarımız ve bizlere duydukları 
güven için başta müşterilerimiz olmak üzere 
tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.”
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Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) 
Başkanı Ömer Düzgün, gıda perakendesin-
deki son 3 aylık satışları değerlendirerek, 
vatandaşların market arabalarında en çok 
tercih ettiği ürünleri sıraladı. Mayıs ayında-
ki tam kapanma süreci ile birlikte satışlarda 
geçen yıla kıyasla %25'lik bir artış yaşan-
dığını kaydeden Düzgün, haziran ayındaki 
normalleşme döneminde piknik, mangal ve 
tatil ürünlerine rağbetin arttığını açıkladı. 
Ömer Düzgün, Kurban Bayramı'nda market 
satışlarında ise geçen yıla kıyasla %18'lik ar-
tış yaşandığını belirtti. 

Organize perakendenin en büyük çatı örgü-
tü Türkiye Perakendeciler Federasyonu, sos-
yal izolasyon süreciyle birlikte normalleşme 
sürecindeki market satışlarını değerlendirdi. 
TPF Başkanı Ömer Düzgün, geçen yıla kıyas-
la mayıs ve haziran aylarında satışların art-
tığını belirterek, "Mayıs ayı içerisinde yaşa-
nan tam kapanma sürecinde ev dışı tüketim 
kanalından gelen müşterilerle birlikte yerel 
zincir marketlerin genelinde %25'lik bir ar-
tış yaşandı. Haziran ayı ise daha stabil geçti. 
Normalleşme süreciyle birlikte restoranların 
açılmasıyla ev dışı tüketim kanalından gelen 
artış azaldı. Haziran ayındaki satışlar piknik, 
mangal ve tatil ürünlerinde artış gösterdi" 
dedi.

Türkiye genelinde 5 ve üzeri toplam 5 bin 
500 markette 100 bini aşkın çalışanla hizmet 
veren yerel zincir marketlerde Kurban Bay-
ramı satışlarını da değerlendiren Düzgün, 
“Kurban Bayramı'ndan bir hafta önce yerel 
zincir marketlerin genelindeki satışlar %28 
oranında arttı. Kurban Bayramı haftasında 
ise bir önceki yıla kıyasla satışlar %18 arttı. 
Vatandaşlarımızın market arabalarında en 
fazla gazlı içecekler, ayran, tatlı, baharat ve 

çeşniler, mutfak yardımcı malzemeleri ile un 
yer buldu" açıklamasını yaptı.

ALIŞVERİŞ SEPETLERİ BÖLGESEL LEZZET-
LERİ HAZIRLAMAK İÇİN DOLDU

Büyük şehirlerde yaşayan vatandaşların 
uzun bayram tatili nedeniyle Ege, Akdeniz, 
Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu bölgesine 
geçiş yaptığını, bu bölgelerdeki satışların 
arttığını belirten TPF Başkanı Düzgün şun-
ları kaydetti: "İstanbul'daki satışlar geçen 
yıla oranla %10 düşüş gösterdi. Satış ağırlığı 
ise bayram şekeri, ikramlıklar, sebze-mey-
ve, yoğurt, soğuk içecek üzerine oldu. Ege 
Bölgesi'nde bakliyat ürünlerinde %25, şar-
küteride %26, manav ürünlerinde ise %15 
artış gözlemledik. İç Anadolu Bölgesi'nde 
et satışlarıyla birlikte süt ürünleri ve Ayçiçek 
yağı ürün grubunda ciddi talep artışı gö-
rüldü. Geçen yıla kıyasla %29'luk satış artışı 
yaşayan Karadeniz Bölgesi’nde ise market 
arabalarında en çok sebze-meyve, süt ürün-
leri, temizlik, şarküteri, atıştırmalık ürünler 
yer buldu."

"ÖNLEMLERİ ESNETMEYELİM"

Açıklamasında Covid-19 riskinin geçmedi-
ğini, alışveriş esnasında bulaşma riskini en 
aza indirmek için Sağlık Bakanlığı'nca açık-
lanan kurallara uymaları konusunda vatan-
daşlara çağrıda bulunan TPF Başkanı Ömer 
Düzgün, "Covid-19 riski hala ilk günkü gibi 
devam ediyor. TPF olarak vatandaşımızın 
gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için 
marketlerimizde her türlü önlemi sunu-
yoruz. Vatandaşlarımızdan da alışverişleri 
esnasında maske takmalarını, sosyal me-
safelerini korumalarını, paketli olmayan 
ürünlere dokunmamalarını, meyve-sebze 

gibi açık ürünleri seçerken marketlerimizde 
yer verdiğimiz tek kullanımlık eldivenleri ve 
marketlerimizin farklı noktalarında konum-
landırdığımız el antiseptiğini mutlaka kul-
lanmalarını önemle rica ediyoruz" dedi. 

PERAKENDE TİCARETİ YASA İLE GARAN-
Tİ ALTINA ALACAK

Açıklamasında uzunca bir süredir üzerinde 
çalışılan Perakende Yasası'na da değinen 
Düzgün, "Pandemi nedeniyle ticari faali-
yetlerini azaltan ya da tamamen durduran 
işletmeler normalleşme adımlarıyla birlikte 
nefes almaya başladı. Tüm işletmelerin en 
kısa sürede normal çalışma sistemine geç-
mesi ve sosyal, ekonomik, ticari dengenin 
yeniden sağlanması en büyük beklenti ve 
temennimiz. Binlerce işletmecimizin gözü 
ve kulağı Perakende Yasası'nda. Perakende 
ticaretinin yasa ile en kısa sürede garanti al-
tına alınmasıyla işletmecilerimiz, esnafımız 
derin bir nefes alacak; rekabet avantajı ka-
zanacak" açıklamasını yaptı.

Tüketiciler ile gıda perakendecilerini karşı 
karşıya getiren konularda da bazı önlem-
lerin alınması gerektiğini vurgulayan Ömer 
Düzgün, "Ekonomik olumsuzluklarda pe-
rakende işletmeleri sorunun kaynağına 
inilmeden sorgulanıyor. Sektörümüzdeki 
olumsuzluklara rağmen işletmecilerimiz 
pek çok alanda katma değer yaratmaya 
devam ediyor. Önümüzdeki süreçte ürün 
fiyatlarındaki artışın, shrinkflasyonun (gra-
maj düşürmenin) sona ermesi, yaşanması 
muhtemel olan kuraklık nedeniyle üretim ve 
ürün temininde, ihracatta gerekli tedbirlerin 
alınması müşterilerimiz ile bizi karşı karşıya 
bırakmayacak. Bu konularda da destek bek-
liyoruz" dedi.

TPF BAŞKANI ÖMER 
DÜZGÜN: 

“YEREL ZİNCİRLERİN 
GÖZÜ KULAĞI 
PERAKENDE 
YASASI’NDA”
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FİBA CP ROBOTİK SÜREÇ OPTİMİZASYONUNU SEKTÖRÜNDE İLK 
UYGULAYAN ŞİRKET OLDU 

Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul yatırımcılarından FİBA Commercial Properties, sektöründe bir ilki ger-
çekleştirdi. FİBA CP, son beş yıldır tüm dünyada en hızlı yaygınlaşan ve verimliliğe en çok katkı sağlayan çözüm 
başlıklarından olan Robotik Süreç Otomasyonu’nu (RPA) iş süreçlerinde uygulamaya aldı. FİBA CP ayrıca, tüm 
ERP süreçlerini de bulut üzerinden hizmet olarak sunulan Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain 

Management çözümü üzerine taşıyarak, dijitalleşme yolunda büyük bir adım daha attı. FİBA CP, robotik süreç 
optimizasyonunu ve yeni ERP çözümleri ile hızını ve verimliliğini daha da artıracak.

Türkiye’nin pek çok şehrinde ve yurt dışın-
da; Çin, Romanya ve Moldova’da ticari gay-
rimenkul alanında faaliyet gösteren FİBA 
Commercial Properties (FİBA CP), sektörün-
de öncü bir çalışmaya imza atarak, Robotik 
Süreç Optimizasyonu’nu (RPA) tüm depart-
manlarında uygulamaya aldı. 

Bilgisayar tabanlı işlemleri, kural tabanlı 
görevleri ve iş süreçlerini otomatikleştiren, 
işlemleri çok hızlı ve hatasız bir şekilde 7/24 
gerçekleştirebilen RPA teknolojisini uygu-
lamaya alan FİBA CP, böylece Finans, Kira-
lama, Operasyon, Entegre Tesis Yönetimi, 
AVM yönetimi, Pazarlama, Mimari ve İK gibi 
birçok farklı alanda ortalama insan hızının 
yaklaşık 8 katına erişmeyi başardı.

RPA teknolojisi ile FİBA CP, dönemsel veya 
rutin olarak manuel yapılması gereken bir-
çok süreci hem optimize hem de verimi 
arttırmak amacıyla otomatize etti. RPA ro-
botları FİBA CP özelinde form doldurma, 
e-posta düzenleme/arşivleme, tanımlı risk 
takibi, zamanlama, klasik muhasebe ve fi-
nans işlerine ek olarak; riski daha etkin yö-
netebilmek için konkordato takibi, teminat 
süreç yönetimi ve benchmarking gibi üst 
düzey raporlamalar konusunda da hizmet 
verecek.

FİBA CP ayrıca, dijital dönüşümünü kuvvet-
lendirecek bir başka adım daha atarak; tüm 

ERP süreçlerini de bulut üzerinden hizmet 
olarak sunulan Microsoft Dynamics 365 
Finance and Supply Chain Management 
çözümü üzerine taşıdı. FİBA CP, bu sayede 
donanım ve sistem yönetimi gibi IT işlevle-
rini bulut üzerinden çözümlerken, iş süreç-
lerinde verimi daha çok artıracak. 

“İş süreçlerinde sürdürülebilirlik için tek-
noloji çok önemli”

Özellikle bu dönemde kurumların teknolo-
jiye adapte olmasının artık ihtiyaçtan çok 
zorunluluk haline geldiğine değinen FİBA 
Commercial Properties CEO’su ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, “Teknoloji 
her geçen gün ivmesini artırarak gelişiyor 
ve hayatımızın daha da vazgeçilmez bir 
parçası haline geliyor. Gelecekte firmaların 
iş süreçlerinde sürdürülebilirliği sağlayabil-
meleri için teknolojiye entegrasyon hayati 
önem taşıyor. Biz de Türkiye’nin önde gelen 
ticari gayrimenkul yatırımcılarından biri ola-
rak dijital ekonomiye büyük önem veriyor 
ve sektörümüzde bir ilki gerçekleştirmenin 
haklı gururunu yaşıyoruz. Bu amaçla FİBA 
CP’nin bütün departmanlarında Robotik 
Süreç Optimizasyonu’nu gerçekleştirerek 
süreçlerimizi 7/24 yönetilebilir hale getirdik. 
Ayrıca normal şartlarda %80 oranında ve-
rimle çalışan RPA robotlarını, FİBA CP öze-
linde %86’lık bir verimle kullanmayı başara-
rak, ortalama insan hızının yaklaşık 8 katına 
çıkmayı başardık. Gerçekleştirdiğimiz bu 
teknolojik atılımın, hizmetlerimizi en yüksek 
verimlilik seviyesine yaklaştırmada olduk-
ça büyük bir adım olduğunu düşünüyo-
rum. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de 
teknolojiye yatırım yapmaya ve FİBA CP’yi 
geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Bu ça-
lışmamızın sektörümüz için de iyi bir örnek 
olacağını düşünüyoruz” dedi.

 “Tüm ERP süreçleri bulut üzerine taşın-
dı”

FİBA CP ile iş birliklerine ilişkin görüşlerini 
paylaşan Microsoft Türkiye Kurumsal Müş-
terilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcı-
sı Tarık Tüzünsü, “Microsoft Türkiye olarak 
farklı sektörlerde inovasyonu desteklemek 

ve dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla 
ERP yazılımlarının daha da yaygın kullanıl-
ması için sürekli çalışıyoruz. FİBA CP’nin tüm 
ERP süreçlerini bulut üzerinden hizmet ola-
rak sunulan Microsoft Dynamics 365 Finan-
ce and Supply Chain Management çözümü 
üzerine taşıması bizim için çok önemli bir 
referanstır. Bu sayede donanım ve sistem 
yönetimi gibi IT işlevlerini bulut üzerinden 
alırken, iş süreçlerinde optimizasyon ve ve-
rimliliğin artırılması sağlanmıştır. FİBA CP 
gibi örnekleri önümüzdeki dönemde artır-
maya ve iş dünyasında kurumların gücüne 
güç katmaya devam edeceğiz” diye konuş-
tu.

 “Süreçlerimizi hatasız yönetebiliyoruz”

Yeni teknolojilere entegrasyonun pek çok 
konuda kendilerine kolaylık sağladığını dile 
getiren FİBA CP CFO’su Levent Kaya, “RPA 
teknolojisi sayesinde bütün süreçlerimizi 
7/24, hatasız bir şekilde yönetebiliyoruz. 
Bu da bize iş sürekliliğimizi koruma ve mü-
kemmelliği yakalama şansı veriyor. Ayrıca 
ERP teknolojisi konusunda yaklaşık bir yıl-
dır Microsoft ile sıkı iş birliği içerisindeyiz. 
İş birliğimiz kapsamında iş süreçlerimizde 
verimliliğimizi artırırken, gelecekte orta-
ya çıkabilecek ihtiyaçlarımız için de gerekli 
altyapıyı kurmuş olacağız. Bu da yönetimini 
yaptığımız AVM’lerimizde verimlilik ve op-
timizasyonun artmasını sağlayacaktır” dedi.

Yurdaer KahramanYurdaer Kahraman
FİBA Commercial Properties FİBA Commercial Properties 
CEO’su ve Yönetim Kurulu CEO’su ve Yönetim Kurulu 
ÜyesiÜyesi

Tarık TüzünsüTarık Tüzünsü
Microsoft Türkiye Kurumsal Microsoft Türkiye Kurumsal 
Müşterilerden Sorumlu Genel Müşterilerden Sorumlu Genel 
Müdür YardımcısıMüdür Yardımcısı
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AVM Kiralama
AVM Yönetimi & Yönetim Danışmanlığı

AVM Proje Geliştirme
Kiracı Temsilciliği & Sınır Ötesi
Proje & Geliştirme Hizmetleri

“YATIRIMLARINIZA DEĞER KAZANDIRIR!”

KÄRCHER TÜRKİYE’NİN GENEL MÜDÜRÜ GÖKMEN:

“KÄRCHER TÜRKİYE İÇİN 2022 ATILIM 
YILI OLACAK”

Kärcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan 
Gökmen, 2021 yılı sonunda %40 büyüme 
hedeflediklerini söyledi. Perakende pazarın-
da cam silme ve buharlı temizlik makinesi 
ile pazar lideri olduklarını aktaran Gökmen, 
2021’in ilk yarı büyüme rakamlarının bek-
lentinin çok üzerinde olduğunu belirtti. 
2022 yılının kendileri için bir atılım yılı ola-
cağını ve yeni mağazalar açarak büyüyecek-
lerini ifade eden Gökmen, Türkiye’nin pazar 
açısından güçlü bir potansiyeli olduğunu 
aktardı.

Temizlik makineleri sektörü pandemi ile bü-
yümesini artırırken, elektrikli süpürge alanı 
Türkiye’de yaklaşık 4 milyon adetlik bir pa-
zar büyüklüğüne ulaştı. Temizlik teknoloji-
lerinde dünya devi olan Kärcher’in Türkiye 
Genel Müdürü Gökhan Gökmen, pandemi 
süresince insanların daha fazla temizlik ci-
hazı satın aldığını vurguladı. Bu dönemde 
Türkiye’de özellikle bireysel kullanımın da 
olduğu buharlı temizlik makinesinin satışın-
da büyük artış yaşandığını anlatan Gökmen, 
“Türkiye’de 2 yılda satacağımız cihaz mikta-
rını kısa sürede sattık. Almanya’da bu alan-
da 1 milyon adede yakın yapıyoruz. Kärcher 
bünyesinde 4 bin civarında ürün çeşidi var, 
bunların %98’i Türkiye pazarında da satılı-
yor” dedi.

Türkiye’de 22 milyon hane bulunmasının, 
potansiyelin güçlü olduğuna işaret ettiğini 
belirten Gökmen, özellikle cam silme ve bu-
harlı temizlik makinelerinde Kärcher’in Tür-
kiye’de pazar lideri olduğunu aktardı. Son 
6-7 yıldır büyüme alanında Türkiye’de hızlı 
yol katettiklerini ifade eden Gökhan Gök-
men, “Bu yıl Türkiye’de %40 büyüme hedef-
liyoruz” dedi.

“İlk 6 ayda %47 büyüme”

Türkiye’de uzun dönem büyümelerinin dal-
galanan döviz kuruna rağmen çok sağlıklı 
olduğunu, 2015’den bu yana Euro bazında 
%110 büyüme kaydettiklerini belirten Gök-
men, Kärcher Türkiye için önümüzdeki yılın 
atılım yılı olacağını ifade etti. Gökmen şu 
bilgileri verdi:

“Türkiye’de şu an 11 konsept Kärcher Center 

mağazamız var. İstanbul’da bu yıl 1, 2022’de 
de en az 2 adet yeni mağaza açacağız. Bu 
yıl için mütevazi bir hedef koyduk, geçen yıl 
ile başa baş olsun yeter, dedik. Çünkü he-
defi temmuz–ağustos aylarında belirliyoruz. 
Genel öngörüler 2021’in süper pozitif olma-
yacağı, ne olacağının bilinmediği bir dönem 
üzerine şekillendi. Ama Kärcher Türkiye’nin 
ilk 6 ay sonuçları çok başarılı gerçekleşti.

Türkiye’de temizlik hassasiyetinin ön plan-
da olması, nüfusun fazlalığı Kärcher Türki-
ye’nin büyüme hızına pozitif katkı sağlıyor. 
Diğer taraftan alışverişi seven bir ülkedeyiz 
ve kredi kartı kullanımı çok yaygın. Bu yılın 
ilk yarısında Almanya %3-4 büyürken, biz 

şu anda %47 büyümedeyiz. Teknoloji lideri 
olma hedefimiz var.” 

Türkiye’de profesyonel ürünler pazarında 
%70, perakende tarafında ise %30 paya sa-
hip olduklarını belirten Gökhan Gökmen, 
“Globalde bu oran 50-50. Türkiye’de de bu 
payı eşitleme hedefimiz var. Bu yıl peraken-
dede %40’ı bulabiliriz” dedi. Şu anda Kär-
cher Türkiye’de 80’i aşkın çalışanları oldu-
ğunu söyleyen Gökmen, gelecek yıl çalışan 
sayısının 100 kişiyi aşacağını da aktardı.
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“YATIRIMLARINIZA DEĞER KAZANDIRIR!”
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KARADENİZ'İN EN BÜYÜK KARMA YAŞAM 
PROJESİNDE İMZALAR ATILDI

Düzce'de ALG Constructions ve Esas Gayri-
menkul ortaklığında gerçekleştirilecek olan 
Karadeniz'in en büyük yaşam projesi, 750 
milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilecek.

Düzce’de yükselecek olan Karadeniz'in en 
büyük karma yaşam projesi Algün Park’ta, 
ALG Constructions ve sektörün önemli tem-
silcilerinden Esas Gayrimenkul iş ortaklığı 
başlıyor. ALG Constructions Başkanı Cihat 
Algün, Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu 
Başkanı Kazım Köseoğlu, Esas Gayrimenkul 
CEO’su Cem Eriç ve Esas Gayrimenkul Varlık 
Yönetimi Lideri Nevzat Yavan, sektörde he-
yecan oluşturan büyük iş birliğinin detayla-
rını açıklamak üzere basın toplantısında bir 
araya geldi. 

"A kalite yapılar üretiyoruz"

Düzce’nin marka şehir olma yolunda ilerle-
diğini ifade eden ALG Constructions Başka-
nı Cihat Algün, şu ifadeleri kullandı: "25 yıllık 
ticari geçmişimizle inşaat sektöründe marka 
olarak; Düzce’de bugüne kadar geliştirdiği-
miz projelerimizde 3 binin üzerinde aileyi 
ev sahibi yaptık. Halen devam etmekte olan 
projelerimizde yaklaşık 2 bin aileyi ev sahi-
bi yapmaya çalışıyoruz. ALG Constructions 
markası ile ürettiğimiz projelerde insana, 
doğaya verilen tüm güzellikleri bozmadan 
A kalite yapılar üretmeye, dünyaya kalıcı 
eserler bırakmaya çalışırken Düzce’mizi ya-
şanılır kente dönüştürmeyi amaçlıyoruz."

"750 milyon TL’lik yatırımla hayata geçe-
cek"

Cihat Algün, global dünyada marka olmuş 
firmaları Düzce’ye kazandırarak, kenti böl-
genin cazibe merkezi haline getirmeyi he-
deflediklerini kaydetti. Algün, "İddialı pro-
jemizde ünlü markalara ev sahibi yapacak 
olan Algün Park, alışveriş, yeme-içme ve 
eğlencenin merkezi olurken, konumlandır-
dığı 5 yıldızlı otelimizle de konaklamanın ilk 
adresi haline gelecek. Projemizde bulunan 
rezidanslarımız Düzce’nin nitelikli konut 
ihtiyacını karşılayacak, ofislerimiz de iş ha-
yatının kalbinin attığı yer olacak. Yaklaşık 
750 milyon TL’lik yatırımla hayat bulmasını 
öngördüğümüz projemizde, 1000’in üzerin-
de istihdam oluşturarak Düzce’mizin eko-
nomisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz" 
şeklinde konuştu. 

"İddialıyız"

Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başka-
nı Kazım Köseoğlu ise Düzce’nin potan-
siyeline çok inandığını belirterek, şunları 
söyledi: "Türkiye’nin önde gelen varlık 
yönetimi firmalarından biri olarak, yeni iş 
birlikleriyle bu alanda faaliyetlerimize de-
vam ediyoruz. Bugün Cihat Bey’in oluştu-
racağı proje ile inancımız arttı. Bu güzel 
şehir ile fark oluşturacak çalışmalar yap-
mak istiyoruz. Algün Park, Karadeniz’in 
en büyük yaşam projesi olacak. Düzce’ye 
çok şey katacağından hiç şüphemiz yok. 
Biz de Esas Gayrimenkul olarak, geçmiş-
ten gelen bilgi birikimi, yurt içi ve yurt dı-
şının tecrübe ve vizyonunu Algün Park’ta 
sahaya yansıtmış olacağız. Bizim için alış-
veriş merkezleri her şehirde sosyal yaşa-
mın merkezidir. Burası da Düzce’nin mer-
kezi olacak. İş ortaklarımıza her zaman en 
doğru hizmeti verme odaklı çalışıyoruz. 
Bugünün değil, geleceğin projesini haya-
ta geçirmeye çalışacağız. Bunda çok id-
dialıyız. Türkiye’nin ve dünyanın eğlence, 
lezzet ve alışveriş markalarıyla Düzce’yi 
buluşturacağız. Bugün ilk adımını attığı-
mız Algün Park projesi, varlık yönetimi 
alanındaki çalışmalarımızda da önemli bir 
kilometre taşı olma özelliği taşıyor. Esas 
Gayrimenkul olarak, Türkiye’nin dört bir 
yanındaki büyük yatırımlarımızla bek-
lentileri en iyi ve en profesyonel şekilde 
karşılıyoruz. İş ortaklarımıza her zaman 
en doğru hizmeti verebilmek vizyonuyla 
çalışıp, bugünün değil, geleceğin proje-
lerini yaratma hedefi ile hareket ediyoruz. 
Algün Park da bunların birikimi oldu."

Kazım KöseoğluKazım Köseoğlu
Esas Gayrimenkul Esas Gayrimenkul 
Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu 
BaşkanıBaşkanı

Cihat AlgünCihat Algün
ALG Constructions ALG Constructions 
BaşkanıBaşkanı

Nevzat YavanNevzat Yavan
Esas Gayrimenkul Esas Gayrimenkul 
Varlık Yönetimi Varlık Yönetimi 
LideriLideri

Cem EriçCem Eriç
Esas Gayrimenkul Esas Gayrimenkul 
CEO’suCEO’su
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Alternatif Bank, 2021 yılı ikinci çeyrek sonu finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın, konsolide rakam-
lara göre aktifleri 37,3 milyar TL, nakdi ve gayri nakdi kredilerde ekonomiye sağladığı destek ise 34,1 

milyar TL oldu.

Alternatif Bank’ın yılın ikinci çeyreğinde 
konsolide rakamlarına göre toplam ak-
tif büyüklüğü 37,3 milyar TL seviyesinde 
gerçekleşti. Bankanın bu dönem nakdi 
(finansal kiralama alacakları dâhil) ve gay-
ri nakdi kredilerle ekonomiye sağladığı 
destek geçtiğimiz yılsonuna kıyasla %6,4 
artışla 34,1 milyar TL’ye yükseldi. Toplam 
mevduat hacmini %7,7 artışla 19,7 milyar 
TL seviyesine çıkaran Alternatif Bank’ın 
özkaynakları ise 2,5 milyar TL oldu. 

Çeyrek dönem sonuçlarıyla ilgili görüşle-
rini aktaran Alternatif Bank Genel Müdürü 
Kaan Gür, “Aşılama sürecindeki ilerlemeye 
rağmen pandeminin ekonomik etkilerinin 
kısmen devam ettiği yılın ikinci çeyreği-
ni de hedeflerimize paralel tamamladık. 
Başta TL ticari krediler olmak üzere, nak-
di ve gayri nakdi kredilerde reel sektöre 
sağladığımız desteği artırarak müşterile-
rimizin finansmana erişmelerine ve do-
layısıyla ekonomiye katkımızı sürdürdük. 
Bu dönemde ayrıca, dijital kanallarımız 
ve teknolojiye yaptığımız yatırımlar saye-

sinde bireysel bankacılıktaki müşteri ba-
zımızı ve mevduat tabanımızı genişletme 
hedefimizde başarılı bir ilerleme kaydet-
tik. Geçtiğimiz yılsonuna göre TL tasarruf 
mevduatı hacmimiz %12’lik bir büyüme 
gösterdi. Aynı dönemde dijital kanallar-
dan açılan hesapların oranı önemli bir ar-
tış göstererek %30’un üzerine çıktı. Buna 
ek olarak, özellikle bireysel müşteri ka-
zanımında sektöre büyük yenilik getiren 
görüntülü görüşme altyapımızı geliştire-
rek, önümüzdeki dönem hedeflerimiz için 
önemli bir kilometre taşını daha geride 
bıraktık. Bankamızın dijital dönüşüm yol-
culuğunda yaptığımız yatırımlarımıza hız 
kesmeden devam edeceğiz.” dedi.

Kaan Gür ayrıca, “Alternatif Bank olarak bu 
dönemde, ülke ekonomimizin sürdürüle-
bilir büyümesinde kritik öneme sahip dış 
ticarette de başarılı bir performans ortaya 
koyduk. Bankamızın önceliği kabul etti-
ğimiz ihracat odaklı büyüme stratejimiz 
doğrultusunda, yılın ilk yarısında finanse 
ettiğimiz ihracat hacmi, geçen yılın aynı 

dönemine göre %27 artarak 700 milyon 
USD oldu. Aynı dönemde toplam dış ticaret 
işlem hacmimiz ise geçen yıla göre %30 ci-
varı büyümeyle 1,8 milyar USD’ye ulaştı. Bu 
alanda ciddi bir büyüme ivmesiyle yolumu-
za devam ediyoruz. Dış ticaret odaklı büyü-
me stratejimizin güzel bir yansıması olarak 
da, 2017 yılında dâhil olduğumuz EBRD’nin 
‘Dış Ticaret Programı’ kapsamında üst üste 
4. yıl ‘Türkiye’nin En Aktif Kullanıcısı’ ödü-
lüne layık görülmenin gururunu yaşıyoruz. 

Her zaman olduğu gibi, basiretli ve da-
nışman bankacılık anlayışımızdan ödün 
vermeden, hedeflerimiz doğrultusunda 
Alternatif Bank’ı geleceğe taşımaya de-
vam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu 
dönemde, sağlıklı büyüme hedeflerimize 
odaklanmamızda en büyük dayanağımız 
hiç şüphesiz ki hissedarımız Commerci-
al Bank’ın bankamıza duyduğu güven ve 
planlı sermaye artışlarıyla sağladığı destek 
oluyor. Bu inançla, müşterilerimize, sektöre 
ve ülke ekonomisine değer yaratmayı sür-
düreceğiz.” diye konuştu.

ALTERNATİF BANK 
TÜRKİYE EKONOMİSİNE 
KATKI SAĞLAMAYA 
DEVAM EDİYOR 

Kaan GürKaan Gür
Alternatif Bank Genel MüdürüAlternatif Bank Genel Müdürü
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Perakende sektörü, tüketici davranışlarında-
ki ani değişimler, ürün çeşitlerindeki büyük 
değişiklikler ve online sipariş oranlarındaki 
yüksek artış ile uğraşırken, yenilikçi pera-
kendeciler pazarda yaşanan bu değişim-
lere, son derece odaklı ve teknoloji temelli 
müşteri deneyimleri oluşturacak girişimler 
yaparak yanıt veriyor. 

Bu çabalar takdir edilesi, ancak yeterli 
değil. 

Perakendecilerin otomasyonu artırmak, ve-
rimlilik kazanmak ve maliyetleri azaltmak 
için mağazaların idari operasyonlarına da 
odaklanmaları gerekiyor çünkü bu unsur-
lar, müşteriye dönük işlevlerin başarısı ve 
işletmenin finansal sağlığı için kritik öneme 
sahip. Perakendeciler, çalışanlarını ve işlet-
melerinin iç süreçlerini görmezden gelirse, 
müşteri deneyimine yönelik teknolojilere 
yapılan yatırımlar, istenen olumlu etkileri 
sağlamayabilir. 

Yanlış anlaşılmasın, burada amaç peraken-
decilerin, müşteri deneyimi yerine operas-
yonel verimliliğe odaklanması gerektiğini 
savunmak değil. Onun yerine, işletme ope-
rasyonlarını ve müşteri odaklı girişimleri 
birbirleriyle uyumlu hale getirerek farklılaş-
tırılmış ve teknolojinin etkin olduğu mağa-
za içi stratejiler geliştirilmesini önermek.  

Buna da akıllı mağaza adı veriliyor. 

Amazon Web Services (AWS) Global Bak-
kal, Zincir İlaç ve Market Perakende Başkanı 
Scott Langdoc, perakendecilerin, günü-
müzün rekabetçi perakende pazarında bir 
avantaja sahip olmaları için, verimliliklerini 
artırmalarına ve finansal durumlarını iyileş-
tirmelerine yardımcı olacak akıllı mağaza 
stratejileri sunuyor.  

Fizikseli ve Dijitali Birleştirin

Çok kanaldan satış yapan perakendeciler 
için online siparişlerinin tedariğini fiziksel 
mağazalarından sağlamak genellikle en 
etkili ve uygun maliyetli yöntem olmaya 
devam ediyor. Bazı perakendeciler, onli-
ne siparişlerin yüzde 90’a kadarını fiziksel 
mağazalarından karşılıyor. Bu da peraken-

decilerin mini tedarik merkezleri haline 
gelmelerini gerektiriyor, ancak mağaza içi 
yerleşimin ürün seçimi ve gönderimi düşü-
nülerek planlanmaması halinde bu hiç de 
ideal bir durum değil. Sonuçta sipariş başı-
na maliyet yükseliyor, bu da markayı olum-
suz etkileyebiliyor. 

Bu sorun, müşteriler pandemi sırasında 
online siparişe yöneldiklerinden, özellikle 
market segmentinde daha belirgin bir şekil-
de yaşanıyor. Marketlerin, siparişleri mağa-
zadan alıma veya teslimata hızlı bir şekilde 
hazırlayabilmeleri için mağaza çalışanlarını 
mobil yapay zeka/makine öğrenimi tabanlı 
tahmine dayalı araçlar ile donatmaları ge-
rekiyor. İngiltere merkezli bir market ve ha-
zır giyim perakendecisi olan Co-op, dijital 
ticaret stratejisinin bir parçası olarak, online 
siparişler için ürün bulma ve seçme aşama-
sında gereken süreyi azaltmak ve doğru 
siparişlerin doğru müşterilere veya tedariği 
sağlayacak kuryelere iletilmesinin düzenle-
mesini yönetmek için Naveo Commerce ve 
Bringg’in teknoloji çözümlerini kullanıyor. 

Perakende Çalışanlarının Müşterilerle 
Etkili İletişim Kurabilmelerini Sağlayın

Müşteriler, mağaza çalışanları ile daha an-
lamlı etkileşim kurmayı talep ettiklerinden, 
perakendecilerin de müşteri ile ilgilenen 
çalışanlarına, bilgi aktarma veya satış iş-
lemleri gibi etkileşimleri geliştiren mobil 
araçlar sağlamaları gerekiyor. Mağaza ça-
lışanlarının bu etkileşimleri kişiselleştire-
bilmeleri, mağazada veya zincir genelinde 
envanter durumunu anlayabilmeleri ve 
müşterinin istediği zaman, istediği yerde 
bir işlemi sorunsuz bir şekilde tamamlaya-
bilmeleri gerekiyor.   

Neiman Marcus, pandeminin başı olan 
2020 yılının Mart ayında fiziksel mağazala-
rını kapatmak zorunda kaldı. Perakendeci, 
AWS Lambda, Amazon Simple Storage Ser-
vice (Amazon S3), AWS Amplify, Amazon 
API Gateway, Amazon DynamoDB ve diğer 
AWS hizmetlerini kullanan, yüzde 100 bir 
AWS serverless uygulaması olan NM Con-
nect’i sadece iki hafta içinde geliştirerek 
hızla yön değiştirdi. Connect uygulaması, 
mağaza çalışanlarının evden çalışabilmele-

rine ve doğrudan müşterilere satış yapa-
bilmelerine olanak sağladı. Ayrıca Neiman 
Marcus’un mevcut e-ticaret hacmine ek 
olarak 3 milyon dolarlık günlük satış elde 
etmesine yardımcı oldu ve yüzde 2500 
gibi yüksek bir yatırım getirisi sağladı.  

Stok Yönetimini İyileştirmek için Akıllı 
Teknolojilerden Faydalanın 

Perakendeciler her zaman ürün bulunur-
luğunu iyileştirmek ve ürünlerin stokta 
kalmama durumunu ortadan kaldırmak 
için çaba göstermeli. Gerçek zamanlı raf 
sensörleri, akıllı video teknolojisi ve mo-
bil robotik ile perakendeciler stoğu azalan 
ürünleri hızlı bir şekilde belirleyebilir ve 
yenileyebilir.   

Tekrarlanan Görevleri Yönetmek için 
Otomasyon ve Robotik Kullanın 

Artık perakendecilerin yerleri temizleme 
ya da envanter yenileme gibi sayıca faz-
la ve sıkıcı işleri otomatikleştirmeleri için 
gelişmiş robotik çözümleri bulunuyor. 
ABD merkezli market Giant Eagle, stok ye-
nileme ve market bakımını kolaylaştırma 
amacıyla envanter ve market koşullarını 
analiz etmek için AWS çözüm ortağı Bra-
in Corp’un reyon-içi robotik platformunu 
kullanıyor. 

Mağaza Çalışanlarını Unutmayın 

Çalışanların eğitimi herhangi bir teknolo-
jinin kullanılmasının önemli bir parçasıdır. 
Akıllı mağaza girişimlerinizde, proje pla-
nınıza eğitimi de dahil ettiğinizden emin 
olun. Bu yazıda bahsedilen tüm stratejileri 
mükemmel bir şekilde uygulasanız bile, ça-
lışanlarınızı farklı teknolojileri kullanma ve 
anlama konusunda eğitirseniz daha yük-
sek bir yatırım getirisi elde edebilirsiniz. 
AWS’de çalışanlar için olumlu bir deneyim 
sağlayabilmek amacıyla kullanılabilirliği, iş 
akışlarını ve verileri mağaza çalışanlarının 
gözünden değerlendiriyoruz. Çalışanları-
nızı göz ardı edemezsiniz. Personelinizin, 
teknoloji ile sağladığınız çözümleri maksi-
mum fayda sunacak şekilde kullandıkların-
dan emin olmak için onlara eğitim vermeli 
ve gerektiğinde düzeltmeler yapmalısınız. 

PERAKENDE OPERASYONLARINI 
KOLAYLAŞTIRACAK AKILLI MAĞAZA STRATEJİLERİ
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Ortamdaki müzik, ürünün ya da markanın 
doğrudan algılanmasında çok etkili. Bu 
durum firmaları bu konuda kuruma özel 
çözümler aramaya yönlendiriyor. Peraken-
de sektöründe markalar, mağazalarındaki 
müziği de kurumsal kimliklerinin bir parçası 
olarak görmeye başladı. Bu noktada müzi-
ğin hem markayı yansıtması hem de tüketi-
cide olumlu algı yaratması özen gerektiren 
bir süreç. SMG, kendi geliştirdiği özel yazı-
lımın yanı sıra müzik direktörleri tarafından 
markaya özel hazırlanan müzik listeleri ile 
gün içinde farklı yayın saatlerine göre hiz-
met sunuyor. Müzikler hazırlanırken, firma-
ların hedef kitlesi, cinsiyet ve yaş gibi verile-
rinin temel alındığını söyleyen SMG Kurucu 
Ortağı Moris Alhale bu konuda şu bilgileri 
verdi: “Müzik, AVM veya mağaza içindeki 
trafiği ve satışları etkileyen önemli bir fak-
tör. Yavaş tempolu müziklerin ve yüksek 
tempolu müziklerin müşteri davranışla-
rı üzerinde farklı etkileri var. Hangi saatte 
ne tür şarkıların yayınlanacağı ve markanın 
imajına uygunluğu da çok önemli. SMG’nin 
dijital müzik iletim sistemi tüm bunların çö-
zümünü sunuyor. Pazarlama dünyası son 
yıllarda, müzik, koku, ambalaj, reklam, ürün, 
logo gibi bir uyarıcı karşısında tüketicilerin 
beyinlerinde oluşan tepkilerin saniye saniye 
ölçülmesi sonucunda, uyarıcının yarattığı 
hislerin analiz edilebildiği yöntemlere dört 
elle sarıldı. Bunun adı nöropazarlama!” 
Son yıllarda popüler olan nöropazarlama 
satıcıların göz bebeği haline geldi. Peki ne-
dir bu nöropazarlama? İnsan beynini ince-
leyip, ona göre satış teknikleri ve ortamını 
kurmaya yardımcı olur. Alışveriş ortamında 
olmazsa olmazlardan biri de mağazadaki 
müziktir. Araştırmalar sonucunda müziğin 

insanlar üzerinde etkileri saptanmıştır. 

Araştırma sonuçlarından örnekler

•Müzik vücut üzerine doğrudan etki eder, 
özellikle kalp atışlarını ve metabolizmayı 
düzenler.

•Belirli müzik türleri huzur veren endorfin 
hormonunun salgılanmasını artırır. Öğren-
meyi hızlandıracak ortamı; yani sakinliği 
sağlar.

•Beyne giden kan ve oksijen miktarı müzik 
dinlerken arttığı için uyarıcı ve harekete ge-
çirici etki yapar.

•Müzik matematikseldir! Bu durum bazı 
beyin devrelerini harekete geçirir; karmaşık 
fikirlerin daha kolay çözülmesini sağlar.

•Müzik ilham verir, duyguları harekete geçi-
rir. Yaratıcılığı artırır!

•Uzun vadede hafızayı geliştirir.

•Etkili öğrenmenin temel unsuru olan beynin 
her iki yarısının da iyi entegre olmasına yar-
dım eder.

•Müzik, dinleyenlere analitik düşünme bece-
risi kazandırır.

•Hafif müzik, hiperaktif çocuk ve yetişkenleri 
sakinleştirir.

Araştırmalar gösteriyor ki aslında beyinde 
bir müzik merkezi bulunmamakta. Ancak 
müzik dinlenirken sesin ritmi, melodisi, per-
desi aynı anda algılandığı için beynin tek bir 
bölgesinin değil belli bölgelerinin birlikte 
çalıştığı gözlemlendi. Müziğin beyinde “ödül 
sistemini” uyardığı keşfedildi. Bir araştırmada 
araştırmacılar deneklere sevdikleri parçaları 
dinletip o anda beyinlerinde uyarılan bölge-
lerin görüntülerini çıkardıklarında beyinde 
dopamin diye adlandırılan, psikolojik duru-
mu etkileyen bir molekül ortaya çıkıyor. Hat-
ta aşık olunduğunda müziğin uyardığı böl-
geyle aynı bölgeyi uyardığı görüldü. Böylece 
bu durumlar beynimizdeki ödül sistemini 
harekete geçiriyor ve bize hoş duygular his-

settiriyor.

İnsan beyninin sağ yarısı, olayları ve nesne-
leri sezgi yoluyla algılıyor, bu sayede insanlar 
herhangi bir olayı veya nesneyi beyinlerine 
daha çabuk kaydediyor ve daha kolay hatır-
lıyor. Konuyla ilgili SMG kurucu ortağı Moris 
Alhale, “Mağaza içerisinde ürünlerin müzik 
eşliğinde gösterilmesinin müşteriler üzerin-
deki etkisi tartışılmaz. Yayınlanan müzik, ma-
ğazanın veya teşhir edilen ürünlerin müşteri 
tarafından algılanmasını hızlandırır” dedi.

Seçilen müzik türlerinin müşterileri daha hu-
zurlu, sakin ve ticari mesajlara daha açık hale 
getirdiğini vurgulayan Moris Alhale, “Öte 
yandan, müziğin sesi müşterileri ne huzursuz 
edecek derecede yüksek, ne de onları etkile-
meyecek derecede düşük düzeyde olmama-
lıdır” diyor. Yayınlanan müziğin fon müziği 
izlenimi uyandırması gerektiğini, bu noktada 
mağaza içerisindeki yayın sisteminin de kali-
tesinin en önemli faktörlerden biri olduğunu 
vurguluyor. 

“Müziğin mağaza içi trafik akışı ve satışlar 
üzerinde etkisi çok büyük. Yavaş tempolu 
müzikler, yüksek tempolu müziklere kıyas-
la müşterileri mağaza içerisinde daha uzun 
süre tutar. Mağaza içerisinde huzurlu ve 
rahat bir biçimde alışveriş yapmayı engel-
leyecek şekilde çok fazla sayıda müşterinin 
olması durumunda yüksek tempolu müzik 
çalınarak, bu müziğin trafik akışını hızlandı-
rıcı etkisinden yararlanılabilir.'' 

Mağaza atmosferini sadece müzik etkilemez. 
Müzikle birlikte, görsel iletişimler, ışıklandır-
ma, renk ve koku da çok büyük önem taşır ve 
satın alma eylemini etkiler. Çünkü tüketicinin 
zihninde mağaza atmosferi yani bütün bu 
veriler bir toplam halinde algısal ve duygusal 
olarak alışverişe yansır. Her mağaza içinde-
ki atmosferle bir duygu yaratır. Tüketiciler 
olumlu duygular besledikleri mağazalarda, 
ürün veya hizmeti daha olumlu değerlendi-
rirler ve olumsuzlukları daha anlayışla kar-
şılarlar. Mağaza atmosferinin, işletmelerin 
temel amaçlarından biri olan satışı sağlaya-
bilmesi ve devamlı bir müşteri havuzu tut-
turabilmesi için hedef kitlenin beklentilerine 
göre oluşturulması gerekmektedir. 

MÜZİK AVM VEYA MAĞAZA İÇİNDEKİ TRAFİĞİ VE 
SATIŞLARI ETKİLEYEN ÖNEMLİ BİR FAKTÖR

Moris AlhaleMoris Alhale
SMG Kurucu OrtağıSMG Kurucu Ortağı
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TÜRKİYE’NİN 8. İSTANBUL’UN 4. AVM 
KÜTÜPHANESİ  RINGS AVM’DE AÇILDI 

Rings Alışveriş Merkezi, T.C. Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı ve Sancaktepe Belediyesi 
tarafından insanları her yerde, her mekân-
da kitapla buluşturmak misyonu ile Türki-
ye'nin 8. İstanbul'un 4. AVM kütüphanesi 
Rings AVM’de açıldı. 270 metrekare üze-
rine kurulu olan ve aynı anda 90 kişinin 
kullanabileceği Rings AVM Kütüphanesi 7 
bin kitap kapasitesine sahip.

Açılış töreni; T.C. Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, San-
caktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü 
ve Rings AVM’nin yatırımcısı olan Selin 
Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Ön-
cel’in katılımıyla gerçekleşti.

Törende konuşan T.C. Kültür ve Tu-
rizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah 
Demircan, "Malumunuz biz buralarda 
herhangi bir kira ödemiyoruz. Herhangi 
bir yatırım yapmıyoruz. Bütün bu me-
suliyeti AVM üstleniyor. Biz sadece ki-
tapları ve kütüphaneciyi koyuyoruz. Bu 
aslında sivil toplum ve kamu iş birliğiyle 
ortaya konmuş bir kültür hamlesi. El-
bette heyecanlıyız. Türkiye’de 500 adet 
AVM var. Her birinde böyle bir duyarlı-
lıkla kültür hamlesi başlatmış olsak, bu 
tabana yayılan kayda değer bir karşılığı 
olacaktır. Tabii elbette Kültür ve Turizm 
Bakanlığı olarak biz birçok yerde müs-
takil büyük kütüphaneler de yapıyoruz. 

Ama bunun tadı ve etkisi de farklı diye 
düşünüyorum. O süreç içerisinde bili-
yorsunuz gençlerimizin en çok ihtiyaç 
hissettiği şey, ders çalışma yerleri. İşte 
burada bir ders çalışma yeri oluşmuş 
oluyor. Aileler buraya geldiğinde, çocu-
ğunu buraya ders çalışmak için bıraka-
bilir ve güvenli alanda onlara da fayda 
oluşmuş olabilir" açıklamasını yaptı.

Yapılan açılış konuşmalarından sonra 
Bakan Yardımcısı Demircan ve berabe-
rindeki heyet ile kurdele kesilerek kü-
tüphane açılışı gerçekleştirildi. Bakan 
Yardımcısı Demircan kütüphaneyi geze-
rek gençlerle sohbet etti.
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MADAME COCO YURT DIŞINDA 
BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin lider ev tekstili ve de-
korasyon markası Madame Coco, 
2021 yılında 5 ülkede açtığı 8 farklı 
mağazasıyla yurt dışında büyüme-

yi sürdürüyor. Madame Coco; Gürcistan, 
Kosova, Irak, Azerbaycan ve Kuzey Make-
donya’nın farklı şehirlerinde açtığı mağaza-
larıyla, ürünlerini dünyanın birçok noktasına 
ulaştırmaya devam ediyor. 

2020 yılında hem Türkiye’yi hem de dünyayı 
etkisi altına alan pandemi süreciyle birlikte 
birçok sektörde köklü değişimler ve dönü-
şümler yaşandı. Bu süreci mağazalaşma ve 
e-ticaret tarafında güçlü stratejik adımlar-
la yürüten Madame Coco hem Türkiye’de 

hem de yurt dışı pazarında mağaza açılış-
larını sürdürdü. 

5 Ülke, 7 Şehir ve 8 Yeni Mağaza

Madame Coco, 2021 yılında da yurt dışı ma-
ğaza açılışlarına hız kesmeden devam edi-
yor. Ev tekstili ve dekorasyonunda kaliteli 
ve ulaşılabilir ürünleriyle hizmet veren Ma-
dame Coco, 2021 yılında 5 farklı ülkede ve 
7 farklı şehirde olmak üzere 8 yeni mağaza 
açılışına imza attı. 

Yurt dışı pazarında büyüme hedeflerine 
yönelik olarak; Irak’ta Erbil ve Duhok, Ko-
sova’da ise Priştine ve Ferizaj şehirlerinde 

nisan ve mayıs aylarında mağaza açılışlarını 
gerçekleştirdi. Haziran ve temmuz aylarında 
ise Gürcistan Tiflis başta olmak üzere, Azer-
baycan Bakü ve Kuzey Makedonya Skop-
je’de mağaza açılışlarını sürdürdü. Marka, 
Türkiye ve 16 ülkede hizmet verdiği 300’ün 
üzerinde mağazasıyla tüm dünyada 100 bin 
metrekarenin üzerinde satış alanına ulaştı.

Madame Coco’nun önümüzdeki süreçte 
yurt dışında yaklaşık olarak 20 yeni mağa-
za açma hedefi bulunuyor. Marka, yurt içi 
ve yurt dışı mağaza açılışları ile büyümeye 
devam etmeyi ve yeni operasyonlarıyla ülke 
ekonomisine katma değer sağlamayı plan-
lıyor. 
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İSTANBUL “EĞLENCENİN BAŞKENTİ”NE AKIN ETTİ
Türkiye’nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı İSFANBUL Tema Park, eğlence severlerle yeniden buluştu. 9 aylık uzun bir 

aranın ardından 10 Temmuz Cumartesi günü kapılarını tekrar açan İSFANBUL Tema Park’ın toplam 120 bin metrekarelik alan 
içerisinde bulunan 30’a yakın eğlence ünitesinin tadını çıkaran ziyaretçiler, uluslararası standartlarda alınan hijyen önlemleri 

sayesinde doyasıya eğlendi.

Tankut TongerTankut Tonger
İSFANBUL Tema Park DirektörüİSFANBUL Tema Park Direktörü

St i l Sahibi Miniklere
Özgün Tasarımlar

Zamansız özgün şıklığın doğallıkla harmonisi...

www.minisculebyebrar.com

Türkiye’nin dünya standartlarındaki ilk tema 
parkı İSFANBUL Tema Park, eğlence sever-
lerle yeniden buluştu. 9 aylık uzun bir aranın 
ardından kapılarını tekrar açan İSFANBUL 
Tema Park’ın toplam 120 bin metrekarelik 
alan içerisinde bulunan 30’a yakın eğlence 
ünitesinin tadını çıkaran ziyaretçiler, ulusla-
rarası standartlarda alınan hijyen önlemleri 
sayesinde doyasıya eğlendi.

Türkiye’nin ve dünyanın gözde eğlence 
merkezi İSFANBUL Tema Park, açık havada 
eşsiz bir eğlence yaşamak isteyenler için 
10 Temmuz Cumartesi tarihinde kapılarını 
tekrar açtı. 16 aydır süren pandemi koşul-
ları ve zaman zaman uygulanan karantina 
dönemlerinin ardından eğlenceyi özleyen 
ziyaretçiler, adrenalini zirveye çıkaran 30’a 
yakın eğlence ünitesinin tadını çıkardı. Hij-
yen önlemleri üst düzeyde tutulan ve sosyal 
mesafe kuralları çerçevesinde maksimum 
%50 kapasiteyle faaliyet gösteren İSFAN-
BUL Tema Park’ı ilk günü yoğun ilgi gördü.

Ziyaretçiler adrenalin dolu anlar yaşadı

Aile boyu eğlence deneyimi sunan İSFAN-
BUL Tema Park’ta 3 saniyede tam 100 km 
hıza çıkan dünyanın en iyi 4. Roller Coaster’ı 
“Nefeskesen”, 20 milyon dolarlık yatırımla 4 
bin metrekarelik bir alana konumlandırılan, 
İstanbul’un Fethi’ni insansı robotlarla anla-
tan “Fatih’in Rüyası” ilgi odağı oldu. Ayrıca 
50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan 
“Adalet Kulesi”, “Viking” ve efsanevi “King 
Kong” da en çok ilgi gören ünitelerin ara-

sında yer aldı.

“Güvenli Turizm Sertifikası’nı alan ilk 
tema park olduk”

İSFANBUL Tema Park’ın içerisinde bulunan 
ve her yaş kitlesinin damak zevkine uygun 
olarak hizmet veren cafe ve restoranların da 
açık olduğunu dile getiren İSFANBUL Tema 
Park Direktörü Tankut Tonger, “Karantina 
sürecinin ardından aldığımız önlemlerle bir-
likte açık havada güvenli bir eğlence ortamı 
sunuyoruz. Hijyen anlamında uluslararası 
standartlara sahip tedbirlerimiz sayesinde 
misafirlerimiz İSFANBUL Tema Park’ta gü-
venle ve gönüllerince eğlenmeye devam 
edecekler. Öte yandan ‘Pandemi Süresince 
Uygulanacak COVID-19 ve Hijyen Uygula-
maları Değerlendirme Kriterleri’ kapsamın-
da tüm koşulları yerine getirdiğimiz için 
Güvenli Turizm Sertifikası’nı alan ilk tema 
park olduk. Bu kapsamda ekiplerimizi ciddi 
bir eğitimden geçirdik. Tüm çalışanlarımız 
maske, siperlik ve el dezenfektanı kullanır-
ken, misafirlerimizin de bu kurallara uyup 
uymadıklarını sürekli kontrol ediyoruz. Üni-
telerimiz ile ortak alanlar, park açılışından 
önce ve açılışın ardından belli aralıklarla de-
zenfekte ediliyor” dedi.

İstanbul’un eğlence turizmindeki payı 
artacak

Tonger, İSFANBUL Tema Park’ın normal 
şartlarda günlük 10 bin misafiri ağırlayabi-
lecek kapasitede olduğunu, ancak ünitelerin 

sosyal mesafe kuralları kapsamında maksi-
mum %50 kapasiteyle faaliyet gösterdiğinin 
bilgisini verdi. İstanbul’un eğlence turizmin-
deki payını artırmak amacıyla gerçekleştir-
dikleri çalışmaları detaylandıran Tonger, 
şöyle devam etti: “Dünyanın en büyük üstü 
açık Hop-on Hop-off turizm operatörü ile 
anlaşma yaptık ve tur kapsamında İSFAN-
BUL Tema Park bilet satışlarının yapılmasını 
sağladık. Booking.com, Viator, GetYourGu-
ide, Expedia, Tiqets, Klook gibi en büyük 
küresel online seyahat acenteleri ile birlik-
te diğer bölgesel acentelerle de anlaşma-
lar yaparak, yabancı misafirlerin İSFANBUL 
Tema Park biletlerini henüz İstanbul’a gel-
meden satın almalarını sağladık.”
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ÜNLÜ&Co’nun danışmanlığını yürüttü-
ğü Tepe Güvenlik’in, İsveçli Securitas’a 
satışında imzalar atıldı. Bilkent Holding 
çatısı altında alarm sistemleri ve alarm 
izleme alanında faaliyet gösteren Tepe 
Güvenlik’in Securitas’a devri, Rekabet 
Kurulu onayının ardından tamamlana-
cak.

Türkiye’nin öncü yatırım hizmetleri ve 
varlık yönetim grubu ÜNLÜ&Co’nun 
Tepe Güvenlik’in münhasır finansal da-
nışmanlığını üstlendiği Tepe Güvenlik’in 
Securitas’a satışına ilişkin hisse satış 
sözleşmesi imzalandı. Bilkent Holding’e 
bağlı olarak elektronik güvenlik sistem-
leri satışı, montaj ve bakım işlerini sağ-
layan, kendine ait alarm izleme merkez-
leri ve sistemleri ile kurumsal ve bireysel 
müşterilere alarm izleme hizmetleri su-
nan Tepe Güvenlik A.Ş.’nin (Tepe Gü-
venlik) güvenlik hizmetleri sektörünün 
önde gelen isimlerinden İsveçli Secu-
ritas’a satışı Rekabet Kurumu onayının 
ardından tamamlanacak. İşlemin 2021 

ÜNLÜ&CO DANIŞMANLIĞINDA TEPE GÜVENLİK’İN 

yılının üçüncü çeyreğinde tamamlana-
cağı öngörülüyor. Satın alma işleminin 
tamamlanması ile beraber Tepe Güven-
lik, Securitas çatısı altında büyümesini 
sürdürecek. 

ÜNLÜ&Co’nun münhasır finansal danış-
manlığında gerçekleştirilen satış sonra-
sında Türkiye’de kurumsal ve bireysel 
müşteriler için avantajlar ve yeniliklerin 
sağlanacağı bir döneme girmeyi planla-
yan Securitas, küçük ve orta ölçekli iş-
letmelere elektronik güvenlik çözümleri 
sağlayan bir çözüm ağına ulaşmayı he-
defliyor. 

İbrahim Romano: “Uluslararası yatı-
rımcıların Türkiye’ye ilgisi devam edi-
yor”

ÜNLÜ&Co Kurumsal Finansman Danış-
manlık Yönetici Direktörü İbrahim Ro-
mano, son iki ayda Assan Gıda’nın Kraft 
Heinz’e satışı ve Tepe Güvenlik’in Secu-
ritas’a satışı olmak üzere iki önemli satın 

almaya danışmanlık yaptıklarını kaydede-
rek, “Bu işlemler, uluslararası şirketlerin 
Türkiye’de uzun vadeli yatırım yapma işta-
hının devam ettiğinin de önemli gösterge-
si oldu. Kurumsal finansman ve danışman-
lık hizmetlerinde pazarda lider konumda 
bulunan ÜNLÜ&Co olarak Türkiye’nin ge-
leceğine ve büyüme potansiyeline olan 
inancımızla ülke ekonomisine desteğimizi 
sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Batuhan Benli: “Şirket birleşme ve satın 
alma pazarında hareketlilik sürecek” 

ÜNLÜ&Co Kurumsal Finansman Danış-
manlık Bölümü Direktörü Batuhan Benli, 
“Bu önemli işlemi Tepe Güvenlik’in mün-
hasır finansal danışmanı olarak başarıyla 
sonuçlandırmış olmaktan dolayı mutlu-
yuz. Gelişmeler bize, yabancı yatırımcıların 
Türkiye’deki stratejik sektörlere, alanın-
da lider şirket ve markalara olan ilgisinin 
devam ettiğini ve Türkiye M&A pazarının 
kısa ve orta vadede hareketli geçeceğini 
gösteriyor” dedi.

İbrahim Romanoİbrahim Romano
ÜNLÜ&Co Kurumsal Finansman Danışmanlık ÜNLÜ&Co Kurumsal Finansman Danışmanlık 
Yönetici Direktörü Yönetici Direktörü 

Batuhan BenliBatuhan Benli
ÜNLÜ&Co Kurumsal Finansman Danışmanlık ÜNLÜ&Co Kurumsal Finansman Danışmanlık 
Bölümü Direktörü Bölümü Direktörü 

SECURITAS’A SATIŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI  
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NORMALLEŞME SONRASI İŞ YERLERİNDE EKİP YÖNETİMİ VE
 LİDERLİK NASIL OLMALI? 

Küresel salgın ile mücadele döneminde alınan önlemler kapsamında iş yerleri uzun süre kapalı kaldı. Uzaktan 
çalışma uygulamaları ile birçok kurum kültürü etkilendi, ekip yönetimi zorlaştı. Sayıca küçülen ekipleri, değişen 

maliyetleri, öngörülemeyen krizleri yönetmek durumunda kalan şirket yöneticilerini şimdi ise normalleşme ile birlik-
te yeni görevler bekliyor. İş hazırlama, motivasyon sağlama gibi liderlik becerilerinin de gerektiği normale dönüş 

döneminde Yönetici Koçu Pelin Narin Tekinsoy etkili liderlik ve ekip yönetimi üzerine önerilerde bulundu. 

İçinden geçtiğimiz pandemi dönemi ve yeni 
geçilen normalleşme uygulamaları günlük 
hayatta olduğu kadar iş hayatında da birçok 
etki oluşturuyor. İş yerlerinde bireysel başarı 
ve ekip başarısı için iyi liderlik vasıfları olan 
yöneticilere her zamankinden daha çok ih-
tiyaç var. Yönetici Koçu, Yazar Pelin Narin 
Tekinsoy yöneticilikte ve şirket politikala-
rında Covid-19’dan önceki dünya düzenine 
dönmenin başarısızlık olacağını, bu süreçte 
yapılması gerekeni deneyimleyerek öğren-
diğimiz yeni kriz yönetimi anlayışıyla hare-
ket etmek, dayanıklı liderlik gibi özelliklerin 
geliştirilerek, eskisinden çok daha iyi bir 
noktanın hedeflenmesi gerektiğini belirtti. 
İyi liderlik yapmak isteyen kişilere önerilerde 
bulundu.

Dayanıklı liderlik edebilenler kazanacak

Günlük hayatta, ailede, iş hayatında geç-
tiğimiz aylar boyunca öğrendiğimiz kısıtlı 
imkânlar ile çalışmak, kısıtlı iletişim, kaynak-
ların doğru kullanılması, daha fazla tolere 
edebilme becerisi gibi özellikleri şimdi yeni 
düzende uygulama şansımız var. Bunlar şir-
ketleri, ekipleri eskisinden de ileriye götüre-
cek beceriler. Güven ise paydaşlar arasında 
dört farklı boyutta; fiziksel, duygusal, finan-
sal ve dijital olarak, beslenir ve inşa edilir. 
Salgınla mücadele süreci, güven oluşturmak 
veya kaybetmek için daha fazla fırsat sunan 
bu dört boyutta paydaş duyarlılığını da art-
tırdı. Şimdi dayanıklı liderlik yapabilmek için 
dışarıya bakmak, başarılı bir gelecek hayal 
etmek, güveni de benimseyerek ekiplere 
enerji verme zamanıdır. 

Yeni yöneticilik trendi: Uzmanlaşma de-
ğil çoklu gelişim ve çapraz eğitim

Son 30 yılda bir konuda uzmanlaşmak po-
püler ve önerilen olsa da pandemi ile birlik-
te birden fazla uzmanlaşma alanları doğdu. 
Farklı konularda bilgi ve tecrübe sahibi olan 
yöneticilere daha çok ihtiyaç duyuldu. Bir 
konuda uzmanlaşmak iş yerlerinde güvenli 
görünse de bundan sonraki süreçte şirket 
geleceği ve rakiplerden ayrılmak için farklı 
konularda bilgi sahibi olmak önemli. Yö-
netici Koçu Pelin Narin Tekinsoy, Rönesans 
döneminde öne çıkan Leonardo Da Vinci’yi 

örnek göstererek kendisinin yalnızca ressam 
değil, o dönemin zorlu şartlarında aynı za-
manda bir filozof, mimar, mühendis, ana-
tomist, matematikçi, heykeltıraş gibi farklı 
alanlarda da uzmanlığı bulunan bir başarı 
timsali olduğunun altını çizdi. Şimdiki dö-
nemin koşullarında iyi liderlik becerileri olan 
ve kendini farklı alanlarda da geliştirmiş kişi-
lerin ekiplerini, şirketi ve bağlı oldukları ku-
rumları çok daha ileriye taşıyacağını belirtti. 

Sahip olunması gereken liderlik becerileri 

Lider, doğal ilişki kurucu ve organizasyonel 
yapıdaki dinamiği kolaylıkla sağlayacak ki-
şidir. Ekip ruhu denilen o görünmez enerji 
tam da buradan başlar. Bu kişi olayları tek 
bir yönden değil, bütünü görecek büyük 
pencereden ya da yukarıdan bakan bir dış 
gözle değerlendirme yetisine sahiptir. Ola-
bilecek riskleri daha önceden görür ve ön-
lem alır. Tüm ekibi içinde bulunduğu du-
ruma, zihinsel ve ruhsal olarak hazırlar. Her 
zaman bir B planı olsa da duruma göre C ve 
D planları da geliştirebilir. Ekibin koordineli 
ve uyumlu çalışması için olası anlaşmazlıkları 
anlar ve bunların üstesinden gelmesini bilir. 
İyi bir gözlemcidir. Dedikodulara takılı kal-
maz, kendi tespit yeteneği yüksektir ve he-
def doğrultusunda hareket eder. Bu yüzden 
ekip motivasyonunun yüksek tutulmasının 
yanı sıra işlerin sürdürülebilirliğini sağlama 

noktasında da en büyük görev onundur. Bu-
radaki en önemli liderlik becerisi ise liderle-
rin çalışanlarla kurdukları ilişkilerdir. Bireysel 
olarak kişinin kendisiyle ve diğerleriyle olan 
ilişkileri her zaman süreç yönetiminde en 
önemli püf noktasıdır. 

Yeni normalleşme sürecini liderler nasıl 
yürütecekler?

Kapalı kalınan sürenin uzaması ve giderek 
azalan çalışan sayısı ile iş tamamlamaya ça-
lışmak stres ve içsel öfke oluşturur. Liderler 
bu sebeple stres yönetimi ve öfke kontrolü 
için çalışmalar yapmalı. Bu süreçte sadece 
anı kurtaran değil sürdürülebilirliği olan ça-
lışmalar yapmak önemlidir. Bu da akıl, man-
tık, şuur üçgenini çalıştırmakla mümkündür. 
Bu kısım liderleri eleştiriye açık tutar ve on-
lara gelişim alanı sağlar. 

Liderler gücün, kendi doğal olan halleri ol-
duğunu göstermeliler. Bir şey yapmadan 
dahi güçlü görünmek kabul getirir ve bu ka-
rizmatik liderlere hastır. Her zaman verilecek 
bir cevabın olması gerekliliği yerine ekibe 
güvenerek, en doğru cevabı birlikte bulunan 
çözümlerden yola çıkarak vermek daha do-
ğal bir güç getirir.

Yeni liderlik anlayışı üzerine yapılan ça-
lışmalar 

Dünyanın önde gelen yönetim danışman-
lık şirketlerinden The Boston Consulting 
Group’un (BCG) Kıdemli Ortağı ve Genel 
Müdürü Rainer Strack ve ekibi tarafından 
kaleme alınan bir makalede baş, kalp ve el-
lerin üç temel unsurunu bir araya getirerek, 
empati ve uyarlanabilirliği birleştiren liderli-
ğe odaklanılıyor. Yönetici Koçu Pelin Narin 
Tekinsoy, bu araştırmada geçen “Baş” gele-
ceği hayal etmeyi ve başarılı olmak için ge-
reken öncelikleri belirlemeyi, “Kalp” çalışan-
lara ilham vermeyi ve güçlendirmeyi, “Eller” 
ise yenilikçi olmayı ve çevik yetenek yöneti-
mini temsil ettiğine değinildiğini belirtirken; 
yeni dönemde liderlere hayal güçlerini ça-
lıştırmalarını, önceliklerini belirlemeyi, ilham 
kaynağı olmalarını, yenilikleri takip etmele-
rini hatta öncü olmalarını ve yetenekleri iyi 
yönetmelerini öneriyor. 

Pelin Narin TekinsoyPelin Narin Tekinsoy
Yönetici KoçuYönetici Koçu

www.balondayız.com
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EMAAR SQUARE MALL’UN RENKLİ ATMOSFERİNDE DÜNYA 
MÜZİKLERİ EŞLİĞİNDE LEZZET ŞÖLENİ

Geniş ve ferah açık hava alanlarıyla öne çı-
kan Emaar Square Mall,

teras alanında beş ülkenin canlı müzik per-
formansları eşliğinde her zevke uygun res-
toranlarında eğlence ve gastronomiyi bir 
arada sunuyor.

Ferah açık hava alanları, geniş meydanları 
ve restoranları ile öne çıkan Emaar Squ-
are Mall; haftanın iki günü moda ile orta 
meydan ve teras alanında sergilenen La-
tin, Küba, İspanya, Balkan ve Arjantin mü-
zikleri canlı performansları eşliğinde leziz 
yemeklerin, açık havanın, alışverişin tadını 
eğlenceli bir ortamda çıkarmak isteyen ko-
nuklarını bekliyor. Gastronomi, alışveriş ve 
eğlencenin Anadolu Yakası'ndaki bir nu-
maralı adresi Emaar Square Mall; ağustos 
ayı ortasına kadar sürecek dünya müzikleri 
canlı performansları ile Türkiye’den ve dün-
yadan ziyaretçilerine unutmayacakları, sıra 
dışı anlar yaşatmayı hedefliyor.

Yenilenen dekorasyonu ile Emaar Orta 
Meydan, hafta sonları dünya müziklerin-
den canlı performansları dinleme ve hafta 
içi dostlarla açık havada keyifli vakit geçir-
me imkânı sunarken, her zevke hitap eden 
muhteşem lezzetlerdeki geniş restoran seç-
kisi ile Emaar Square Mall, konuklarına eşsiz 
bir gastronomi deneyimi yaşatıyor.

Emaar Square Mall alışveriş için gelen ko-
nuklarına sunduğu “Teras Kampanyası” ile 
teras restoranlarında kullanabilecekleri 50 
TL hediye kuponu vererek, eşsiz lezzetler 
ile buluşturuyor. Alışveriş ve gastronomiyi 
buluşturan bu kampanya ile Emaar Square 
Mall aynı gün içerisinde AVM içerisindeki 
mağazalardan tek seferde 500 TL ve üzeri 

alışveriş yapan misafirlerine teras restoran-
larında geçerli 50 TL hediye kuponu sunu-
yor. 

Emaar’ın Ünlü Restoranları Lezzetlerini 
Konuşturuyor 

İstanbul’un en çok tercih edilen mekânla-
rından Cantinery’nin Emaar Square Mall 
şubesi Cantinery at the Square; özündeki 
lokal yemek kültürünü, modern bir şekilde 
yorumladığı tatlarla Anadolu Yakası'ndaki 
müdavimlerini ağırlıyor. 

Özel yemekleri, imzalı kokteylleri ve Fransız 
kahvaltısı ile ünlü Hudson da Emaar Square 
Mall’de… Tadından vazgeçilemeyen enfes 
lezzetler, Hudson’ın etkileyici menüsünde 
yer alıyor.

Adını Harbiye'nin arka sokaklarına gizlenmiş 
bir hamburger cenneti olarak doğmasından 
alan Zula, Emaar Square Mall mağazasın-
da burger severlere yumuşak ekmeklerinin 
arasında iyi pişmiş, suyunu kaybetmemiş 
köftelerle hazırlanan nefis burgerler ile bu-
luşturuyor.

 Çin, Japon ve Thai mutfağından yemeklerin 
yer aldığı geniş bir menüye sahip Sushico 
ile Asya mutfağına giderken; her damak 
tadına hitap eden lezzetleri ve güler yüzlü 
ekibi ile ön plana çıkan Big Chefs konforlu 
buluşma noktalarından biri olmaya devam 
ediyor. Modernize Türk Füzyon Mutfağının 
Akdeniz esintileri taşıyan The Galliard dene-
yimlenmesi gereken lezzetler arasında yer 
alıyor. 

Fransız mutfağının ve dünya lezzetlerinin şık 
ve özenli sunumlarını sevenleriyle bir ara-

ya getiren Vakko Bistrot;  öğlen ve akşam 
yemeklerine sofistike yorumlar katarken, 
Vakko Patisserie Petit Four, lezzetli tatlıları 
ile çikolata sevenleri buluşturuyor. Gast-
ropub'ları aratmayan menüsü, keyifli barı 
ile Tickerdaze’e, canlı performansların akla 
gelen ilk adresi Hayal Kahvesi eşlik ediyor. 
Anadolu lezzetlerini Bedri Usta Kebap’tan 
yerken, dünya mutfağının leziz tatlarına ev 
sahipliği yapan Huqqa ve dostlarla bir araya 
gelmenin keyfini süreceğiniz The House Ca-
fe’nin yanı sıra İtalyan mutfağının kalıplara 
sığmayan hali Paps Italian açık havanın tadı-
nı çıkarmak isteyenlerin bir numaralı tercihi 
haline getiriyor.  
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ANKAMALL’A EN ÇEVRECİ ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÖDÜLÜ 

ANKAmall, gerçekleştirdiği çevre dostu çalışmalardan ötürü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
“En Çevreci Alışveriş Merkezi” ödülüne layık görüldü.

ECE Türkiye tarafından yönetilen, Türki-
ye’nin önde gelen alışveriş merkezlerinden 
ANKAmall, çevre konularındaki duyarlılığı 
ve yenilikçi çalışmalarıyla Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı tarafından verilen “En Çevreci 
Alışveriş Merkezi” ödülünü almaya hak ka-
zandı.

Sürdürülebilir Bir Çevre için Trijeneras-
yon Sistemi

Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezlerin-
den biri olarak elektrik enerjisi üretiminden 
sıfır atık projesine kadar birçok çalışma ger-
çekleştiren ve sürdürülebilir bir çevre hede-
fiyle çok önemli faaliyetleri hayata geçiren 
ANKAmall, 2016 yılında devreye aldıkları 
trijenerasyon sistemiyle elektrik üretirken, 
ısıtma ve soğutma da elde ediyor. Bu sis-
temde yerinde doğalgaz ile yerinde elektrik 
enerjisi üretimi sağlanıyor; elektrik enerjisi 
üretilirken, aynı zamanda o jeneratörün eg-
zozundan dışarıya verdiği ısı ve bloğundaki 
sıcaklık kullanılarak binada ısıtma suyu elde 
ediliyor. Klima santrallerindeki içeri üflenen 

hava da ısıtılıyor; böylelikle kışın büyük bir 
enerji tasarrufu elde ediliyor. Ortaya çıkan 
ısı atmosfere atılmadan suyun ısınmasın-
da da kullanılıyor. Trijenerasyondaki ikinci 
bir özellik de yine bu blok ve baca gazının 
ısısıyla soğutma sağlayan bir teknoloji olan 
absorbsiyon chiller makinesi ile egzoz ga-
zındaki ısı soğutma enerjisine çevrilerek 
yazın binanın soğutulmasında kullanılıyor. 
ANKAmall yatırımcının desteğiyle kurulan 
bu sistem sayesinde hem elektriğin hem de 
sıcak ve soğuk suyun büyük bir kısmı kar-
şılanıyor.

Geri dönüşümle “Atık Evi”

Çevreci yaklaşımlarının ve sosyal sorumlu-
luk projelerinin yanı sıra başkentin sosyal 
hayatına da büyük bir katkı sağlayan AN-
KAmall’un geçtiğimiz dönemde gerçekleş-
tirdiği Kırmızı Kış Festivali’nde kullanılan 
evlerden biri değerlendirilerek Atık Evi hali-
ne getirildi. Dönüştürülerek yeşile boyanan 
Atık Evi, çöpleri ayrıştırmak amacıyla büyük 
bir titizlikle kullanılıyor ve örnek olarak gös-

teriliyor. Yeni bir atık oluşturmak yerine yine 
var olan malzemenin kullanılmasıyla hayata 
geçirilen Atık Evi’nde atıklar da kâğıt, plastik 
ve cam olarak ayrıştırılıyor; Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı’nın internet sitesine girişleri 
yapılarak kayıt altına alınıyor.
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DARK WEB’DE SATIŞA ÇIKARILAN  
KURUMSAL KİMLİK BİLGİLERİ

 İÇİN ATILMASI GEREKEN 5 ADIM!
 

Yusuf EvmezYusuf Evmez
WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü 

İnternetin karanlık yüzü Dark Web’de has-
sas bilgilerin satışı artarken, şirketler zorlu 
süreçlerden geçiyor. Geçtiğimiz yıl Dark 
Web’de satışa çıkarılan kurumsal kimlik 
bilgilerinin %429 oranda arttığına dikkat 
çeken WatchGuard Türkiye ve Yunanistan 
Ülke Müdürü Yusuf Evmez, kimlik bilgileri-
ni güvende tutmak isteyen kurumlar için 5 
önemli adımı sıralıyor.

Kullanıcılarının IP adreslerini gizleyebilen ve 
anonim web sitelerinden meydana gelen 
Dark Web, şirketleri zorlu durumlarla baş 
başa bırakıyor. Yapılan araştırmalar, geçtiği-
miz yıl Dark Web’de açığa çıkan kurumsal 
kimlik bilgilerinin %429 oranda arttığını ra-
porlarken, daha önce ihlal yaşayarak verileri 
Dark Web’e sızdırılmış çalışan ya da müşteri 
bilgilerine erişebilen hackerler, hassas veri-
leri kullanarak kazançlarını artırmak istiyor. 
Çalınan kurumsal kimlik bilgilerinin mali 
kayıplara ek olarak şirket itibarının zede-
lenmesine ve fikri mülkiyetin kaybolmasına 
neden olabileceğini belirten WatchGuard 
Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf 
Evmez, kurumsal kimlik bilgilerini güvende 
tutmanın 5 yolunu paylaşıyor.

Dark Web’de Yer Alan Kurumsal Kimlik 
Bilgileri Hackerler için Biçilmez Kaftan!

Birçok şirket, gelirini artırmak isteyen hac-
kerlerin düzenlediği siber saldırıların hede-
finde bulunuyor. Özellikle önemli verilerin 

satışa sunulduğu Dark Web ise hackerlerin 
amaçları doğrultusunda hareket etmeleri-
ni kolaylaştırıyor. Dark Web’de açığa çıkan 
kurumsal kimlik bilgileri için istenen fiyatın, 
işletmelerinin ne kadar gelir elde ettiği gibi 
çeşitli faktörlere bağlı olduğuna ve özellikle 
kurumlara ait bilgilerin 120 bin dolara kadar 
açık artırmaya çıkarılabildiğine dikkat çeken 
Yusuf Evmez hem büyük hem de küçük öl-
çekli kurumların para kaybı yaşamamaları 
için gerekli önlemleri alması gerektiğini ak-
tarıyor.

Veriler Dark Web’de Bulunuyorsa He-
men Yapılması Gerekenler

WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke 
Müdürü Yusuf Evmez, kurumsal kimlik bil-
gilerinin güvende kalmasını sağlamak için 
her kurumun atabileceği 5 adımı paylaşıyor.

1. Tüm şifreleri düzenli olarak değiştirin.
Çalışanlarınız parola konusunda her şeyi 
doğru yapsa bile şirketinizin kurumsal kim-
lik bilgileri Dark Web’de görünmeye devam 
edebilir. Şirket genelinde parolalarınızı dü-
zenli olarak değiştirdiğinizden emin olma-
lısınız.

2. Ek tehditleri gözden kaçırmayın. Veri ihlali 
veya Dark Web tehdidi nedeniyle meydana 
gelebilecek ek güvenlik açıklarını kontrol 
etmek için IT ekibinizle bir güvenlik deneti-

mi yapmayı planlayabilirsiniz.

3. Çok faktörlü kimlik doğrulamayı (MFA) 
etkinleştirin. MFA, ekstra bir koruma kat-
manı ekleyerek siber suçluların başka biri 
olarak oturum açmasını çok daha zor hale 
getirir. Bu çözümü devreye alarak yalnızca 
çalışanlarınızın şirket kimlik bilgilerini değil, 
aynı zamanda VPN erişimini ve bulut uygu-
lamalarını da korumuş olursunuz.

4. Çalışanlarınızın güvenlik bilincini artırın. 
Çalışanları, siber tehditler ve bunların nasıl 
tespit edileceği konusunda eğitmek, saldı-
rıları azaltmak için çok önemlidir. Düzenli 
olarak güvenlik tatbikatları düzenleyerek 
çalışanlarınızın gerçek dünyadaki kimlik avı 
saldırılarına ve diğer şifre saldırılarına aşina 
olmalarına yardımcı olabilirsiniz.

5. Dark Web'i izleyin. Veri ihlalleri ile her 
zaman karşılaşabilirsiniz. Şirket verilerini-
zin açığa çıkması durumunda hızlı hareket 
edebilmeniz için Dark Web’de düzenli ola-
rak arama yapmalısınız. Şifrelerin güvenli-
ğini üst düzey sağlayan çok faktörlü kimlik 
doğrulama çözümü WatchGuard AuthPoint 
aracılığıyla hizmete sunulan Dark Web Scan 
servisinden şirketlerin bu konuda destek 
alabileceğini belirten Yusuf Evmez, şirketle-
re ve bireysel kullanıcılara ait bilgilerin Dark 
Web üzerinde satışa sunulup, sunulmadı-
ğını bu servis yoluyla anlamanın mümkün 
olduğunu aktarıyor.
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17,5 milyon dolarlık ihracatı ile sektör ba-
zında İnegöl’ün en çok mobilya ihraç eden 
markası olan Weltew Home, Rusya, Pakistan 
ve Libya’da açtığı yeni mağazaları ile dünya 
mobilya pazarında boy göstermeye devam 
ediyor. 

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan 
Weltew Home Yurt Dışı Satış Müdürü Okan 
Özkan, “2021 yılında hem yurt içi hem de 
yurt dışında şubeleşme hedeflerimizi bir 
önceki seneye göre arttırarak giriş yapmış-
tık yeni açılan mağazalarımızla birlikte yurt 
dışında 57 mağaza sayısına ulaştık. Katma 
değeri yüksek olan mobilya ürünlerimiz yurt 
dışında oldukça ilgi görüyor. İhracat kana-
lıyla bugün dünyanın 60 ülkesinde ürünle-
rimiz hanelere giriyor. Ancak biz yalnızca 
ürün olarak değil Türk mobilyasının yurt dı-
şında markalaşması adına da mağazalaşma 
yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi. 

“Katma değerli ürün ihracatında sektör 
ortalamasının üzerindeyiz”

Weltew Home Yurt Dışı Satış Müdürü Okan 
Özkan, “Firma olarak mobilya sektör orta-
lamasının 2,5 katından daha fazla katma 
değerli ürün ihracatı gerçekleştiriyoruz. 
Geçtiğimiz 10 yılda sürekli artan ihracat 
rakamlarımız ve oranlarımız ile son 3 yıldır 
ürettiğimiz her ürünün %50’sini ihraç eden 
bir firma haline geldik. 2020 yılı pandemi 
sürecinde ihracat rakamımızı dolar bazın-
da %15 arttırdık. Bir önceki yıla oranla %40 
civarında büyüme gerçekleştiren şirketi-
miz, ihracat kanadında ise 2021 yılının ilk 6 

ayında dolar bazında %60 büyüme ivmesi 
yakaladı. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ve-
rilerine göre 2020 yılında İnegöl’ün en çok 
mobilya ihraç eden markaları arasında 1. 
sırada yer alan Weltew Home, Türkiye sıra-
lamasında ise ürettiği ana ürün gruplarında 
ilk 3’te yer aldı. İhracat alanındaki bu başa-
rımız İnegöl Mobilya İhracatçıları Derneği 
(İMİDER) tarafından verilen ödülle bir kez 
daha taçlandırıldı” diye konuştu.
 
Okan Özkan ayrıca, “İzlediğimiz başarılı 
stratejiler ile markamızın son 5 yılda yüzde 
yüz büyümesini sağladık. Normalleşme sü-
recinin olumlu yansımalarını genel hatlarıy-
la gördüğümüz bu günler neticesinde yılın 
ikinci yarısında da hedeflerimize ulaşmak 
amacıyla yatırımlarımıza devam edeceğiz. 
2021 yılında Kuzey Irak’ta, Libya’da, Pakis-
tan ve Rusya’da yeni mağaza açılışları ger-
çekleştirdik. Uzun vadeli planımız ise mağa-
zacılık yönetiminde edindiğimiz tecrübeleri 
gelişmiş ülkelerde başta Amerika ve AB üye 
ülkelerinde kullanmak yönünde olacak” 
diye ifade etti.

Yılın ikinci yarısında büyüme çıtasını 
yükseltiyor

Weltew Home Yurt Dışı Satış Müdürü Okan 
Özkan, “Türkiye genelinde kendi Gümrük 
Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodları-
mızda en çok mobilya ihraç eden ilk 3 fir-
ma arasında yer almayı başardık. Hedefle-
rimiz çok büyük ve hedeflerimize ulaşmak 
için yapmamız gereken yatırımları yaparak 
hedef pazarlarımızdaki pasta payımızı ve 
marka bilinirliğimizi arttırmaya devam edi-
yoruz” dedi.

“Uçakla 4 saat uzaklıktaki pazarlar bizim en 
kolay ulaşabildiğimiz, kültürel bağlarımızın 
yüksek olduğu, Türkiye markasının ve Türk 
mobilyasının imajının yüksek olduğu pazar-
ladır” diye belirten Okan Özkan, “Bu bölge 
1,6 milyarlık bir nüfus ve 30 trilyon dolarlık 
bir pazara tekabül etmektedir. Bu pazarlar-
daki yatırımlarımızı arttırarak sürdürmeyi 
amaçlıyoruz. Yılın ikinci yarısında da hedef 
çıtamızı yükseltiyoruz” diyerek sözlerini 
noktaladı. 

WELTEW HOME’DAN RUSYA 
PAKİSTAN IRAK VE LİBYA’DA 

YENİ MAĞAZA YATIRIMI 

Okan ÖzkanOkan Özkan
Weltew Home Yurt Dışı Satış Weltew Home Yurt Dışı Satış 
Müdürü Müdürü 
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Perakende sektörünün tecrübeli 
isimlerinden Bülent Gürcan, Türki-
ye’nin lider kişisel bakım marketi 
Gratis’e CEO olarak atandı.
 
Kişisel bakım perakendesinin öncü ve lider 
markası olan Gratis’e Bülent Gürcan yeni 
CEO olarak atandı. Perakende sektöründe-
ki 20 yılı aşkın kariyeri boyunca birçok üst 
düzey yöneticilik görevini başarı ile yürüten 
Bülent Gürcan, 2 Ağustos 2021 itibarıyla 
Gratis CEO’su olarak göreve başlayacak.
 
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamam-
layan Bülent Gürcan, profesyonel kariyerine 
1991 yılında İzdaş’da başladı. Sonrasında sı-
rasıyla Sony, Max Mara, Topshop Topman/
Giysa, Başer Holding, Kliksa ve Teknosa’da 
çeşitli üst düzey yönetim görevlerini üstlen-
di. Kariyeri sürecinde INSEAD (The Busıness 
school fort the World) ve ACTP’de (Accredi-
ted Coach Training Program) pek çok eği-
tim programına katıldı.    

2013-2015 yılları arasında MediaMarkt’ta 
ve 2015 yılından bugüne kadar da Tekno-
sa’da CEO olarak görevini sürdüren Bülent 
Gürcan aynı zamanda Avrupa’nın en büyük 
satın alma gurubu Euronics GEIE’nin de yö-
netim kurulu üyesi. 

İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Bü-
lent Gürcan, evli ve bir çocuk sahibi.

GRATİS’TE 
ÜST DÜZEY 
ATAMA

Bülent GürcanBülent Gürcan
Gratis CEO'suGratis CEO'su
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Sabancı ailesinin ikinci kuşak temsilcisi Türk 
iş insanı ve hayırsever Şevket Sabancı, 85 
yaşında hayata gözlerini yumdu. Saban-
cı'nın naaşı, Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Camii'nden kaldırılarak, Karacaah-
met Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defne-
dildi.

Hacı Ömer ve Sadıka Sabancı çiftinin dör-
düncü çocuğu olarak, 1936’da Kayseri’nin 
Talas ilçesinde dünyaya gelen Şevket Sa-
bancı, iş hayatı ile çocukluk yaşlarında tanı-
şıyor. Tarsus Amerikan Koleji’nde okuduğu 
yıllarda, hayatının belki de dönüm noktası 
sayılabilecek o kararı alıyor ve babası Hacı 
Ömer Sabancı’ya, “Çalışmak istiyorum” di-
yor. İş hayatına atılmak için çocukluktan bu 
yana hevesli olan Şevket Sabancı, ilk iş tec-
rübesini ise 13 yaşındayken deneyimlemeye 
başlıyor. 

Başladığı bu serüvenle ileriki yıllarda tekstil 
mühendisi olmayı hedefleyen Şevket Sa-
bancı, Tarsus Amerikan Koleji’nin ardından 
İngiltere'de Manchester University'de Teks-
til Mühendisliği okuyor. Tekstil şirketlerinde 
çeşitli üst düzey görevler aldıktan sonra, 
1980 yılından itibaren Sabancı Holding’i 
yurt dışında temsil etmeye başlıyor. Ayrıca 
holdingin tekstil alanındaki başarılarında da 
önemli katkılarda bulunuyor. 

Babasından kalan en önemli miraslardan 
biri olarak aile birliğini tarif eden Şevket 
Sabancı, Hacı Ömer Sabancı’nın vefatının 
ardından kardeşleriyle birliklerini devam et-
tirme kararı alarak, 1967 yılında tüm grup 
şirketlerinin Hacı Ömer Sabancı Holding 
bünyesinde toplanmasına önayak oluyor.

Hacı Ömer Sabancı Vakfı ve Sabancı Hol-
ding kurucuları arasında yer alan Şevket Sa-
bancı, uzun yıllar Sabancı Holding yönetim 
kurulu başkan vekilliği görevini üstleniyor 
ve 60 yıllık iş hayatında Sabancı Holding’in 
başta tekstil ve otomotiv olmak üzere sana-
yinin tüm alanlarında büyümesine önderlik 
yapıyor. Daha sonra yurt dışına taşınarak, 
Sabancı Topluluğu’nun küreselleşmesinde 
de lider rol oynuyor. 

Kardeşleri Sakıp Sabancı, Hacı Sabancı, Erol 

TÜRK EKONOMİSİNE NİCE DEĞERLER 
KATAN İŞ İNSANI ŞEVKET SABANCI SON 

YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 
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Sabancı, Özdemir Sabancı’yla birlikte Tür-
kiye’nin en büyük gruplarından birinin ya-
ratılmasına vesile olan Şevket Sabancı, 14 
ülkeye yayılmış, 9 küresel ortaklığa sahip, 
60 bin çalışanı ile hizmet yürüten Sabancı 
Holding’den, 2000 yılında ortaklığını devam 
ettirmek kaydıyla hisselerini satıp, oğlu Ali 
Sabancı ve kızı Emine Sabancı Kamışlı ile 
birlikte Esas Holding'in temellerini atıyor.

Esas Holding faaliyete başlıyor

Şevket Sabancı’nın, çocukları Emine Saban-
cı Kamışlı ve Ali Sabancı ile birlikte 2000 yı-
lında faaliyete geçirdiği Esas Holding, yurt 
içinde olduğu kadar yurt dışındaki yatırım-
ları ile de adından söz ettiriyor. İlk yurt dışı 
ofisini 2000 yılında Londra’da açan Esas 
Holding, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollan-
da gibi Avrupa ülkelerinden Kuzey Ameri-
ka’ya ve özellikle ABD’ye uzanan geniş alan-
da yatırımlar yapıyor. 10 yılda 6 milyar TL 
ciro yapan şirket, havacılık, gıda, perakende, 
gayrimenkul, eğlence ve sağlık sektörlerin-
de faaliyet gösteriyor.

Pegasus Hava Yolları'nın sahibi olan şirket, 
kendi alanında Southwest Airlines strateji-
sini Türk sivil havacılığına uygun hale getir-
meye çalışarak, büyüme stratejisi izliyor.

“Bu topraklardan aldığımızı bu toprağa 
vermek”

Esas Holding kurucusu Şevket Sabancı me-
sajında, “Bu topraklardan aldığımızı bu top-
rağa vermek” ilkesini benimsediklerini dile 
getiriyor. 2015 yılında kurulan Esas Sosyal 
ile ilgili ise Sabancı şu sözlere yer veriyor: 
“Ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak 
amacıyla 2015 yılında Esas Holding’in sos-

yal yatırım birimi olan Esas Sosyal’i kurduk 
ve dokunacağımız ilk alanı da ‘gençlik ve 
istihdam’ olarak belirledik. Hayata geçirdi-
ğimiz ‘İlk Fırsat Programı’ ile Anadolu’daki 
yeni ve nispeten az bilinen devlet üniversi-
telerinden mezun gençlere okuldan işe ge-
çişte fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyoruz. 
Benim büyük önem verdiğim bu program 
kapsamında gençler bir yandan sivil toplum 
kuruluşlarında çalışarak deneyim kazanır-
ken bir yandan da kapsamlı eğitim ve ge-
lişim desteği alıyorlar. Ülkemizin geleceği 
olduğuna inandığım gençleri, iş hayatına 
ve ekonomiye kazandırmayı hedefleyen bu 
öncü programın Ailemin ve çocuklarımın 
isteği ile ‘Şevket Sabancı vizyonuyla İlk Fır-
sat Programı’ olarak devam etmesi beni çok 
mutlu ediyor, gururlandırıyor.”

Esas Gayrimenkul

Esas Gayrimenkul, güçlü marka değeri ve 
kendine özgü yatırım anlayışıyla gayri-
menkul alanında hem yurt içi hem de yurt 
dışı projeleriyle milyonlarca insana hizmet 

sunmaktadır. Bugün yurt içi ve yurt dı-
şında toplamda 3 milyar Euro yatırımla, 
971.000 m² kiralanabilir alanda, çevre 
dostu olan ofis, konut, alışveriş merkezi 
ve otel projelerine imza atmıştır.

2009 yılında faaliyete başlayan Esas Gay-
rimenkul, Türkiye genelinde 7 alışveriş 
merkezi, 3 ofis binası, 1 konut ve 1 otel 
projesini hayata geçirmiştir. Sahibi oldu-
ğu alışveriş merkezlerinin yanı sıra yöne-
timini üstlendiği alışveriş merkezleriyle 
AVM yönetimi alanında faaliyetlerine 
devam etmektedir. MalatyaPark, Gazian-
tep Sanko Park, Konya Kentplaza ve Van 
Alışveriş Merkezi’nin kiralama ve yönetim 
başta olmak üzere tüm süreçlerine reh-
berlik eden Esas Gayrimenkul, toplamda 
64 projeyle alışveriş merkezi, otel ve ofis 
binalarına yatırımlarını sürdürmektedir.

Mall&Motto ailesi olarak, değerli insan 
Şevket Sabancı’ya Allah’tan rahmet, Sa-
bancı ailesine ve tüm sevenlerine başsağ-
lığı dileriz. 
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ANADOLU YAKASININ YENİ OUTLET MERKEZİ 

 
Çok Yakında Yeni Yüzü ile Sizlerle…
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ISPARTA’NIN 24 YILLIK HAYALİ ITKM TMSF YÖNETİMİNDE 
HİZMETE AÇILDI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 24 
yıldır inşaatı bitirilemeyen Isparta Ticaret ve 
Kültür Merkezi’ni (ITKM) hizmete açtı. Kültür 
merkezi olarak faaliyet gösterecek birinci 
fazda 2 büyük konferans salonu, 2 nikâh sa-
lonu, kütüphane olarak da kullanılabilecek 
sergi salonu ve 4 sinema salonu yer alacak. 
Isparta Meydan AVM adıyla hizmet sunacak 
olan projenin ikinci fazının ise eylül ayında 
tamamlanması hedefleniyor.

ITKM’nin açılış töreninde konuşan TMSF 
Başkanı Muhiddin Gülal, “Isparta’nın 24 yıl-
lık hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz. Sade-
ce Ispartalılar değil, gönülden inanıyorum 
ki, çevre illerden de insanlarımız bu güzel 
tesisi görmeye, alışveriş yapmaya gelecek 
ve Ispartamızın gül kokulu, lavanta kokulu 
ürünlerinden satın alacak. Böylece şehrimi-
zin ekonomisine de çok önemli katkı sağla-
yacak” dedi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum ola-
rak görev aldıktan sonra Isparta’nın 24 yıllık 
hayali olan Isparta Ticaret ve Kültür Merke-
zi’ni hizmete açtı. Kültür merkezi olarak fa-
aliyette bulunacak ve 7 bin 800 metrekare 
büyüklükteki ilk fazda 2 büyük konferans 
salonu, 2 nikâh salonu, kütüphane olarak da 
kullanılabilecek sergi salonu ve 4 sinema sa-
lonu yer alacak. Eylül ayında tamamlanması 
öngörülen ikinci faz ile birlikte de 60 bin 254 
metrekare kiralanabilir alandan oluşan 180 

mağaza bulunacak.

Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi’nin açılış 
törenine TBMM Başkanvekili Isparta Millet-
vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Milletve-
kili Recep Özel, Isparta Milletvekili Mehmet 
Uğur Gökgöz, Isparta Valisi Ömer Seyme-
noğlu, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Isparta 
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, TMSF 
Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF yetkilileri ve 
çok sayıda davetli katıldı.

Isparta’nın 50 yılına damga vuracak tek-
nolojiye sahip

ITKM’nin açılış töreninde konuşan Isparta 
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, IT-
KM’nin bugüne kadar ‘Bitmeyen bir hayal’ 
olarak nitelendirildiğini aktardı. Yolun so-
nuna gelindiğini ifade eden Başdeğirmen, 
“TMSF Başkanımız 800’e yakın şirkete baş-
kanlık yapıyor. Buraya beşinci kez geldi. 
TMSF olarak bu projenin bitirilmesi için çok 
çalıştı. Burası 1997 yılında belki de Türki-
ye’nin ilk kentsel dönüşümünün yapıldığı 
alan olarak başlayan bir inşaattı. Aradan 
geçen zamanda birçok kaybımız oldu. Bura-
da 450 tane iş yeri bizim olacaktı. Buradaki 
esnaf da geçici olarak kaldığı yerden 4 yıl 
içinde kendi yerine dönecekti. Ancak o es-
naflarımızın %80’i aradan geçen sürede işle-
rini kapatmak zorunda kaldı. Isparta’da yeni 
projeler konuşulsun istiyorduk ama olmadı. 

Şimdi bu projeyi bitirmek bize nasip oldu. 
Burayı devraldığımızda projeyi ne zaman bi-
tirebiliriz diye baktık. Projenin bitirilmesin-
den öte hukuki süreçler karşımıza çıktı. Bu 
süreçleri bitirmek için TMSF ile hep anlaştık. 
Ondan sonra inşaata başladık. Bodrum ka-
tından 700 ton su çektik. Rutubeti 1 yılda 
kurudu. Yer döşemelerinin tamamı kırıldı. 
1700 kamyon buradan hafriyat attık. Tesi-
satları en baştan yaptık. Isparta’nın en az 50 
yılına damga vuracak kalitede teknolojiyi 
arkadaşlarımız buraya monte ettiler” dedi.

‘2020 yılının başında çalışmalara yeniden 
başladık’

Törende konuşan TMSF Başkanı Muhiddin 
Gülal, “Isparta’nın 24 yıllık hayalini gerçeğe 
dönüştürüyoruz. Türk halkının tasarrufla-
rının sigortası olan TMSF, milletin emane-
tine her zaman ve her yerde olduğu gibi 
aynı şekilde sahip çıkmaya devam ediyor. 
Elimizdeki imkânları Türkiye’nin dört bir ya-
nında halkımızın emrine sunuyoruz. Sade-
ce Ispartalılar değil, gönülden inanıyorum 
ki, çevre illerden de insanlarımız bu güzel 
tesisi görmeye, alışveriş yapmaya gelecek 
ve Ispartamızın gül kokulu, lavanta kokulu 
ürünlerinden satın alacak. Böylece şehrimi-
zin ekonomisine de çok önemli katkı sağla-
yacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 
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“Isparta Kültür ve Ticaret Merkezi’ni ta-
mamlayın” talimatının ardından, çürümeye 
terk edilmiş olan projenin durumunu Ispar-
ta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile 
masaya yatırdıklarını anlatan TMSF Başkanı 
Gülal, “Hiç vakit kaybetmeden çalışmala-
ra başlayarak otopark kısmını tamamladık 
ve ardından da Pazar Camii’ni 2019 yılında 
mübarek Kadir Gecesi’nde halkımızın hiz-
metine sunduk. Hem Isparta Belediyemiz 
hem de bağımsız bölüm malikleriyle yapılan 
yeni protokol ve anlaşmalarla inşaatın mali 
ve hukuki sorunları çözülerek 2020 yılının 
başında 150 bin metrekarelik inşaat alanına 
sahip olan projenin kalan bölümlerinin ça-
lışmalarına yeniden başlandı” diye konuştu.

Şehrin cazibe merkezi haline gelecek

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını-
nın ağır yüküne rağmen büyük bir özveriyle 
çalışmalara devam ettiklerini dile getiren 
TMSF Başkanı Gülal, Isparta Meydan AVM 
ismiyle hizmet verecek projenin kültür mer-
kezi olarak faaliyet gösterecek ilk fazının 
açılışını gerçekleştirdiklerini ifade etti. İlk 
fazın 7 bin 800 metrekare büyüklüğe sahip 
olduğunu söyleyen Gülal, şöyle devam etti: 
“Kültür merkezimizde 2 büyük konferans 
salonu, 2 nikâh salonu, kütüphane olarak 
da kullanılabilecek sergi salonu ve 4 sine-
ma salonu yer alacaktır. Kültür merkezinin 
Isparta’nın sosyal hayatına çok büyük kat-
kılar sağlayacağına inanıyorum. Eylül ayında 
2. fazının tamamlanmasını hedeflediğimiz 
Isparta Meydan AVM, ulusal ve uluslararası 
birçok etkinliğe ev sahipliği yaparak sadece 
Isparta’nın değil hem çevre illerin hem de 
ülkemizin önemli bir değeri olacaktır. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın çok yakından takip 
ettiği projemiz tamamlandığında, içerisinde 
60 bin 254 metrekare kiralanabilir alandan 

oluşan 180 mağaza bulunacak. Kültür, eğ-
lence ve ticaret alanlarının tamamı 493 ba-
ğımsız bölümden oluşacaktır. Dünyanın en 
önemli markalarını bünyesinde barındıracak 
olan alışveriş merkezimiz, 3 bin metrekare-
lik devasa bir eğlence merkezi, 600 öğrenci 
kapasiteli bir eğitim kompleksi, mobilyacı-
lar çarşısı, 5 bin metrekarelik etkinlik alanı, 
daimi halk pazarı ve düğün-nişan alışve-
rişlerinin ilk adresi olacak evlilik çarşısıyla 
şehrimizin cazibe merkezi haline gelecektir. 
Yaklaşık 2 bin kişiye istihdam imkânı sağla-
yacak olan Isparta Meydan AVM yatırımcı-
sından perakendecisine, kiracısından müş-
terisine kadar herkesi mutlu edecektir.”

‘Tek kuruş vergi ödemeyen şirketler 
TMSF yönetiminde rekortmen oldu’

TMSF’nin bugün itibarıyla Türkiye’nin 
37 ilinde toplam 783 şirkette kayyumlık 
görevine devam ettiğini kaydeden Gü-
lal, kayyum olarak yönetilen şirketlerde 
toplam 44 bin 415 kişiye istihdam imkânı 
sağladıklarını ifade etti. Devraldıklarından 
bu yana şirketlerde hem istihdamı artır-
dıklarını hem de yeni yatırımlara imza 
attıklarını belirten TMSF Başkanı Gülal, 
“Hain terör örgütünün kontrolündeyken 
devlete tek kuruş vergi ödemeyen Erciyes 
Anadolu Holding, Koza Holding ve Aydın-
lı Hazır Giyim şirketleri Kurumlar Vergisi 
rekortmenleri listesinde üst sıralarda yer 
almaya başladı. Bahsi geçen bu şirketler 
TMSF yönetimine geçtikten sonra yaklaşık 
7 milyar TL vergi ödemesi gerçekleştirdi. 
Basiretli tüccar anlayışıyla bu müesseseleri 
yönetme görevimizi layıkıyla yerine geti-
rerek yüzümüzü kara çıkarmayan çalışma 
arkadaşlarıma da bu vesileyle huzurları-
nızda teşekkür ediyorum. Yönetimimizde-
ki şirketlerin, 2021 yılı ilk çeyreği itibarıyla 
aktiflerinin toplamı 70.3 Milyar TL, öz kay-
nakları ise 29.7 milyar TL’dir. Bu şirketlerin 
TMSF’ye devredildiklerinden bugüne ka-
dar aktif büyüklükleri %65, öz kaynakları 
ise %61 oranında artmıştır. TMSF kontro-
lündeki şirketler, 2021’in ilk çeyreğinde ci-
rolarını 10.3 milyar TL’ye, dönem kârlarını 
ise 1.4 milyar TL’ye çıkarmayı başarmıştır. 
Allah’a Hamd olsun ki, milletimizin ema-
neti olarak gördüğümüz şirketleri, yöne-
timini devraldığımız noktanın çok ilerisine 
taşıdık. Bu sebeple mutluyuz ve gururlu-
yuz. Geçmişte teröre aktarılan kaynaklar; 
bugün milletimizin hizmetine aktarılıyor” 
şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından ITKM’de 
ilk nikâh töreni gerçekleştirildi.
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ARGOS IN 
CAPPADOCIA’DA 
“ARTIST IN 
RESIDANCE” 
PROJESİ 
BAŞLIYOR

Argos in Cappadocia “Artist in 
Residance” projesiyle misafirleri-
nin yaratıcılığına güç, hayal gü-
cüne zenginlik katacak eşsiz bir 
deneyim sunmaya hazırlanıyor. 
Proje kapsamında 5 Ağustos’ta 
gerçekleştirilecek Art Goes Argos 
programının ilk konuğu ise Sudi 
Etuz’un yaratıcısı Şansım Adalı 
olacak.

Her mevsim başka bir hikâyenin yaşandı-
ğı Argos in Cappadocia, Kapadokya'nın 
büyülü atmosferini sanatla taçlandırma-
ya devam ediyor.  Misafirlerin yaratıcı sü-
rece şahit ve destek olabileceği, Argos’un 
hikâyesinden ve Kapadokya’nın büyülü 
coğrafyasından ilham alacak “Artist in 
Residence” projesi başlıyor. 5 Ağustos’ta 
gerçekleşecek Art Goes Argos programı-
nın ilk konuğu ise Sudi Etuz’un yaratıcısı 
Şansım Adalı olacak. İlham verici bir yol-
culuğa çıkaracak “Artist in Residence” 
programı pek çok farklı konuğuyla yıl 
boyunca devam edecek. 

Argos in Cappadocia “Artist in Residen-
ce” ile misafirlerine; zengin bir tarih, eşsiz 
güzellikte manzaralar, yöresel ürünler ve 
geleneksel tariflerle hazırlanan menüler, 
otantik dekorasyonla buluşan mimarinin 
yanı sıra sanatla zenginleştirilmiş bir ko-
naklama deneyimi sunuyor. 

Yaratıcılığı özgür bırakacak ilham verici 
bu hikâyenin bir parçası olmak, her sabah 
yeni bir rüyaya uyanmak ve eşsiz anılar 
biriktirmek isteyenler Argos in Cappado-
cia’da yerlerini şimdiden ayırtabilir. 
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Melek Özgül Azaklı’nın “Görsel Mağazacılık” 
kitabı okuyucuyla buluştu

Perakendede amaç satışı artırmak mı, ürünü en 
iyi ve en doğru şekilde sergilemek mi, yoksa her 
ikisi birden mi? Melek Özgül Azaklı’nın kaleme 
aldığı, “Görsel Mağazacılık-Perakendede Etkili 
Vitrin Tasarımı ve Mağaza İçi Sergileme 
Yöntemleri” isimli kitap, Literatür Yayıncılık 
tarafından yayınlandı. “Görsel Mağazacılık”, 
araştırma, keşfetme, planlama, yorumlama, 
yürütme ve yaratma konusunda okuyucuya 
rehberlik ediyor, ticari düşünme sanatının 
inceliklerine değiniyor.Melek Özgül Azaklı’nın 
kitapseverlerle buluşturduğu, “Görsel 
Mağazacılık-Perakendede Etkili Vitrin Tasarımı 
ve Mağaza İçi Sergileme Yöntemleri”, 
mağazacılıkta ilham veren tasarımları konu 
ediniyor. Perakende sektöründe farkındalık 
yaratmayı, sektörde görev alan yöneticilere ve 
yeni başlayan ekip üyelerine yol göstermeyi, 
sektörel deneyimleri örnekleriyle aktarmayı 
amaçlayan kitap; aynı zamanda sektörde görev 
alan satış, görsel pazarlama ve mağaza yöneti-
cilerinin gelişimine ve eğitimine katkıda bulun-
ma ve farklı bir bakış açısı kazandırma adına da 
önemli bir misyon üstleniyor.106 renkli fotoğraf 
ve 59 çizimle zenginleştirilmiş görsel anlatımı, 
kaliteli bir baskıyla sunan kitapta, Perakendede 
Görsel Mağazacılık, Perakendede Görsel Planla-
ma, Tasarım Kuralları ve Stratejileri, Görsel 
Düzenleme Teknikleri, Mağaza Alan Stratejileri, 
Yaratıcılığın Yansıması Vitrinler ve Etkin Manken 
Kullanımı bölümleri yer alıyor.
İçeriğinde ilham veren çalışmalara, sektörde 
deneyim sahibi kişilerin röportaj ve çalışmaları-
na yer veren, “Görsel Mağazacılık-Perakendede 
Etkili Vitrin Tasarımı ve Mağaza İçi Sergileme 
Yöntemleri”, farklı bakış açısı ile tüm görsel 
teknikleri ve çözümlemeleri, aşamalarıyla 
birlikte okura sunuyor. Kitap, bunu yaparken 
ticari bakış açısının sanata ve tasarıma nasıl 
yansıdığını da net bir şekilde ortaya koyuyor.
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“KALEMİN UCUNDA SANAT 
SERGİSİ” METROPOL 
İSTANBUL'DA  
Kalemin Ucunda Sanat Sergisi, keyifli alışverişin merkezi Metropol İstanbul'un ev sahipliğinde, 3 Eylül tarihine kadar 
ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Dünyanın en ünlü balon müzesi Animal Bal-
loon World, Recycling Art ve şeker hamu-
ruyla hazırlanmış, her biri yenilebilir eser-
lerden oluşan heykel sergileriyle yoğun ilgi 
gören sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan 
Metropol İstanbul, bu kez sanatseverlerin 
heyecanla beklediği Kalemin Ucunda Sanat 
Sergisi’ne kapılarını açtı. 

Heykeltıraş sanatçısı Nihat Özcan’ın kurşun 
kalemlerin grafiti olan kömürüne hiçbir gö-
rüntüleme cihazı, makine kullanmadan ke-
sici aletler yardımı ile ışık altında ve çıplak 
gözle milimetrik ölçülerde işlediği figürlerin 
sergilendiği sanat etkinliği, sanatseverlere 
farklı bir deneyim sunuyor.

Aralarında Eyfel Kulesi ve Anıtkabir gibi 
önemli yapıların da yer aldığı seçkide mini-
malist yaklaşımla hazırlanan heyecan verici 
otuz eşsiz çalışma yer alıyor. Dünya çapın-
da az sayıda sanatçının hayata geçirdiği bu 
özel sanatı ülkemizde başarıyla icra eden 
Nihat Özcan, büyük bir özveri ve sabırla 
hayat verdiği özgün eserleriyle Metropol 
İstanbul çatısı altında sanatseverlerle bu-
luşmaya da devam ediyor. Bu özel sergi, 3 
Eylül’e kadar Metropol İstanbul’da ücretsiz 
olarak ziyaret edilebilecek. 

Yolu sanatla kesişen genç sanatçı Nihat 
Özcan kimdir?  

Lisans eğitimini İşletme Bölümü’nde ta-
mamladıktan sonra uzun yıllar özel sek-
törde kariyerine devam eden genç sanatçı, 
kendi ifadesiyle tamamen şans eseri tanış-
tığı sanatla içindeki potansiyeli keşfetme 
fırsatı buldu. Sanatla ilgili akademik bir eği-
tim almamasına rağmen dünyada yepyeni 
bir akım olarak ortaya çıkan kurşun kalem 
uçlarına (grafit) yontulmuş minyatür heykel 
çalışmalarına büyük bir hayranlıkla ilgi duy-
maya başladı. Bu yeni akım üzerine uzun bir 
dönem dünya çapında araştırmalar yapan 
Nihat Özcan, kendi başına yaptığı deneme 
yanılma çalışmalarla ve çok kısıtlı koşullar-
da el becerisini geliştirdi. Özcan kısa sürede 
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bu özel sanat akımını tanıtmaya, geliştirmeye çalışan ve dünya çapında çok az sayıdaki 
sanatçı arasında yer almayı başardı. Vakit buldukça atölyesinde çalışmalarına devam eden 
genç sanatçı çok sayıda kişisel ve karma sergisiyle eserlerini dünya çapında sanatseverler 
ile buluşturmaya devam ediyor. 

Nihat ÖzcanNihat Özcan
Heykeltıraş sanatçısı Heykeltıraş sanatçısı 
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MİGROS’UN ULUSAL UZUN VADELİ KREDİ NOTU 
EN YÜKSEĞE TAŞINDI 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu 
Fitch Ratings, Migros Ticaret A.Ş.’nin 'AA(-
tur)' olan ulusal uzun vadeli kredi notunu 
en yüksek not olan 'AAA(tur)'a yükseltti. 
Not görünümü 'durağan' olarak belirlendi. 
Migros 2021 yılının ilk 6 ayında online ya-
tırımlarının yanı sıra 140 yeni mağaza açtı 
ve coğrafi yaygınlığını artırarak yatırımlarını 
sürdürdü. Ayrıca, tüm operasyonlarında ay-
rıştırıcı biçimde dijital dönüşümü gerçekleş-
tirerek verimliliğe önemli bir kaynak yarattı. 

Migros’un kendine özgü değer yaratma 
becerisi destekleyici faktör oldu

Fitch Ratings raporunda Migros’un borç-
luluğunun azaltılması ve FX riskinin kapa-
tılmasının neticesinde şirketin finansal risk 
profilinin önemli ölçüde iyileşmesinin not 
artışında etkili olduğunu ifade etti. Ayrı-
ca, tüketici harcamalarının dalgalandığı 
zamanlarda gelir ile marjların korunması 
ve sürdürülebilir pozitif serbest nakit akı-
mı yaratılması da kredi notunu destekle-
yen unsurlar olarak açıklandı. Rapora göre 
Migros’un kredi notu, gıda perakende sek-
töründeki pozisyonu ve rekabetçi baskılara 
karşı direnç sağlayan, dijital dönüşümü ger-
çekleştirerek kendine özgü değer yaratma 
gücünü yansıtıyor. 

Raporda, Migros’un kapatılan kur riski, 
borçluluğu azaltma konusunda gösterdiği 
güçlü irade ve bunu açıkça ortaya koyması, 
gerçekleştirilen varlık satışlarının borçlulu-
ğun azaltılmasında kullanılması, Migros’u 
sektörde farklılaştıran, kendine özgü değer 
yaratma becerisi, güçlü online operasyonla-
rı, markalı ürün tedarikçileri ile olan kuvvetli 
ilişkileri, geniş ve rekabetçi fiyatlı ürün çeşidi 
ve serbest nakit akımı yaratmadaki kabiliye-
ti kredi notuna ilişkin destekleyici faktörler 
olarak sayıldı.

Migros’un online satış kanallarındaki 
güçlü konumu rekabet avantajı sağlıyor

Raporda Migros’un borçluluğunu azaltarak 

sağlıklı bir bilanço yapısına ulaştığı belirtildi. 
Ayrıca hem fiziki mağazaları ve hem de on-
line kanallardaki varlığı ile pazar payı kazan-
maya devam ettiği vurgulandı. Migros’un 
online satış kanalındaki güçlü konumunun 
ve bu kanalda pandemi döneminde iyice ar-
tan müşteri talebinin şirkete güçlü rekabet 
avantajı sağladığı ifade edildi. Fitch Ratings 
ayrıca, Migros’un fiziki büyümenin yanı sıra 
daha az sermaye gereksinimi olan ve karlı 
online satış kanalına yatırım yapma konu-
sunda gösterdiği yaklaşımın nakit yaratımı-
nı korumada ve riskleri azaltmada önemli 
olduğunu ekledi.

Fiziki büyümenin yanı sıra online satış ka-
nallarındaki yatırım dikkat çekti

Fitch Ratings raporunda Migros’un online 
satış kanalındaki lider konumunun ve bu 
kanalda artan yoğun müşteri talebinin güç-

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Migros’un 'AA(tur)' olan ulusal uzun vadeli kredi notunu 
en yüksek not olan 'AAA(tur)'a yükseltti. Migros 2021 yılının ilk 6 ayında online yatırımlarının yanı sıra 140 yeni ma-
ğaza açtı ve coğrafi yaygınlığını artırarak yatırımlarını sürdürdü. Fitch Ratings, raporunda Migros’un borçluluğu-
nun azaltılması ve FX riskinin kapatılmasının neticesinde şirketin finansal risk profilinin önemli ölçüde iyileşmesinin 

not artışında etkin olduğunu ifade etti.

lü rekabet avantajı sağladığı yer aldı. Türki-
ye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren Migros’un 
geniş coğrafyada yayılım göstermesi ve 
çoklu kanal yönetimindeki başarısı ile sek-
törde ayrıştığı belirtildi. 

Yaratılan nakit akışı dikkat çekiyor

Fitch Ratings raporunda Migros’un ope-
rasyonlarından yaratılan nakit akışına dik-
kat çekilirken, şirketin borçluluğunun ve FX 
riskinin azaltılması neticesinde finansal risk 
profilinin önemli ölçüde iyileşmesinin not 
artışında etkili olduğu ifade edildi. Rapora 
göre Migros’un kredi notu, gıda perakende 
sektöründeki pozisyonu ve rekabetçi bas-
kılara karşı direnç sağlayan kendine özgü 
değer yaratma gücünü yansıtıyor. Sürdürü-
lebilir pozitif serbest nakit akımı yaratılması 
da kredi notunu destekleyen unsurlardan 
biri olarak açıklandı. 
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Fırat ÇAPKIN
Eğitmen I Yazar I Konuşmacı

Çok Değerli Mall and Motto Dergisi Oku-
yucuları,

Tam da kontrollü bir şekilde normal yaşa-
ma geçmeye başladık, alışveriş merkezleri, 
restoranlar açıldı derken, kendi imkanlarına 
göre kısa veya uzunca bir tatil yapmak üze-
re yola çıkma hazırlıkları yada tatil yapanlar 
varken; hemen hemen hiç hesapta olmayan 
çok büyük bir doğal afet ile hem Türkiye 
hem de dünya bir anda tanıştı :  Yangın!

Başımdan geçen olayı size bire bir aktara-
cağım : 

-Pandemi döneminde hem işler, hem sosyal 
hayat hem de aile hayatındaki sıkışma ne-
deni ile eşim ve oğlumu da yanıma alarak  
Marmaris’in Turunç koyunda mütevazı bir 
otelde 4 günlük kısa bir tatil yapmak üzere 
yola çıktık. 

Yol boyunca her şey iyi gidiyordu.  Özellikle 
Marmaris’e girdikten sonra Turunç koyuna 
doğru tırmanmaya başlayınca o güzel çam 
ağaçları, o eşsiz bal kokusu, ormanda yaşa-
yan canlıların çıkardıkları sesler, yeşilin 1001 
tonu ve benim için en önemlisi ise oğlum ile 
dalıp gittiğimiz hayaller…

Otel vardık ve hızlı bir şekilde odamıza yer-
leştik. Geçen yıl da o otelde konakladığımız 
için  oteli ayrıca keşfetmeye gerek kalma-
mıştı. Her şeyin yerini biliyor, hatta tüm 
ekibi neredeyse tanıyorduk. Öyle güzel bir 
etkileşim oldu ki; ekip bizi görünce biz ekibi 
görünce sanki sevdiğimiz aile fertleri ile bu-
luşmuş gibi hissettik. 

Zaten süremiz kısaydı ve verimli bir zaman 

planı ile değerlendirmeye çalışıyorduk. 
İçimden şöyle düşündüm : “Allah’ım, ne gü-
zel oldu böyle. Her şey planlı ve programlı, 
akışında ilerliyor. Gerçekten de öyleydi. Per-
şembe günü saat 14.30’a kadar! Saat 14.30 
da görevlilerden biri bize küçücük bir du-
man gösterdi. Küçük bir yangın var galiba 
dedi, biz de üzerinde pek durmadık, çünkü 
çok küçüktü. Ve nitekim 40 dakika sonra o 
duman yok oldu. Yerini masmavi gökyüzü-
ne bıraktı. Akşamüzeri saat 18.30 da tekrar 
bir duman tabakası gördük. Bu defa çok 
büyüktü, sanki tüten bir baca gibiydi ve gri-
nin tonları ile gökyüzü kaplandı, kapandı ve 
deniz bir anda kül parçaları ile doldu. İşte 
o an anladım ki işler yolunda gitmiyordu. 
Bunun üzerine eşimi ve oğlumu alıp odaya 
çıktım ve kendime göre bir plan yaptım. Eş-
yaları topladık, aracı hazırladık. Yani ani bir 
şey olursa otelden çıkmaya hazırdık kendi 
aklımızca. Akşam yemeğinden sonra herkes 
tedirgindi ve odalarına çekilmişti. Ben de 
durumu anlamak ve acil durum planı  yap-
mak üzere otel yöneticileri ile görüşmelere 
başladım. İşte yazı başlığı : 

Belirli olan tek şey BELİRSİZLİK!

Her şey anlık olarak değişiyordu. Valilikten 
gelen haberlere göre otel yönetimi eylem 
planlarını güncelliyordu. 

Nitekim saat 21.30 da bize 20 km uzakta 
olan tepelerin kıpkırmızı olmasıyla beraber 
yollar ulaşıma kapatıldı. Mahsur kaldık. Bek-
lemek, takip etmek ve sabırlı olup, kontrollü 
olmaktan başka hiçbir çare yoktu. 

Saat 23.00 de kısmi olarak yollar açıkt ı ve 
hemen kapandı. Tepelerdeki alevler yüzü-
müze vuruyordu ve herkes sessizce tahliye 
emrini bekliyordu. O anda haber geldi ve 
deniz araçları ile tahliye için hazır olun, den-
di. Tam buna göre hareket ederken, tahliye 
emri durduruldu. Yine pasif olarak takip ve 
beklemeye başlandı. Sabah saat 4.00 de bi-
raz uyukladım ve 5.00 de yine yönetim ekibi 
ile beraber durumu değerlendiriyorduk. 

Dikkatimi çeken ve hoşuma giden bir du-

rum vardı :  Yöneticilerin tümü duruma 
çok hakim, son derece sakin ve kontrollü 
davranıyorlardı. Genel müdür 30 yıl, pa-
zarlama müdürü 23 yıl, Şef ise 25 yıldır 
aynı otelde ve aynı işi yapıyorlardı. Aynı 
zamanda iyi bir ekip olmuşlardı. Ayrıca el-
lerinde bu ve benzeri krizlerde nasıl hare-
ket etmeleri gerektiğini içeren iyi bir plan 
vardı; bu plana göre hareket ediyorlardı. 
Nihayetinde otelden çıkış yapmak için ben 
kararımı aldım ve uygun zamanı bekleme-
ye başladım. Yine Valilikten “Yolları açtık!” 
mesajı geldikten sonra 30 Temmuz 2021 
saat 11.20 de eşimi ve oğlumu da ara-
baya alıp, tüm yönetim ekibi ve personel 
ile vedalaşıp yola çıktı. Yolda eğer tekrar 
kapanma olursa, yine geri gelecektik. Yani 
yine elimizdeki verilere göre belirsizliği en 
aza indirmeye çalıştık. Yola çıktık ve yol-
da gördüğümüz manzara karşısında tabi 
ki de üzüntümüz artmaya başladı. Yazının 
girişinde anlattıklarımdan eser kalmamıştı. 
Her yer yanmış, o nefis bal kokusunun ye-
rini yanık kokusu almıştı. 

Kıssadan hisse dersek; iş hayatında da özel 
hayatımızda da böylesi beklenmedik olay-
larla karşılaşabiliriz. Böyle durumlar karşı-
sında belirsizlik ilk bakışta sizleri ürkütebi-
lir, tahammül sınırlarınızı zorlayabilir. 

İşte böyle anlarda hiç unutmamanızı iste-
ğim birkaç şey var : 

1.Anlık bilgi akışını takip edin.

2.Kendinizi olumsuz bilgilere kapatın, sa-
dece resmi bilgileri dikkate alın. 

3.O anda insanlarla konuşurken panik yap-
malarını önlemek üzere konuşun, bu size 
de iyi gelir. 

4.Kararlarınızı alırken riskleri hesaplamayı 
unutmayın.

5.Kararlı olun ve ona göre hareket edin.

Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler 
diliyorum.

BELİRLİ OLAN ŞEY 
“BELİRSİZLİK!”
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Erkek giyim deneyimini, yüzde yüz doğallık 
prensibi ile yeni bir seviyeye taşıyan Hemin-
gton, yeni mağazasını Bodrum Midtown 
AVM’de hizmete sunuyor.

Özgün tasarım farkıyla rahatlığı ve şıklığı 
bir arada sunan Hemington, Bodrum’un sı-
cak yaz günlerinde rahatlıkla kullanabilme-
niz için sizlere birbirinden farklı seçenekler 
sunuyor. Kullandığı tamamen doğal ham 
maddelerle birinci sınıf kalite ve yalınlığı 
simgeleyen Hemington, tasarımlarını Bod-
rum Midtown AVM’de sizlerle buluşturuyor. 

Hemington’ın tüm yaz ve plaj koleksiyo-
nunu bulabileceğiniz mağazada, uzaktan 
görüntülü satış ve aynı gün teslimat hizmet 

seçeneği de sizler için sunuluyor. Böylelik-
le Bodrum’da, bulunduğunuz her yerden 
Hemington kalitesini deneyimleyebiliyor 
olacaksınız.

Hemington, uzman personeller ve ferah 
dekorasyonu ile 80 metrekarelik modern 
ve steril yeni mağazasında, stil sahibi er-
keklere keyifli bir alışveriş deneyimi vade-
diyor.

Hemington tasarımları; Akmerkez, Akasya 
AVM, Suadiye, Mall Of İstanbul AVM, Aqua 
Florya AVM, Armada AVM, Korupark AVM, 
Hilltown AVM, Bodrum Midtown AVM 
mağazalarında ve online alışveriş sitesinde 
stil sahiplerini bekliyor. Ayrıca Hemington 
müşterilerine, Türkiye’de bir ilk olan “Moda 
Kapıda” servisi ile online alışverişte alınan 
ürünleri farklı beden ve kombinleriyle ev 
ortamında deneme ayrıcalığı yaşatıyor.

HEMINGTON 
YENİ 
MAĞAZASINI 
BODRUM 
MIDTOWN 
AVM’DE AÇTI
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Burcu Polatdemir
Aile ve Çocuk Kaygı Terapisti

ŞEHRİN İNSANI...

Eğer büyük şehirlerden birinde doğma, 
büyüme imkânınız olduysa ‘Şehir Hayatı’nı 
bilirim diyebilir misiniz? Erken kalkmanın 
trafikten büyük kurtuluş sağladığı, insanla-
rın yoğun olarak kalabalık olduğu saatlere 
önemli işleri denk getirmemek ve bundan 
duyulan gizli rahatlama duygusu avantaj bi-
linir ya… Bununla birlikte şehirde olan her 
türlü yenilik, sosyal aktivite, büyük sağlık 
kompleksi, aranan modern hayat ve onun 
getirdiği bir takım seçkin(!) meziyetler, sa-
natsal faaliyetlerin de bulunmasıyla aslında 
pek çok fırsata ev sahipliği yapan yerlerdir 
şehirler.

Peki ya bu şehirlerde yaşayan insanlar... 
Birçok kişinin sadece hafta sonları (eğer bir 
aktiviteye katılırsa) yeşil bir ağaç görebildi-
ği, sokakta gördüğü ve pis diye tabir ettiği 
sokak hayvanlarına dokunmaktan imtina 
ettiği, hatta büyüyen çocuklarının doğduğu 
günden beri herhangi bir hayvanla enerji 
alışverişinde bulunamadan belki ergenlik 
çağına geldiği yerlerdir şehirler…

Olur da herhangi bir aile fırsatını bulur da 
evinden uzakta, doğa içinde bir yerlerde 
çoluk çocuk ailece gittiğinde, gittiği yeri 
medeniyetten uzakta bularak kendi kendi-
ne söylediği ‘Yok ben burada bir haftadan 
fazla kalamam’ diyen de aynı insandır. Ko-
şarak dönüp gelmesiyle beraber daha ilk 
dakikalarda sahte ‘şehir insanı’ rolü yapan 
bu insanı yutan, şehrin içinden kaçamadığı 
trafik derdiyle karşılayan da aynı şehirdir. 
Yaşattığı da içinde barındırıp, onu el üstün-
de tutan da kendi insanıdır güya... Geldiği 
gibi şehirden kaçma isteği veren de kendine 
bağımlı kılan da ama kimseye bağlanmayan 
yegâne yerlerdir şehirler... 

Çocuğunun okulunun tek ve biricik olması 
dolayısıyla övünerek gönderilen fakat ilk 
altı ayında anne, babaların kendince ‘aynı 
düşünceye sahip olmadığını düşündüğü 
ailelerin çocuklarıyla çocuğunu aynı okul-
da okutmaktan imtina ettiği’ yerlerdir bu 
şehirler… Çoğu zaman medeniyetten dem 
vurup, şehre kendinden sonra gelene ‘me-
deniyetsiz olduğu için’ burun kıvırıp, pazar 
sabahları insanları kendi gürültüsüyle en 
çok rahatsız eden sözde medeniyetlilerin 
de yaşadığı yerlerdir şehirler...

Oturduğu şehrin dışında kalan yerlerde 
(bu kendi doğduğu yer olsa dahi güya ar-
tık beğenmeyen) ötekileştirmeye alışmış, 
içinde bulunduğu aidatlı beton evinde 
modern köleliği dünyanın en medeniyet-
li şeyi gören kişilerin de yaşadığı yerlerdir 
büyük şehirler… 

Kendi bulunduğu bölgede çevresini kirlet-
mekten imtina eden ama biraz özgürlüğünü 
bulduğunda arabasının camından çöpünü 
umarsızca dışarı fırlatan insanların yaşadığı 
yerlerdir işte bu büyük şehirler...

Sürekli büyük şehirlerden sıkıldığından dem 
vurup, gittiği tatilde kendinden başka sa-
dece oturduğu evi dinlendiren, şehir haya-
tının modern koşturmacasını elzemmiş gibi 
görüp, bu şekilde ‘yoğun olmakla ve hiçbir 
şeye zamanı olmamakla’ övünüp, bir de git-
tiği yerden soğuyan, keyifsizliğini her daim 
dışarı vuran, gittiği yeri şehir gibi görmek 
isteyip, birkaç insan fazla görse bundan çıl-
gınca şikâyet edip, sıkılan insanların da ya-
şadığı yerlerdir büyük şehirler...

Ah bu şehirler ne yapıyorsa hep onlar yapı-
yor ya zaten…
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Türkiye’nin en yaygın mağaza ağına sahip teknoloji perakende şirketi Teknosa, 7 yıl aradan sonra 
İstanbul Akmerkez Alışveriş Merkezi’nde yeniden mağaza açtı. Teknosa, Akmerkez ile birlikte İstan-

bul’daki mağaza sayısını 36’ya çıkardı.

 

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 
kapsamlı müşteri deneyimi sunmak için 
mağaza yatırımlarında hız kesmiyor. Bu yıl 
içinde açtığı son mağazalarla birlikte Tür-
kiye’nin 69 ilinde 200’den fazla satış nok-
tasına ulaşan Teknosa, İstanbul’daki 36’ncı 
mağazasını Akmerkez AVM’de açtı. 2007-
2014 yılları arasında da Akmerkez’deki 
mağazasından teknoloji severlerle buluşan 
Teknosa, 7 yıl aradan sonra kaldığı yerden 
hizmete devam ediyor. 

Akmerkez’de standart formatlı mağaza 
konseptiyle açılan ve 450 metrekare ile hiz-
met verecek olan Teknosa mağazasında, 
beyaz eşya hariç ihtiyaç duyulan tüm tek-
noloji ürünlerini bulmak mümkün olacak. 
Teknosa, 2021 yılı içinde yeni mağaza yatı-
rımlarına devam edecek. 

TEKNOSA YENİDEN AKMERKEZ’DE
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1 TEMMUZ 2021 
SONRASINA 
GENEL BAKIŞ 

Necati Ufuk Toydemir Necati Ufuk Toydemir 
Ceylan Karavil Park AVM Genel MüdürüCeylan Karavil Park AVM Genel Müdürü

1 Temmuz 2021 tarihinde pandeminin 
kontrol altına alınması yönündeki uygu-
lamalarda bazı normalleşme adımlarının 
atılmasından sonra ülkemizde alışveriş 
merkezlerimizdeki bazı verilerde pozitif 
gelişimler ile karşılaşmaktayız.

Öncelikle pandeminin etkilerinin yoğun 
hissedildiği dönemlerde ziyaretçi sayıla-
rımızdaki düşüşler, 1 Temmuz 2021 ta-
rihinde başlayan normalleşme dönemin-
de haftanın 7 günü 84 saatlik dönemde 
hizmet vermeye başlamamızla birlikte 
tüm sektörde hızlı bir şekilde toparlan-
maya başladı. 

Temmuz ayı içerisinde kutlamış oldu-
ğumuz Kurban Bayramı döneminin de 
etkisi ile ziyaretçi sayılarında alışveriş 
merkezleri genel olarak Temmuz 2019 
dönemi ziyaretçi giriş sayılarını yakaladı-
lar ve belli oranlarda bu karşılaştırmada 
pozitif veriler elde ettiler.
Pandemi döneminde fiziksel mağaza-
lardan ihtiyaçları karşılama konusunda 
düşünceleri nedeniyle alternatif kanallar 
arayan ve e-ticaret kanalları üzerinden 
ihtiyaçlarını karşılamaya başlayan tüketi-
ciler bu dönemde özledikleri fiziksel ma-
ğazalardan ihtiyaçlarını giderme konu-
sunda da oldukça yüksek oranda bir geri 
dönüşe imza attılar. Burada tüketicilerin 
erteledikleri ihtiyaçlarını da karşılamaya 
başlamaları ile beklenen ya da bekletilen 
ihtiyaçların karşılanması ile ziyaretçi sa-
yılarındaki artışın cirolara da yansıdığını 
görmekteyiz.

Özellikle aşılama oranının her gün art-
ması ile eski normale dönüş hızlı bir şe-
kilde kendini göstermeye başlayacaktır. 
Aşılanma hızının düşmemesi ve aşılanma 
oranındaki pozitif değişiklikler ile birlikte 
hepimiz daha umutlu hale geleceğiz.

Ancak bu dönemde bizler AVM yöneti-

cileri olarak, kamu kurumlarının almış 
olduğu tüm kararları ve tavsiyeleri pro-
jelerimizde uygulayarak, bugüne kadar 
gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan ödün 
vermeden, aynı disiplin içerisinde siste-
mimizi devam ettirerek, güvenli ve sağ-
lıklı alanlar oluşturmaya devam edece-
ğiz. 
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ANKARA’NIN 1000 KONUTLUK REZİDANS AVM VE MEYDAN PROJESİ 
“VELUX ANKARA” YÜKSELİYOR

İnönü Mahallesi’nde yükselen ve toplam 
11 blok ve 1000 konuttan oluşan projede, 
rezidans dairelerle birlikte 6 bin 500 met-
rekare alana sahip açık AVM’de, toplam 3 
bloktan oluşan 133 mağaza konsepti ve 
geniş bir meydan alanı da kullanıcıların 
hizmetine sunuluyor.

Velux Ankara’da daireler 1+1, 2+1 A, 2+1 
B, 3+1, 4+1 A ve 4+1 B şeklinde planlandı. 
Bu kapsamda 316 adet daire 1+1 formatın-
da satışa sunulurken, 155 adet 2+1 A dai-
re, 112 adet 2+1 B, 33 adet 3+1 daire, 152 
adet 4+1 A daire ve 232 adet 4+1 B daire 
seçenekleri de yer alıyor.

Fırat Life Style, Atayıldız Grup ve Acity or-
taklığı ile inşa edilen, şehrin yeni çekim 
merkezi Velux Ankara; açık alışveriş merke-
zi konsepti, geniş meydanı ve birbirinden 
farklı daire seçenekleriyle kentin yaşam 
kalitesini yükseltmeye geliyor. Ankara'nın 
ticaret noktası olarak bilenen ve İstanbul 
yolu üzerinde, bölgesinin en iyi lokasyonu-
na sahip proje, dünya mimarisindeki yeni-
lik ve farklılıklardan ilham alınarak; yüksek 
teknolojinin sunduğu çözümlerle şehir ya-
şamının ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap 
vermek üzere inşa ediliyor.

Ayrıcalıklı Sosyal Donatılar

Ankara’nın en prestijli konsept projesi 
olarak kullanıcılarına oldukça konfor-
lu yaşam alanı sunacak olan Velux An-
kara projesinde 18 bin metrekarelik kı-
sım peyzaj alanı olarak ayrılırken, 3 bin 
metrekare spor salonu, aktivite odaları, 

davet odası, müzik odası, sinema odası, 
satranç odası, çok amaçlı salon, çalışma 
atölyesi, kapalı yüzme havuzu, etkinlik 
alanlarından oluşan sosyal alanlar kulla-
nıcıların ihtiyacına karşılık verecek şekil-
de inşa ediliyor.

Ankara Yenimahalle’de 72 bin met-
rekare proje alanına sahip, rezi-
dans, AVM ve meydan olmak üzere 
karma bir proje konseptiyle inşa edi-
len “Velux Ankara”, Fırat Life Style, 
Ata Yıldız Grup ve Acity firmalarının 
ortak girişimiyle hayata geçiriliyor. 
Ocak 2021’de inşaatına başlanan 
ve %40’ı tamamlanan projenin, 
2022 yılı aralık ayı içerisinde tamam-
lanarak daire sahiplerine teslim edil-
mesi bekleniyor.
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BAŞARILI CEO ZENGINLIK 
KAYNAĞIDIR

Engin Yıldırım

CEO kısaca, bir şirketin strateji, işleyiş ve 
yönetiminden sorumlu en yetkili kişidir. Ba-
şarılı iş adamlarının çoğu için temel kariyer 
hedefi üst düzey yöneticilik yani CEO konu-
muna ulaşmaktır. CEO olmak aynı zamanda 
zor işlerin üstesinden gelebilme becerisi ve 
özveri de gerektirir. Bu nedenle herkesin 
kaldırabileceği bir görev değildir.

Büyük bir şirketi yönetmek bir maratonda 
koşmaya benzer. İkisi için de sebat etme, 
kendini adama, iş etiği ve strateji gerekir. 
Başarıyı sağlayacak genel bir yönetim yete-
neği yok! CEO sihirli elini değdirecek, hop 
şirket başarıya ulaşacak diye bir şey de yok. 
Yönetim Kurulu CEO ile birlikte 3 yıllık ve 
daha uzun süreli şirketin hedeflerini belirle-
yip, gereken yetkileri CEO'ya vermeli, doğru 
ekiple şirket hedeflerini gerçekleştirmesi-
ne imkân tanımalı, en önemlisi de CEO ve 
ekibinin bu hedefleri gerçekleştirmesi için 
gereken sabır gösterilmeli ve destek veril-
melidir.

CEO’lar rekabet edebilmek için daha uzun 
süreye odaklanmak ve yeniden işlere şekil 
vermek zorundalar. CEO'dan ve ekibinden 
beklenen performansın gerçekleşmesi için 3 
yıllık süre yeterli mi? Eğer CEO ve üst yöne-
tim ekibini motive edecek planları, bütçeyi 
misyon çerçevesinde yapılandırırsanız stra-
tejik hedefleri misyonla bağlarsanız kısa sü-
reli ve uzun süreli hedefleri birlikte gerçek-
leştirir hale gelirsiniz. Çünkü misyonunuz 
tutarlıdır. CEO'lar daldan dala atlamıyorlar. 
CEO’nun başarısı kariyerinde biriktirdiği bil-
gi, tecrübe ve networkünden geliyor. CEO 
ile yapılacak iş birliği ona ve ekibine yapılan 
uzun vadeli yatırımdır.
 
"En kelepir CEO pahalı olandır” sözü yerinde 
bir sözdür. Başarılı bir CEO şirket için, ülke 
için, dünya için zenginlik kaynağıdır. Zaten 
uzun dönemli şirket gelirleri, şirket karı ile 

CEO davranışları ilişkilendirilmiyorsa herkes 
birbirini kandırıyordur. Risk alan çaba gös-
teren yetenekli CEO ödüllendirilir. Aksi ise 
mahrum kalır. Bu yapılırken de bir defalık 
hatalara bakılmamalı, sabır ve destekle CEO 
etkinliği artırılmaya çalışılmalıdır. Bu arada 
organizasyonda sadece CEO yoktur. Yöne-
tim ekipleri de vardır ve ekibin maaşı da li-
yakat ve verimliliğe göre belirlenmelidir.
 
Şirketin başarısında 'firmanın büyüklüğü, 
operasyon karmaşıklığı, finansal gücü, CE-
O’nun gücü, Yönetim Kurulu temkinliliği, 
CEO’nun ekibi (insan sermayesi), CEO’nun 
networkü (pazardaki ilişki ağı ve siyasi nü-
fuzu) gibi faktörler etkilidir. Bu faktörlerin 
yanı sıra doğru hedefler tespit edilip, doğ-
ru ölçüm yapıldığında CEO ve üst yönetim 
ekibinin ödül sisteminin işletme başarısına 
müspet katkı sağlayacağına inanıyorum.

Başarılı bir CEO, değişen koşullara anında 
uyum sağlama kapasitesine sahiptir. Bu yet-
kinliğe sahip CEO’ların 6-7 kat daha başarılı 
oldukları saptanmıştır. CEO’ların genelde 
zamanının %50’sine yakınını uzun vadeye 
ayırdıkları anlaşılmıştır. Zira uzun vadeye 
odaklanmak, öncü göstergeleri ve uyarıları 
erken almalarına sebep olur.

CEO ve Yönetim Kurulu misyona bağlı ola-
rak, uzun dönemli amaçlar belirlerler. Sonra 
da CEO’nun yıllık bonus hedefleri belirlenir. 
Bunlar yıllık operasyon planlarında tamam-
lanacak ara kilometre taşlarıdır. Örneğin 
istenen oranda pazar payını alan yeni ürün 
sayısı gibi… Şu andaki geleneksel sistemde 
Yönetim Kurulu üç yıllık yeni hedefler setini 
onayladığında iki yıl önceden gelen üç yıllık 
planlar hala geçerliliğini koruyordur. Bu üç 
ayrı sete yönelik amaçların gerçekleştirilme-
si demektir. Böyle dönem kesişmeleri yeri-
ne birinin başlayıp, diğerinin bittiği sistem 
en doğrusudur diyor Burhman; ben buna 

güncelleme diyorum. Kısa dönemli başarılar 
yıllık operasyon planlarında ödüllendirilir, 
uzun dönemli sonuçlar için uzun dönem-
li planlara bakılarak ödüllendirilir. Radikal 
transformasyon çağında Yönetim Kurulu ve 
CEO uzun dönemli bonus sisteminin nasıl 
çalışacağına odaklanmalıdırlar. Eğer Yöne-
tim Kurulu ve CEO sadece finansal hedefler 
içeren üç yıllık planlara takılıp kalır; paydaş-
ları da içine alan uzun dönemli, esnek ve 
veriye dayalı çevik bir sisteme geçmezlerse 
üstün performans elde etmesi pek zor olur!

Kriz döneminde, (Örneğin, pandemi süre-
cinde tüm dünyada yaşanan kriz ortamın-
da) kriz iletişim yönetimi de çok önemlidir. 
CEO, krizi önleme veya mevcut krizi idarede 
lider konumundadır. Kriz iletişim yönetimi, 
kurumun içine düştüğü, kendi dışında oluş-
muş herhangi bir krizden, iletişimi doğru 
yöneterek kurumsal itibarın güçlendirilmesi 
adına avantaj sağlayarak çıkmasıdır. Medya 
kuruluşları ve basın ile ilişkilerde etkili ve 
sağlıklı iletişimin sağlanması kurumsal iti-
barın tesisi bakımından büyük önem taşır. 
Çünkü medya kurumları, daha fazla insana 
dokunmalarında fayda sağlayacak en etki-
li iletişim kanalıdır. Kriz sonrası önce hasar 
tespiti yapılmalı, hasarın boyutu ne ise veri-
lecek yanıtın şiddeti de aynı ölçüde olacak-
tır. İtibar sarsıcı krizler, hasarı en tehlikeli ve 
ağır olanlarıdır. Sonuçları hemen görülmez. 
Bu her alanda böyledir. Politikada da iş dün-
yasında da... 

Hedefler ne kadar yüksek ise performans da 
o kadar yüksek olur. CEO'nun önemli rolle-
rinden biri de insanların sivrilmesine imkân 
tanımaktır. Ki bu da verimliliği ve kuruma 
bağlılığı artırır.

Son söz: "Harika bir CEO olmanın sırrı güce 
sahip olmaktan değil, insanların saygısını ve 
güvenini kazanmaktan geçer."
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E-TİCARETTE BAŞARILI OLMANIN PÜF NOKTALARI 
Pandemi sürecinin parlayan yıldızı e-ticaret, 
tüketim ve iş yapış tarzlarını şekillendirme-
ye devam ediyor. T.C. Ticaret Bakanlığı ve-
rilerine göre 2020’de bir önceki yıla göre 
%60’lık bir büyüme gerçekleştiren sektör, 
girişimci ekosistemine de etki ediyor. Onli-
ne pazaryerlerinde başarılı olmanın yolları 
herkes tarafından merak edilirken, geliştir-
diği analitik yazılım araçlarıyla e-perakende 
alanında faaliyet gösteren satıcılara hizmet 
veren NeSatilir.com’un Kurucusu Yiğit Tuna, 
sektöre adım atacaklara yol gösterecek püf 
noktalarını aktarıyor. 

Ürün ve hizmetleri müşteriye hızlı ve sorun-
suz bir şekilde ulaştıran, satıcıların pazar po-
tansiyellerini artıran, tüketicilere geniş ürün 
seçeneği, net ürün bilgileri, uygun fiyatlar 
vaat eden e-ticaret sektörü, dünya genelin-
de devasa bir büyüklüğe ulaşmış durumda. 
Gelişmiş lojistik ve tedarik zincirinin avan-
tajıyla sınırları neredeyse tamamen orta-
dan kaldıran e-ticaret, yükselişiyle girişimci 
ekosistemine de etki ediyor. E-ticarete adım 
atmak isteyen girişimciler kendilerine yol 
gösterecek ipuçları ararken, pazaryeri satıcı-
larına analitik araçlar ve entegrasyonlar su-
narak satış performanslarını geliştiren NeSa-
tilir.com’un kurucusu Yiğit Tuna, e-ticarette 
başarılı olmanın başlıca esaslarını aktarıyor. 

E- ticaret sitesi nasıl açılır? 

Her ne kadar kendinize özel bir e-ticaret si-
tesini sıfırdan inşa edebilseniz de günümüz-
de sıklıkla tercih edilen yöntem, hazır e-tica-
ret site sağlayıcılarından temin edilen siteler 
oluyor. Bu tarz hazır sitelerin en büyük avan-
tajı hâlihazırda birçok pazaryeri ve muhase-
be entegrasyonunu bünyelerinde barındır-
maları ve ileride kullanılması olası olan ERP 
sistemlerine nispeten kolay entegre olabil-
meleri. Hazır siteler için yurt dışı ya da yurt 
içinde çok sayıda örnek var. Yurt dışı servis 
sağlayıcılar arasında Shopify, Wix, Woocom-
merce, Magento, Bigcommerce gibi firmalar 
örnek gösterilebilecekken, yurt içi sağlayı-
cılar arasında Ideasoft, Ticimax, Kobimaster 
ve Akinon telaffuz edilebilir. Tabii ki servis 
sağlayıcıları bu kadarla sınırlı değil, araştır-
ma derinleştikçe birçok farklı özelliğe sahip 
farklı firma ile karşılaşmak mümkün. Seçim 
yapılırken, özellikler ve entegrasyonların iyi 
değerlendirilmesi, mümkünse referans kul-
lanıcılar ile konuşularak karar verilmesi baş-
lıca öncelikler arasında.

Nelere dikkat etmeliyiz?

Satıcıların en çok dikkat etmesi gereken 
ve özellikle yeni başlayan satıcıların en sık 

mustarip olduğu konu muhasebe işlemle-
ri. Satışların karlılığını doğru takip etmeyen 
birçok satıcı kar ettiğini düşünürken, zarar 
ettiğini ancak öz sermaye tükenmeye baş-
ladığında fark ediyor. Özellikle birden fazla 
ürün ve kanaldan satış yapan satıcılar, farklı 
komisyon oranları ve vadeler ile karşılaşıyor. 
Bunun üstüne iadeler, diğer kesintiler, kargo 
ve KDV gibi konular eklendiğinde, eğer takip 
en baştan doğru yapılmadıysa bir süre sonra 
içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Her ne kadar 
entegrasyon programları takibi kolaylaştırsa 
da önerimiz, ticaret ile uğraşan herkesin en 
azından giriş seviyesinde ve kendi işlemlerini 
takip edebilecek kadar muhasebe bilgisine 
sahip olması olacaktır. Kısacası e-ticarete ya 
da genel olarak ticarete başlayacak tüm satı-
cı adaylarının ilk olarak ticareti değil, muha-
sebeyi öğrenerek sektöre adım atmaları son 
derece önemli.

Güvenlik hissi nasıl sağlanır?

Türkiye’de e-ticaret hacminin büyüdüğünü 
buna rağmen e-ticaret web sitesi sayısının 
azaldığını görüyoruz. Bunun en büyük sebe-
binin e-ticaret müşterilerinin gün geçtikçe 
tekil web siteleri yerine pazaryerlerine yö-
nelmesi olduğunu söyleyebiliriz. Pazaryer-
lerinin tercih edilmesindeki en büyük sebep 
ise tüketiciye verilen güven hissi. Tüketici bir 
üründe sorun yaşadığında ya da sadece iade 
hakkını kullanmak istediğinde, satıcı ile ileti-
şime dahi geçmek zorunda olmadan, kolay 
bir şekilde iade sürecini başlatabileceğini ve 
ödemesini geri alabileceğini biliyor. Satıcı ise 
satışını yaptığı ürünlerin ödemesinin vadesi 
geldiğinde ödeneceğinden emin oluyor. Bu-
nunla birlikte satıcı tarafındaki sürecin, tü-
ketici tarafındaki kadar basit olmadığının ve 
ödemelerin/kesintilerin düzenli kontrolünün 
zaruri bir ihtiyaç olduğunun altını çizmek 
gerekir.

Temel zorluklar neler?

Satışların kârlılık analizinin ve takibinin zor-
luğunun dışında, işin operasyon tarafındaki 
en büyük zorluğu, ürün tedariki. Ticarete 
yeni başlayan satıcı adayları genellikle marka 
ürünleri al-sat yaparak sektörü deneme eği-
limindeler. Sektörde uzun süredir bulunan 
ve sermaye olarak güçlü satıcılar ise çoklu 
alımlar sayesinde alım fiyatı ve dolayısıyla 
satış fiyatı olarak yeni başlayan satıcıların 
rekabet edemeyeceği fiyatlar sunabiliyorlar. 
Buradaki kritik nokta, marka ürünlerde al-sat 
yapmak yerine satıcıların kendi markalarını 
oluşturmaya odaklanmaları. Bu sayede mar-
ka tescilleri ile birlikte Buybox rekabetinin 
önüne geçebilir ve uzun vadede kâr oranı 

yüksek ürünler satabilirler. Ancak elbette 
kendi markanızı oluşturmanın zorlu ve al-sat 
yapmaya göre çok daha maliyetli bir konu 
olduğunu da hatırlatmakta yarar var. 

Avantajlar ve dezavantajlar neler?

Pazaryerlerindeki satış yapmanın en büyük 
avantajı hâlihazırda trafiği ve dönüşüm ora-
nı yüksek olan bir web sitesi üzerinde hızlı 
bir şekilde tüketici ile buluşulabilmesi. Pa-
zaryerleri yaptıkları yoğun reklam sayesinde 
bireysel girişimcilerin ulaşamayacakları bo-
yutta trafiğe sahipler. Sağladıkları güven, in-
dirim kuponları ya da promosyon program-
ları sayesinde de yüksek dönüşüm ile satış 
imkânı sunarlar. Ancak tabii ki dezavantajlar 
da söz konusu. Pazaryeri müşterisi pazarye-
rinin kendi müşterisi olarak kalıyor, listele-
nen ürünler pazaryerinin listesi, satıcılar ise 
iş ortağı olsalar da aslında bir misafir konu-
munda bulunuyorlar. Dolayısıyla komisyon 
oranları, kargo ücretleri ve farklı kesintiler 
pazaryerleri tarafından belirlendiği için ipler 
her zaman pazaryerinin elinde oluyor.

Maliyetler nasıl hesaplanır?

Maliyetler ve giderler satış yöntemine ve 
hangi platform ya da pazaryerinden satış 
yapıldığına göre farklılık gösterir. Kimi web 
sitelerini kurmak ücretsiz iken, kimi web si-
teleri platformlu aylık ya da yıllık olarak üc-
retlendirilir. Sitedeki elektronik pos cihazı 
kullanımından komisyon ödenir. Eklediğiniz, 
kullandığınız modüllere göre ek ücretlendir-
meler yapılabilir. Pazaryeri tarafında da ke-
sintiler pazaryeri bazlı olarak değişiklik gös-
terir. Kimi pazaryerlerinde sadece komisyon 
kesintisi bulurken, kimi pazaryerlerinde rek-
lam katılım giderleri ve birçok farklı kesinti 
bulunur. Örnek vermek gerekirse ülkemizin 
en büyük e-ticaret sitelerinden birinde be-
bek arabası kategorisi ele aldığımızda %18 
KDV ve 15 TL kargo ücreti ile yapılan ve ürün 
maliyeti 100 TL olan 200 TL’lik bir satışta: 30 
TL komisyon, 8,15 TL KDV ödemesi, 1,60 TL 
standart pazarlama gideri oluşacaktır.  
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AŞI OLMAK YA DA OLMAMAK: 
HUKUKEN SEÇİM HAKKIMIZ VAR MI?

Av. Bahar Nalan Danış
Avukat-Arabulucu

Covid-19 salgınına karşı dünya çapında hız-
la girişilen çalışmalar sonucunda geliştirilen 
çeşitli aşılar ve bu aşıların aynı hızla uygu-
lanmaya başlaması, yazılı-sözlü basın ve 
sosyal medyada yer alan doğru-yanlış san-
sasyonel haberler ile bir kısım tıp uzmanının 
dile getirdiği şüphelerin de etkisiyle biraz 
da haklı olarak insanlar arasında hezeyana 
sebep oldu. Netice olarak artık modern in-
sanlığın, “Aşı Karşıtlığı” şeklinde tabir edilen 
bir gündem maddesi var. 

Bu gelişmeye paralel olarak, aşılamanın 
devletler düzeyindeki hukuki altyapısı, yan 
etkileri karşısında yapılacaklar ve aşı karşıt-
lığının önüne nasıl geçileceği tüm dünyada 
tartışılmaya başlandı.

Türkiye’de Aşılamanın Hukuki Altyapısı

Türkiye’de Covid-19’a karşı aşılama, Dünya 
Sağlık Örgütü’nün onay verdiği aşılara ülke-
mizde ilaç ruhsatı alınması ile mümkün hale 
geldi. Bu şekilde aşılar temin edilip, öncelikli 
grupların aşılanmasının ardından, aşılama 
genele yayıldı ancak toplumun bir kısmında 
aşıya karşı direnç geliştiği gözlemleniyor. 
Sağlık Bakanı’nın, bu yazımız tarihi itibarıyla 
yaptığı açıklama uyarınca; şu anda 18 yaş 
üstü nüfusta olup henüz hiç aşı olmayanla-
rın sayısı 23 milyona yakın. Ancak Sağlık Ba-
kanlığı aşıyı zorunlu hale getirmek gibi bir 
amaçlarının bulunmadığını açıkladı. Peki bu 
direncin toplum sağlığını tehdit eder hale 
geldiği noktada Devlet insanları aşı olmaya 
zorlayabilecek mi?

Salgın hastalıklar, 1930 tarihli Umumi Hıf-
zıssıhha Kanununda düzenlenmiştir. Ancak 
bu Kanun, yürürlüğünden günümüze kadar 
geçen 91 sene içinde yaşanan gelişmelere 
uygun değil, çünkü virüs kaynaklı hastalıklar 
Kanuna göre, “salgın hastalık” kapsamında 

değil. Hangi hastalıklar için zorunlu aşı yapı-
labileceği de Kanunda sayılmış ama birçok 
çocukluk aşısı dahi zorunluluk kapsamında 
bulunmuyor. 

Anayasamızın “Kişinin dokunulmazlığı, 
maddi ve manevi varlığı” başlıklı 17. Mad-
desi uyarınca;

“Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını 
koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.

Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller 
dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunu-
lamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi de-
neylere tabi tutulamaz.”

Görüldüğü üzere, istem dışı vücut bütünlü-
ğüne müdahalenin Anayasaya uygun ola-
bilmesi için iki şarttan birinin olması gerek;

1- Tıbbi Zorunluluk, 2- Konu Hakkında Ka-
nuni Düzenleme. 

Burada ilgili kanun olan, yukarıda belirtti-
ğimiz Umumi Hıfzıssıhha Kanununda virüs 
salgın hastalık kapsamında sayılmamış ol-
duğundan ve zorunlu aşılama da sınırlı has-
talıklarda sayıldığından, aşılamanın zorunlu 
hale getirilmesinin, “vücut bütünlüğünü ih-
lal” teşkil etmesi, dolayısıyla Anayasaya ay-
kırılık oluşması riski var. Daha önceden Ana-
yasa Mahkemesi, Kanunda olmayan çocuk 
aşılarının zorla yapılmasını Anayasamızın bu 
maddesine aykırı bulmuştu.

Diğer yandan, Covid-19 aşıları yukarıdaki 
diğer şart olan, “Tıbbi Zorunluluk” kapsamı-
na girebilir. Sağlık Hukukuna hakim kural, 
tıbbi müdahale için hastanın rızasının alın-
ması olsa da, bu madde uyarınca ortada bir 
“tıbbi zorunluluk” varsa rıza olmaksızın, hat-
ta hastanın açıkça karşı çıkması halinde dahi 
müdahalede bulunulması mümkündür. Co-
vid-19 gibi bulaş oranının çok yüksek oldu-
ğu bir salgının kamu sağlığı açısından tıbbi 
zorunluluk teşkil ettiği, bu noktada aşılama-
nın zorunlu hale getirilmesinin Anayasaya 
uygun olacağı iddia edilebilir. 

Ayrıca ülkemiz için de bağlayıcı olan Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı uyarınca 
zorunlu aşı, “Salgın hastalıkla mücadele için 
kamu sağlığının korunmasına yönelik meş-
ru bir amaç”tır.

Bunun dayanağını, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesinin 8. Maddesi teşkil ediyor;

“1. Herkes özel ve aile hayatına, konutuna 
ve yazışmasına saygı gösterilmesi hakkına 
sahiptir. 

2. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu ma-
kamının müdahalesi, ancak müdahalenin 
yasayla öngörülmüş ve demokratik bir top-
lumda ulusal güvenlik, kamu güvenliği, ül-
kenin ekonomik refahı, düzenin korunması, 
suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya 
ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlükle-
rinin korunması için gerekli bir tedbir olması 
durumunda söz konusu olabilir.”

Hukuki Düzenleme Şart

Anayasa Mahkemesi, vücut bütünlüğüne 
dokunulması durumlarının kanunen dü-
zenlenmesi gerektiğini ifade ediyor. Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları da bu 
yönde. Yani aşının zorunlu olması gibi bir 
düzenlemenin, Sağlık Bakanlığı Genelgesi 
veya Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile getiril-
mesi mümkün değildir. O nedenle şayet zo-
runlu aşı uygulamasına gidilecekse TBMM 
tarafından konunun kanuni bir altyapıya 
oturtulması gerekiyor. Vaka sayılarının artışı 
ile tekrar kapanmaların gündeme gelebile-
ceği söylentilerinin yayıldığı şu günlerde bu 
konunun bir an önce tartışmaya açılmasını 
bekliyoruz.

Diğer yandan; virüsten hızlı yayılan özellikle 
sosyal medyadaki “dezenformasyon”a kar-
şı tedbirler alınması, bilimsel dayanağı ol-
mayan haber ve bilgi yayanlara karşı cezai 
yaptırımlar uygulanması, bu şekilde genel 
kabul oranının artırılmasına yönelik sosyal 
çalışmalar yürütülmesi ile toplumda “kamu 
sağlığı” bilincinin yerleştirilmesi, aşıyı zo-
runlu kılmaktan daha etkili olabilecektir.
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ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ BU YIL FAİZSİZ 
KREDİYLE EV ALMAK GİBİ

Nevin ÇiftelNevin Çiftel
Marmara Koleji Rehberlik KoordinatörüMarmara Koleji Rehberlik Koordinatörü

Üniversite maratonunun en kritik döneme-
cine gelindi. Tercih dönemi 5 Ağustos’ta 
başlıyor. Barajı aşan aday sayısı geçen yıla 
göre düştü. Sınavın zor olması, barajı aşan 
adaylar için bu yıl bir avantaja dönüştü. Ge-
çen yıllara göre değişen puan ve sıralama-
larla adaylar en doğru tercihi yapmanın ve 
hayalindeki üniversiteye yerleşmenin peşin-
de. Marmara Koleji Rehberlik Koordinatörü 
Nevin Çiftel’e göre bu yıl adaylar için tercih 
yapmak faizsiz krediyle ev almak gibi. Aday-
ların bu avantajları doğru kullanması gerek-
tiği uyarısında bulunan Çiftel, doğru tercih 
için kritik ipuçları verdi. İşte yedi adımda 
doğru tercih…  

‘İYİ BİR TERCİH’ NASIL OLMALI? 

“İyi bir tercih, en son tercihini nerede dur-
duracağınla ilgilidir. Yukarı istediğinizi ya-
zabilirsiniz. Önemli olan 24 tercihin genelini 
gerçekçi ve rasyonel yapabilmek, şansımızı 
arttırabilmek ve son tercihte güvenlik alanı 
oluşturmak. Ben bu sene mutlaka üniversi-
teli olmak istiyorum diyorsan son tercihle-
rinde nereye ineceğini bilmelisin…”

Dr. Görkem İldaş’ın hazırlayıp, sunduğu 
Yolun Başındayken programında konuşan 
Çiftel’den kritik tercih dönemi öncesinde 
adaylara önemli uyarılar geldi. Üniversite 
adaylarına “Bir uzmandan yardım alın” tav-

siyesinde bulunan Çiftel’e göre liste oluş-
tururken, tercih aralıkları bu yıl, geçen yıla 
göre daha farklı olmalı. 

TERCİH ARALIKLARINA DİKKAT!

%20-30 yukarıya kadar çıkın. Mutlaka aynı 
oranda aşağı inin. Ama siz 50 binle 100 bin 
arasındaysanız %40’a kadar da aşağıya in-
melisiniz. Hele de 100 binin altında aşağıya 
inişler %70'e kadar olmalı. Bu yıl eşit ağırlık 
ve sözelde biraz daha dikkat etmek lazım. 
İyi tercih, yaptığım netler ve başarı sırala-
masıyla girebileceğim en yüksek puanlı yere 
girebilmektir.

YOLUNUZDAN SAPMAYIN

Fikriniz neyse, ne olmak istiyorsanız o yol-
dan çok sapmayın. “Puanımın yettiği yerleri 
yazayım, kurtulayım” demeyin. İdeallerinizle 
ilgili bir kararınız varsa çok fazla yoldan sap-
mayın.  Ne olmak istediğiniz, hangi üniver-
sitede okumak istediğiniz birinci noktanız 
olmalı. 

PUANINIZI DOĞRU OKUYUN!

Elimize aldığımız puanı okurken, nelere 
dikkat edeceğiz? YKS’ye baktığımız zaman 
TYT’de ön lisans tercihleri için 150 puanı 
aşmak gerekiyor. Özel yetenek için de bu 

dört yıllık da olabilir… Özel yetenek sı-
navlarına başvuru yapabilmek için de yine 
TYT’den 150 puan ve üzeri almak yeterli. 
Fakat bununla ilgili özellikle altını çizmek 
istiyorum. Öğretmenlikler farklı bir kate-
goride yer alıyor. Beden eğitimi ve spor 
yüksekokulu için örneğin konservatuvar, 
müzik, resim öğretmenliği diyorsak en 
düşük 800 bininci sıralamada yer almak 
gerekiyor, 150 almak yetmeyecek. Lisans 
tercihi yapmış olmak için de AYT’den 180 
puan ve üzeri almak gerekiyor. 

BARAJA DİKKAT!

Eşit ağırlık puan türünde ilk 125 bine 
girememişsen hukuk tercih edemezsin. 
Mühendislik yazabilmek için 300 bin… 
Mimarlık için 250 bin. Tıp geçen yıl 40 
bindeydi, bu sene 50 binde bırakıldı. Öğ-
retmenlik için 300 bin, eczacılık için 100 
bin, diş hekimliği için ise 80 binlik sırala-
mada olmak zorundayız. 

PUANA DEĞİL, SIRALAMAYA BAKIN

Tercihlerde sıralamaları kullanacağız, 
puan kullanmayacağız. Kesinlikle sırala-
ma kullanarak tercih yapmalıyız. Barajı 
aşan öğrenci sayısında oldukça büyük bir 
düşüş yaşandı. Geçen sene barajı aşan 
öğrenci sayısı 300 bin değil, 600 binler-
deydi. O zaman o 600 bindeki sıralamada 
yapılmış tercihler var. Biz tercih yaparken, 
neyi esas alacağız? Bir önceki senenin ba-
şarı sıralamalarını ve puanlarını… Sayısal, 
sözel ve eşit ağırlıkta ciddi bir fark oluştu, 
neredeyse yarı yarıya azaldı. Bu seneye 
özel herkes tercih yapsın elinden gel-
diğince. Faizsiz krediyle ev almak gibi… 
İki kişiden biri üniversiteye yerleşecek. 
Tercihte esas olanın sıralama olduğunu 
unutmayın. 

ÖZEL KOŞULLARA DİKKAT!

Özel koşulları mutlaka okuyun. Tercih 
edeceğiniz yükseköğretim programları-
nın adaylarda aradığı bazı özel koşullar 
olabilir. Bu nedenle ÖSYM kılavuzunu 
dikkatle inceleyelim. YÖK Atlas’a da ba-
kın. 3 yıllık karşılaştırmalarla geliyor. Mes-
lekler rehberi gibi çalışıyor. Tercih edece-
ğiniz bölümün özel koşullarını dikkatle 
incelemeniz önemli. Kazansanız da şartla-
rınız uygun değilse kayıt yaptıramazsınız.

ALTTAKİ TERCİHE ÜZÜLME!

Kendi isteklerinize göre oluşturduğunuz 
listede en son olarak birinciyi kapatın, 
alttakine bakın ve kendinize sorun: Üzü-
lür müyüm? Sonra bir alttakini kapatın ve 
yine sorun. Tüm listeye tek, tek bakın ve 
son halini bu şekilde tamamlayın. 
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Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARIFLER
Lavantalı Güneş Koruyucu

Malzemeler

4 dal taze alovera yaprağı
300 gr susam yağı
1 tatlı kaşığı lavanta yağı

Hazırlanışı ve Kullanılışı

Tüm malzemeleri kıvamını alana kadar iyice karıştırın. Cam şişeye koyup 
buzdolabında saklayın.

Ceviz Yağlı Saç Bakımı

Malzemeler

3 yemek kaşığı ceviz yağı
1 çorba kaşığı bal
2 bıldırcın yumurtası
1 tatlı kaşığı arı sütü

Hazırlanışı ve Kullanılışı

Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Saç diplerinden uçlarına doğru ma-
saj yaparak uygulayın. 2 saat bekletin ve saçınıza uygun şampuanla 
yıkayın. Haftada bir tekrar edebilirsiniz.

Saç Derisindeki Kabuklanma ve Kuruluk İçin

500 gr zeytinyağına 1 kâse pul biber ekleyin. Benmari 
usulü 45 dakika kısık ateşte eritin. Bu yağdan 2 çorba 
kaşığı, 1 çorba kaşığı taze sıkılmış elma suyu ve 1 tatlı 
kaşığı tuzla karıştırın. Saç derinize boya sürer gibi 
sürün. Saçınızı boneyle sarıp 30 dakika bekletin ve 
yıkayın. Sonuç alana kadar her hafta uygulayın.
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Malzemeler:

1 adet haşlanmış ahtapot, 2 adet bostan patlıcan, 100 gr tereyağı, 3 yemek kaşığı un, 1 bardak süt,
Rendelenmiş İzmir tulumu, Tuz, karabiber, muskat, Mantar, Yeşil biber, Soya sosu, Sarımsak,

Pul biber, toz biber, kekik, Zeytinyağı.

Yapılışı:

Öncelikle patlıcanları közleyerek tarife başlayın. Közlenen patlıcanları ufak ufak doğrayın. Bir tencerede 
eritilen tereyağına unu ekleyerek hafifçe kavurun. Daha sonra tereyağında hafif kavrulan una, sütü ilave 
ederek pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Yani kısaca bildiğiniz klasik beğendi yapar gibi 

karışımı hazırlayın. 

Klasik beğendi gibi hazırlamaya başladığınız karışımınızın içine farklı olarak İzmir tulumu ve çok az 
muskat ilave edin. Koyulaşınca patlıcanları ve peyniri ilave edin ve püre haline getirip baharatlarla 

aromasını zenginleştirin.

Haşlanmış ahtapot bacaklarını üçe bölüp, büyük parçalar halinde tavada mantar, biber ve sarımsak eş-
liğinde soteleyin. Daha önce haşladığımız için sadece sotelemek daha da lezzet verecektir. Ahtapotun 
vantuzlarını soymayabilirsiniz çünkü lezzeti veren ve sosların yüzeye yapışmasını sağlayan en lezzetli 

yeridir. En son soya sosu ve baharatları ilave edip servis edebilirsiniz.

                                                                     Afiyet Olsun.

BEĞENDİLİ 
AHTAPOT TARİFİNecdet Emre

Editör
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Fatma FİDAN
Uzm.Diyetisyen

ZAYIFLAMANIN EN SAĞLIKLI YOLU: 
PROBİYOTİKLER

DİYET yapmadan, sadece vücudunuzdaki 
dost bakterilerin sayısını artırarak zayıfla-
yabileceğinizi biliyor muydunuz? Bilimsel 
araştırmaların bulguları probiyotiklerin az 
bilinen bir yönünü daha ortaya koyuyor.

Bağırsaklarda ne kadar çok bakteri varsa 
hastalıklara karşı direnç o kadar artar. Basit 
bir soğuk algınlığından alerjilere ve kansere 
kadar birçok hastalığa karşı en önemli sa-
vunma askerlerimiz probiyotiklerdir. 

Probiyotik; Vücudumuzu zararlı bakterilere 
karşı koruyan, enfeksiyonların önlenmesine 
yardımcı olan, bağışıklığı güçlendiren ‘dost 
Bakteriler’ dir.

Probiyotikler, alınan kalorilerin sindirimini 
ve vücutta enerji kullanımını düzenleyerek 
kilo kaybına yardımcı oluyor. Yapılan çalış-
malar, diyete eklenen probiyotiklerin kilo 
kaybını desteklediğini ortaya koymaktadır.

Son yıllarda bağırsak mikrobiyatasının obe-
zite gelişiminde çok önemli rol oynadığı 
kanıtlanmıştır. Bağırsak mikrobiyotası iştah 
sinyalizasyonu, enerji metabolizması dü-
zenlenmesi, bağırsak geçirgenliği artması, 
yağ depolanması, kısa zincirli yağ asiti olu-
şumu, gibi farklı mekanizmalarla obezitenin 
oluşmasına katkıda bulunur. Bazı araştır-
malar bakteriyel dengesizliklerde özellikle 
Firmicutes bakterilerinin yüksek miktarda 
bulunduğu kişilerde kilo artışı olduğu gös-
termektedir. Yapılan araştırmalar, obezite-
deki artışın sebebinin sadece beslenme ve 
genetik faktörlerle ilişkili olmadığını ortaya 
çıkarmıştır. 

İştah Kontrolünde Probiyotikler

Probiyotik almaya devam ettiğinizde canını-
zın istediğini yeseniz de kilo almıyorsunuz. 
Çünkü dost bakteriler iştahınızı da kontrol 

altında tutuyor. Probiyotikler onları hayatta 
tutan, onları besleyen yiyecekler istiyorlar. 
Onların bu hayatta kalma dürtüsü ise bes-
lenme düzeninizi etkiliyor. Yani bağırsak-
larınızda bol miktarda probiyotik bulundu-
ğunda canınız gofret, şeker, hamurişi falan 
istemiyor. Çünkü bu yiyecekler faydalı bak-
terileri yok ediyor. Probiyotikler bunun tam 
tersi bir mekanizmayı da tetikliyor: Yaşamak 
için şekere ihtiyaç duyan bakteriler de ca-
nınızın şeker, abur cubur istemesine neden 
oluyor. Bağırsaklarda bulunan bazı bakte-
rilerin vücutta kronik insülin direncine ve 
dolayısıyla da kilo alımına neden olduğunu 
gösteren araştırmalar var.

Bağırsaklardaki bakterilerin niteliği iştahınız 
ve yedikleriniz üstünde önemli bir kontrole 
sahip. 

Bilimsel bir çalışma, obez ve normal kilolu 
insanların bağırsak florası incelendiğinde, 
obez olanlarda firmicutes adında bir zararlı 
bakterinin, zayıf olanlara kıyasla; zayıf olan-
larda ise bir probiyotik olan bacteroidetes 
miktarının kilolu olanlara kıyasla çok daha 
yüksek olduğu gözlenmiş. Kilo problemi 
olanlarda çok mitarda bulunan firmicutes 
bakterisinin görevi; Şekeri alıp yağa çevir-
mek konusunda son derece başarılı olma-
sıdır.

Birçok hastalığa karşı en önemli savunma 
birlikleri olan probiyotikler, kilo kontrolüne 
de yardımcı oluyor.

Diyet yapmadan kilo vermek için

Başka bir çalışma ise Lactobacillus rhamno-
sus adında başka bir probiyotiğin kadınlarda 
kilo vermeye yardımcı olduğunu gösteriyor. 
12 hafta boyunca önerilen diyeti uygula-
yan kadınların bir kısmına besin takviyesi 
olarak Lactobacillus rhamnosus takviyesi 
veriliyor. 12 hafta sonra diyetleri takviye ile 
desteklenen kadınların diğer gruba kıyasla 
daha fazla kilo verdikleri gözleniyor. Üç ayın 
sonunda ise araştırma probiyotik takviyesi 
kullanan kadınlar, probyotik almaya devam 
ediyorlar. Lactobacillus rhamnosus takviyesi 
alan kadınların diyet yapmasalar da kilo ver-
meye devam ettikleri; takviye almayan ka-
dınların ise diyeti bıraktıklarında kilo almaya 
başladıkları görülüyor. Özetlemek gerekir-
se, diyet yaparken kilo vermeyi hızlandıran 
dost bakteriler siz normal beslenme düzeni-
nize döndüğünüzde de kilo vermeye devam 
etmenizi sağlıyor!

Yararlı bakteriler sizin zayıflamanıza yar-

dımcı olurken, zararlı bakteriler ise kilo al-
dırır. Araştırmaya göre, bazı bakteri türleri 
baskın hale gelmeye başladığında liflerden 
kalori alımı artar ve yağ hücrelerinde enerji 
birikimi ortaya çıkar. Erişkin bir insan ba-
ğırsaklarından ortalama 100 trilyon faydalı 
bakteri ve mantar bulunur. Bu bakteriler ve 
mantarlar bizim için son derece değerli olan 
bağırsak florasını oluştururlar. İnsan sağlığı 
açısından son derece önemli olan lactoba-
cilli ve bifidobacteria olan bağırsak floraları 
kötü bakterileri emerek vücudu temizler. 
Dolayısıyla öncelikli olarak bağırsak florasını 
korumak için çalışmalısınız.

Yoğurt tüketmini arttırın

Fransız kadınlarının bu kadar ince olmasının 
formulü bol yoğurt tüketmeleridir. Bu sağ-
lıklı besin sindirim sistemine zararlı mikrop-
larla savaşan Lactobacillus, Acidophilus ve 
diğer probiyotik kültürlerden oluşur.
Yapılan araştırmalar neticesinde, ara öğün-
lerinde yoğurt tüketen kişilerin, hiç bir şey 
tüketmeyen kişilere oranla yüzde 22 daha 
fazla kilo kaybettikleri saptanmıştır. Ayrıca 
yüzde 81 karın bölgesinde daha fazla kilo 
kaybettikleri gözlemlenmiştir. 

Lif tüketimini artırın

Lif tüketiminin zayıflamadaki etkileri her 
alanda kendini göstermektedir. Bağırsakta 
hacim oluşturması, dışkı kıvamını artırması, 
kabızlığı önlemesi sayesinde bağırsaklara 
doğrudan etkisi büyüktür. Aynı zamanda 
midede oluşturduğu hacim sayesinde uzun 
süre tokluk hissi verir

Kefir

Fermentasyon yardımı ile meydana gelen 
kefirin, probiyotik içeriği sütün içerdiği pro-
biyotiklerden daha fazladır. Bağırsakların 
sağlıklı şekilde çalışmasına yardımcı olur. 

Peynir

Peynir vücutta bağıklığı güçlendiren ther-
mophillus, bifudus, bulgaricus ve acidophi-
lus isimli faydalı bakteri içerir,

Keçi sütü

Keçi sütü actobacili, bifidus bakterileri içe-
ren yüksek probiyotik kaynağıdır

Lahana Turşu

Probiyotik içeriği yüksek bir besindir.
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MÜCEVHER MARKASI GLAMIRA’NIN MARKA YÜZÜ
 MESUT ÖZİL OLDU 

Mücevher sektörünün öncü fir-
malarından Glamira, dünyaca 
ünlü futbolcu Mesut Özil ile iş 

birliği gerçekleştirdi. Anlaşma kapsa-
mında markanın yüzü olan Mesut Özil, 
Glamira’nın deneyimli tasarımcıları ve 
zanaatkârları ile bir araya gelerek, kendi 
takı koleksiyonunu da tasarladı. Sport-
men, karakterli ve kusursuz bir tarzı 
yansıtan, “Mesut Özil Koleksiyonu”nda 
yüzük, kolye ve bileklik ürünleri yer alı-
yor.

Almanya’da faaliyete geçen ve kuruldu-
ğu 2011 yılından bu yana Avrupa mü-
cevher endüstrisinin önemli bir merkezi 
olmayı başaran mücevher markası Gla-
mira, ünlü futbolcu Mesut Özil ile bir iş 
birliğine imza attı. Başarılı spor hayatı-
nın yanı sıra mücevher tutkunu olma-
sıyla da tanınan Özil, Glamira’yla yaptı-
ğı anlaşma kapsamında markanın yüzü 
oldu ve kendi koleksiyonunu tasarladı. 

Koleksiyon Özil’in kendi tarzı ve spor 
yaşamından izler taşıyor 

Pırlanta, zümrüt, safir, yakut ve altın 
gibi değerli taşlar ile yapılan takıları 
üreten Glamira’nın tasarımcılarıyla bir 
araya gelen Özil, kendi adını alan ko-
leksiyonu için yüzük, kolye, bileklik, 
unisex kategorilerinde takılar tasarladı. 
Özil’in kendi tarzı ve spor yaşamından 
izler taşıyan koleksiyonda her beğeniye 
hitap eden şıklıkta tasarımlar yer alıyor.  
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Taylan KÜMELİ
Sağlıklı Beslenme ve

Diyet Uzmanı

BESLENMEDE ŞEHIR EFSANELERI
Uzun yıllardır diyetisyenlik meslegimi yapıyorum.Sürekli duyduğumuz ama 
şehir efsaneleri vardır. Haydi gelin hepsine bir bakalım ne kadar doğru?

1.Kilo verme söz konusu olduğunda 
önemli olan tek şey "Alınan Kaloriler ve 
Harcanan Kaloriler"dir.

Kilo kaybı söz konusu olduğunda aldığınız-
dan daha fazla enerji yakarak kalori açığı 
oluşturmak en önemli faktör olsa da, önem-
li olan tek şey bu değildir. Yalnızca kalori 
alımına güvenmek, çok düşük kalorili bir 
diyette olsa bile birinin kilo vermesini en-
gelleyebilecek çok sayıda değişkeni hesaba 
katmaz.

2. Yüksek yağlı yiyecekler sağlıksızdır

 Bu köhne ve yanlış teori yavaş yavaş sona 
eriyor olsa da, birçok insan hala yüksek yağlı 
yiyeceklerden korkuyor ve yağ alımını kes-
menin genel sağlıklarına fayda sağlayacağı 
umuduyla düşük yağlı diyetler uyguluyor.

3. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür

Bir zamanlar sağlıklı bir gün için kahvaltı 
yapmanın en önemli faktörlerden biri oldu-
ğu düşünülürken, araştırmalar bunun çoğu 
yetişkin için geçerli olmayabileceğini gös-
termiştir. Örneğin, araştırmalar, kahvaltıyı 
bırakmanın kalori alımının azalmasına ne-
den olabileceğini gösteriyor

4. Optimum sağlık için küçük, sık öğün-
ler yemelisiniz
 
Gün boyunca düzenli olarak küçük, sık 
öğünler yemek, birçok insan tarafından 
metabolizmayı hızlandırmak ve kilo vermek 
için kullanılan bir yöntemdir. Ancak sağlık-
lıysanız, enerji ihtiyacınızı karşıladığınız sü-
rece öğünlerinizin sıklığı önemli değildir.

5. Besleyici olmayan tatlandırıcılar sağ-
lıklıdır

Düşük kalorili, düşük karbonhidratlı, şe-

kersiz gıdalara artan ilgi, besleyici olmayan 
tatlandırıcılar (NNS) içeren ürünlerde artışa 
neden oldu. Eklenmiş şeker oranı yüksek bir 
diyetin hastalık riskini önemli ölçüde artır-
dığı açıkken, NNS alımı da olumsuz sağlık 
sonuçlarına yol açabilir.

6. Makrobesin oranı, diyet kalitesinden 
daha önemlidir
 
Bazı fikirler kilo verme ve genel sağlık söz 
konusu olduğunda, diyetinizdeki makro be-
sinlerin oranının önemli olduğuna inanma-
nıza neden olsa da, bu dar görüşlü beslen-
me yaklaşımı büyük resmi kaçırıyor.

7. Beyaz patatesler sağlıksızdır
 
Genellikle beslenme dünyasındakiler tara-
fından “sağlıksız” olarak etiketlenen beyaz 
patatesler, kilo vermek veya genel sağlık-
larını iyileştirmek isteyen birçok insan tara-
fından kısıtlanır. Beyaz patatesler de dahil 
olmak üzere herhangi bir yiyeceği çok fazla 
tüketmek kilo alımına neden olabilir, ancak 
bu nişastalı yumrular oldukça besleyicidir ve 
sağlıklı bir diyetin parçası olarak alınabilir.

8. Az yağlı ve diyet gıdalar sağlıklı alter-
natiflerdir
 
Markete gittiginizde "diyet", "hafif", "az 
yağlı" ve "yağsız" etiketli çeşitli ürünler bu-
lacaksınız. Bu ürünler fazla vücut yağını at-
mak isteyenler için cazip olsa da, genellikle 
sağlıksız bir seçimdir.
 
9. Besin takviyeleri para israfıdır
 
Besin açısından yoğun, çok yönlü bir diyet 
sağlığın en temel bileşeni olmasına rağmen, 
takviyeler - doğru ve doğru biçimde kulla-
nıldığında birçok yönden faydalı olabilir.Bir-
çoğu için, özellikle tip 2 diyabet gibi sağlık 
sorunları olanlar ve ayrıca statinler, proton 
pompa inhibitörleri, doğum kontrolü ve 
antidiyabetik ilaçlar gibi yaygın ilaçları kul-
lananlar için, belirli takviyeleri almak sağlık-
larını önemli ölçüde etkileyebilir

10. Çok düşük kalorili bir diyet uygula-
mak kilo vermenin en iyi yoludur

Kalori alımını azaltmak gerçekten kilo kay-
bını artırabilirken, kalorileri çok düşük kes-
mek metabolik adaptasyonlara ve uzun 
vadeli sağlık sonuçlarına yol açabilir. Çok 
düşük kalorili bir diyete geçmek kısa vade-

de hızlı kilo kaybını teşvik edecek olsa da, 
çok düşük kalorili diyetlere uzun süreli bağ-
lılık metabolizma hızında azalmaya, açlık 
hissinin artmasına ve tokluk hormonlarında 
değişikliklere yol açar

11. Sağlıklı olmak için zayıf olmalısınız
 
Obezite, tip 2 diyabet, kalp hastalığı, dep-
resyon, belirli kanserler ve hatta erken ölüm 
dahil olmak üzere birçok sağlık durumuyla 
ilişkilidir

Yine de hastalık riskinizi azaltmak, zayıf ol-
manız gerektiği anlamına gelmez. En önem-
lisi, besleyici bir diyet uygulamak ve aktif bir 
yaşam tarzı sürdürmektir, çünkü bu davra-
nışlar genellikle vücut ağırlığınızı ve vücut 
yağ yüzdenizi artırır.

12. Kemik sağlığı için kalsiyum takviye-
leri gereklidir

Pek çok kişiye iskelet sistemini sağlıklı tut-
mak için kalsiyum takviyesi alması söylenir. 
Bununla birlikte, mevcut araştırmalar, kalsi-
yum takviyesinin yarardan çok zarar verebi-
leceğini göstermiştir.

13. Lif takviyeleri, yüksek lifli gıdalar için 
iyi bir alternatiftir

 Birçok insan yeterli diyet lifi almakta zorla-
nıyor, bu yüzden lif takviyeleri bu kadar po-
püler. Lif takviyeleri, bağırsak hareketlerini 
ve kan şekeri kontrolünü iyileştirerek sağ-
lığa fayda sağlayabilse de, gerçek gıdaların 
yerini almamalıdır

14. Tüm smoothie'ler ve meyve suları 
sağlıklıdır

Bazı meyve suları ve smoothie'ler oldukça 
besleyicidir. Örneğin, ağırlıklı olarak nişas-
talı olmayan sebzelerden oluşan besleyi-
ci yoğun bir smoothie veya taze yapılmış 
meyve suyu, vitamin, mineral ve antioksidan 
alımınızı artırmanın harika bir yolu olabilir.

15. Herkes bir probiyotikten yararlana-
bilir

Probiyotikler, piyasadaki en popüler diyet 
takviyeleri arasındadır. Bununla birlikte, uy-
gulayıcılar genellikle bunları aşırı reçete etti 
ve araştırmalar, bazı insanların diğerlerinin 
yaptığı gibi probiyotiklerden fayda görme-
yebileceğini gösterdi

MÜCEVHER MARKASI GLAMIRA’NIN MARKA YÜZÜ
 MESUT ÖZİL OLDU 
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BEYMEN CLUB’TAN 
PLAJ STİLİ 
Feminenliği dengeli bir yalınlıkla harmanlayan BEYMEN Club Kadın Koleksiyonu; cesur, kon-
forlu ve güncel tasarımları, yeni form ve kalıpları ile 2021 yazına renk ve dinamizm katıyor. 
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BEYMEN Club 2021 Yaz Kadın Koleksiyo-
nu, tatil stilinizi sezonun favori trendleri 
ile güncelliyor. Plaj şıklığı için özgün görü-
nümler sunan koleksiyon, doğal dokuları, 
palmiyelerden zebra baskılara uzanan sı-
cak tropik desenlerle buluşturuyor. Pastel 
tonlar, sloganlar ve eğlenceli desenlerin 
bir arada kullanıldığı grafik pop temalı ta-
sarımlar ise yazın enerjik ve mutlu tavrını 
sahillere taşıyor.
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Sağlık & Motto

Katkılarıyla...
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Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu
İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı

BÖBREK SAĞLIĞI IÇIN 7 ÖNERI
Böbrek hastalıklarından korunmak için sağlıklı beslenmek, ideal kilo-
da olmak ve düzenli egzersiz yapmak çok önemli. Böbrek sağlığı için 
önemli önerilerde bulunan Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve 
Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Özel bir neden yoksa 
günde 1.5-2 litre su içmek, gelişigüzel ilaç kullanımından kaçınmak, 
hareketli bir yaşam tarzı benimsemek, kan şekeri ve kan basıncını dok-
torun önerdiği aralıklarda düzenli kontrol ettirmek böbrek hastalıkların-
dan korunmak için oldukça önemli” dedi.

Herhangi bir nedenle gelişen böbrek fonk-
siyonlarındaki bozulmanın derecesine göre 
vücutta başka sağlık sorunları ortaya çıka-
bilir. Bu sorunlar içinde hipertansiyon, kalp 
yetmezliği, kalp ritim bozukluğu, diyabetik 
hastada şeker kontrolünün bozulması, kan-
sızlık (anemi), sindirim sistemi bozuklukları, 
kemik-mineral bozuklukları, sinir sistemi 
sorunları, kısırlık (infertilite) gelişimi sayıla-
bilir. Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları 
ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat 
Atasoyu, böbrek sağlığı için alınması gere-
ken 7 önlemi paylaştı.

Yeterli miktarda sıvı alımına özen göste-
rilmeli

Avustralya ve Kanadalı araştırmacılara göre 
yeterli sıvı tüketimi, kronik böbrek hastalığı 
gelişimi riskini azaltıyor. Geleneksel bilimsel 
görüşe göre de günlük 1.5-2 litre su tüket-
mek sağlık için ideal ancak en doğru miktar 
için doktora danışılmalı.

Hareketli bir yaşam benimsenmeli

Düzenli olarak yürüyüş, hafif koşu ve bisik-
lete binmek gibi egzersizler yapmak hem 
dinç bir bedene sahip olmak hem fazla kilo-
lardan kurtulmak için önemli.

Kan şekeri düzenli olarak kontrol edil-
meli
 
Diyabet, kronik böbrek hastalığına neden 
olan hastalıklar içinde birinci sırada yer alı-
yor. Diyabete bağlı böbrek hasarının (diya-
betik nefropati) erken dönemde tanınması 
sonrasında uygulanacak tedaviler sayesin-
de böbreklerdeki hasar geri döndürülebi-
liyor veya hızı düşürülebiliyor. Kan şekeri 
doktorun önerdiği aralıklarda düzenli ola-

rak kontrol ettirilmeli.

Kan basıncı ölçülmeli

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

Tuz tüketimine dikkat edilmeli

Dünya Sağlık Örgütü bir günde alınması 
gereken tuz miktarının 5 gram olduğunu 
belirtiyor. Ancak Türkiye’de günde ortalama 
olarak 18 gram civarında tuz tüketiliyor. Tuz 
tüketimini azaltmak için yemek masalarında 
tuzluk bulundurulmamaya dikkat edilme-
li ve yemekler baharat ve nane, kekik gibi 

bitkilerle tatlandırılmalı. Sağlıklı beslenmeye 
dikkat edilmeli.

Tütün mamullerinden uzak durulmalı 

Sigara ve tütün ürünleri böbrek kan akımı-
nın azalmasına sebep olur. Böylece böbrek-
ler yeterince süzme yapamaz ve atık mad-
deler vücutta birikir. Sigara içen kişilerde 
böbrek kanseri gelişme riski %50 oranında 
daha yüksektir.

Gelişigüzel ilaç kullanılmamalı

Doktor reçetesi olmadan ağrı kesici ilaçlar 
kullanılmamalı. Bu ilaçlar bazen kullanıldık-
ları doz ve süreyle ilişkili olarak bazen de 
bunlardan bağımsız olarak böbrek hasarına 
yol açabilir. 
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Dr. Kübra Esen Salman
Dermatoloji Uzmanı 

GÜNEŞ LEKELERI KOYU TENLILERDE DAHA 
KALICI OLABILIYOR

Yaz mevsimiyle birlikte güneş lekeleri de artıyor. Güneş lekelerinin 
çoğunlukla genç-orta yaş Latin-İspanyol ya da Asya, Afrika, Orta 
doğu kökenli kadınlarda görüldüğünü belirten Anadolu Sağlık Mer-
kezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Güneş lekelerinin 
ten rengine göre görülme yaşı değişir. Açık ten renklilerde çocukluk 
çağından itibaren çillenme şeklinde ortaya çıkabilirken, koyu ten 
renklilerde daha ileri yaşlarda görülür ve daha kalıcı olma eğilimin-
dedir. Bu nedenle de güneş koruyucu krem kullanımı ihmal edilme-
meli. Güneş lekelerinin oluşmasını engellemek için güneş maruziye-
tinden ve solaryumdan kaçınılmalı” açıklamasında bulundu.

Sıklıkla yüz gibi güneşe yoğun maruz ka-
lan bölgelerde görülen, yaz aylarında be-
lirginleşen kahverengi lekelerin daha çok 
genç kadınlarda güneş maruziyeti, gebelik 
ve doğum kontrol haplarının kullanımına 
bağlı oluştuğunu vurgulayan Anadolu Sağ-
lık Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Kübra 
Esen Salman, “Her gün, düzenli bir şekilde 
güneş koruyucu krem kullanımı, güneşten 
koruyan şapka ve kıyafetlerin tercih edil-
mesi, mümkünse doğum kontrol haplarının 
kesilmesi leke tedavisinde ve korunmada 
en önemli unsurların başında geliyor” dedi.
Güneş lekeleri erkeklerde alın, yanak, burun 
üzeri ve çene bölgesinde görülüyor

Östrojen artışı gibi hormonal değişiklikler-
den etkilenen güneş lekelerinin çoğunlukla 
kadınlarda görüldüğünü ancak erkeklerde 
de güneş lekelerinin oluşabildiğini söyleyen 
Dermatoloji Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, 
“Özellikle korunmasız, yoğun güneşe ma-
ruz kalan erkeklerde de alın, yanak, burun 
üzeri ve çene bölgesinde simetrik, sınırları 
düzensiz, açıktan koyu kahverengiye kadar 
değişen tonlarda lekeler görülebiliyor” şek-
linde konuştu.
Koyu cilt rengine sahip olanlar dikkat etmeli

Ağırlıklı olarak gebelik döneminde oluşan, 
gebelik maskesi olarak da bilinen lekelerin 
açık tenli kişilerde gebelik sonrası kendili-
ğinden kaybolurken, koyu tenli gebelerde 
oluşan lekelerin genellikle gebelik sonra-
sında da devam ettiğini belirten Dr. Kübra 
Esen Salman, “Yine beyaz tenlilerde çocuk-
luk ve gençlik dönemlerinde ortaya çıkan 
çil ve lekeler güneşten korundukça kendi-
liğinden gerileyebilirken, kısa süreli de olsa 
yoğun güneşe maruz kalmış veya yıllarca 
güneşten sakınmamış koyu tenli kişilerde 
güneş hasarına neden olabilir. Buna bağlı 
olarak gelişen lekelerde genellikle tedaviye 
ihtiyaç duyulur” dedi.
Dr. Esen Salman, leke tedavisinde birinci 

basamakta çeşitli kremler ve krem kombi-
nasyonları, (hidroksiklorokin, retinoid, kor-
tikosteroid, C vitamini, azelaik asit vs.) ikinci 
basamakta çeşitli soyucu (peeling) ajanlar, 
üçüncü basamakta ise mezoterapiler, çeşitli 
lazer ve ışık tedavilerinin uygulandığını be-
lirtti.

Güneş lekeleri en zor dermatolojik sorunlar-
dan biri

Lekelerin hasta ve hekim için tedavisinin 
en zor dermatolojik sorunlardan biri oldu-
ğunun altını çizen Dr. Kübra Esen Salman, 
“Yaşam kalitesini oldukça etkileyen güneş 
lekesi tedavisinde sabırlı olmak ve kısa sü-
rede mucizevi sonuçlar alınamayabileceğini 

bilmek gerekir. Örneğin krem tedavileri-
nin etkisinin görülmeye başlanması 2 ayı 
bulabilirken, tedavi 6 ay da sürebilir” dedi. 
Kremlerin ya da peelinglerin faydasının 
olabileceği gibi yanlış kullanımlarının ciddi 
zararlara da neden olabileceğini vurgula-
yan Dr. Kübra Esen Salman, “Lekeler başarılı 
olarak tedavi edilse bile güneşten korunul-
mazsa ya da genetik olarak lekelenmeye 
yatkınlık varsa tekrarlayabilir. Bu nedenle 
mutlaka dermatoloğun kontrolünde cilt ti-
pine uygun tedavilerle ilerlenmeli” uyarısın-
da bulundu. 
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Tuba Örnek
Beslenme ve Diyet Uzmanı 

TATILDE SAĞLIKLI BESLENMENIN YOLLARI
Tatillerde hava değişiminin yanı sıra uyku ve beslenme düzeninde 
de günlük hayata göre değişim oluyor. Rutin hayatında sağlıklı ve 
düzenli beslenen, fiziksel aktiviteye önem veren kilosu ideal kişilerin 
tatilde biraz sınırların dışına çıkmalarında bir sakınca olmayabilece-
ğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba 
Örnek, “Bu bilince sahip olduğunuzda tatilde fazla kaçırdıklarınız ne 
kilonuzu arttırır ne de vicdanınızı sızlatır. Tatile çıkmadan kısa zaman 
önce yapılan çok düşük kalorili ve gerçekçi olmayan diyetler her ne 
kadar sonuca ulaştırsa da tatilde aldığınız yüksek kalorili yiyecekler 
hızlı bir şekilde kiloları yerine koyacak ve bağışıklık sisteminizi tehdit 
edecek, bir sonraki kilo verme girişiminizi zorlayacaktır” açıklamasın-
da bulundu.

Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Tuba Örnek, tatilde sağlıklı beslen-
mek için şu önerilerde bulundu.

Kahvaltıda sebzeyi büyük, unlu yiyecek-
leri küçük porsiyonlarda tercih edin

Öncelikle bol çeşitli kahvaltılar karşımıza çı-
kıyor. Klasik kahvaltı menüsü haricinde ek 
olarak poğaça, börek vb. unlu yiyecekler, 
kaymak-bal, sucuk-salam gibi işlenmiş et-
ler, çikolatalar görürüz. Burada önemli olan 
miktarları küçük tutmak. Kahvaltı tabağı-
nızı önceden çeşitli sebze grubunu büyük 
porsiyonlarda, unlu yiyecek grubunu küçük 
porsiyonlarda dolduracak şekilde, peynir, 
yumurta, zeytininizle beraber hazırlayın ve 
tabağınızın dışına çıkmadan tüketin. Bu size 
ölçülerinizi kontrol altına almayı sağlayabi-
lir. 

Öğle yemeğinde yağlı ve ağır besinler 
tüketmemeye özen gösterin

Öğle yemeklerinizde pizza, makarna veya 
patates kızartmalarını değil, taze/kuru mey-
ve, sade dondurma, yoğurt, ceviz/fındık/
badem, sade maden suyu, taze sıkılmış 
meyve suları gibi serinletici, sağlıklı küçük 
atıştırmalıkları tavsiye ederim. Maden suyu 
ve badem sütü kullanarak smoothie de içe-
bilirsiniz. 

Öğle yemeğini hafif geçirenler akşam 
yemeğinin keyfini çıkarabilir, diyet ya-
panlar diyetine uygun yemek yiyebilir

Tatilde bol sohbetli uzun süren, lezzetli ak-
şam yemekleri kaçınılmaz. Dolayısıyla öğle 
saatleri hafif beslenme ve yüzme/bisiklet vs. 
gibi fiziksel aktivite ile geçirirseniz akşam 
yemeğinin keyfini çıkarabilirsiniz. 

Eğer kilo verme sürecinde tatile çıktıysanız, dilerseniz diyetinize devam edin ama kilo alma-
maya çalışmak daha gerçekçi bir hedef olabilir. Tatil bitiminde zayıflamaya devam edebilir-
siniz. Tatil sürecini yönetebilirseniz ideal kilonuzu koruma kontrolü her zaman sizin elinizde 
olur.
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Dünyanın önde gelen lüks mücevher mar-
kası Bvlgari, geçtiğimiz günlerde Bodrum’un 
çekim noktası Yalıkavak Marina’da kapılarını 
açan Türkiye’deki ilk yazlık mağazasını, üst 
düzey davetlilerin bir araya geldiği çok özel 
bir etkinlikle kutladı. Markanın CEO’su Je-
an-Christophe Babin’in ev sahipliğinde ger-
çekleşen etkinliğe Bvlgari Türkiye marka el-
çisi Serenay Sarıkaya ve Bvlgari marka dostu 
Anna Cleveland da katıldı. 

Cüretkarlığın, geleneksel ile modernin eşsiz 
birleşiminin, özgünlüğün ve Romalı esteti-
ğin temsilcisi, dünyanın önde gelen İtalyan 
lüks mücevher markası Bvlgari, Capri, Miko-
nos, St. Tropez, İbiza ve Dubai gibi gözde 
tatil destinasyonlarıyla birlikte Bodrum’da 
da yepyeni yazlık mağazasını açtı. Marka, 
Bodrum'un gözde lüks alışveriş noktası Yalı-
kavak Marina’da kapılarını açan mağazasını 
30 Haziran Çarşamba akşamı gerçekleşen 
çok özel bir davet ile kutladı.

Bvlgari CEO’su Jean-Christophe Babin’in ev 
sahipliğinde gerçekleşen davette misafirler, 
öncelikle markanın Romalı kimliğini yansı-
tan, Sonsuz Şehir’in büyüleyici gün batımla-
rına atıfta bulunan safran renginin başrolde 
olduğu, 110 m² büyüklüğünde mağazayı ve 
Bvlgari’nin nefes kesici mücevher ve saat 
koleksiyonlarını keşfettiler. Daha sonra ise 
Halas 71 yatının benzersiz atmosferinde, 
Akdeniz ruhunu yansıtan keyifli bir yaz ak-
şamının tadını çıkardılar. Misafirler arasında 
kısa süre önce Bvlgari’nin ilk Türk marka 
elçisi olan ünlü yıldız Serenay Sarıkaya ve 
Bvlgari marka dostu Anna Cleveland da bu-
lunuyordu. 

Davete katılan isimler arasında Hayret-
tin-Buket Taşdelen, Esra-Şenol Şankaya, 
Tuğana Savgı Kaya, Arzu Savgı, Yasmin Ka-
ramolla, Nesrin Sarıoğlu, Selen Sarıoğlu, Be-
gümhan Kurdoğlu, Ecehan Kurdoğlu, Neşe 
Boysanoğlu, İlke-Chirag Shah, Rachel Araz 
Kiresepi, Buse Terim Bahçekapılı, Nur Bilen 
Yavuzer, Reha Yavuzer, Pelin Kaya ve Didem 
Bağrıaçık yer aldı.  

BVLGARI YENİ BODRUM 
MAĞAZASINI GÖRKEMLİ 
BİR ETKİNLİKLE KUTLADI
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Bvlgari Bodrum mağazası etkinliği için 
Türkiye’ye gelen, markanın CEO’su Je-
an-Christophe Babin, yeni yazlık mağaza 
ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle özetle-
di: “1884'ten beri markamızın yaratıcılı-
ğına ilham veren Akdeniz Cenneti'nin en 
coşkulu ve sofistike konumlarından biri 
olan Bodrum'a BVLGARI’nin gelişini kut-
lamaktan çok mutluyum. Bu açılış, Zorlu 

Center ve İstanbul Havalimanı mağazala-
rımız aracılığıyla sahip olduğumuz prestijli 
konumumuzu tamamlıyor ve Bvlgari'nin 
Türkiye'deki liderlik hedefini pekiştiriyor.” 
Bvlgari’nin benzersiz mücevher, saat ve 
aksesuar koleksiyonlarının yanı sıra en 
seçkin tatil destinasyonlarında yer alacak 
olan seçili özel parçalar da sezon boyunca 
mağazada yerini alacak.
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 346.686 1 ANKAmall AVM 523.899 1 Mavibahçe AVM 347.307
2 City's Nişantaşı AVM 314.335 2 Forum Ankara Outlet 130.925 2 TerraCity AVM 331.199
3 İstanbul Optimum 252.615 3 ACity Outlet 92.196 3 Espark AVM 129.497
4 İstanbul Cevahir AVM 235.905 4 Kentpark AVM 69.310 4 Park Afyon AVM 127.322
5 Kanyon AVM 228.239 5 Cepa AVM 67.848 5 Samsun Piazza AVM 122.087
6 ÖzdilekPark İstanbul AVM 192.319 6 Gordion AVM 62.514 6 Kulesite AVM 112.821
7 İsfanbul AVM 188.278 7 Next Level AVM 52.909 7 Forum Mersin AVM 106.265
8 Marmara Park AVM 176.548 8 Atlantis AVM 48.105 8 Forum Kayseri AVM 105.157
9 Emaar Square Mall 147.503 9 Taurus AVM 47.414 9 Gebze Center 102.881

10 Trump AVM 139.113 10 Nata Vega Outlet 40.146 10 Forum Gaziantep AVM 102.700
11 Mall of İstanbul 113.563 11 One Tower AVM 39.161 11 Forum Bornova AVM 100.122
12 İstinyePark AVM 107.721 12 Antares AVM 37.008 12 MarkAntalya AVM 91.962
13 Aqua Florya AVM 102.029 13 Podium Ankara AVM 36.251 13 Özdilek Bursa AVM 90.568
14 Zorlu Center 100.727 14 Arcadium AVM 33.979 14 Antalya Migros AVM 89.857
15 Brandium AVYM 100.456 15 Anatolium Ankara AVM 30.861 15 Forum Trabzon AVM 89.252
16 Buyaka AVM 100.356 16 Kızılay AVM 26.347 16 Outlet Center İzmit 84.660
17 Maltepe Park AVM 98.307 17 Panora AVYM 25.533 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 81.735
18 Torium AVM 93.458 18 365 AVM 23.132 18 Point Bornova AVM 76.870
19 Palladium AVM 89.596 19 Atakule AVM 21.786 19 MalatyaPark AVM 75.043
20 Viaport Asia Outlet 88.001 20 Tepe Prime Avenue 20.370 20 Kent Meydanı AVM 58.393

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 55.654 1 ANKAmall AVM 12.484 1 Özdilek Bursa AVM 28.709
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 54.512 2 Antares AVYM 6.676 2 TerraCity AVM 6.794
3 Akyaka Park 49.572 3 Kentpark AVM 4.633 3 Park Afyon AVM 6.771
4 Kanyon AVM 47.981 4 Tepe Prime Avenue 4.349 4 Sera Kütahya AVM 5.857
5 Emaar Square Mall 17.999 5 Cepa AVM 3.383 5 HighWay Outlet AVM 5.579
6 Capitol AVM 14.029 6 Armada AVM 3.368 6 Kayseri Park AVYM 5.221
7 Trump AVM 13.780 7 Atlantis AVM 2.840 7 MalatyaPark AVM 4.761
8 Buyaka AVM 12.711 8 Gordion AVM 2.672 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.611
9 İstinyePark AVM 9.820 9 Next Level AVM 1.945 9 Gebze Center 4.122

10 Zorlu Center 7.871 10 Arcadium AVM 1.823 10 Deepo Outlet Center 3.458
11 Astoria AVM 7.577 11 365 AVM 1.686 11 Korupark AVM 3.232
12 Akasya AVM 7.312 12 Forum Ankara Outlet 1.624 12 Forum Mersin AVM 3.216
13 İstanbul Optimum 6.300 13 Bilkent Center AVM 1.605 13 Espark AVM 3.100
14 Sapphire Çarşı 5.259 14 Anatolium Ankara AVM 1.235 14 Antalya Migros AVM 2.737
15 ArenaPark AVYM 5.149 15 One Tower AVM 1.057 15 17 Burda AVM 2.690
16 Palladium AVM 4.960 16 Gimart Outlet 958 16 Outlet Center İzmit 2.425
17 İsfanbul AVM 4.846 17 Park Vera AVM 548 17 Palladium Antakya AVM 2.261
18 Marmara Forum AVM 4.807 18 Kızılay AVM 347 18 Oasis AVM 2.196
19 Kozzy AVM 4.280 19 Metromall AVM 290 19 Bursa Kent Meydanı AVM 2.064
20 Watergarden İstanbul 4.247 20 Atakule AVM 266 20 Sanko Park AVM 2.035

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 81.127 1 ANKAmall AVM 111.282 1 TerraCity AVM 76.445
2 Zorlu Center 79.582 2 ACity Outlet 39.223 2 Mavibahçe AVM 71.374
3 İstinyePark AVM 55.842 3 Antares AVYM 38.066 3 M1 Adana AVM 57.668
4 Buyaka AVM 47.837 4 Cepa AVM 29.806 4 İzmir Optimum 45.460
5 Watergarden İstanbul 46.794 5 Gordion AVM 28.478 5 Kulesite AVM 45.075
6 Mall of İstanbul 45.799 6 Nata Vega Outlet 27.479 6 41 Burda AVM 44.090
7 212 İstanbul Power Outlet 43.668 7 Armada AVM 24.835 7 Park Afyon AVM 42.587
8 Vadistanbul AVM 42.646 8 Metromall AVM 23.570 8 Antalya Migros AVM 37.171
9 Venezia Mega Outlet 42.238 9 Kentpark AVM 23.172 9 Özdilek Bursa AVM 33.567

10 City's Nişantaşı AVM 41.900 10 Atlantis AVM 21.723 10 Westpark Outlet AVM 33.488
11 Forum İstanbul AVYM 41.310 11 Podium Ankara AVM 21.711 11 Agora İzmir AVM 32.141
12 Akyaka Park AVM 38.113 12 Panora AVYM 20.777 12 Point Bornova AVM 30.980
13 Kanyon AVM 36.882 13 Atakule AVM 19.343 13 17 Burda AVM 30.807
14 Maltepe Park AVM 35.066 14 Taurus AVM 16.836 14 Forum Bornova AVM 30.255
15 Hilltown AVM 34.461 15 Ankara Optimum Outlet 15.964 15 39 Burda AVM 29.900
16 Marmara Park AVM 32.649 16 Arcadium AVM 15.242 16 Agora Antalya AVM 29.338
17 İsfanbul AVM 30.113 17 Forum Ankara Outlet 14.668 17 Forum Mersin AVM 28.227
18 İstanbul Optimum 28.705 18 Bilkent Station AVM 13.281 18 Mall of Antalya AVM 27.825
19 İstanbul Cevahir AVM 28.318 19 One Tower AVM 13.001 19 10Burda AVM 27.434
20 Trump AVM 28.242 20 Kartaltepe AVM 12.052 20 01Burda AVM 26.478
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16 Palladium AVM 4.960 16 Gimart Outlet 958 16 Outlet Center İzmit 2.425
17 İsfanbul AVM 4.846 17 Park Vera AVM 548 17 Palladium Antakya AVM 2.261
18 Marmara Forum AVM 4.807 18 Kızılay AVM 347 18 Oasis AVM 2.196
19 Kozzy AVM 4.280 19 Metromall AVM 290 19 Bursa Kent Meydanı AVM 2.064
20 Watergarden İstanbul 4.247 20 Atakule AVM 266 20 Sanko Park AVM 2.035

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 81.127 1 ANKAmall AVM 111.282 1 TerraCity AVM 76.445
2 Zorlu Center 79.582 2 ACity Outlet 39.223 2 Mavibahçe AVM 71.374
3 İstinyePark AVM 55.842 3 Antares AVYM 38.066 3 M1 Adana AVM 57.668
4 Buyaka AVM 47.837 4 Cepa AVM 29.806 4 İzmir Optimum 45.460
5 Watergarden İstanbul 46.794 5 Gordion AVM 28.478 5 Kulesite AVM 45.075
6 Mall of İstanbul 45.799 6 Nata Vega Outlet 27.479 6 41 Burda AVM 44.090
7 212 İstanbul Power Outlet 43.668 7 Armada AVM 24.835 7 Park Afyon AVM 42.587
8 Vadistanbul AVM 42.646 8 Metromall AVM 23.570 8 Antalya Migros AVM 37.171
9 Venezia Mega Outlet 42.238 9 Kentpark AVM 23.172 9 Özdilek Bursa AVM 33.567

10 City's Nişantaşı AVM 41.900 10 Atlantis AVM 21.723 10 Westpark Outlet AVM 33.488
11 Forum İstanbul AVYM 41.310 11 Podium Ankara AVM 21.711 11 Agora İzmir AVM 32.141
12 Akyaka Park AVM 38.113 12 Panora AVYM 20.777 12 Point Bornova AVM 30.980
13 Kanyon AVM 36.882 13 Atakule AVM 19.343 13 17 Burda AVM 30.807
14 Maltepe Park AVM 35.066 14 Taurus AVM 16.836 14 Forum Bornova AVM 30.255
15 Hilltown AVM 34.461 15 Ankara Optimum Outlet 15.964 15 39 Burda AVM 29.900
16 Marmara Park AVM 32.649 16 Arcadium AVM 15.242 16 Agora Antalya AVM 29.338
17 İsfanbul AVM 30.113 17 Forum Ankara Outlet 14.668 17 Forum Mersin AVM 28.227
18 İstanbul Optimum 28.705 18 Bilkent Station AVM 13.281 18 Mall of Antalya AVM 27.825
19 İstanbul Cevahir AVM 28.318 19 One Tower AVM 13.001 19 10Burda AVM 27.434
20 Trump AVM 28.242 20 Kartaltepe AVM 12.052 20 01Burda AVM 26.478

FACEBOOK
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 346.686 1 ANKAmall AVM 523.899 1 Mavibahçe AVM 347.307
2 City's Nişantaşı AVM 314.335 2 Forum Ankara Outlet 130.925 2 TerraCity AVM 331.199
3 İstanbul Optimum 252.615 3 ACity Outlet 92.196 3 Espark AVM 129.497
4 İstanbul Cevahir AVM 235.905 4 Kentpark AVM 69.310 4 Park Afyon AVM 127.322
5 Kanyon AVM 228.239 5 Cepa AVM 67.848 5 Samsun Piazza AVM 122.087
6 ÖzdilekPark İstanbul AVM 192.319 6 Gordion AVM 62.514 6 Kulesite AVM 112.821
7 İsfanbul AVM 188.278 7 Next Level AVM 52.909 7 Forum Mersin AVM 106.265
8 Marmara Park AVM 176.548 8 Atlantis AVM 48.105 8 Forum Kayseri AVM 105.157
9 Emaar Square Mall 147.503 9 Taurus AVM 47.414 9 Gebze Center 102.881

10 Trump AVM 139.113 10 Nata Vega Outlet 40.146 10 Forum Gaziantep AVM 102.700
11 Mall of İstanbul 113.563 11 One Tower AVM 39.161 11 Forum Bornova AVM 100.122
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20 Viaport Asia Outlet 88.001 20 Tepe Prime Avenue 20.370 20 Kent Meydanı AVM 58.393

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

  24 Ağustos 1891 - Thomas Edison, hareketli çekim yapan kameranın
 patentini aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı 

Katar, Türk turistler için dostane bir ziyaret 
noktası olmanın ötesinde burada yaşayan 
ve ülkenin farklı kültürlere ev sahipliği ya-
pan ve modern toplumunun bir parçası ol-
muş 10 binden fazla Türk vatandaşının da 
ikinci evi. 

Yaklaşık 300 Türk şirketi Katar'ın gelişen iş 
dünyasında aktif olarak yer alırken, dev alt-
yapı ve inşaat projelerinin de yüklenicileri 
arasında bulunuyorlar. Dünyanın dört bir 
yanından gelen ziyaretçilere özgün bir ye-
mek deneyimi sunan yirmiden fazla Türk 
restoranı, pandemi öncesinde her yıl Katar'a 
gelen 100 binden fazla Türk turisti yeniden 
misafir etmeye hazırlanıyor.

Sınırların açılmasıyla birlikte ülkeye gelecek 
Türk ziyaretçilerin keyifli bir tatil geçirmesi 
için ipuçları ve kaçırılmaması gereken yerleri 
Katar'da yaşayan Türkler, Qatar Tourism ara-
cılığıyla paylaştı. İşte o ipuçları:

1.Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan baş-
layarak, Doha'nın dört bir yanına dağılmış 
halka açık sanat eserleri mutlaka görülmeli.
2.İslam Eserleri Müzesi ile Katar Ulusal Mü-
zesi'ni görmeli ve Katara Kültür Köyü için de 
bir gün ayrılmalı. Ülkenin gelişen sanat ve 
kültür gündemini yansıtan müzeler, galeriler 
hem tarihsel hem de çağdaş sanat eserlerini 
bir arada sunuyor.
3.Katar'ın geleneksel çarşıları Souq ve birbi-
rinden güzel parklarına gidip, sanat ve elişi 
ürünleriyle benzersiz atmosferinin deneyim-
lemeli.
4.Dünya çapındaki SPA tesisleri ve inci be-
yazı plajlarda tatil keyfinin zirvesine çıkmalı. 
Katar'daki wellness tesisleri lüksü yeniden 
tanımlarken, benzersiz ambiyanslarıyla da 

çok farklı deneyimler sunuyor. Yoğun bir 
günün ardından kendine verilebilecek en 
iyi ödül bu tesislerden birinde alınacak bir 
seans.
5.Hayat boyu unutulmayacak bir mace-
ra deneyimi için Katar çölünde safari ya 
da yıldız gözlem gecesi için rezervasyon 
yapmalı. Buradaki muhteşem güzellikteki 
görüntülere ancak gözle görüldüğünde 
inanılabiliyor.
Bu önerileri paylaşanlar arasında bulunan 
Burcu Tuğba Düzgüner Doha W Hotel'de 
SPA Direktörü olarak çalışıyor. Katar'a 
2014'te yerleşen Düzgüner, daha ilk gün-
den kendini evinde gibi hissettiğini söylü-
yor ve sözlerine şöyle devam ediyor: "Uça-
ğın penceresinden gökdelenleri gördüğüm 
anda burada yaşamaya karar verdim. Ge-
çen 7 yılda muhteşem anılar biriktirdim. 
Eşimle burada tanıştım, ikizlerimiz Hamad 
Hastanesi'nde dünyaya geldi. Buradaki 
kazancımla çok iyi yatırımlar yapabildim. 
Katar'da Türk olmak, ülkemize büyük saygı 
duyan ve destekleyen yerli dostlarınızın ol-
ması demek. Katar'ın hayatıma olumlu kat-
kısı çok büyük ve başta Katarlı arkadaşlarım 
olmak üzere herkese teşekkür ederim."

Çok benzer bir hikâye de inşaat mühen-
disi ve yarı zamanlı gezi yazarı Sermin 
Karataş'tan. Buraya 2014'te eşiyle birlikte 
yerleşen Karataş ise, "Güneşli Günlerin Ül-
kesi" adını verdiği Katar'daki hayatına ilk 
günkü heyecanıyla devam ediyor. Karataş: 
"Uluslararası inşaat şirketlerinde eşimle 
birlikte mühendis olarak çalışıyoruz, boş 
zamanlarımızda da kendini sürekli yenile-
yen Katar’ın farklı bir noktasını keşfediyo-
ruz. Bir ülkede uzun yıllar yaşayabilmenin 
ve çalışabilmenin en önemli etkeni orada 

mutlu olmak. Burada mutluyuz. 12 ay gü-
neşli havasıyla, yeni açılan dünyaca ünlü res-
toranları ve kafeleriyle, ücretsiz düzenlenen 
sergileriyle, yeşile, parklara verdiği önemle, 
birçok farklı ülkeden insanın birlikte huzurlu 
ve güvenli yaşamasıyla, rüya gibi denizi ve 
plajlarıyla, müzeleriyle, Katar Filarmoni Or-
kestrası’nın düzenlediği konserlerle, yüksek 
yaşam standartlarıyla, dünyanın yaşanılabilir 
en güzel ülkelerinden biri. Seyahat etmek 
için gelenler de 4-5 gün keyifle buraları keş-
fedebilirler."

Tatil için Katar'a gitmeyi planlayan Türk tu-
ristler için ek bir ipucu daha var. Akıllı tele-
fonlar ve tabletler için geliştirilen Visit Qatar 
uygulaması, mükemmel bir yol arkadaşı ol-
manın yanında Katar'ın kültürel zenginlikle-
rini, açık hava etkinliklerini, farklı mutfakla-
rın sunulduğu yeme-içme deneyimlerini ve 
görülmesi gereken yerleri daha Katar'a git-
meden kullanıcı merkezli bir deneyim olarak 
planlamayı sağlıyor. Visit Qatar uygulaması 
iOS cihazlar için App Store ve Android ci-
hazlar için Google Play üzerinden ücretsiz 
olarak indirilebiliyor.

Son ipuçları ise eşiyle birlikte Almanya'ya 
yerleşmeden önce Katar'da yaşayan Damla 
Hasenclever'den. On yıldan fazla bir süre 
pazarlama sektöründe çalışan Damla Ha-
senclever, profesyonel iş dünyasına veda 
etmeden önce son olarak Qatar Airways'in 
Doha'daki merkez ofisinden çalışmış. Ken-
disine ait Katar'a Gelsene web sitesinde 
deneyimlerini ve Katar'da yaşamın ipuçla-
rını paylaşan Damla, Orta Doğu'nun kültü-
rel mücevheri Katar'a turist olarak gelmeyi 
ya da yerleşmeyi düşünenler için detaylı bir 
rehber hazırlamış. 

KATAR'DA YAŞAYAN TÜRKLERDEN KEYİFLİ 
BİR TATİL İÇİN İPUÇLARI 

Burcu Tuğba Düzgüner Burcu Tuğba Düzgüner 
Doha W Hotel'de SPA DirektörüDoha W Hotel'de SPA Direktörü

Sermin KarataşSermin Karataş
İnşaat Mühendisi ve Yarı Zamanlı İnşaat Mühendisi ve Yarı Zamanlı 
Gezi Yazarı Gezi Yazarı 

Damla HasencleverDamla Hasenclever
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Özel Haber /MALL&MOTTO 

 5 Ağustos 1919  Erzurum Kongresi

7 Ağustos 1974 Ip cambazı Philippe Petit, Dünya Ticaret Merkezinin ikiz kuleleri 
arasında, yerden 417 m yükseklikte gösteri yaptı.

 10 Ağustos 1920  Sevr Antlaşması’nın imzalandı

  24 Ağustos 1891 - Thomas Edison, hareketli çekim yapan kameranın
 patentini aldı.

9 Ağustos 1892 - Thomas Edison, iki yönlü telgrafının patentini aldı.

  16 Ağustos 1556 - Süleymaniye Camii törenle açıldı.

  26 Ağustos 1921 - Türk Kurtuluş Savaşı: Başkomutan Mustafa Kemal 
Paşa'nın Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki emri: Hattı müdafaa yoktur, sathı 
müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın 

kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.

 
5 Ağustos 1921 - Gazi Mustafa Kemal, Türk Orduları Başkomutanlığı'na seçildi.

Tarihte Bu Ay Neler Oldu

Tarih Motto /MALL&MOTTO 

1 Ağustos  1933 - Istanbul Üniversitesi kuruldu.

1 Ağustos 1571 Kıbrıs’ın Fethi

30 Ağustos Zafer Bayramı 

5 Ağustos 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi

KATAR'DA YAŞAYAN TÜRKLERDEN KEYİFLİ 
BİR TATİL İÇİN İPUÇLARI 
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MALL&MOTTO/ Oto Motto

DÜNYA ÇAPINDA YALNIZCA 210 KİŞİ SAHİP OLABİLECEK! 

İngiliz otomotiv devi Aston Martin, yeni 
modeli “Rapide AMR” ile yine çok konuşu-
lacak. Teknolojisini ve ilhamını motor spor-
larından alan “Rapide AMR”, yalnızca 210 
adet ile sınırlı; üstelik Türkiye’de sadece As-
ton Martin Turkey’de!

Yalnızca 210 adet ile sınırlı olan ve saatte 
330 km/h hız yapabilen Rapide AMR, tek-
nolojisini ve karakterinin büyük bir kısmını 
Aston Martin Vantage GT12’den alan at-
mosferik motora sahip lüks bir sedan. Büyü-
tülmüş manifoldlar, 6.0 litrelik V12 motora 
hava akışını artırırken, yenilenen motor ve 
şanzıman kalibrasyonu ile güç artışı sağ-
lıyor. Efsanevi V12, 603 beygir ve 630 Nm 
tork üretirken, yeni dörtlü egzoz, AMR ro-
zetine yakışan karakteristik bir sesle büyü-
lüyor. 

Ekstra Aerodinamik Unsurlar da Karbon 
Fiberden

Rapide AMR’ın aerodinamiği, sürtünmeyi 
minimuma indirmek için tasarlanırken, oto-
mobilde bulunan ön lip, arka difüzör, spoy-
ler gibi ekstra aerodinamik unsurlar ise kar-
bon fiberden. Ayrıca büyük hava girişlerine 
sahip yeni kaput, ağırlığı en aza indirmek 
için de karbon fiberden… 

Tüm bu gücün kullanılmasına yardımcı ol-
mak ve 0’dan 100 km/h hıza 4.4 saniyede 
çıkmak için Rapide AMR, 21 inç büyüklü-
ğündeki jantlar ve ultra yüksek performanslı 
Michelin Super Sport lastiklerle sunuluyor. 

Aynı zamanda fren soğutmasına da kat-
kı sağlayabilmesi amacıyla Rapide AMR’ın 
jantları çok kollu bir tasarıma sahip. Rapide 
AMR, modifiye fren kanalları ve toz kalkan-
ları ile de Vanquish S’teki soğutma sistemi-
nin daha gelişmişini kullanmakta… 

Rapide AMR’ın standart olarak karbon se-
ramik frenlerle donatıldığını da vurgula-
mak gerek! Önde 6, arkada ise 4 pistonlu 
kaliperlerle ilk defa bir Rapide böyle bir 
durdurma yeteneğine sahip oldu. Karbon 
seramik diskler aynı zamanda AMR’ın hafif 
parça kullanımının bir parçası. Ağırlığı azal-
tırken, sürüş deneyimi üzerinde de büyük 
etkisi var. Üstelik Rapide AMR, standart bir 
Rapide S’ten 10 mm daha alçak. Üç aşamalı 
adaptif amortisörleri ile daha dinamik. 

Almanya Nürburgring’deki AMR Perfor-
mans Merkezi’nde Geliştirildi

Baştan aşağı yeniden tasarlanan bu muh-
teşem otomobilin geliştirme aşamalarının 
çoğunun yapıldığı yer ise Almanya Nür-
burgring’de yeni açılan AMR Performans 
Merkezi. 

Yalnızca 210 adet ile sınırlı olan Rapide 
AMR, üç farklı tasarım şemasında satışa 
sunulacak. Standard ve Silhouette şema-
ları, dört renk ile otomobil meraklılarıyla 
buluşacak. Standard şema; ön lipe, eşiklere 
ve arka difüzöre AMR Lime vurguları ekler-
ken Silhouette şeması; Lime vurgularından 
kaçınıyor ve bunun yerine China Grey veya 

Clubsport White renklerinde kontrast bir 
şerit ekliyor. Signature şeması ise belirgin 
bir AMR görünümü için Stirling Green bo-
yasıyla Lime vurguları ve çizgisiyle eşleşiyor. 
Bu da Aston Martin Racing takımı ve yarış 
otomobillerinin görünümlerine en yakın ta-
sarım olarak dikkat çekiyor. 

Aston Martin Turkey, Türkiye’deki Tek 
“Rapide AMR”ı Gururla Sunar!

İngiliz lüks spor otomobil üreticisi Aston 
Martin’in yetkili ve resmi distribütörü As-
ton Martin Turkey’de ise dünyada yalnızca 
210 adet ile sınırlı olan “Rapide AMR”ı ya-
kından görebilirsiniz! D&D Motorlu Araçlar 
Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, yarış 
takımına layık dört kapılı “Rapide AMR”ın 
Aston Martin Turkey İstanbul Yeniköy’de-
ki Showroom’unda sergilendiğini müjde-
liyor: “Aston Martin Turkey olarak Rapide 
AMR’dan 1 adet de bizim stoğumuzda var. 
Araç, Onyx Black renginde. Dünyadaki 210 
adet sınırlı üretim araçtan birini Aston Mar-
tin Turkey Yeniköy Showroom’unda görü-
cüye çıkarmaktan mutluyuz. Türk koleksiyo-
nerlerin beğenisine sunuyoruz. Türkiye’deki 
tek, ‘Onyx Black’ rengindeki ‘Rapide AMR’ı 
gelip yakından görebilirsiniz.” 
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GÜNCEL HABERLER • PERAKENDE HABERLERİ • RÖPORTAJ • MODA • ETKİNLİK HABERLERİ 
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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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