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NURİ ŞAPKACI
ECE TÜRKİYE EŞ GENEL MÜDÜR VE CFO

“AVM’LERİN BAŞARISI, MARKALARIN BAŞARISI; 
MARKALARIN GÜCÜ AVM’LERİN GÜCÜ.”

 PROF. DR. HÜSEYİN ALTAŞ
AYD BAŞKANI

AYD OLARAK XIII. AYD ALIŞVERİŞ EKONOMİSİ
 ZİRVESİ’NDE BİR KEZ DAHA DOSTLARIMIZLA

 BİRLİKTE OLMANIN HEYECANINI VE
 MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ.

SİNAN ÖNCEL
BMD BAŞKANI

KAYNAĞINDA İŞİ ÇÖZEBİLMEMİZ İÇİN ENERJİ
 MALİYETLERİNİ AZALTMAMIZ

GEREKİYOR.

HİLAL SUERDEM
KİĞILI YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞLAR 
MALİYETLERİ OLUMSUZ ANLAMDA

 ÇOK ETKİLİYOR.

ŞEKİB AVDAGİÇ
İTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

İSTANBUL VE TÜRKİYE İÇİN
 ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ.
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AVM SOSYAL MEDYA LİGİ 2019
TÜRKİYE İNOVASYON
VE BAŞARI ÖDÜLÜ

NTS DANIŞMANLIK YELKEN TAKIMI ŞAMPİYON OLDU

ERZİNCAN MEYDAN24 EĞİTİME DESTEK 
SLOGANI İLE  SEKTÖRE TİCARİ KAYGISI

 OLMADAN ADIM ATTI 

Güle Güle
2022



2

MALL&MOTTO / Haberler

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



3

 Haberler / MALL&MOTTO

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Genel Direktör & Yazı İşleri Müdürü
C.Serhat Türkkan

serhat@fsreklam.com.tr

Yayın Yönetmeni
Emine Türkkan

emine@fsreklam.com.tr

Görsel Yönetmen
Şule Tepeyurt

sule@fsreklam.com.tr

Editör
Emine Türkkan

Dijital İçerik Yönetmeni
Barış Karaoğlu

baris@fsreklam.com.tr

Pazarlama Müdürü
İkbal Demirok

ikbal@mallandmotto.com
0536 421 98 40

Reklam Bölümü
Fs Reklam Tanıtım Org. Hiz. Ltd. Şti
0530 218 49 43 / 0533 456 13 99 

Hukuki İşler
Matur & Ökten & Karayel Keßler 

Hukuk Bürosu
 

Mali İşler
Şermin Sağkulak - Mali Müşavir

0 532 569 61 44 
serminsagkulak@gmail.com

Yönetim Merkezi
  Konaklar Mah. İhsan Hilmi Alantar Sok. Pirelli 

Apt. No:18 Kat 7
  Daire 33 Beşiktaş İstanbul

Baskı
Maviay Matbacılık

Maltepe, Litros Yolu Sk 2. Matbaacılar Sitesi 
2/4 D:1BF2, 34093 Fatih/Zeytinburnu/İstanbul

Dağıtım 
MNG Kargo

Yayın Türü
 Yerel, süreli, aylık

Web
www.mallandmotto.com

www.fsreklam.com.tr
www.farkindalikstudyosu.com

Facebook / Instagram  /mallandmotto
Twitter  /MallMotto

Tüm yayın hakları “FS Reklam Tanıtım Organizasyon ve 
Hizmetleri Limited Şirketi’ne ait olup iktisap edilemez.

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

 
FS Reklam Ltd. Şti.’nin Ücretsiz Yayınıdır.

İMTİYAZ SAHİBİ
Farkındalık Stüdyosu

FS Reklam Tanıtım Org.Hiz.Ltd.Şti

KÜNYE

Genel Direktör
C.Serhat TÜRKKAN

Sevgili Mall&Motto Okuyucuları,

2022 yılının son sayısı ile karşınızdayız. Bu sayımızda kapak konumuz Sn. Nuri 
Şapkacı ile ECE Türkiye yönetim ofisinde bir görüşmemiz oldu. Sohbetimiz es-
nasında ECE Türkiye yönetim portföyünde yer alan 13 alışveriş merkezinin top-
lam değerinin 1,5 milyar Amerikan doları iken kendi yatırımları olan alışveriş 
merkezlerinin piyasa değeri 400 milyon Amerikan dolarına ulaştığını ögrendik. 
Bir dönemin efsane AVM ‘si Palladium’un yönetiminin ECE Türkiye’ye geçme-
sini de konuştuk bu değişimde kıymetliydi.

Erzincan Meydan 24 AVM Lansmanına da katıldık. MallMark pazarlama ekip 
lideri Pınar Solaktaş tarafından çok güzel bir lansman organize edilmişti. Bura-
daki en önemli ayıraç, Türkiye’de ilk ticari kaygısı olmayan proje olması kimin 
aklına geldi kim ön ayak oldu bilmiyorum ama helal olsun diyorum. Bu ara-
da ülkemizde üniversite sayıları arttı kalite yerlerde diyenlere Binali Yıldırım 
Üniversitesi Rektör hocasının bir notu vardı. Erzincan’da üniversitede 44 farklı 
ülkeden öğrenci olduğunu söyleyince ne diyeyim gururlandım. Bu arada Sn. 
Aytaç Özçiçek’ in yüzündeki haklı gururu da gözlemledik. Kahve molasında 
perakendeciler ciroların çok yükseldiği ve para kazandıklarını söylemeleri de 
sektör adına çok güzeldi. Ayrıca en büyük sorununda elektrik tüketimlerinin 
çok yükselmesiydi bu noktada en azından KDV oranında bir düzenleme yapı-
lırsa faydalı olacağını düşünüyoruz.

Daha önce hiç gitmediğim (benim ayıbım) Galataport’a gitme imkanım oldu. 
Sn. İrem Yücel Kaymak tarafından ağırlandık ve özel bir röportaj yapma imka-
nımız oldu.1911 yılında kurulan paket postanesi konseptini anlatırken ilk gidi-
lecek ve gezilecek yer olarak notumuzu aldık. Birde dikkatimi çeken en önemli 
unsurlardan biri güvenli bir alan olmasıydı. Aileler için çık ideal bir yaşam mer-
kezi olarak gidilmesi gerekiyor. Dünyanın İlk yer altı kruvaziyer terminali olması 
dışında buram buram kültür ve sanat kokan yer ile ilgili her şeyi yazmayacağım 
gidin ve sürprizlerle karşılaşın.

2023 yılında bazı değişiklerle yenilenecek sayımızla karşınızda olana kadar,-
Mutlu Yıllar Diliyoruz.



Genel Direktör



“AYD olarak XIII. AYD Alışveriş Ekonomisi 
Zirvesi’nde bir kez daha dostlarımızla birlikte 
olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz.”

"İstanbul ve Türkiye için çalışmaya devam 
edeceğiz."

“Enerji fiyatlarındaki artışlar maliyetleri 
olumsuz anlamda çok etkiliyor.”

“Bir yıl içinde 12 milyon ziyaretçi ağırladık.”

İçİndekİlerİçİndekİler
6

10

40

AYD Başkanı

İTO Yönetim Kurulu Başkanı 

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Galataport Varlık Yönetimi ve
Kiralama Genel Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Hüseyin ALTAŞ

Şekib AVDAGİÇ

Hilal SUERDEM

İrem Yücel KAYMAK

"Kaynağında işi çözebilmemiz için enerji maliyetlerini 
azaltmamız gerekiyor.”

"AVM’lerın Başarısı, Markaların Başarısı; Markaların Gücü AVM’lerın Gücü.”

8

36

12

BMD Başkanı

Ece Türkiye Eş Genel MÜDÜR VE CFO

Sinan ÖNCEL

Nuri ŞAPKACI



"Kaynağında işi çözebilmemiz için enerji maliyetlerini 
azaltmamız gerekiyor.”
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13. AYD ALIŞVERİŞ EKONOMİSİ ZİRVESİ, 13 ARALIK’TA
 GERÇEKLEŞTİRİLECEK

“AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi” 13. yılında da alışveriş merkezi yatırımcıları, merkez yöneticileri, perakendeciler, alışveriş 
merkezi yöneticileri ve sektöre destek veren firmaları bilgi paylaşım ve iş birliği olanakları ile buluşturmaya devam edi-

yor. SOYSAL tarafından düzenlenen zirvede aynı zamanda “1 Numaralı Markalar” ödülleri de sahiplerini bulacak.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları 
Derneği (AYD) tarafından bu yıl 13. 
sü düzenlenecek olan “AYD Alış-
veriş Ekonomisi Zirvesi” 13 Aralık 

Salı günü İstanbul Swissotel’de perakende 
sektörünü buluşturacak. SOYSAL tarafın-
dan düzenlenen zirvede aynı zamanda “1 
Numaralı Markalar” ödülleri de sahiplerini 
bulacak. Fiba Commercial Properties ana 
sponsorluğunda düzenlenecek Zirvede, 
global ve ekonomik gelişmelerin ışığında 
geleceğe bakış, dijital dünya ve alışveriş 
ekonomisi, müşteri davranışlarının alış-
veriş ekonomisine etkisi, dijital dönemde 
pazarlama ve AVM’lerde yeni trendler gibi 
konular birbirinden değerli sektör profes-
yonelleri ve uzmanlar tarafından sunum ve 
söyleşiler ile izleyicilere aktarılacak. 

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AYD Baş-
kanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, “AYD olarak 
XIII. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi’nde 
bir kez daha dostlarımızla birlikte olmanın 
heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bir 
önceki Zirve’den bu yana geçen süre zar-
fında; sektörümüz dünyanın ve Türkiye’nin 
içinden geçtiği hassas koşullarda ülkemi-
ze önemli katkılar sağlamaya devam etti. 
Bunda AVM’lerin sadece ürün ve hizmet 
sunulan mekanlar olmamalarının, aynı za-
manda fonksiyonel değişikliğe giderek bi-
rer yaşam alanı vazifesi görmelerinin rolü 
büyük. Ek olarak; alışveriş merkezleri pan-
demi döneminin zorluklarını minimuma in-
dirgemek için azami gayret gösterdi. Örnek 
vermek gerekirse kendi inisiyatifimizle 2,5 
ay kapanma kararı aldık ve bu süre zarfında 
perakendeciden kira alınmadı. AVM yatı-
rımcıları, kira gelirlerinin 11 milyar TL’sin-
den markalara destek olmak adına feragat 
etti. Bugüne kadar Zirve kapsamında hem 
AVM’leri hem de perakende markalarımızı 
ilgilendiren önemli konuları ele aldık; so-
runlara çözüm önerileri ürettik, dünyadaki 
son trendleri inceledik, sektörümüze dair 
gelişmelerin yakın takipçisi olduk. Bu sene 
de aynı heyecan ile kıymetli iş ortaklarımız, 
meslektaşlarımız, sektörümüzün tüm tem-
silcileri için son derece verimli geçecek, hep 
beraber keyif alacağımız bir AYD Alışveriş 
Ekonomisi Zirvesi hazırladık.” dedi.

XIII. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi kesin-

leşen konuşmacıları arasında; AYD Başkanı 
Prof. Dr. Hüseyin Altaş, Fiba Commercial 
Properties CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Yurdaer Kahraman, Artı İletişim Yönetimi 
Yönetici Ortağı Esra Şengülen Ünsür, Fiba 
Grubu Sosyal Yatırımlar Direktörü Yasemin 
Sırali, Fiba Yenilenebilir Enerji İş Geliştirme 
Direktörü Özlem Çolak, Alshaya Türkiye Ge-
nel Müdürü Bahadır Özbek, Sephora Türki-
ye Genel Müdürü Berrin Beksaç Özduman 
, Çiçek İç Giyim YK Üyesi ve TMD Başkanı 
İzzet Stamati, Next Akademi Kurucusu Le-
vent Erden, Akinon Kurucu Ortağı ve CEO 
‘su Tolga Tatari, Securitas Türkiye Ülke Baş-
kanı E. Murat Kösereisoğlu, İsra Holding 

Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı, 
Ernst & Young Türkiye Şirket Ortağı, Pazar-
lar Lideri İlhami Koç, Ernst & Young Türkiye 
Çözüm Ortağı & Optimum Danışmanlık Yö-
netici Ortağı  Mehmet Cengiz Göğebakan, 
Esas Gayrimenkul CEO’su ve AYD Başkan 
Yardımcısı Cem Eriç, ISS Türkiye CEO’su Ca-
vit Habib, Teknoloji İletişimcisi Dr. Sertaç 
Doğanay, Aqua Florya Co-CEO / Yönetim 
Kurulu Üyesi Dilek Çapanoğlu bulunuyor. 
Zirveye kayıt için 0530 498 0640 – 0530 784 
8393 – 0212 212 9970 nolu telefon numara-
larına ulaşabilir ya da fkirim@soysal.com.tr 
eguvenc@soysal.com.tr  adreslerine e-mail 
göndererek kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Prof. Dr. Hüseyin AltaşProf. Dr. Hüseyin Altaş
AYD Başkanı  AYD Başkanı  
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İstanbul Ticaret Odası'nın 21'inci dönem başkanlığına ikinci kez Şekib Avdagiç seçildi.
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AVM MAĞAZALARINDA ELEKTRİĞE YILLIK 10 MİLYAR TL EKSTRA ÖDEME YAPIYORUZ 

BMD’ye üye 474 markanın bazı AVM’lerdeki temsiliyet oranının yüzde 65’e ulaştığını söyleyen Sinan Öncel: 

Perakende markaları bir yıldan uzun bir sü-
redir aşırı bir maliyet baskısı ile karşı karşıya 
bulunuyor. Özellikle AVM mağazalarındaki 
enerji maliyetleri markalarımız için nere-
deyse ikinci bir kira kadar yük oluşturmaya 
başladı. Markalarımız AVM’lerde cadde ma-
ğazalarına göre yüzde 60-70 daha yüksek 
elektrik faturası ödüyor. Küresel koşullardan 
kaynaklı nedenlerle enerjinin pahalı olması 
tüm dünyada yaşanan bir gerçek. Ama AVM 
mağazalarında markalarımıza o pahalı fiyat-
tan yüzde 60-70 daha yüksek fatura çıkarıl-
ması kabul edilebilir bir durum değil. 

Örneğin aynı cadde üzerinde bulunan ma-
ğazaya aylık 10 bin TL elektrik faturası ge-
lirken AVM’deki aynı metrekareye sahip 
mağaza için 16 bin TL elektrik faturası öde-
mek durumunda kalıyoruz. Türkiye gene-
lindeki AVM’lerde 100 bine yakın mağaza 
bulunuyor. Kabaca bir hesapla AVM’lerdeki 
mağazalar için bir yılda toplam 10 milyar 
TL ekstradan elektrik faturası ödüyoruz. Bu 
çok büyük bir maliyet. Markalar er veya geç 
maliyetleri fiyata yansıtmak zorunda kalıyor 
ve dolayısıyla enflasyonla mücadele olum-
suz etkileniyor. Enflasyonu bu şekilde düşü-
remeyiz. Kaynağında işi çözebilmemiz için 
enerji maliyetlerini azaltmamız gerekiyor.

Ülkemizin önde gelen 474 markasını çatısı 
altında bulundurmanın sorumluluğu ile bu 
konuda girişimlerimizi hızlandırdık. Tale-
bimizi önce Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rumu’na (EPDK) yazılı olarak ilettik. Daha 
sonra EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ı bizzat 
ziyaret ederek görüş ve önerilerimizi sözlü 
olarak paylaştık. Aslında çok hızlı çözüm 
geliştirilebilecek bir konudan bahsediyoruz. 
Biz caddedeki mağaza için hangi tarifeden 
ödüyorsak AVM’de de aynı tarife üzerinden 
ödenmesinin doğru olduğunu düşünüyo-
ruz. Son olarak Enerji Bakanlığımıza yazılı 
başvurumuzu yaptık. Bakanlığımızın bu ko-
nuya kısa sürede çözüm getireceğini ümit 
ediyoruz. 

ORTAK ALAN GİDERLERİNDE ŞEFFAFLIK-
LA SORUNUN ÇÖZÜME KAVUŞACAĞINA 
İNANIYORUZ

Enerji maliyetleri çok önemli bir sorun ol-
maya devam etmekle birlikte AVM’lerde 
ortak alan giderleriyle ilgili yeni yapılan 
düzenlemelerden büyük memnuniyet du-
yuyoruz. Adil ve şeffaflıktan uzak ortak alan 
giderleri markalarımız için yıllardır önemli 
bir yük oluşturuyordu. Ticaret Bakanlığımız 

tarafından geçen ağustosta yapılan yönet-
melik değişikliği ile ortak alan giderlerinde 
hakkaniyetin ve şeffaflığın sağlanması yö-
nünde çok önemli bir adım atıldı. Yönetme-
liğe uymayanlara ağır para cezası öngören 
düzenleme de kasım ayında yürürlüğe girdi. 
Böylece markalarımız için çok önemli bir so-

run hemen hemen tüm boyutlarıyla çözüm 
yoluna girmiş oldu. Ortak alan giderlerinde 
olduğu gibi elektrik tarifeleriyle ilgili soru-
nun da en kısa zamanda çözüme kavuştu-
rulacağını ve önümüzdeki yıldan itibaren 
AVM yönetimleri ile kiracılar arasındaki 
uyuşmazlığın sona ereceğine inanıyoruz. 

Sinan ÖncelSinan Öncel
BMD BaşkanıBMD Başkanı
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 MODA MARKASI OLDU…

2022 yılının genel bir değerlendirmesini 
yapar mısınız?

Hazır giyim sektörü ve perakende açısından 
2022 yılı bu zamana kadar sadece bizim 
değil tüm sektörün işleri gayet iyi gidiyor, 
bütün markalar iş yapıyor. Çok ciddi yaban-
cı turist vardı. Müthiş bir iş patladı. Patla-
maması da mümkün değil. Bakın özellikle 
bu sene, geçen senede böyleydi. Bu sene 
Haziran Temmuz, Ağustos, Eylül bu 4 ay 
gurbetçiler gelememişti. Çok ciddi, bu sene 
1.700.000 kişi geldi. Şimdi bunlar geldikleri 
zaman Türkiye’nin her yerine dağılıyorlar. 
Trabzon, Kayseri, Sinop, Gaziantep, Ordu, 
Afyon, Edremit vs her yerde iş patlamış...  Fi-
yatlarımızda, satışlarımızda geçen yıla göre 
artış var bir de fiyat farkları çok olunca ciro-
larda yükseldi.

Yabancının alışveriş miktarı bazı yerlerde 
yüzde 40’a ulaştı. Bu da cirolarımıza çok iyi 
katkı sağladı.

Pandemi öncesi değerlere sizce dönüldü 
mü? Bu konudaki öngörülerinizi paylaşır 
mısınız?

Hazır giyim ve perakende sektörü şu an 
Pandemi öncesinden daha iyi durumda, 
2021 Haziran ayı ile başlayan tam açılmay-
la birlikte işler gayet iyi gitti. Enflasyona 
rağmen işlerin bu derece iyi gitmesinin en 
önemli nedenlerinden biri hiç kuşku yok ki 
yabancı turistlerin ülkemizde artık oldukça 
yoğun olması, Türkiye onlar için çok ucuz 
olması nedeniyle çok rahat alışveriş yapabi-
liyorlar. Bu durum daha ne kadar böyle de-
vam eder bekleyip göreceğiz. Önümüzdeki 
yıl seçim olması işlere olumlu yansıyacağını 
düşünüyorum.

2023 yılı hedefleriniz nelerdir?

Geldiğimiz noktada artık markaların kendini 
geliştirmeden ve teknolojiye yatırım yap-
madan sadece modanın güncel trendleriyle 
ayakta kalabilmesi oldukça zor. Son yıllarda 
yaşanan dijital dönüşüm de aslında bunun 
önemli bir kanıtı. Bugün yeni nesil teknolo-
jileri göz önüne aldığımızda tüm firmalar, 
özellikle de perakende firmaları küçük birer 
teknoloji firması haline gelmiş durumda. Biz 
de erkek giyim perakendeciliğindeki liderli-
ğimizi ve öncülüğümüzü teknoloji alanında 
da devam ettirme vizyonu ile üç yıl önce 
çıktığımız bu yolda teknoloji hamlelerimi-
zi yaptık. Kiğılı olarak uzun yıllar üzerinde 
çalıştığımız dört aktif teknoloji yatırımımız 
bulunuyor. 2022 yılı başı itibarıyla teknoloji 
ekosistemimize yatırım için bütçe hedef-
ledik. Ancak yatırımlarımız bununla sınırlı 
değil. Stratejik planlama ve doğru yer-doğ-
ru zaman mottosuyla moda endüstrisinde 
hem yatırımcı hem de oyun kurucu pozis-
yonlarımızı almaya devam edeceğiz. 

Enflasyonist ortamda ciro ve harcama 
kalemlerinin paralel artışı yatırımcı ve ki-
racıları sizce nasıl etkileyecek?

Enerji fiyatlarındaki artışlar maliyetleri olum-
suz anlamda çok etkiliyor. Buda doğal ola-
rak ürün fiyatlarına yansıyor, gider kalemle-
rindeki artışlar maalesef hepimizi etkiliyor.
Her zaman enflasyon bazında Kur’un art-
masını normal karşılarız ona göre pozisyon 
alırız ama enflasyon artışıyla kur artışı hiçbir 
zaman nedense tutmaz ya politik nedenler-
den dolayı ya da uluslararası piyasalardan 
dolayı. Dolayısıyla bugün kur’un olması 
gereken yerden daha aşağıda kalmasına 
rağmen, Kur’un burada olması bizim ihraca-
tımıza eksi yazmasına rağmen, girdilerdeki 
ve enerji fiyatlarında aşağıda kalması sebe-
biyle biraz daha avantajlı görünüyor bizim 
için. Ancak tabii personel giderleri ve genel 
giderlerin artması uluslararası rekabette 
gücümüzü azaltıyor. Bizde bu yüzden kâr 
marjımızdan biraz daha fedakârlık yaparak 
çalışıyoruz.

STRATEJİK 
PLANLAMA VE DOĞRU 
YER-DOĞRU  ZAMAN 
MOTTOSUYLA MODA
ENDÜSTRİSİNDE HEM 
YATIRIMCI HEM DE 
OYUN KURUCU 
POZİSYONLARIMIZI 
ALMAYA DEVAM 
EDECEĞİZ

Hilal SuerdemHilal Suerdem
Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıKiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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Yılın ilk dokuz ayında 60,2 milyon yolcuya hizmet veren TAV Havalimanları, yılsonu beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

İstanbul Ticaret Odası'nın 21'inci dönem başkanlığına ikinci kez Şekib Avdagiç seçildi.

Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Şekib Avdagiç, 700 bini aşkın İstan-
bullu firmayı temsil eden ve Teknopark İs-
tanbul’un ana ortaklarından olan İstanbul 
Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde yönetim 
kurulu başkanlığına açık ara oy farkıyla ye-
niden seçildi.

81 ayrı mesleğe mensup 273 meclis üyesi, 
İTO’nun gelecek 4 yılına yön verecek isim-
leri belirlemek üzere odanın Eminönü Mer-
kez Binası’nda oylama gerçekleştirdi. Seçim 
sonuçlarına göre Avdagiç, geçerli 267 oyun 
184'ünü alarak 140 yıllık geçmişe sahip İs-
tanbul Ticaret Odası’nın ikinci kez yönetim 
kurulu başkanı oldu.

"İstanbul ve Türkiye için çalışmaya de-
vam edeceğiz"

Sonuçların açıklanmasından sonra yaptığı 
konuşmada, "İTO’da çok az başkana nasip 
olan ikinci dönemde de başkanlık yapmaya 
beni ve ekibimi layık gördüğünüz için te-
şekkür ediyorum" diyen Avdagiç, İstanbul 
ve Türkiye için çalışmaya, üretmeye, yeni 
hedeflere doğru yürümeye devam ede-
ceklerini kaydetti. Avdagiç, "Geçen dönem 
başlattığımız birçok projemizi sizlerle birlik-
te tamamlayacağız. Yine sizlerle birlikte bu 
projelerimize yenilerini katacağız. İstanbul 
iş dünyasını 140 yıldır olduğu gibi en iyi şe-
kilde zirveye taşıyıp, yine zirvede tutacağız" 
ifadelerini kullandı.

Şekib Avdagiç kimdir?

1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’n-
den makine mühendisi olarak mezun olan 
Avdagiç, 1988’de İstanbul Üniversitesi İş-
letme Fakültesi İşletmecilik İhtisas Progra-
mını derece ile bitirdi. 1990’da MÜSİAD’ın 
kuruculuğunu yapan heyette görev alan 
Avdagiç, 2009’da yılında İstanbul 2010 Av-
rupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu 
Başkanı oldu. 2009-2013 arasında İTO Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcısı, 2013-2018 
arasında İTO Meclis Başkanı olarak görev 
yaptı. Nisan 2018’den itibaren İTO Yönetim 
Kurulu Başkanı olan Avdagiç, aynı zamanda 
Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili olarak görev yapmaktadır.

Şekib Avdagiç Şekib Avdagiç 
Teknopark İstanbul Yönetim Teknopark İstanbul Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Kurulu Başkan Vekili 

İTO’DA İKİNCİ KEZ ŞEKİB AVDAGİÇ DÖNEMİ



İTO’DA İKİNCİ KEZ ŞEKİB AVDAGİÇ DÖNEMİ Türkiye’nin

eğlencemarkası

global

w w w . p l a y p a r k . c o m . t r
/ p l a y p a r k _ b o w l i n g o

Birlikte ve Mutlu



info@212istanbul.com
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212İstanbulOutlet 212Outlet 212Outlet

KASIM’DA BİR BAŞKA

GÜZELDİ!
KASIM’DA BİR BAŞKA

GÜZELDİ!

212 OUTLET212 OUTLET

212 Outlet, dünyaca ünlü markaların ve uygun fiyatlı alışverişin yanı sıra 
düzenlediği etkinliklerle de ziyaretçilerine ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. 

Ünlü Astrolog 
Filiz Özkol ile burç yorumları 

her Pazar  15:30’da! Instagram 
hesabından yapılan canlı yayınla 

212 Outlet takipçileriyle 
buluşmaya devam ediyor.

212 Outlet’e ulaşmak
metro servisi ile çok kolay.

Ücretsiz müşteri servisi
her gün 10:00 – 16:00 

saatleri arasında 
her saat başı Mahmutbey 

Metro İstasyonu’ndan 
hareket etmektedir.

Ara tatil hediyesi 212 Outlet’ten.
TRT Çocuk’un sevilen çizgi filmi 

Mutlu Oyuncak Dükkanı’nın kahramanları 
16-17 Kasım’da 212 Outlet’in 
minik ziyaretçileriyle buluştu. 

Çocuklar tatil eğlencesini 
doyasıya yaşadılar.

ETKİNLİĞİ

Piyano Resitali eşliğinde
öğle yemeği.

Hafta içi her gün 
12:00 – 14:00 
saatleri arasında 

yemek katında sizleri bekliyor. 
Piyanonun eşsiz tınılarıyla 
leziz bir yemek yiyebilir, 
keyifli bir kahve molası 

verebilirsiniz.

212 OUTLET
ÜCRETSİZ MÜŞTERİ SERVİSİ
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2022 yılının genel bir değerlendirmesini 
yapar mısınız?

2022 yılının genel olarak perakende sektörü 
için iyi geçtiğini düşünüyorum. Jimmy Key 
olarak mağaza satışlarımız ilk 3 çeyrekte ve-
rimli bir artışla ilerledi. LFL’de satış adedimiz 
%35 artarken, ciromuz 3 kat büyüme gös-
terdi. Mağaza sayımız %27 arttı. Yılsonu iti-
bari ile 52 fiziki mağazaya ulaşmış olacağız. 
İlk yurtdışı marketplace satışlarımızı Zalan-
do’da yapmaya başladık. Erbil’de ilk yurt-
dışı mağazamızı açtık. Kısacası 2022 Jimmy 
Key’in çok hızlı büyüdüğü, globale açıldığı 
bir yıl oldu.

Elvan ÜnlütürkElvan Ünlütürk
Yönetim Kurulu BaşkanıYönetim Kurulu Başkanı

2022 JIMMY KEY’İN 
ÇOK HIZLI BÜYÜDÜĞÜ, 
GLOBALE AÇILDIĞI BİR 
YIL OLDU

Bunlara ek olarak bir tasarımcı iş birliği 
ile Jimmy Key’de yeni bir adım attık. Arzu 
Kaprol ile “Dokun” ismini verdiğimiz “Pre-
mium Casualwear” koleksiyonumuzu lanse 
ettik. Koleksiyonun %90’ı sürdürülebilir ni-
telikli kumaşlardan üretildi. Ürünlerin de-
taylarında, aksesuarlarında modern çizgiler 
öne çıkarken, Tencel TM firmasının döngü-
sel kumaşlarıyla uzun ömürlü ve çevreye 
duyarlı bir ürün grubu yaratarak, sürdürü-
lebilirlik programımız “Key for Life” kapsa-
mında önemli bir koleksiyon çıkardık.

“Key for Life” programı yalnızca malzeme-
de değil tüm süreçlerimizde sürdürülebilir-
lik hassasiyetimizi ortaya koyuyor. İzmir’de 
“Milk Run” projesinin öncüsü olarak şehir 
içi sevkiyat maliyetlerimizde %33 avantaj 
yarattık. Depolarımızda plastik koli dönüşü-
münü başlattık ve karton atığımızı sıfırladık. 
Tüketici alışveriş deneyimlerinde çok kanallı 
alışveriş deneyimi servisini hayata geçirdik. 
Online mağazamızdan yapılan alışverişleri 

daha az sürede, daha az karbon ayak izi ya-
ratarak sevk ediyoruz. Tüm stoklarımız, tüm 
kanallarda, aynı anda, aynı fiyata erişilebilir 
durumda.  

Pandemi öncesi değerlere sizce dönüldü 
mü? Bu konuda ki öngörülerinizi paylaşır 
mısınız?

Pandemi öncesi günlere dönüldü. 2022 tu-
rist sayısındaki artış ve post pandemi etkileri 
ile genel olarak tüm perakende sektörü için 
iyi geçti. Deneyimi olmayan tüketiciler on-
line alışveriş alışkanlığı kazanırken, fiziksel 
deneyimlere olan sosyal ihtiyaçlar da hem 
AVM hem cadde mağazalarını besledi.

2023 yılı hedefleriniz nelerdir?

2023 yılında hedefimiz e-ticaretimizi art-
tırmak. 2022’de %6’sına ulaşan ciromuzun 
%10’una ulaşmasını sağlamak. Yurtdışında 
bayiliklerle ve kendi mağazalarımızla büyü-

yoruz, bununla birlikte marketplace’lerdeki 
satışlarımızla da varlığımızı ve global bilinir-
liğimizi artırmayı hedefliyoruz.

Aynı zamanda yurt içinde de en az %20 
büyümeyle yaklaşık 65 mağazaya ulaşıyor 
olacağız.

Enflasyonist ortamda ciro ve harcama 
kalemlerinin paralel artışı yatırımcı ve ki-
racıları sizce nasıl etkileyecek?

Enflasyonist ortamda satışların otomatik 
olarak artması bizi yanıltmamalı diye düşü-
nüyorum. Biz LFL'deki adetsel artışı hedef-
lerken, brüt karlılığımızı korumaya dikkat 
ediyoruz. Kiracılarla yatırımcıların mutlaka 
mantık çerçevesinde belli bir noktada bu-
luşma zorunluluğu var. Şu andaki rakam-
ların gerçekçi olmadığını düşünüyorum. 
En kısa zamanda enflasyonun azalması ve 
normal ticari şartlara geri dönmemiz gere-
kiyor. 
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BÜYÜME YOLCULUĞUMUZU HIZ KESMEDEN 
SÜRDÜRÜYORUZ.

2022 yılının genel bir değerlendirmesini 
yapar mısınız?

2022, Apaz Group açısından her anlamda 
verimli geçti. Yıllara dayanan tecrübemiz-
den aldığımız güçle geride bıraktığımız yıl-
da büyüme hamlemizi kesintisiz sürdürdük. 
Baydöner, PidebyPide ve İshak Bey lezzet 
markalarımızla Türkiye’nin dört bir yanın-
da yeni restoranlarımızı lezzet tutkunlarının 
hizmetine sunduk. Diğer yandan dinamik ve 
çevik yapımız sayesinde karşılaştığımız zor-
luklara karşı gereken aksiyonları hızla aldık. 
2022’de stratejik pazarlama faaliyetlerimiz 
de oldukça ses getirdi. Başka markalarla 
pazarlama iş birlikleri, paket servis hizme-
ti, süreçlerimizin dijitalleşme çalışmaları ve 
reklam filmlerimiz öne çıktı. Marka pazar-
lama iş birlikleri kapsamında, kendi sektö-
rünün lideri markalarla iş ortaklıklarımızı 
duyurduk. 

Baydöner tarafında, 2022 yılının ilk ayların-
da, paket servis hizmetini müşterilerimize 
sunmaya başladık. İskender ürünümüzün 
servis koşullarına uygun bir Ar-Ge yaparak 
yeni bir tabak geliştirdik. Şubat ayından iti-
baren paket servise başlayan markamız ile 

yıl sonu itibarıyla 15 ilde 56 restoranımızda 
paket servis hizmeti veriyoruz. Dönüşüm 
yolculuğumuzda önemli bir yer tutan ileti-
şim çalışmaları kapsamında, başarılı oyuncu 
Bülent Şakrak’ın rol aldığı yeni reklam film-
lerimizi izleyicilerimizle buluşturduk. Marka 
dönüşüm yolculuğumuzun ilk adımı olan 
yeni reklam filmi serimize çok güzel geri 
dönüşler aldık. PidebyPide tarafında, Ekim 
ayında başlattığımız Türkiye Pide Günleri 
kampanyamız büyük ilgi görüyor. Geçtiği-
miz aylarda da Apaz Group lezzet marka-
larıyla İstanbul Festivali ve Fanta Gençlik 
Festivali’nde yerimizi aldık ve herkesin çok 
sevdiği menülerimizi kültür, sanat ve eğlen-
ce tutkunlarıyla buluşturduk. 

Pandemi öncesi değerlere sizce dönüldü 
mü? Bu konuda ki öngörülerinizi paylaşır 
mısınız?

Pandeminin etkisini yavaş yavaş yitirmesiyle 
birlikte sektörün de tekrar ayağa kalktığını 
görüyoruz. Türkiye genç ve potansiyelli bir 
nüfusa sahip, bunun yanı sıra ülkemizde 
dışarıda yeme içme alışkanlığı her geçen 
gün artıyor. Bu etkenler de sektörün hızlı 
bir şekilde toparlanmasında önemli bir rol 

oynuyor. Burada artan online yemek kültü-
rünün de altını çizmekte fayda var. TAVAK 
tarafından yapılan araştırmaya göre, online 
yemek siparişlerinde ciddi bir yükseliş söz 
konusu. Pandemi öncesinde yıllık 3 milyar 
lira cirosu olan sektör, pandemiden sonra 
7 milyar liraya ulaştı. Daha önce sektörün 
yüzde 4’ünü oluşturan çevrimiçi yemek si-
pariş sektörü, bu dönemde payını yüzde 
8’e çıkardı. Türk damak tadının vazgeçilmez 
lezzetlerine olan ilginin artarak süreceğini 
ve sektörün büyümeye devam edeceğini 
öngörüyoruz. Sektörde pek çok fırsatın yer 
aldığını söyleyebiliriz. Biz de bu fırsatları de-
ğerlendirerek büyüme yolculuğumuzu hız 
kesmeden sürdürüyoruz.

2023 yılı hedefleriniz nelerdir?

Apaz Group olarak Baydöner, PidebyPide 
ve İshak Bey markalarımızla; 2023’te de 
Türk mutfağının yöresel lezzetlerini kalite-
li hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla lezzet 
tutkunlarının beğenisine sunacağız. Yurt 
içi yatırımlarımıza odaklanmış durumdayız. 
Bu yolda çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Yeni yılda Türkiye’nin her köşesinde aça-
cağımız restoranlarımızla büyüme ivmemi-
zi sürdüreceğiz. Her üç markamızı da hem 
açacağımız yeni restoranlar hem de yeni 
yatırımcılarımızla büyütmeye devam ede-
ceğiz. Bu kapsamda franchise adaylarına, iş 
birliği yapmak için kapılarımızı açıyoruz. İş-
letmecilerimize, restoranın açılış hazırlıkları 
süresince ve açılışın ilk gününden itibaren 
pazarlama, satın alma, lojistik, eğitim, insan 
kaynakları, operasyon, kalite kontrol gibi 
yoğun destek hizmetleri vereceğiz. Hedef-
lerimize giden yolda önemli bir adım niteli-
ği taşıyan fabrika yatırımımızı da 2023’in ilk 
yarısında hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Enflasyonist ortamda ciro ve harcama 
kalemlerinin paralel artışı yatırımcı ve ki-
racıları sizce nasıl etkileyecek?

Enflasyonist ortamın tüm sektörlere ek bir 
maliyet getirdiği bir gerçek. Ülkemiz, eko-
nomisini geliştirebilen dünyadaki ender 
ülkelerden biri ancak dünyadaki çalkantı, 
özellikle döviz konusunda yaşanan geliş-
meler yatırımcı ve kiracıları da etkiliyor. Kur, 
enflasyon ve fiyatlardaki artış piyasada ti-
caretin dengesinde dalgalanmalara sebep 
oldu. Bununla birlikte sektörde yatırımcı ve 
girişimciler için hala çok cazip fırsatlar var. 
Global markalara göre daha uygun koşullar-
da franchise veren yerli zincirler, yüksek ciro 
potansiyeliyle girişimcilerden yoğun talep 
görüyor. Geleneksel mutfağımızın ürünleri, 
zincirleşerek ülke geneline yayılıyor. Biz ül-
kemize inanıyor ve güveniyoruz. Dayanış-
mayla bu süreci en kısa sürede atlatacağımı-
za inanıyoruz. Doğru hamlelerle ekonomik 
başarı sağlanacaktır.

Bülent PolatBülent Polat
Apaz Group Yönetim Kurulu Üyesi Apaz Group Yönetim Kurulu Üyesi 
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ŞEHRİN NABZI YİNE ERZURUM MNG’DE ATIYOR
YEPYENİ BİR YILA HAZIRLANIRKEN ALIŞVERİŞ COŞKUSU BAŞLADI

Dev eğlence merkezi, çarpıcı alışveriş kam-
panyaları, sosyal medya çekimleri için çok 
sevilen görkemli dekorlar, sinema ve ben-
zersiz tatları bir arada bulabileceğiniz ye-
mek katı ile Erzurum MNG yılbaşına hazır! 
Erzurum MNG’nin efsane lideri Dr. Aydoğan 
Süer’e alışveriş merkezinin şehre katkılarını 
ve yeni yıl hazırlıklarını sorduk. 

1-Erzurum MNG, öncelikle 180 bin metre-
kare ile daha önce benzeri görülmemiş bü-
yüklükte bir merkez olarak açıldı. Bana göre 
bizim en önemli katkımız, Erzurum’a dünya 
çapında bir alışveriş merkezi yatırımı yapa-
cak kadar büyük bir sevgi ve inanç besle-
memizdir. Eğlence merkezimiz, o güne dek 
önem verilmemiş, yatırım yapılmamış bir 
alanda önemli bir boşluğu doldurdu. Şehre 
aralarında Starbuck’s gibi küresel markala-
rın da yer aldığı 200 seçkin marka ile girdik. 
Türkiye’nin en güçlü grup şirketlerinden 
MNG Holding’in gücünü, saygınlığını ve 
özellikle Erzurum’a yatırım yapma heyeca-
nını da arkamıza alıp perakende alanındaki 
kişisel saygınlığımızı ve tecrübemizi ortaya 
koyarak, iyi işleyen başarılı bir alışveriş mer-
kezi ortaya çıkarttık. Kurulduğumuz günden 
bu yana şehrin spor kulüplerini destekle-
mekten, çocuklar için oyuncak kampanya-
larına, yerel işletmelere pozitif ayrımcılıktan 
önemli sanat etkinliklerine Erzurum’a fayda 
sunmak konusunda öncü şirketlerden biri-
yiz. Tüm bunlar içinde özellikle uluslararası 
alışveriş festivallerimiz ve ünlü sanatçıları 
ücretsiz olarak sunan konserlerimiz çok bü-
yük ilgi gördü ve görmeye devam ediyor. 
Etkinliklerimiz ile 3 gün gibi kısa süreler-
de milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçiyi 
alışveriş merkezimize çekecek turizm faali-
yetlerini gerçekleştirdik. Böylece şehirdeki 
ekonomik potansiyeli ve sosyal yaşamı can-
landırmayı da başardığımızı söylemekten 
gurur duyuyoruz. Elbette tüm bunları, yerel 
yönetimlerin desteği ve büyük bir ekip ile 
yaptık. Bizimle her aşamada aynı heyecanı 
duyan herkese bu vesile ile teşekkür ederim. 
2-Bilindiği üzere iş yapma süreçleri konuya 
göre değişir ama her işte ortak adımlar var-
dır. Önce bir etkinliği kendiniz hayal edersi-
niz. Araştırma yapıp olabilirliğini tartarsınız. 
İlgili makamlara gidip fikirlerini, yaklaşım-
larını öğrenirsiniz. Her şey önce sizin hayal 
etmeniz ve cesaretle yola koyulmanız ile 
başlar. Biz daha önce hiç yapılmamış bü-
yüklükte organizasyonlar gerçekleştirdik. 
Bunları yaparken hedef ülkelerde kimi şe-
hirlere billboardlar astırarak, radyo reklam-
ları, medyanın gücü, sosyal medya gibi tüm 

mecraları yoğun şekilde kullandık. Güvenlik 
personelinden medya iletişim uzmanına, 
yöneticisinden temizlik görevlisine kadar 
çok özenli, dikkatli ve yoğun süreçlerden 
geçtik. Biz, açıldığı gün izdiham nedeniy-
le kapıları kırılan ve bu sevgiye, ilgiye layık 
olmak için sürekli kaliteyi en üst düzeyde 
tutmaya önem veren bir ekibiz. Ekonomik 
açıdan da tüm alışveriş merkezleri gibi dolar 
kurları ve küresel pandemi gibi zorlu sınav-
lara girdik. Böyle zamanlarda perakendeci-
sini, kiracısını kollayan, “Zor zamanda nasıl 
destek olabiliriz?” yaklaşımı ile ilerleyen, 
iletişime önem veren bir yönetim yapısı sa-
yesinde iyi sonuçlar aldık. Kişisel olarak, alış-
veriş merkezi kiracılarının başarısına önem 
veren biriyim. Bu yaklaşımıma en iyi örnek-
lerden biri, ciroya göre kiralama konusunda 
fikir vermesi açısından bir kitap kaleme al-
mamdır. Neticede her durumda, çoğunluğa 
katkı sunacak yapıcı formüllere yönelerek 
başarıya ulaşıyoruz.  

3-Bilindiği üzere sosyal medya giderek et-
kinliğini artırıyor. İnsanlar çoluk çocuk bir 
araya gelip karlarla kaplı bir kızağın üze-
rinde fotoğraf çektirmeyi, ışıklarla süslü dış 
mekanlarda oluşturdukları anılar ile hikaye-

ler paylaşmayı seviyorlar. Bana göre her 
yılbaşı zamanı, ziyaretçiler ile alışveriş 
merkezleri arasında her zamankinden 
de güçlü, sıcak bir bağ oluşuyor. Konser-
lerde, yemek katlarında ya da fotoğraf 
çekimi için oluşturduğumuz şık dekor-
ların önünde çekilen binlerce fotoğraf 
sayesinde müşterilerimizin anılarında ve 
sosyal medyada yayınladıkları hikayele-
rinde yer alıyoruz. Ben kişisel olarak bu 
coşkudan büyük mutluluk duyuyorum. 
Bana göre bir alışveriş merkezi yönetimi 
için en mutlu anlar, perakendecilerin bol 
satış yaptığı, müşterilerin sinema çıkışı 
sohbet edip kahvelerini yudumladıkları, 
eğlence merkezinde çocukları ile birlikte 
güvenle eğlendikleri, yapı marketlerden, 
teknoloji mağazalarından hediye seçtik-
leri, süpermarketten yılbaşı sofrası için 
hazırlandıkları, en yeni trendler ile süslü 
mağazaları gezip kendilerinin en iyi ver-
siyonlarını yaşama geçirdikleri saatler… 
Yılbaşını bu yüzden ekip olarak biz de se-
viyoruz. Bu yıl da yine markalarımız kendi 
özel kampanyaları ile alışveriş coşkusunu 
canlı tutacaklar. Biz geçtiğimiz yıllarda ses 
getiren büyük hediye çekilişleri yaptık. Ev, 
teknoloji ürünler ve binlerce altın dağıttık. 

Dr. Aydoğan Süer Dr. Aydoğan Süer 
Erzurum MNG’nin Efsane Lideri Erzurum MNG’nin Efsane Lideri 
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2022 yılının genel bir değerlendirmesini 
yapar mısınız?

Kasım ayı içinde 2022 yılı üçüncü çeyrek 
mali sonuçlarımızı açıkladık. Güçlü bir bü-
yüme performansı yansıtan sonuçlara göre, 
Suwen yılın üçüncü çeyreğinde 304,0 mil-
yon TL net satış elde etti. İlk dokuz aylık dö-
nemde ise net kârımız yüzde 284,7 artışla 
116,5 milyon TL; satış gelirlerimiz de yüzde 
162,7 artışla 627,2 milyon TL olarak gerçek-
leşti.
 
Geçen yılın ilk dokuz ayına göre FAVÖK 
tutarımız %167,1 artışla 203,8 milyon TL 
oldu. Suwen bu yılın ilk dokuz ayında 151,3 
milyon TL tutarında faaliyet, 116,5 milyon 
TL tutarında net kâr elde etti. Bu dönemde 
Türkiye’de 12, yurtdışında 5 yeni mağaza 
açtık ve toplam mağaza sayımız 154’e yük-
seldi. Öte yandan Ürdün, Azerbaycan, Katar 
ve Cezayir'de iş ortaklarımız ile anlaşma 
sağladık ve münhasır bayilik sözleşmeleri 
imzaladık.

Suwen olarak 2022 yılını bir önceki sene-
ye göre %158 - %170 arasında bir büyüme 
oranı ile 930 - 970 milyon TL seviyelerin-
de kapatacağımızı söyleyebiliriz. 2021 yı-
lında 114,3 milyon TL olarak gerçekleşen 
FAVÖK'ün 2022 yılında 300 – 330 milyon 
TL aralığında (%162 - %189 yıllık büyü-
me),2021 yılında 42,9 milyon TL olarak ger-
çekleşen net karın 2022 yılında 165 – 190 
milyon TL aralığında (%284 - %343 yıllık bü-
yüme) olacağını tahmin ediyoruz. 

Pandemi öncesi değerlere sizce dönüldü 
mü? Bu konuda ki öngörülerinizi paylaşır 
mısınız?

Bizim de içinde bulunduğumuz KİEP sek-
törü, pandemi döneminde tüketici ilgisinin 
arttığı kategorilerin içerisinde yer aldı. Ev-
lere kapandığımız dönemde alışveriş ter-
cihleri ev giyim, iç giyim ve hamile/lohusa 

gibi özel ihtiyaç kategorilerine yöneldi. Bu 
süreçte en çok tercih edilen ürün grupları, 
kadınların her yaş ve ihtiyacına uygun sun-
duğumuz seçeneklerimizle pijama, gecelik, 
sabahlık gibi ev giyim kategorisinde oldu. 
Sokağa çıkma kısıtlamaları, AVM ve mağa-
zaların kapalı olması fiziki alışverişi azaltsa 
da bu dönemde müşteriler e-ticarete yönel-
diler.  

Pandemi öncesinde geleneksel ve dijital 
mağazalardan ürün satın alan müşteri pro-
fillerimiz farklıydı. Denemeden satın alma 
yapmak istemeyen kadınlar, pandemi döne-
minde zorunlu evde kalma süreciyle birlikte 
bu kategoride de alışverişlerini dijitale taşı-
maya alıştılar. Gerek kendi internet sitemiz 
Suwen.com.tr, gerekse güçlü e-ticaret plat-
formları üzerinden yaptığımız e-ticaret sa-
tışlarında önemli bir ivme yakaladık. Birçok 
mağaza müşterimizi dijital kanallarımızdan 
sunduğumuz alışveriş deneyimi ile kazandı-
ğımızı gördük. Bu durum bize dijital tarafta 
aslında ne kadar büyük bir fırsat olduğunu 
ve gidilecek çok yol olduğunu gösterdi.

2022 yılında fiziksel mağazacılığa dönüş ile 
e-ticaret hacimlerinin toplam satışlardaki 
payı bir miktar azalsa da tüketici alışkanlık-
larındaki değişiklikler ile e-ticaret hacimle-
rindeki büyümeler devam etti ve 2022 sene 
sonuna kadar da devam edeceğini öngörü-
yoruz. 

2023 yılı hedefleriniz nelerdir?

Yurt içinde ve yurt dışında yeni mağazalar 
açarak mağaza ağımızı genişletmeye de-

vam ederken çok kanallı bir satış stratejisi 
ile sürdürülebilir bir büyüme çizgisi yakala-
mayı umuyoruz. Her yıl yurt içinde 20 ile 35 
yeni mağaza açmayı planlıyoruz.

2022’de Avrupa pazarına hızlı bir giriş yap-
tık ve Romanya’da dört mağazamızı açtık. 
Kıbrıs’ta Lefkoşa ve Girne’de 2 mağaza aç-
tık. Bunlara ek olarak yurtdışında münhasır 
bayilikler vererek; Suudi Arabistan, Kosova 
ve Kırgızistan'da mağaza açılışlarına yönelik 
görüşmelerimizi sürdürüyoruz. 

E-ticaret kabiliyetlerimizi uluslararası alan-
da da geliştirmeyi planlıyoruz. Bu anlamda 
Türkiye’nin en büyük pazaryeri ile birlikte 
Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa’yı 
kapsayan önemli bir adım attık. 

Enflasyonist ortamda ciro ve harcama 
kalemlerinin paralel artışı yatırımcı ve ki-
racıları sizce nasıl etkileyecek?

Enflasyonist durumda ciro ve harcamalar 
paralel oranda artmakta. Biz perakende-
ci olarak kira oranlarımızı yıllık ödeme ve 
planlama çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz 
için bu durumdan olumsuz anlamda çok 
etkilenen bir marka değiliz. Üretim ve ürün 
kısmında ham madde ve yıllık stoklarımız-
da da benzer politikayı sürdürüyoruz. Bu da 
bizim olumsuz etkilenmemizi minimalize 
eden bir yaklaşım oluyor. Tabi genel çerçe-
veye baktığımızda enflasyonun artması alım 
gücünü etkilerken, gerçekleşen giderlerde 
de tedbirleri ön plana çıkartıyor. Biz iç giyim 
sektörü olarak biraz daha şanslı bir katego-
riyiz diyebiliriz. 

SUWEN 
İLK DOKUZ AYDA 
%162,7
BÜYÜDÜ

Ali BollukAli Bolluk
Suwen Yönetim Kurulu Üyesi ve Suwen Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Genel MüdürüGenel Müdürü
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PANDEMİ SONRASINDA DA HEM ŞUBE SAYISI HEM DE ELDE EDİLEN 
CİROLARA BAKTIĞIMIZDA CİDDİ BİR BÜYÜME YAŞADIK.

2022 yılının genel bir değerlendirmesini 
yapar mısınız ?

SR Döner ailesi olarak kurulduğumuz 
günden bugüne kadar tüm hedeflerimizi 
gerçekleştirdiğimizi söylemek yanlış ol-
maz. 2021 yılında %40 oranda büyüyen 
markamızın, 2022 yılında büyüme hedefi-
ni %50 olarak belirlemiştik. Yıl sonu itiba-
rıyla da sadece bu hedefimizi yakalamakla 
kalmayıp yurt dışındaki ilk şubemizin de 
açılışını yaptık. Ayrıca 2022 üçüncü çeyrek-
te İstanbul yapılanmamızı hayata geçirdik. 
İstanbul’un farklı ilçe ve semtlerinde 10 yeni 
SR Döner şubesinin açılışını yapmak üzere 
tüm çalışmalarımız devam ediyor. 2023 yı-
lının ilk çeyreğinde İstanbul’daki şube sayı-
mızın 20’nin üzerinde olmasını bekliyoruz.

Pandemi öncesi değerlere sizce dönüldü 
mü ? Bu konudaki öngörülerinizi paylaşır 
mısınız ?

Biz açıkçası Pandemi döneminde de büyü-
yen bir marka olduk. Pandemi kısıtlamaları 
süresince paket servise daha fazla yönel-
memiz, sadece ev ve ofislere hizmet veren 
SR Express konseptlerini hayata geçirme-
miz, markamızın pandemiden büyüyerek 
çıkmasını sağladı. Siparişler için kurumsal 
çağrı merkezi hizmeti, pazarlama ve reklam 
stratejileri ile SR Döner, şubelerini destekle-
yerek pandemi sürecinde de onların olduk-
ça tatminkâr cirolara ulaşmalarını sağladı. 
Elbette özellikle merkezi bölgelerde bulu-
nan bazı şubelerimizin olumsuz etkilendiği 
zamanlar oldu. Bu zamanlarda da ihtiyaç 
duyan şubelere kira desteğinin yanı sıra 
royalty bedeli almayarak yatırımcılarımızın 
yanlarında olmaya çalıştık. Kısacası pande-
mi sonrasında da hem şube sayısı hem de 
elde edilen cirolara baktığımızda ciddi bir 
büyüme yaşadık.

2023 yılı hedefleriniz nelerdir ?

İstanbul’da açılan şubelerimizle birlikte 
2023’te tüm Türkiye’ye yayılmayı hedefliyo-
ruz. Aynı şekilde farklı ülkelerle SR Döner’i 
buluşturma arzumuz olacak. İlk yurt dışı 
şubemiz, Ekim 2022’de Kuzey Irak’ın Duhok 
ilinde açıldı. 2023 yılında açılmak üzere Orta 

Doğu ülkelerin yanı sıra Almanya, İsviçre ve 
Fransa gibi Avrupa’nın pek çok bölgesin-
deki yatırımcılarla görüşmeler başlamış bu-
lunmaktayız. 2023 yılında Türkiye genelinde 
100’ün üzerinde şubeyle yola devam etmek 
ve yurt dışı açılımlarımızla birlikte SR Dö-
ner’i en büyük global döner markası haline 
getirmek en büyük amacımız. 

Enflasyonist ortamda ciro ve harcama 
kalemlerinin paralel artışı yatırımcı ve ki-
racıları sizce nasıl etkileyecek ?

Ekonomideki gerileme veya krizler işimizin 
bir parçası olarak elbette bizim sektörümü-
zü de etkileyen yaşanması muhtemel sü-
reçlerdir. Biz mümkün olduğunca sorunun 
değil çözümün bir parçası olma eğilimin-
deyiz ve MİLLETİ YAŞATKİ DEVLET YAŞASIN 
ŞUBENİ YAŞATKİ İSMİN YAŞASIN anlayışıy-
la hareket eden bir markanın temsilcileri-

yiz. Bu yüzden yatırımcıların da etkilendiği 
noktada pandemi döneminde olduğu gibi 
onları bize ihtiyaç duydukları her noktada 
desteklemekten kaçınmayız. Enflasyonist 
ortamı yönetebilmek için lojistik ve alt ya-
pımızı daha güçlü hale getirerek rekabet-
ten ve krizden en az etkilenen markalar 
arasında yerimizi aldık. Üretim merkezini 
kendi bünyesinde bulunduran bir marka 
olarak lojistik ve kaliteli standart üretimi 
yapmamızı sağlayan güçlü bir alt yapımız 
mevcut. 

Satın alma gücümüz, büyüyen organizas-
yon yapımızla her geçen gün daha güçlü 
hale gelip rekabette ekosistem sağlamak-
tadır. Üretim merkezimiz Etsan’da kendi 
tavuk ve et ürünlerimizi işliyor, sos ve lavaş 
grubumuzu üretiyoruz.  Bu da hem maliyet 
performansı hem de kalite açısından farklı-
lık yaratmamıza sebep oluyor.

Beytullah BozkurtBeytullah Bozkurt
SR Döner Operasyon ve İş Geliştirme DirektörüSR Döner Operasyon ve İş Geliştirme Direktörü
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YILIN SON AYINDA SMG’DE YENİ YIL HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR!

Sevdiklerimize alacağımız hediyeler, evimizi renklendirecek dekoratif ürünler, yılbaşı sofrası için market listesi… 
Yeni yıl hazırlıkları için yapılacak çok iş olsa da, hepsi de tatlı koşuşturmalar. Bu hareketlilikten keyif almamızın bir 
diğer nedeni de, alışverişimizi sürdürürken fonda duyduğumuz yılbaşı şarkıları. 950’nin üzerinde firmaya müzik ya-
yın hizmeti veren SMG, yeni yıl listeleri ve anonslarını müşterilerine iletmeye hazır. SMG’nin tecrübeli müzisyen ve 

DJ’lerinin hazırladığı yeni yıl listelerindeki şarkılar işletmenize yeni yıl ruhunu getirecek.

SMG’den Yeni Yıl Hedefleri…

Dünyada daha fazla noktada olmayı hedef-
leyen SMG, müşteri portföyünün ihtiyaçları-
nı en iyi şekilde karşılamak adına, alanında 
profesyonellerden oluşan ekibini büyüte-
rek, mağazalar, alışveriş merkezleri, oteller 
gibi ticari alanlarda 13 bine yakın noktada, 
yasal müzik ve anons yayın hizmetlerini 
sürdürüyor. Hindistan, Romanya, Katar ve 
Meksiya’ya temsilcilikler veren SMG, hizmet 
verdikleri markalara özel listeler hazırlıyor. 
Müşterilerinden gelen tüm talepler, satış, 
pazarlama, teknik ve müzik departmaları 
tarafından hızla karşılanıyor. 7 gün 24 saat 
hizmet ilkesi ise firmanın mottosu. 

SMG Yönetici Ortağı Gül Gürer Alimgil, 
“Snapmuse firmamız ile, ofisimizdeki 6 adet 
müzik stüdyomuzda, bünyemizdeki sanatçı-
larla müzik üretimi gerçekleştiriyoruz. Tüm 
hakları bize ait bu içeriklerimizle müşteri-
lerimize zengin müzik seçkileri sunuyoruz. 
Yeni dönemde müşterilerimizin beklentile-
rine uygun olarak, müzik eserlerimizin sayı-
larını daha da artırıp kataloglarımızı geniş-
leteceğiz. 2017 yılında kabul edildiğimiz İTÜ 
ARI Teknokent’teki AR – GE çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. 2023’te büyümemizi sür-
dürerek lider konumumuzu daha da güç-
lendirmek istiyoruz.” dedi.

Yılbaşı Anonslarını SMG Seslendiriyor

SMG, müşterilerin satın alma kararlarını po-
zitif yönde etkileyen ve markalarla iletişimi-
ni artıran anonslar için de çözümler sunu-
yor. Profesyonel seslendirme sanatçılarıyla 
çalışan SMG, çalıştığı firmaların reklam spo-
tu ve anons ihtiyaçlarını da karşılıyor. Firma-
lara öncelikle Türkçe olmak üzere İngilizce, 
Arapça, Fransızca, Almanca gibi onlarca 
dilde anons hizmetleri de sunuyor. Seslen-
dirme sanatçıları, alanında uzman kişilerden 
seçiliyor. Yabancı dil seslendirmeler için ise, 
native seslendirme sanatçıları tercih edili-
yor. Anonslar konusunda hızlı bir hizmet 
sunan SMG, özel günlerde de müşterilerinin 
anons ihtiyaçlarını eksiksiz tamamlıyor. Yak-
laşan yeni yıl için çalışmalara başlayan SMG, 
Anneler Günü, Babalar Günü, dini ve resmi 
bayramlar başta olmak üzere tüm özel gün-

lerde Türkçe ve diğer dillerde anons hizmeti 
veriyor. 

Ayrıca SMG, radyo spotu, TV spotu, sosyal 
medya post seslendirmeleri, santral seslen-
dirmeleri de yapıyor. 

Kasa İşlemlerini Yavaşlatmayan Depo-
la-Çal Yöntemi

Yeni yıl öncesinde işletmeler oldukça yo-
ğun günler geçiriyor, bu da kasa önlerinde 
uzun sıralar oluşmasına neden olabiliyor. 
Böyle bir dönemde yaşanabilecek en büyük 
sıkıntı, kasa işlemlerinin yavaşlaması. Mü-
ziği teknolojiyle birleştiren ve kendi yazılı-
mı ile müzik yayını yapan SMG, bu sorunu 
tamamen ortadan kaldırıyor. Müzik yayını 
internet üzerinden değil, depola-çal yönte-

miyle tek merkezden yapıldığı için, olası bir 
internet kesintisi yayını etkilemiyor. Böyle-
ce yılbaşı öncesi çok daha yoğun olan kasa 
işlemleri yavaşlamadığı gibi internet kotası 
da kullanılmamış oluyor. Hizmet verdiği fir-
maların kimliğini, imajını, hedef kitlesini ve 
bulunduğu lokasyonun dinamiklerini göz 
önünde bulunduran SMG, yılbaşı dönemin-
de çalacağı şarkıları da buna göre belirliyor. 
Sadece markanın geneline değil, her şubeye 
/ mağazaya özel çalışma yapan SMG ile bir 
mağazada yeni yıl şarkıları çalarken, başka 
bir mağazada müzik yayını aynı şekilde de-
vam edebiliyor.  SMG kendi yazılımını kul-
landığı için, sisteme farklı özellikler entegre 
edebiliyor. Müzik listesinin güncellenme 
periyodu, gün içinde farklı zaman dilimle-
rinde farklı müzikler çalınması, en çok tercih 
edilen özelliklerin başında geliyor.

Gül Gürer Alimgil Gül Gürer Alimgil 
SMG Kurucu Ortağı SMG Kurucu Ortağı 



31

 Haberler / MALL&MOTTO



32

MALL&MOTTO / Haberler





34

MALL&MOTTO / Röportaj

 SAĞLIK HİZMETİ ÇERÇEVESİNDE TOPLU YAŞAM ALANLARININ OLDUĞU HEMEN HEMEN HER 
ALANDA NOVA CLİNİC İLE BİR TEMAS KURULUYOR!

Sağlık alanında kusursuz hizmet mottosu ile yüzlerce işletmeye çözüm ortaklığı sunan Nova Clinic ile yaptığımız 
röportajda, Nova Clinic Genel Müdür Yardımcıları Çiğdem Tekçe ve Meryem Çirik ile Next Plus grup şirketi çatısı altında 

yer alan Nova Clinic hizmet modellerini detaylandırdık. 

Next Plus ve Nova Clinic Olarak Hizmet 
Modellerini Detaylandırır Mısınız? 

Nova Clinic, hastane öncesi acil sağlık hiz-
metleri ve mobil sağlık hizmetleri konu-
sunda uzmanlaşmış sadece bu alanlara 
konsantrasyonu olan bir kuruluştur. Bu 
sektörde ilk defa dijital operasyon merkezi 
kurarak, uzaktan personel çalıştırma konu-
sunda kendisini geliştirmiş ve teknolojileri-
ni global ölçekte pazarlama konusu haline 
getirmiştir.

Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri, Sağ-
lık Turizmi, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, İnşaat 
ve Mimari, Enerji, Orman Ürünleri, Fintech 
ve Medikal sektörlerinde aktif olarak ticari 
faaliyetlerine devam etmektedir. Next Plus 
grup şirketi içerisinde yer alan Nova Clinic, 
‘’Sağlıkta İnovasyon’’ mottosu ile yüzlerce 
işletmeye çözüm ortaklığı sunduğu sağlık 
hizmeti modelleri

Sağlık alanında hizmet verdiğimiz  
•Acil Tıbbi Müdahale Ünitesi (AVM revir 
Hizmetleri- Akıllı Revir),
•Acil Tıbbi Panik Butonu Hizmetleri,
•İş Sağlığı ve Güvenliği,
•Ambulans Servisi Hizmetleri,
•(Acil Sağlık Hizmetleri Doktorlu ve Sağlık 
Ekipli Hizmetler)
•Hava ambulans ve hava taksi hizmetleri,
•Mobil Sağlık Hizmetleri,
•İlkyardım Eğitim Hizmetleri,
•Nova Clinic Proje Yönetimi şeklindedir.

Toplu Yaşam Alanlarının Olduğu Hemen 
Hemen Her Alanda Nova Clinic ile Bir Te-
mas Kuruluyor Diyebilir Miyiz?  

Tabii ki diyebiliriz. Alışveriş merkezleri, 
endüstriyel sahalar, konserler, şantiyeler, 
havalimanları gibi hayatın ve insanın ol-
duğu hemen hemen her alanda bir Nova 
Clinic var. Çünkü; toplu yaşam alanlarında 
insan ve insan sağlığını tehlikeye sokabile-
cek herhangi bir durum karşısında anında 
müdahale hayati önem taşımaktadır. Top-
lu yaşam alanları içerisinde sunulan sağlık 
hizmeti, sağlık prosedürlerinin sağlanması 
ve acil tıbbi müdahale ünitelerinin işlevsel 
olması açısından oldukça önemlidir. Hasta-
ne öncesi sağlık hizmeti olarak bilinen revir 
işletmeciliği diğer adıyla acil tıbbi müdahale 
üniteleri alanında Nova Clinic olarak tam bu 
noktada yüzlerce işletmeye çözüm ortaklığı 
sunuyoruz. 

Türkiye’nin En Büyük Özel Ambulans Fi-
losu Olduğunuzu Biliyoruz. Özel Ambu-
lans Hizmetinizden Bahsedebilir Misiniz?

Hasta nakil hizmeti süreçlerinin sağlanma-
sında en önemli sağlık hizmeti modeli olan 
özel ambulans hizmetinde Türkiye’nin en 
büyük özel ambulans filosu olarak sektöre 
kök vermiş bir sağlık kuruluşuyuz. Sağlık bi-
zim sadece işimiz değil, aynı zamanda mo-
tivasyonumuz mottosu ile sağlığın bir işten 
daha fazlasını olduğunu, Nova Clinic olarak 
vurguluyoruz.  

Nova Clinic özel ambulans hizmeti olarak; 
Kara Ambulansı, Hava Ambulansı, Hasta 
Nakil Aracı Medikal Eskort hizmet model-
lerinde tam profesyonel sağlık hizmeti sun-
maktadır. Nova Clinic, yerel ve uluslararası 
organizasyonlarda profesyonel sağlık kad-
rosu ile birlikte özel ambulans hizmeti ver-
mektedir. Özel ambulans hizmeti ile birlikte; 
konser, fuar, seminer, yarışma vb. her orga-
nizasyonlarda acil sağlık hizmeti, revir kuru-
lumu ve sağlık tırı hizmeti de verilmektedir.

Endüstriyel Sağlık Hizmetlerinizden Bah-
sedebilir Misiniz?

Genel bir çerçeve çizmek gerekirse tüm 
endüstriyel sahalarda faaliyet göstermek-
teyiz. Fabrikalar, Şantiyeler, İş Merkezleri, 
Havalimanları, Alışveriş Merkezleri, Holding 

Binaları gibi birbirinden farklı sayısız çalış-
ma sahalarında sağlık hizmeti sağlayıcılığı-
nı sürdürmekte ve bu çalışma sahalarında 
360° mobil sağlık hizmeti vermekteyiz. 

Çalışan Motivasyonu ve Kariyer Yönetimi 
Hakkında Bilgi Verebilir Misiniz?

İşimiz; insan sağlığı süreçlerini kusursuz bir 
şekilde yönetmek. Kusursuz bir süreç yö-
netimini çalışan motivasyonu ile direkt iliş-
kili olarak görüyoruz. Operasyon alanında 
görevlendirdiğimiz personellerin kariyer 
alanında kendilerine yatırım yapmaları için 
olanaklar sunuyoruz ve çalışma modellerini 
kariyer hedeflerine uygun olarak şekillendi-
riyoruz. 

Hastane Öncesi Sağlık Hizmetinde En 
Fazla Sağlık Personeli Verisine Sahip Bir 
Firma Olarak, Yasal Mevzuatta Görev Al-
ması Gereken Sağlık Personelleri Hakkın-
da Bilgi Verebilir Misiniz?

Faaliyet gösterdiğimiz tüm çalışma sahala-
rında %100 yasal mevzuata bağlı olarak ça-
lışıyoruz. Sağlık alanında hizmet verdiğimiz 
hastane öncesi hizmetler bünyesinde yer 
alan; revir işletmeciliği, ambulans hizmeti, 
mobil sağlık tarama süreçlerinde profesyo-
nel saha sağlık personellerinin istihdamında 
yasal mevzuatta belirtilen; Paramedik, ATT 
ve Hemşire ile en fazla personel verisine sa-
hip bir firma olarak sektörde öncü olmanın 
gurunu yaşıyoruz. 

Meryem ÇirikMeryem Çirik
 Nova Clinic  Nova Clinic 

Genel Müdür YardımcısıGenel Müdür Yardımcısı

Çiğdem Tekçe Çiğdem Tekçe 
Nova Clinic Nova Clinic 

Genel Müdür YardımcısıGenel Müdür Yardımcısı
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TEPE EMLAK YATIRIM VE TANYER YAPI İŞ BİRLİĞİ

Tepe Emlak Yatırım A.Ş., Tanyer Yapı'nın Urla Bademler'de hayata geçirdiği 
“Modern Köy” projesi Tan Urla’nın ticari alanları için verdiği konsept danışmanlığı hizmetini deneyimli kadrosuyla 

sürdürüyor.

Organize perakende sektöründe çeyrek 
asırdan uzun bir süredir gerçekleştirdiği 
projelerle birçok ilke imza atan, deneyimli 
kadrosuyla alışveriş merkezi ve varlık yö-
netimi, kurumsal kiralama, mimari tasarım, 
proje yönetimi ve konsept danışmanlığı 
hizmetlerini başarıyla sürdüren Tepe Emlak 
Yatırım, Nevzat Sayın Mimarlık Hizmetleri 
tarafından tasarlanan, Ege’nin kıymetlisi 
Urla’da yer alan, 150.000 m2 alan üzerine 
kurulu, çevreci ve insan odaklı modern bir 
köy projesi olan Tan Urla’nın ticari alan-
larının konsept danışmanlığı hizmetini de 

üstlenerek iş ortaklarına değer katmaya 
devam ediyor. 

“Uzmanlığımızı her alanda göstererek 
portföyümüzü büyütmeyi sürdürüyo-
ruz.” 

Tepe Emlak Yatırım olarak verdikleri hiz-
metler ile 25 yılı aşkın süredir faaliyet 
gösterdiklerini ve bu kapsamda bir çok 
başarılı şirketle iş birliği içinde olduklarını 
aktaran Tepe Emlak Yatırım Genel Müdü-
rü Deniz Bozan, “Ege'nin doğal köy yaşa-

mını modern mimariyle harmanlayan 
Tan Urla projesinde, belirlenen fonk-
siyonlar çerçevesinde yer alacak ticari 
alanların farklılaştırılarak yeni mekân 
tasarımlarının şekillendirilmesi, mimari 
ve dekorasyon değişiklik önerilerinin 
getirilmesi, bu bağlamda tüm disip-
linlerdeki projelerin şekillenmesine 
yönelik konsept danışmanlığı hizmeti 
vermekteyiz” diyerek sözlerine şöyle 
devam etti: “Uzman kadromuz ve çey-
rek asrı aşan tecrübemizle portföyümü-
zü büyütmeyi sürdürüyoruz.”



TEPE EMLAK YATIRIM VE TANYER YAPI İŞ BİRLİĞİ
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AVM’LERIN BAŞARISI, MARKALARIN BAŞARISI; 
MARKALARIN GÜCÜ AVM’LERİN GÜCÜ

NURI ŞAPKACI 
ECE TÜRKIYE EŞ GENEL MÜDÜR VE CFO

MALL&MOTTO / Röportaj
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ECE Türkiye olarak 2022 yılının sektörel 
değerlendirmesini nasıl görüyorsunuz? 

2022 yılının ilk üç çeyreğinde olumlu bir 
trend oluştu. Yönetim portföyümüzdeki 
alışveriş merkezlerinde 2019 yılına kıyas-
la %223 oranında bir artış söz konusu. Yılı 
bunun bir miktar daha üzerinde bir artışla 
kapatacağımızı ön görüyoruz. Müşteri giriş-
lerinde de pozitif bir ivme var. 

Pandemi döneminde 3 alışveriş merkezini 
yönetim portföyümüze kattık. Bunlar, İsra 
Holding’in yatırımı olan İstanbul Başakşe-
hir’deki V Mall İstanbul ile V Metroway alış-
veriş merkezleri. Birbirine komşu konumda 
bulunan bu iki alışveriş merkezi, gerek nü-
fusu gerekse yapılan yatırımlarla İstanbul’un 
hatta Türkiye’nin en hızlı gelişen ilçelerin-
den olan ve organize perakende anlamında 
büyük bir gelişme potansiyeline sahip olan 
Başakşehir’de bir perakende destinasyo-
nu oluşturacaklar. Bunun yanı sıra İstanbul 
Anadolu yakasının önemli alışveriş merkez-
lerinden olan Palladium Ataşehir’in yöneti-
mi de ocak ayı itibari ile ECE Türkiye tarafın-
dan yapılacak. 

Sektör geneline baktığımızda, pandemi son-
rası özellikle spor markalarında ortalamanın 
çok üzerinde bir artış olduğunu görüyoruz. 
Dünyadaki trendlerden biri de sağlıklı ya-
şam. Bu akım, sporla ilgili tüm kategorilerde 
cirolara çok olumlu yansıyor. Elektronik sek-
töründeki artışlar da ortalamanın üzerinde. 
Pandemi ile hızlanan dijitalleşme ve tekno-
lojik gelişmeler, yeni iş yapış şekillerini de 
beraberinde getirdi. Bu değişim önümüz-
deki dönemde de büyük bir hızla devam 
edecek. Dolayısıyla perakende sektöründe 
de markaların bu değişime ayak uydurması 
ve doğru yönetmeleri şart. Kendini güncel-
lemeyen, geleceğe yatırım yapmayan sek-
törler ve branşların önümüzdeki dönemde 
zorlanacaklarını düşünüyorum.

Pandemi ve sonrasındaki dönemde yaşanan 
tüm gelişmeler bize profesyonel yönetimin 
ne kadar önemli olduğu daha net bir şe-
kilde gösterdi. Biz ECE Türkiye olarak uzun 
dönemli vizyonla hareket eden bir yatırım 
ve hizmet şirketiyiz. Bizim için nitelik her 
zaman niceliğin önünde olmuştur. Kurul-
duğumuz günden bugüne kadar hep katma 
değer sağlayabileceğimiz güçlü bir port-
föy ile ilerledik. Gelecekte de aynı vizyonla 
büyümeye devam edeceğiz. Önümüzdeki 
dönemde de yine fayda sağlayıp fark ya-
ratabileceğimize inandığımız yeni projeleri 
portföyümüze katmak üzere çalışmalarımı-
za devam ediyoruz.

Ortak gider uygulama değişikliği, artık 
pazarlama etkinliklerinin ortak gider 
olarak karşılanamaması AVM etkinlikle-

rini azaltacak mı? Yerine başka bir ens-
trüman düşünülüyor mu acaba? 

Ortak alan giderleri ile ilgili olarak uygula-
mada yapılan değişikliğin uzun dönemde 
hem AVM’ler hem de içerisindeki markalar 
için olumsuz sonuçlar doğuracağına inanı-
yoruz. Alışveriş merkezlerinde pazarlamaya 
yönelik harcamaların ortak alan giderleri 
içerisinde yer alamayacak olması, elbette 
etkinlikleri önemli ölçüde azaltacak. Bunun 
etkilerini de önümüzdeki dönemde müşteri 
giriş sayılarında ve dolayısıyla cirolarda gör-
meye başlayacağız. 

Bununla birlikte AVM’lerde gerçekleştirilen 
etkinliklerin büyük bölümü küçük esnaf di-
yebileceğimiz firmalar tarafından gerçekleş-
tiriliyor. Etkinliklerin azalması bu insanlara 
ve dolaylı olarak çevrelerine de zarar vere-
cek. Ayrıca pazarlama faaliyetlerini sadece 
eğlenceye veya satın almaya yönelik etkin-
likler/kampanyalar olarak da düşünmemek 
gerekir. Alışveriş merkezlerinde eğitimi, 
sporu, sanatı destekleyen birçok sosyal so-
rumluluk projesine de imza atılıyor. Sosyal, 
fiziksel ya da ekonomik şartlardan ötürü 
insanların ulaşamadıkları birçok etkinliği 
ziyaretçilerimizin ayağına kadar getiriyoruz. 
Sosyal sorumluluğa yönelik bu projelerde 
de zorunlu olarak bir azalma olacak. 

Alışveriş merkezleri, ziyaretçiler için sadece 

ürün ve hizmet satın alabilecekleri yerler 
olmanın çok daha ötesinde birer sosyalleş-
me mekânı. Pazarlama faaliyetlerini, alış-
veriş merkezlerimizi rakiplerinden ayırarak 
ziyaret için tercih edilmelerinde önemli bir 
araç olarak kullanıyoruz. Elbette konum, 
ulaşılabilirlik, güçlü ve hedef kitleye uygun 
marka karması, fiziksel özellikler, sunulan 
hizmetler, yenilikler, temizlik ve güvenlik 
gibi profesyonel tesis yönetiminin olmaz-
sa olmaz gereklilikleri, hatta yeni tüketici 
davranışlarına paralel olarak AVM markası-
nın hikayesi ve sürdürülebilirlik yaklaşımına 
kadar birçok unsur var başarıyı getiren. Ye-
nilikçi, farklılaştırıcı, sosyal fayda sağlayan, 
eğlendirici etkinliklerle de ziyaretçilerimizin 
alışveriş merkezlerinde kaliteli, keyifli veya 
eğitici şekilde zaman geçirmelerini hedefli-
yoruz. Bu da içeride kalınan süreyi arttırdığı 
gibi, marka sadakati ve aidiyet oluştururken 
cirolara da olumlu şekilde yansıyor. Azalan 
bütçelerle doğru orantılı olarak pazarlama 
faaliyetlerinin de azalması sonucunda mev-
cut müşterilerimizle ve hedef kitlemizle kur-
maya çalıştığımız bağı güçlü tutan iletişim 
kanallarından biri önemli ölçüde sekteye 
uğrayacak. 

Hep söylediğimiz gibi, alışveriş merkezleri 
ve içindeki markalar aynı geminin içerisinde 
ve bu gemiyi hedefine ulaştırmak için el bir-
liğiyle çalışıyoruz. AVM’lerin başarısı, mar-
kaların başarısı; markaların gücü AVM’lerin 
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gücü. Hepimizin odak noktasında ise müş-
teri memnuniyeti yer alıyor. Elbette bundan 
sonra da elimizdeki kaynaklar dahilinde 
hem iş ortaklarımız hem de müşterilerimiz 
için optimum faydayı sağlayacak şekilde ak-
siyonlar alıp yolumuza devam edeceğiz. 

Yükselen tüketim maliyetleri ile özellik-
le elektrik faturaları çok yüksek gelmeye 
başladı. Bazı ciro kira ödeyen kiracıların 
elektrik faturasının kiradan yüksek gel-
diği konuşuluyor. Bu konuda ne gibi ön-
lemler alıyorsunuz?

Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada 
yaşanan ve Türkiye’yi de etkileyen bir enerji 
krizinin içerisindeyiz. Kış mevsiminde daha 
da derinleşmesi beklenen bu sorun ile ilgili 
olarak portföyümüzdeki AVM’lerde enerji 
tasarrufuna yönelik önlemler alıyor, fazla 
tüketimin önüne geçiyor ve sürdürülebilirlik 
ekseninde çalışmalar yapıyoruz. 2022 yılının 
ilk 9 ayında 5 milyon kwh elektrik ve 50 bin 
metreküp su tasarrufu elde ettik.

AVM’lerimizde tüm aydınlatmalarımızın 
LED dönüşümleri tamamlandı. Özellikle ser-
vis koridorları, yangın merdivenleri ve kapalı 
otoparklarımıza 3 kademeli aydınlatma sen-
sörleri kullanıyoruz. Otomasyon sistemimiz 
ile iklimlendirme tüketimlerini iç hava ve dış 
hava koşullarına göre verimli bir şekilde kul-
lanıyoruz. Lavabolarda kullandığımız perla-
törler ve WC’lerimizde kullandığımız tasar-
ruflu sifonlar ile su tüketimimizi minimuma 
indirmiş bulunmaktayız. Diğer yandan dü-
zenli eğitimler vererek AVM’lerimizde çalı-
şan personelimizin de bilinçlendirilmesini 
sağlıyoruz. Kısacası işletme giderlerini çok 
düzenli ve sıkı bir şekilde takip ederek gi-
derleri düşürmek için gerekli tüm önlemleri 
alıyoruz. 

Birçok projede ve hatta yurt dışına giden 
birçok AVM yöneticisinin ortak paydası 
olarak ECE geçmişi görünüyor. Bu kurum 
kültürünü nasıl kazandırıyorsunuz ? ECE 
sektör için bir okul gibi görünüyor. Bu 
olgu nasıl oluştu?

ECE, 1965 yılında Almanya’da kuruldu. Kon-
solide grup şirketleri ile tüm gayrimenkul 
sınıflarında 13 ülkede faaliyet gösteriyor. 
Alışveriş merkezleri bacağında, ECE Mar-
ketplaces halihazırda yönetmekte olduğu 
200 alışveriş merkezi ile Avrupa’da sektör 
lideri konumunda. 57 yıllık uluslararası tec-
rübe, 200 alışveriş merkezi ve farklı ülkeler-
den gelen sinerjinin iz düşümünün yanı sıra 
tüm disiplinleri aynı çatı altında toplayan 
sürdürülebilir ve hizmet odaklı yaklaşımı-
mız, girişimci düşünce ve eylem yapımız, iş 
ortaklarımız ile güçlü iletişimimiz, yaratıcılık, 
yardımlaşma ve işimize olan tutkumuz gibi 
bizi birbirimize bağlayan şirket değerleriyle 

çalışıyoruz. Alışveriş merkezlerine ek olarak 
ECE Group, konut, ofis, otel, şehir merkezi 
projeleri ve lojistik gibi diğer gayrimenkul 
sınıflarında da faaliyet gösteriyor. Toplam 3 
bin iki yüz çalışanı ile ECE’nin herhangi bir 
ülkesinde herhangi bir pozisyonda görev 
yapan her bir meslektaşımız bu kurum kül-
türünün içerisinde yoğruluyor ve bu kültürü 
içselleştirerek aktarımını da sağlıyor. Bunun 
yanı sıra personelimize ve yöneticilerimize 
verdiğimiz teorik ve pratik eğitimler, tüm 
ülkelerin katılımıyla gerçekleşen departman 
günleri ve etkinlikler, bilgi paylaşımı, tec-
rübelerin aktarımı, liderlik ve ekip ruhunun 
güçlendirilmesi açısından büyük önem ta-
şıyor. Eskiden bünyemize yeni katılan AVM 
müdürlerimiz, yurt dışındaki AVM’lere eği-
tim görmeye giderken bugün Türkiye’deki 
yöneticilerimiz eğitim verir halde geldi. Şir-
ketimizde, herkesin düşüncesini söyleyebi-
leceği, işiyle ilgili yaratıcılığını kullanmasına 
fırsat veren, pozisyonlardan bağımsız her-
kesin birbirine ulaşabileceği, yatay iletişimin 
geçerli olduğu demokratik bir yapı var. Bu 
da birbirimizi daha rahat anlamamıza ve 
açık iletişime olanak sağlıyor. 

ECE Türkiye'nin diğer yönetim ve kirala-
ma şirketlerinden temel olarak farkları 
sizce neler?

ECE Türkiye’yi rakiplerinden ayıran en 
önemli özelliği, alışveriş merkezlerinin ge-
liştirilmesi ile ilgili olarak mimari ve konsept 
planlama, proje yönetimi, kiralama, alışveriş 

merkez yönetimi, bütçeleme hizmetleri ile 
finansal ve hukuki hizmetlerin tümünü aynı 
çatı altında toplaması. Bu hizmet çeşitliliği 
gerek yatırımcı gruplar gerekse perakende-
ci iş ortaklarımız için büyük avantaj sağla-
makta. Projelerin geliştirme aşamasından 
başlayarak konsept planlamasını, kiralama-
sını ve yönetimini üstlenmemiz, iş ortakları-
mızın projelerin her safhasında karşılarında 
muhatap olarak bizi bulabilmesine olanak 
vermekte. Yani kiraladık, bitti değil… Yöne-
tim safhasında da biz olduğumuz için yatı-
rımcı, yönetim firması ve perakendeci gibi 
tüm tarafların her açıdan optimum noktada 
buluşmasını sağlıyoruz. 

Bir diğer fark yaratan özelliğimiz, bizim aynı 
zamanda yatırımcı kimliğimizin de bulun-
ması. Bu yapı, konuları yatırımcı perspekti-
finden de ele alabilmemizi sağlıyor. Hizmet 
verdiğimiz yatırımcılar açısından önemli bir 
özellik bu. Bu şekilde “Biz olsak nasıl yapar-
dık?” sorusuna cevap vererek strateji ge-
liştirebiliyoruz. Bizimle aynı vizyona sahip 
yatırımcı gruplarla uyumlu iş birliğimiz bizi 
rakiplerimizden ayıran bir diğer unsur diye-
bilirim. 

Diğer bir nokta ise ölçek ekonomisinin ge-
tirdiği fayda. Portföyümüzün büyüklüğü ve 
güçlü yapısı sayesinde ölçek ekonomisin-
den faydalanabiliyoruz. Bizim sağladığımız 
fayda, yine iş ortaklarımız olan yatırımcı 
gruplar ve perakende gruplarına da olumlu 
şekilde yansıyor. 
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Son olarak da portföy büyüklüğümüz, yö-
netimimiz altındaki tüm çarşıların ve bura-
larda faaliyet gösteren perakende grupla-
rının performanslarını ölçümleyebilmemize 
ve karşılaştırabilmemize olanak sağlıyor. Bu 
doğrultuda da gerekli aksiyonları çok daha 
sağlıklı şekilde alabiliyoruz.  Portföy büyük-
lüğünün yanı sıra portföyün gücü de önem-
li bir artı elbette. Kuruluşumuzdan bu yana 
fayda sağlayabileceğimize ve katma değer 
yaratabileceğimize inandığımız projelerde 
yer alıyoruz.

2023 yılı sektörel ve ECE Türkiye olarak 
beklentileriniz neler?

2022’deki yükseliş trendinin 2023 yılında da 
devam etmesini öngörüyoruz. Önümüzde-
ki yıl yönetim portföyümüzdeki AVM’lerin 
pazardaki güçlü konumlarını korumak ve 
perçinlemek için yenileme yatırımlarımız 
devam edecek. İnşaat halindeki alışveriş 
merkezlerinin kiralama ve konumlandır-
ma çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Ayrıca 
gelişme potansiyeli gördüğümüz ve fay-
da sağlayabileceğimize inandığımız başka 
AVM’leri de portföyümüze katmak üzere 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim için ku-
ruluşumuzdan bu yana nitelik nicelikten her 
zaman çok daha önemli oldu. Gelecekte de 
aynı vizyonla hareket etmeye devam ede-
ceğiz. Önceliğimiz, güçlü bir portföye sahip 
olarak fark yaratabileceğimize inandığımız 
hem kendimizi hem yatırımcı grupları hem 
de sektörü ileri götürebilecek projelerde yer 
almak. 

Önümüzdeki dönemde yatırımların tekrar 
artması için öngörülebilir ve şeffaf yasal sü-
reçlerin ve sözleşme serbestisinin ön plana 
çıkması gerektiğine inanıyoruz. Belirsizlikler, 
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kanun ve düzenlemelerde sık yapılan ve 
uluslararası uygulamalardan ve stan-
dartlardan farklılık gösteren değişiklikler, 
uzun dönemli planlamayı ve yatırım ka-
rarı alınmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle 
Ticari Gayrimenkul Kanunu’nun ivedilikle 
çıkarılması yatırımların önünün açılma-
sı için büyük önem arz ediyor. Biz, uzun 
dönemli vizyonla hareket eden bir firma-
yız. Uluslararası standartlara uygun yasal 
düzenlemelerin getirilmesi halinde uzun 
dönemde sektörün önünün açık olduğu-
nu düşünüyoruz. 

2023 yılının bir diğer önemli gündem 
maddesi de “değişimi yönetmek” olacak. 
Yukarıda saydıklarıma ek olarak bizim 
için öne çıkacak başlıklarsa alışveriş mer-
kezlerimizin çekim gücünü perakende 
dışı fonksiyonlarla artırmak, deneyimi ön 
plana çıkarmak, sürdürülebilirlik ve onli-
ne-offline entegrasyonu olacak. 
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BIZ, TÜRKIYE’NIN EN 
ÖNEMLI PERAKENDE 
GRUPLARI VE GÜÇLÜ 
YATIRIMCILARINA EV 
SAHIPLIĞI YAPIYOR 
VE BURADA DENEYIM 
ODAKLI, IÇINDE SANAT 
DA OLAN, INTERAKTIF 
BIR ALIŞVERIŞ ALANI 
SUNUYORUZ.  

Galataport İstanbul alışveriş kültürüne 
nasıl katkılar sunuyor?

Galataport İstanbul’da misafirlerimize farklı 
konseptlerdeki mağazalarımızla hizmet ve-
riyor, mahalle atmosferimizle öne çıkıyor ve 
her zevke hitap edebilen ferah ve mutlu bir 
alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Misafirlerimiz için aileleriyle güvenle za-
man geçirebilecekleri bir ortamda, deneyim 
odaklı ve yenilikçi kurgular oluşturuyoruz. 
Kültür sanat ve eğlence anlamında hayata 
geçirdiğimiz etkinliklerimiz ve mobil uygu-

lamamız üzerinden sunduğumuz deneyim 
turlarımızla alışverişe farklı bir boyut ka-
tıyor, liman olarak ise önemli kruvaziyer 
gemileriyle gelen yabancı turistlerin lokal 
markaları yakından deneyimlemeleri için 
sunduğumuz fırsatlarla fark yaratıyoruz. 

Biz, Galataport İstanbul’da marka karma-
mızı oluştururken hem lokal hem dünya 
markalarına ağırlık verdik. Tabii bununla 
beraber uluslararası alandaki önemli mar-
kalara da ev sahipliği yapıyoruz. Galataport 
İstanbul’da yer alan markalarımız hem yerli 
hem de yabancı misafirlerimizin büyük ilgi-

siyle karşılaşıyorlar. Galataport İstanbul’da 
yer alan markalarımızın diğer lokasyonların-
daki mağazalarından ayrışan ince detaylar 
barındırmalarının bu ilginin temeli olduğunu 
düşünüyorum.

Kiralanabilir alanın büyüklüğü nedir? Bu 
alanın ne kadarı kiraya verildi, doluluk 
oranı nedir?

Toplam 112.000 m2’lik alana sahip Galata-
port İstanbul’da 20 m2’den başlayarak 3000 
m2’ye kadar çıkan mağazalar yer alıyor. 
Alışveriş ve yeme içme birimleri için ayrılan 

kiralanabilir alan toplamı yaklaşık 52 bin 
metrekare, kiralanabilir ofis alanı ise 43 bin 
metrekare. Doluluk oranımız ise %90. Gala-
taport İstanbul’da 230 adet perakende ve 
yeme içme noktası bulunuyor. %40’lık yeme 
içme oranımızla şehrin gastronomi noktası 
haline geldiğimizi de belirtmek isterim.

Yıl sonuna kadar ziyaretçi beklentiniz ve 
2023 beklentiniz nedir?

Kısa bir süre içinde günlük ziyaretçi sayımı-
zın beklentinin üzerine çıkarak yüzbinlere 
kadar ulaştığı Galataport İstanbul’da, ailele-
rin de rahatça vakit geçirebileceği bir sahil 
şeridini şehre kazandırdık. Bir yıl içinde 12 
milyon ziyaretçi ağırladık ve ziyaretçi sayımız 
beklentinin üzerine çıktı. Bu ana hedefimizin 
neredeyse yarısı ve ilk yıl için çok önemli bir 
rakam. 2023 yılı için ise daha şimdiden 194 
adet kruvaziyer gemisi rezervasyonumuz var. 

Önümüzdeki yıllarda 7 milyonu yabancı ol-
mak üzere, yılda toplam 25 milyon ziyaretçiyi 
ağırlayacağız. Proje kapsamında mürettebat 
dahil yaklaşık 1,5 milyon kruvaziyer yolcusu-
nun da İstanbul’u ziyaret edeceğini ön gö-
rüyoruz.

Galataport İstanbul ne kadarlık bir istih-
dam sağlıyor?

Şehrin ekonomik hayatına kattığı değer dı-
şında, 3500 istihdam hedefini aşarak kısa bir 
süre içinde 5000’e yakın kişiye istihdam sağ-
ladık. Galataport İstanbul’un bölge ve çevre-

de yarattığı ekonomik hareketlilikle yaklaşık 
20 bin kişiye ise dolaylı yoldan istihdam sağ-
lanacağını öngörüyoruz.

Galataport İstanbul’da farklılıkları ile öne 
çıkan markalarınız neler?

Biz, Türkiye’nin en önemli perakende grupla-
rı ve güçlü yatırımcılarına ev sahipliği yapıyor 
ve burada deneyim odaklı, içinde sanat da 
olan, interaktif bir alışveriş alanı sunuyoruz.  
Galataport İstanbul’a gelen ziyaretçilerimiz 
sürprizlerle karşılaşabiliyorlar. Kruvaziyer tu-
rizmi ile limana gelen yolcular bir sergi ge-

zebiliyor ya da renkli bir konser anına tanıklık 
edebiliyorlar. 

Bazı markalarımız bunu sanata yaptıkları yatı-
rımla, bazıları ise başka hiçbir yerde bulama-
yacağınız buraya özgü bir konsept ile yapıyor. 
Yine geçmişte bu bölgede hayat bulmuş ve 
Galataport İstanbul ile Karaköy’e geri gelen 
markalarımız da mevcut ve bu da çok değerli. 
Paket Postanesi bu anlamda çok önemli. Pa-
ket Postanesi, Karaköy’ün çok kültürlü ticaret 
hayatını ve zanaat geleneklerini İstanbul’dan 
dünyaya açılmış moda, tasarım, lezzet ve mü-
cevher sanatı ustaları ile günümüze taşıyor.

İrem Yücel Kaymak İrem Yücel Kaymak 
Varlık Yönetimi ve KiralamaVarlık Yönetimi ve Kiralama
Genel Müdür YardımcısıGenel Müdür Yardımcısı
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Nocturne, Sonbahar/Kış 2022-23 koleksiyonunun tanıtımı kapsamında lider lüks otomobil markası Porsche ile lokal bir iş 
birliği yaparak, tamamen doğa dostu bir ürün gönderimi sürecinin dünya genelinde öncülüğünü üstlendi.  

NOCTURNE VE PORSCHE TÜRKİYE’DEN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANINDA BİR İLK

Hazır giyim sektörünün en yenilikçi temsil-
cilerinden Nocturne, önde gelen lüks oto-
mobil markası Porsche ile bir ilke imza attı. 
Sonbahar/Kış 2022-23 koleksiyonunun ta-
nıtım gönderileri kapsamında sürdürülebilir 
bir çözüm geliştiren Nocturne, Porsche’nin 
tamamen elektrikli otomobili Taycan Cross 
Turismo ile marka dostlarına doğru doğa 
dostu bir yolculuğa çıktı.

Modada sürdürülebilirliğin ilk kuralının, 
bilinçli tüketim anlayışını benimsemek ve 
sadece uzun yıllar giyilebilecek kıyafetlere 
yönelmek olduğu düşüncesiyle Nocturne; 
Sonbahar/Kış 2022-23 sezonunda marka 
dostlarına yeni koleksiyonundan ürün gön-
derimi yapmak yerine, diledikleri tasarımı 
ihtiyaçları doğrultusunda bizzat seçebile-
cekleri bir QR kod iletti. Süreci her bakım-
dan çevre dostu hale getirmek ve karbon 
ayak izini sıfıra indirmek içinse ürünlerin 
bulunduğu dijital platforma yönlendirme 
sağlayan QR kod kartı, Porsche’nin tama-
men elektrikli spor otomobili Taycan 4 
Cross Turismo ile kişilere teslim edildi. Link 
üzerinden seçimlerin yapılmasının ardın-
dan, paketler yine Porsche Taycan 4 Cross 
Turismo ile adreslerine ulaştırıldı.

“İnanıyoruz ki düşlediğimiz gelecek, Dün-
ya’ya saygı ve sevgi ile gelecek” sloganıyla 
doğa dostu yolculuğunu bir fotoğraf ve vi-
deo çekimi ile taçlandıran Nocturne, Porsc-

he Taycan 4 Cross Turismo’nun içini, üretim 
fazlası kumaşlarından tasarlanmış çiçeklerle 
süsleyerek çevreyi koruma bilincine dikkat 
çekti.

Bu projeyle Nocturne ve Porsche Türkiye, 
dünyada bir ilki gerçekleştirerek moda dün-
yasındaki “gifting” sürecine sürdürülebilir 
bir boyut getirdi.
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OSES ÇİĞ KÖFTE, 
YILLARDIR GIDA 
SEKTÖRÜNDE ÇİĞ 
KÖFTE MUTFAĞINI 
ÖNE ÇIKARAN, HER 
SOFRAYA GİRMESİNİ 
SAĞLAYAN MARKA 
OLMUŞTUR

2022 yılının genel bir değerlendirmesini 
yapar mısınız?

2022 yılı; pandeminin olumsuz getirile-
ri, ekonomik dalgalanmalar, savaş vs. gibi 
sebeplerden dolayı tüm sektörler için ha-
reketli geçti ve geçmeye devam ediyor. Bu 
hareketlilikler kimi sektörlerde kriz ortamı 
yaratırken kimi sektörlerde olumlu gelişme-
leri de beraberinde getirdi. 

Markamız özelinde konuşacak olursak; kur 
hareketliliğinden ve zaman zaman ham 
madde tedariğinde yaşanan sıkıntılardan 
kaynaklı sürecimizin zorlaştığı durumlar 
oldu. Burada iş ortaklarımızla ve tedarikçile-
rimizle yapmış olduğumuz başarılı girişim-
ler ve kur hareketliliğine karşı geliştirdiğimiz 
ekonomik planlamalar, süreci en yumuşak 
bir şekilde geçirmemizi sağladı. 

OSES Çiğ Köfte, yıllardır gıda sektöründe 
çiğ köfte mutfağını öne çıkaran, her sofraya 
girmesini sağlayan marka olmuştur. 2022 
yılında da bunu devam ettirerek ve hatta 
üstüne koyarak öncülüğünü hissettirdi. Sek-
törde yapmış olduğumuz dijital ve inovatif 
çalışmalar, üretimden dağıtıma belirlemiş 
olduğumuz misyon ve vizyon, içinde bulun-
duğumuz yılı daha keyifli bir hale getirdi. 

Pandemi öncesi değerlere sizce dönüldü 
mü? Bu konudaki öngörülerinizi paylaşır 
mısınız?

Dönüldüğünü söylemek zor tabi. Pande-
mi tüm dünyayı etkileyen ve her anlamda 
ciddi zararlara yol açan bir etken oldu. Tüm 
insanlık pandemiyle birlikte alışılmadık bir 
dönemden geçti ve birçok alışkanlık değişti 
bu yüzden pandemi öncesi değerlere dön-
düğümüzü söyleyemeyiz. 

Değişen alışkanlıklardan en çok etkilenen 
sektörlerden biri gıda sektörü oldu. CO-
VID-19 salgınının tüketici davranışlarını 
önemli ölçüde değiştirmesine ve sektörün 
yeniden şekillenmesine yol açmıştır. Pan-

demi süreci ve sonrasında; tüketiciler, hij-
yen konusuna odaklanmış, daha temizdir 
düşüncesi ile, müşteri talepleri zincir ve 
tanınan gıda işletmelerine doğru yönelmiş, 
hazır/el değmeden hazırlanan ürün tercih-
leri artış göstermiş ve dışarıda yemek yeme 
tercihleri değişerek onun yerine eve servis 
hizmetleri artış göstermiştir. Mağaza içle-
rinde ne kadar tedbir alınıp dikkat edilse 
de, alışveriş biçimi, gel-al müşteriden online 
satış sistemlerine ciddi boyutta kaydı. Pan-
demi bitiminde de bu alışkanlığın devam 
ettiğini görüyoruz.  

2023 yılı hedefleriniz nelerdir ?

1993’ten beri her gün yaptıklarımıza yenile-
rine ekleyerek bu yolda ilerliyoruz. Her fir-
ma gibi bizim de, yıllık planlamalarımız, be-
lirlediğimiz hedefler var. 2022 yılı içerisinde 
de kendimize belirlediğimiz birçok hedefi 
gerçekleştirerek yeni bir yıla giriyoruz. 

OSES Çiğ Köfte olarak Türkiye’nin ve Dün-
ya’nın birçok noktasında binlerce satış 
noktamızla tüketicilerimizle buluşuyoruz. 
Büyükşehirlerdeki bayi ağımız ve verimlili-
ğimizi Anadolu’nun her bir köşesine ulaş-
tırmak her sene olduğu gibi bu sene de 
hedeflerimiz arasında olacak. Bayi ağımıza 
ek olarak, mevcutta bulunan İstanbul ge-
nel merkezimiz,  Avrupa’da ve Türkiye’nin 
11 farklı bölgesinde bulunan üretim tesis-
lerimiz, distribütörlerimize ek olarak, Tür-
kiye’nin farklı illerinde ve farklı ülkelerde 
üretim tesisi sayılarımızı arttırmak da bu 
hedeflerin arasında yer alıyor. Avrupa’daki 
bayi sayımızı ikiye katlayarak, diğer kıtalara 
OSES lezzetini ve kurumsallığını ulaştıraca-
ğız. 

2022 yılı içerisinde yoğun bir şekilde devam 
ettirdiğimiz reklam faaliyetlerimizi, 2023 yı-
lında da hem geleneksel mecralar hem de 

dijital mecralarda yer alarak değerli tüketi-
cilerimizle buluşacağız. 

Enflasyonist ortamda ciro ve harcama 
kalemlerinin paralel artışı yatırımcı ve ki-
racıları sizce nasıl etkileyecek ?

Enflasyonist ortam mutlaka hem yatırımcıyı 
hem de kiracıyı olumsuz etkileyecektir. He-
pimizin bildiği gibi, enflasyon oranı arttıkça, 
yatırımın gerçekleştirilmesi ve sermaye mal-
larının satın alınması için gerekli olan para-
nın tutarı artacağından, yatırımın maliyeti 
artacaktır. Bu durum da yatırım kararlarını 
ve yatırımcıyı olumsuz etkileyecektir. Bu et-
kilenmeden kiracılar da payını alacaktır. 

Enflasyon paranın alım gücünü düşürdüğü 
için birikimlerinizin değerinde de düşüş ya-
şanacaktır. Özellikle bu durum TL cinsinden 
nakit parada fark edilir. Yani yatırımcının 
sermayesi doğru bir yatırımda kullanılmadı-
ğı sürece gün geçtikçe eriyecektir. Bir yatı-
rımda kullanılan para süreç içerisinde yine 
eriyerek yatırımcıyı zor durumda bırakacak-
tır. 

Osman YaşarOsman Yaşar
OSES Çiğ Köfte Yönetim Kurulu Başkanı OSES Çiğ Köfte Yönetim Kurulu Başkanı 
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Nevzat YavanNevzat Yavan
Esas Gayrimenkul COO’su Esas Gayrimenkul COO’su 

AVM’LER, BOŞ 
ZAMANLARI TÜKETİME  
DÖNÜŞTÜREN 
MEKÂNLAR OLARAK 
HAYATIMIZDA YER 
ETMEYE BAŞLAMIŞTIR

Nevzat bey öncelikle sizi kısaca tanıya-
bilir miyiz?

1979 yılında Balıkesir’in Edremit ilçesinde 
doğdum. Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde 
mühendislik eğitimi alarak 2001 yılında 
derece ile mezun oldum. Üniversite ve iş 
hayatım boyunca teknik ve operasyonel 
yapıya yoğun ilgimden dolayı Agrobay 
Seracılık şirketinde iş hayatına ilk adım-
larımı atarken kısa süre içersinde seracılık 
sektöründe işletme müdürü olarak çeşit-
li şirketlerde görev aldım. Hala çalıştığım 
Novada Menemen Alışveriş Merkezi’nin 
yatırım şirketi olan Fade Gıda’nın tarım 
sektöründeki işletmesinde işletme ve üre-
tim müdürlüğü yapar iken alışveriş merke-
zimizin inşai işleri ile ilgilenmem sonucu 
projenin hayata geçmesinde şantiye so-
rumluluğu görevi aldım. Ardından proje-
nin tamamlanıp AVM’nin kapılarını misa-
firlerine açmasıyla AVM sektörüne teknik 
& operasyon müdürü olarak giriş yaptım. 
“ Beceri ve vizyonlarını değişen durumlara 
adapte edenler hayatta başarılı olacaktır “ 
felsefesiyle 2017 haziran ayından beri No-
vada Menemen Alışveriş Merkezi’nin Tek-
nik & Operasyon müdürü olarak görevimi 
sürdürmekteyim. 

Tüketicilerin Alışveriş Merkezi tercihle-
rini etkileyen faktörler nelerdir?

Günümüzde alışveriş merkezleri (AVM’ler), 
kişilerin ihtiyaçlarını gidermeleri amacıyla 
alışveriş yapabilecekleri mekânlar olmanın 
ötesinde kişilere güzel ve kaliteli zaman 
geçirebilecekleri, arkadaşları ile buluşabi-
lecekleri, sinemaya gidebilecekleri, yemek 
yiyebilecekleri mekânlar olarak hizmet ver-
mektedir. Bir başka bakış açısıyla, AVM’ler, 
boş zamanları tüketime dönüştüren 
mekânlar olarak hayatımızda yer etme-
ye başlamıştır. Hatta bir ailenin farklı ilgi 
alanlarına sahip tüm bireyleri  AVM’lerde 
kendilerine göre bir aktivite bulabilmekte-
dirler. Tüm dünya genelinde ve Türkiye’de 
AVM’ler çok hızlı bir şekilde çoğalmakta-
dır. Dünya genelinde gözlemlenen AVM 
sayılarındaki bu hızlı artış ise doğal olarak 
rekabeti beraberinde getirmekte ve AVM 
yöneticileri rakip AVM’lerden farklılaşma 
yolları aramaktadırlar. Bu açıdan, AVM yö-

neticileri ve perakendeciler tüketicilerinin 
nasıl ve neden alışveriş yaptığını anlamaları 
önemlidir. Tüketicilerin özelliklerin bilinmesi 
yeni AVM’lerin tasarımında yol gösterici ol-
duğu gibi mevcut AVM’lerdeki yöneticileri 
de uygun stratejik adımlar atmaya yönlen-
direbilir. Bu sebeple, bu çalışmada, öncelikle 
AVM’lerin çekicilik kriterleri belirlenmelidir.

Bölgenizde adeta bir buluşma noktası 
oluşturdunuz bu sonuca ulaşırken geçir-
diğiniz süreçleri paylaşır mısınız ?

Novada Menemen Avm yönetimi olarak 
ekip arkadaşlarımızla bölgesel fizibilite ça-
lışmaları, bölgesel kapsama alanı, müşteri 
yapısı ve alışkanlıkları, ekonomik ve sosyal 
durum, bölgeye ulaşım gibi faktörlerin de-
ğerlendirilerek yatırıma geri dönüşü sağla-
nırken; konsept oluşturma, doğru mağaza 
karması ve kiralama, yönetim ve pazarla-
ma stratejileri bir bütün halinde koordine 
ediyoruz. Gelişmelerin dışında kalmayan, 

değişimi doğru algılayan, değişime yön ver-
meye çalışan, yaşadığı değişimi başarıyla 
yönetebilen, hızlı ve doğru karar alıp uygu-
layan, her alanda etkinliğini arttıran bir ekip 
ile çalışıldığın da bölgenin buluşma noktası 
haline gelebiliyorsunuz. 
Novada Menemen olarak farkındalık 
sizin için önemli. Bunu nasıl sağlıyorsu-
nuz?

İzmir bölgesinde bir ilke imza atarak, teras 
katta açık hava konsepti ile oluşturduğu-
muz Novada Masal Park ve her haftasonu 
dolu dolu çocuk etkinlikleri ile Çocuk Kulü-
bümüzle minik misafirlerimizin keyifli ve ka-
liteli zaman geçirmesini sağlıyoruz.  Gelecek 
günlerde de ilklere imza atmayı planlayarak 
minik misafirlerimiz kadar genç misafirleri-
mizi de memnun edecek projelerimiz var. 
Ayrıca küçük bütçelerle küçük dokunuşlar 
dahi dikkat çekici sonuçlar doğurabiliyor. 
Novada Menemen de sürprizler hiç bitme-
yecek

Sinan ÖncelSinan Öncel
BMD BaşkanıBMD Başkanı

Nevzat TütüncüNevzat Tütüncü
Teknik ve Operasyon MüdürüTeknik ve Operasyon Müdürü
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"YATIRIMLARINIZA DEĞER KAZANDIRIR"

A V M  K İ R A L A M A  V E  Y Ö N E T İ M İ

NTS DANIŞMANLIK KURUCUSUB E H İY E  S A V AŞK A N  
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Röportaj / MALL&MOTTO NTS DANIŞMANLIK PROJELERİ

ATA CORNER
Lüleburgaz

NİDYA CENTER
İstanbul

KREMPARK
Düzce

SİİRT PARK
Srt

KARES AVM
Karabük

CİZRE PARK
Czre

2007 yılında Behiye SAVAŞKAN tarafından kurulan ve kurulduğu günden bu yana “Doğru Yatırımlar için Doğru Çözümler “
geliştirmeyi ilke edinen, AVM ve gayrimenkul yatırımı, perakende sektöründe yurt içi ve yurt dışında proje geliştirme, analiz ve
raporlama, arazi alım-satımı, fizibilite, konsept oluşturma, tasarım, kiralama, pazarlama, yönetim ve yönetim danışmanlığı
alanlarında hizmet sunan NTS Danışmanlık yenilikçi yaklaşımı ile projelerine hız kesmeden devam ediyor.
NTS Danışmanlık, bölgesel, ulusal ve uluslararası değişim trendlerini değer yaratma uzmanlarından oluşmuş deneyimli kadrosuyla
yorumlayarak en isabetli biçimde uygulayarak, müşteri talep ve hedeflerini odak alarak, yenilikçi ve sorumlu bir yaklaşımla
perakende sektörünün güncel ve gelecekteki sürdürülebilirliğine katma değer sağlamaktadır.
AVM Kiralama, AVM Yönetimi & Yönetim Danışmanlığı, AVM Proje Geliştirme, Kiracı Temsilciliği & Sınır Ötesi, Proje Ve Geliştirme
Hizmetleri’yle şimdiye kadar gerçekleştirdiği başarılı projelerle uzun yıllardır sektörde ciddi söz sahibidir. 
Yurt içi ve yurt dışında yeni yatırım ve projelerine devam eden NTS Danışmanlık sektördeki başarıları ile 
‘’Yatırımlarınıza Değer Kazandırır!’’

NTS DANIŞMANLIK, UZMANLIĞIYLA
PROJELERİNE DEĞER KATMAYA 
DEVAM EDİYOR.

YALOVA STAR AVM
YALOVA

KREMPARK
TEKİRDAĞ

SAFİRMALL
MARDİN

NG BEDESTEN
SAPANCA

"YATIRIMLARINIZA DEĞER KAZANDIRIR"

A V M  K İ R A L A M A  V E  Y Ö N E T İ M İ

NTS DANIŞMANLIK KURUCUSUB E H İY E  S A V AŞK A N  
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sİİrt park avm
SİİRT’İN İLK STARBUCKS , 
PENTİ VE MADAME COCO
MAĞAZALARI NTS DANIŞMANLIK
PROJESİ SİİRT PARK AVM’DE AÇILDI.

NTS Danışmanlık projes 
KREMPARK – Düzce'de
PAULMARK açıldı.krempark-düzce

NTS Danışmanlık projes 
KREMPARK – Kapaklı / Tekrdağ’da
BARRELS AND OIL, 
CREME ve UPGRADE  açıldı.

krempark-kapaklı

kares avm - karabük

ATA CORNER – Tekirdağ, bir çok markanın yanı sıra teraslı kafe & restoranları ile ziyaretçilerine kendilerini keyifli hissettirecek, benzersiz bir sosyal yaşam ve
alışveriş deneyimi yaratacak. Şehir Merkezinde bulunan, yeni gelişen, modern ve refah düzeyi yüksek Hürriyet Mahallesinde konumlanan ATA CORNER Tekirdağ
bölgesinde sosyal yaşamın çekim merkezi olacak!
Ayrıca kiralaması ve yönetimi NTS Danışmanlık, yatırımı ATA GYO tarafından yapılan ATA CORNER – Tekirdağ’da Burger King® ve Popeyes® açılıyor.

Vema Tuzla projesi, kendi bölgesinde en özel proje olma özelliğini taşıyor. Eşsiz adalar ve deniz manzaralı 634 adet konut , 220 adet konforlu ofis, 1000 adet
otopark ve aşağıda bulunan 126 adet ticari alandan oluşan Açık Alan Alışveriş konsepti ile PARK VEMA yaklaşık 3000 kişiye ayrıcalıklı bir yaşam
sunuyor.Vema Tuzla projesinin hemen altında yer alan 126 mağazasıyla PARK VEMA seçkin marka ve cafelerle hayatınızı kolaylaştırmak, yaşamınıza renk
katmak için tasarlandı.

PROJELERİ

NTS
DANIŞMANLIK

ATA CORNER / TEKİRDAĞ

PARK VEMA / İSTANBUL

52
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sİİrt park avm
SİİRT’İN İLK STARBUCKS , 
PENTİ VE MADAME COCO
MAĞAZALARI NTS DANIŞMANLIK
PROJESİ SİİRT PARK AVM’DE AÇILDI.

NTS Danışmanlık projes 
KREMPARK – Düzce'de
PAULMARK açıldı.krempark-düzce

NTS Danışmanlık projes 
KREMPARK – Kapaklı / Tekrdağ’da
BARRELS AND OIL, 
CREME ve UPGRADE  açıldı.

krempark-kapaklı

kares avm - karabük

ATA CORNER – Tekirdağ, bir çok markanın yanı sıra teraslı kafe & restoranları ile ziyaretçilerine kendilerini keyifli hissettirecek, benzersiz bir sosyal yaşam ve
alışveriş deneyimi yaratacak. Şehir Merkezinde bulunan, yeni gelişen, modern ve refah düzeyi yüksek Hürriyet Mahallesinde konumlanan ATA CORNER Tekirdağ
bölgesinde sosyal yaşamın çekim merkezi olacak!
Ayrıca kiralaması ve yönetimi NTS Danışmanlık, yatırımı ATA GYO tarafından yapılan ATA CORNER – Tekirdağ’da Burger King® ve Popeyes® açılıyor.

Vema Tuzla projesi, kendi bölgesinde en özel proje olma özelliğini taşıyor. Eşsiz adalar ve deniz manzaralı 634 adet konut , 220 adet konforlu ofis, 1000 adet
otopark ve aşağıda bulunan 126 adet ticari alandan oluşan Açık Alan Alışveriş konsepti ile PARK VEMA yaklaşık 3000 kişiye ayrıcalıklı bir yaşam
sunuyor.Vema Tuzla projesinin hemen altında yer alan 126 mağazasıyla PARK VEMA seçkin marka ve cafelerle hayatınızı kolaylaştırmak, yaşamınıza renk
katmak için tasarlandı.

PROJELERİ

NTS
DANIŞMANLIK

ATA CORNER / TEKİRDAĞ

PARK VEMA / İSTANBUL
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26 Mart Cumartesi BAU İlkbahar Trofesi 1. Etap yarışlarında IRC3 sınıfında
3.'lük ödülü

16-17 Nisan TAYK Komodorlar Kupası Yat Yarışında IRC3 sınıfında 1.'lik ödülü

14-15 Mayıs TAYK HDI Sigorta Yat Yarışında IRC3 sınıfında 3.'lük ödülü

25-26 Haziran TAYK Gisbir Kupası yat yarışlarında IRC3 sınıfında 1.'lik ödülü

2 Temmuz Cumartesi TAYK Miles & Smiles yat yarışlarında IRC3 sınıfında
2.'lik ödülü 

13 Ağustos Cumartesi TAYK Burgazada Deniz Kulübü Kupası Yat Yarışında
IRC 3 sınıfında 2.'lik ödülü 

2022 Sezonuna son derece keyifli başlayan NTS Danışmanlık Yelken Takımı
sezon boyunca yarışlarda ödülleri toplayarak şampiyon oldu!

 

19-21 Ağustos TAYK - Eker Olympos Regatta Kupası yat yarışlarında IRC
3 sınıfında 1.'lik ödülü 

TAYK Trofesi IRC3 sınıfında Şampiyon ve Overall Şampiyonu

2022 TAYK Trofesinin IRC3 ve IRC4 sınıfı genel değerlendirmesinde de
1.'lik ödülü

2 Ekim Pazar günü TAYK Aqua Florya Sailing Cup yat yarışında IRC3
sınıfında 1.'lik ödülü

28-30 Ekim Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışlarında IRC3
sınıfında ve Kadınlar Özel Kategorisinde 3 adet kupa ;

       - 29 Ekim Cumartesi Cumhuriyet Kupası Boğaz etabı IRC3 sınıfı 
          3.'lük ödülü
       - 30 Ekim Barbaros Hayretttin Paşa Kupası IRC3 sınıfı 2.'lik ödülü
       - IRC Kadın Yelken Takımı Özel Kategorisi 2.'lik ödülü

Şampyon oldu!

NTS Danışmanlık
Yelken Takımı

CİZRE PARK AVM 
CİZRE
Kiralama ve yönetimi NTS Danışmalık, yatırımı MRD Group tarafından gerçekleştirilen Cizre Park AVM projesi yüzde yüz doluluk oranıyla, Şırnak’ın en
önemli ilçelerinden biri olan Cizre’de projelendirilmiştir. 50.500 m2 inşaat alanına sahip 4 bloklu toplam 128 daire ve 16.500 m2 kiralanabilir alanıyla
bölgenin ilk ve tek cadde avm projesi olarak faaliyet vermektedir.

Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin içerisinde birçok mağaza, MİGROS market, kafeler, restoranlar, 2000 m2 ‘lik bölgenin en büyük çocuk eğlence ve 6 hat
bowling salonu PLAYPARK & BOWLİNGO, 5 adet sinema salonlu CİZRE PARK SİNEMA, Türkiye’nin lider fastfood zinciri BURGER KING, kişisel bakım
zinciri GRATİS, kadın, erkek, çocuk, ev tekstili birçok ürünü bünyesinde bulunduran perakende öncüsü LCWAİKİKİ, ayakkabı sektör lideri FLO, MAVİ,
KOTON, ADL, D’S DAMAT, AVVA, MADAME COCO, BAYDÖNER, TAVADA TAVUK, JİBER, BARGELLO, TOYZZ SHOP, MORAD TEA, SOULMATE COFFEE,
HAKKE, SCHATZİ, ÇOCUK KULÜBÜ, HALUK BEY KURUYEMİŞ & KAHVE gibi birçok marka bulunmaktadır.

MALL&MOTTO / Haberler
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26 Mart Cumartesi BAU İlkbahar Trofesi 1. Etap yarışlarında IRC3 sınıfında
3.'lük ödülü

16-17 Nisan TAYK Komodorlar Kupası Yat Yarışında IRC3 sınıfında 1.'lik ödülü

14-15 Mayıs TAYK HDI Sigorta Yat Yarışında IRC3 sınıfında 3.'lük ödülü

25-26 Haziran TAYK Gisbir Kupası yat yarışlarında IRC3 sınıfında 1.'lik ödülü

2 Temmuz Cumartesi TAYK Miles & Smiles yat yarışlarında IRC3 sınıfında
2.'lik ödülü 

13 Ağustos Cumartesi TAYK Burgazada Deniz Kulübü Kupası Yat Yarışında
IRC 3 sınıfında 2.'lik ödülü 

2022 Sezonuna son derece keyifli başlayan NTS Danışmanlık Yelken Takımı
sezon boyunca yarışlarda ödülleri toplayarak şampiyon oldu!

 

19-21 Ağustos TAYK - Eker Olympos Regatta Kupası yat yarışlarında IRC
3 sınıfında 1.'lik ödülü 

TAYK Trofesi IRC3 sınıfında Şampiyon ve Overall Şampiyonu

2022 TAYK Trofesinin IRC3 ve IRC4 sınıfı genel değerlendirmesinde de
1.'lik ödülü

2 Ekim Pazar günü TAYK Aqua Florya Sailing Cup yat yarışında IRC3
sınıfında 1.'lik ödülü

28-30 Ekim Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışlarında IRC3
sınıfında ve Kadınlar Özel Kategorisinde 3 adet kupa ;

       - 29 Ekim Cumartesi Cumhuriyet Kupası Boğaz etabı IRC3 sınıfı 
          3.'lük ödülü
       - 30 Ekim Barbaros Hayretttin Paşa Kupası IRC3 sınıfı 2.'lik ödülü
       - IRC Kadın Yelken Takımı Özel Kategorisi 2.'lik ödülü

Şampyon oldu!

NTS Danışmanlık
Yelken Takımı
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KERVAN GIDA OLARAK 2022 YILINI CİRODA YÜZDE 150 ARTIŞLA 4,5 MİLYAR 
TL SEVİYELERİNDE, FAVÖK’TE İSE YÜZDE 146 ARTIŞLA 630 MİLYON TL 

CİVARINDA TAMAMLAMAYI PLANLIYORUZ

2022 yılının genel bir değerlendirmesini 
yapar mısınız?

2022 yılı gerek enflasyonist ortam gerekse 
nakliye ve emtia fiyatlarındaki artışlar do-
layısıyla aslında pek de kolay bir yıl değil-
di fakat Türkiye’de ve globalde büyümeye 
dönük yatırımlarımız sayesinde kârımızı 
artırdık. Kervan Gıda olarak en yüksek yu-
muşak şeker kapasitesine sahip şirketler-
den biri olarak; Brand Directory tarafından 
yayınlanan listede “Türkiye’nin en değerli 
65. markası olarak yer alıyoruz.” Şekerleme 
sektöründe dünyanın önemli listelerinden 
Candy Industry Küresel Top 100’e 82. sıra-
dan girdik, kendi kategorimizde ise 6. sıraya 
yükseldik. Uluslararası Helal Sertifikası ve 
Vegan Sertifikasına sahip olan şirketimiz, İs-
tanbul Sanayi Odası “Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu (İSO 500)  listesinde gurur-
la yer alıyor.

Bir adım geriden baktığımızda, 2021 yı-
lının ilk yarısında güzel kârlılık seviyeleri 
yakalamışken ikinci yarıyılda pandemiden 
çıkış sürecinde daha da artan maliyet bas-
kısı marjlarımızı önemli derecede baskıladı. 
Aynı zamanda 2021 yılı 3. çeyrekle birlikte 
Polonya’da satın almış olduğumuz şirket de 
konsolide mali tablolarımıza dahil olunca 
marjlarımızda düşüş yaşadık. 2022 yılına ise 
yepyeni bir başlangıç yaptık. İçinde bulun-
duğumuz bu zor süreçte bir yandan büyü-
memize devam ederken bir yandan da kâr 
marjlarımızı iyileştirmeye çalıştık. 2022 yılı 3. 
çeyrek itibarıyla konsolide ciromuz 3,4 mil-
yar TL seviyesine ulaştı. 

FAVÖK marjımız geçen yılın son çeyreğinde 
yüzde 9,4’e kadar düşmüşken 2022 yılının 
ilk yarısında %14,1, 3. çeyrekte ise FAVÖK 
marjımız %14,9 seviyesine yükseldi. Böyle-
likle ilk 9 aylık dönemi yaklaşık 500 milyon 
TL FAVÖK ile tamamladık.

Kervan Gıda olarak 2022 yılını ciroda yüz-
de 150 artışla 4,5 milyar TL seviyelerinde, 
FAVÖK’te ise yüzde 146 artışla 630 milyon 
TL civarında tamamlamayı planlıyoruz.

Pandemi öncesi değerlere sizce dönüldü 
mü? Bu konudaki öngörülerinizi paylaşır 
mısınız?

Etkisini iki yıldan uzun süre devam ettiren 
COVID-19 pandemisi, gerek bizlerin gerek-
se tüketicinin yaşam ve alışveriş şekillerinde 

kalıcı değişimlere neden oldu. Bu dönemde 
toplu alışveriş noktalarından ihtiyaçları kar-
şılamaktan uzaklaşılırken, e-ticaret alışkan-
lığı yerleşti. 

Ayrıca artan benzin fiyatları ‘altın’ olarak ad-
landırılan yakın noktalardan alışveriş yapma 
yönelimini artırdı. Bugün gelinen noktaya 
bakarsak; e-ticaretin getirdiği konfor ve 
avantajların da etkisini hala sürdürdüğünü 
söyleyebiliriz.

Yine bu dönemde enflasyonist baskı nede-
niyle lüks harcamalar genel anlamda kısıt-
lanırken, temel ihtiyaçların da gereksinim 
olduğu kadar alındığı bir döneme girildi. 
Lüks tüketimi kesen tüketici ise kendini mü-
kafatlandırmak için atıştırmalık kategorisine 
daha fazla ilgi gösterdi. Öte yandan tüketi-
cilerin yüzde 32’si yerli markaları daha fazla 
tercih etmeye başladı. Kervan Gıda olarak 
bu dönemde, şekerleme kategorisinde bi-
linen ve yerel bir marka olarak geniş ürün 
yelpazemiz ve verdiğimiz güven ile tercihler 
arasında yer aldık. Bebeto markamız raflar-
da ilk günden beri renkli dünyası ve enerjisi 
ile mutluluğu sunarken, markamızın satışla-
rında da hane tüketimi bazında hızlı artışlar 
oldu.

Bu dönemde tüketicinin gözünde en önem-
li nokta ise, sağlık oldu. İçeriğinde vitamin 
ve prebiyotik olan ürünler, immun sistemini 
geliştirici ve destekleyici özelliği ile tercih 
nedeni oldu. Tüketicilerin bu talebine 2018 
yılında kurmuş olduğumuz Ar-Ge merke-
zimizde geliştirdiğimiz fonksiyonel, vegan, 
şekeri azaltılmış, prebiyotik, C vitaminli ve 
multivitaminli ürünler ile karşılık verdik.

Dünyada bozulan tedarik zincirine karşılık, 
güçlü marka tedarik ağımız, yerel zincirlerle 
yaptığımız iş birliği çalışmalarımızla pan-
demi döneminde yaşanan zorlukları fırsata 
çeviren firmalardan biri olduğumuzu rahat-
lıkla söyleyebilirim.

Otomatik üretim sürecimizin ve insan sağlı-
ğına vermiş olduğumuz değerin başarımız-
da ne kadar önemli bir faktör olduğunu tüm 
çalışanlarımızla tecrübe ettik.

2023 yılı hedefleriniz nelerdir?

2022 yılı itibarıyla Kervan Gıda; ‘‘Dünya’nın 
en iyi 100 şekerleme şirketi’’ arasında ken-
di kategorisinin 6’ncı, genel kategoride 82. 

Sırada yer alıyor. Kervan Gıda olarak hem 
Türkiye’de hem de global pazarlarda büyü-
meye devam ediyoruz. Uluslararası anlam-
da Walmart ve Asda gibi önemli iş ortak-
larıyla çalışıyoruz. Özellikle jelly ve licorice 
kategorilerinde kapasite kullanım oranları-
mız %100’e yakın seyrediyor. Artan talebi 
karşılamak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 
2022 yılında 6. ve 7. licorice hatlarımızı dev-
reye aldık. Aynı zamanda jelly kategorisinde 
de Türkiye’de 6. Polonya’da ise 2. jelly hattı 
yatırımımız devam ediyor. Bu hatlarımızın 
da devreye girmesi ile büyümemiz hız kes-
meden devam edecek. Türkiye tarafında en 
önemli yatırım başlığımız ise İstanbul fabri-
kasının Akhisar’a taşınma süreci... 

Önümüzdeki yılın ilk yarısında taşınma sü-
recinin tamamlanmasını planlıyoruz. Akhi-
sar’da çok büyük yatırımlar yaptık. Hem yeni 
üretim tesisleri inşa ettik hem de 17.000 
palet kapasiteli lojistik üssümüzü kurduk. 
İstanbul fabrikasının Akhisar’a taşınmasıyla 
birlikte üretim verimliliğinde önemli bir artış 
hedefliyoruz ve bunun da kâr marjlarımızı 
yukarı çekmesini bekliyoruz. Polonya yatırı-
mımızla birlikte istihdam ettiğimiz personel 
sayısı 3.000’in üzerine çıktı. Önümüzdeki 
dönemde yapacağımız yeni yatırımlarla be-
raber ilave istihdam gereksinimi doğacağını 
düşünüyoruz. Sürdürülebilirlik yatırımları-
mız da devam ediyor. İlk sürdürülebilirlik 
raporumuzu 2023 yılı içerisinde çıkarmayı 
planlıyoruz. Güneş enerji santrallerimizi kur-
maya başladık. Akhisar’daki fabrikalarımızın 
ve depolarımızın üzerine panellerimizi yer-
leştirdik. Manisa – Gördes ilçesinde 130 bin 
metrekarelik arsa satın aldık ve buraya da 
güneş panellerimizi yerleştireceğiz. Hede-
fimiz elektrik ihtiyacımızın tamamını güneş 
enerjisinden karşılamak. Aynı zamanda atık 
su arıtma tesisi yatırımımız devam ediyor. 
Burada elde edeceğimiz biyogazı da elekt-
rik enerjisine dönüştürmeyi planlıyoruz.

Burhan BaşarBurhan Başar
Kervan Gıda Genel Müdürü Kervan Gıda Genel Müdürü 
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10 parmag�m�zda 10 marifet

365 AVM,Armada AVM,Ankamall AVM,Ankara Cepa AVM, Ankara CP Otel Prospa&Wellness Center, Gordion 
AVM,Taurus AVM,Nata Vega AVM, Ankara Anatolium AVM, Ankara Podium AVM,Esenboğa Havalimanı,One Tower 
AVM, Antalya Migros AVM,Mark Antalya AVM,Terracity AVM, Aydın Kipa AVM,Eskişehir Vega AVM,Kanatlı AVM, 

Petrolcity AVM, Forum Çamlık AVM, Ceylan Karavil AVM, Gaziantep Primemall AVM, Gebze Center AVM, 
İskenderun Primemall AVM, Marmarapark AVM,İstanbul Vega AVM, Flyinn AVM,Çam Sakura Şehir 

Hastanesi,Point Bornova AVM,Çiğli Kipa AVM,Mavibahçe AVM,Balçova Kipa AVM,Forum Bornova AVM, İzmir 
ProSpa&Wellness Center,Arastapark AVM,Dolphin Center AVM, Tuna Life Center AVM, Derince Kipa AVM, Forum 

Magnesia AVM,Bodrum Milas Havalimanı, Nissara AVM, Citymall AVM, Tekira AVM, 
Van AVM, Yalova Vega AVM,

 
    
       

Burhan BaşarBurhan Başar
Kervan Gıda Genel Müdürü Kervan Gıda Genel Müdürü 
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Dergimizin bu ayki sayısında Konya’da huzur, mutluluk ve alışverişi bir araya getiren, global markalarıyla dikkat çeken, 
son zamanlarda etkinlikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla ses getiren Konya’nın sevilen alışveriş merkezi Novaland 

AVM’nin Genel Müdürü Sinan Akdemir ile röportaj gerçekleştirdik.

TARZIYLA FARKLI OLMAYI BAŞARAN ALIŞVERİŞ MERKEZİ: ‘NOVALAND’

Öncelikle şu soruyu sormak istiyoruz. 
Novaland Alışveriş Merkezi’nin bulundu-
ğu konuma katkıları nelerdir?

Novaland AVM, yeni gelişmekte olan bir 
bölgenin gelişimine büyük katkıda bulun-
muştur.  En güzel cazibe merkezlerinden 
biri haline getirmiştir. Diğer yatırımcıları ce-
saretlendirerek Sancak bölgesinin gelişme-
sine önemli katkıda bulunmuştur. 

Novaland Alışveriş Merkezi’nin bugünkü 
konumuna gelmesini sağlayan en önemli 
etkenleri bizimle paylaşır mısınız?

Alışveriş merkezimizin en büyük avantajı 
sürekli fuarlar, etkinlikler yapmasıdır. Yakla-
şık iki ayda bir düzenlenen yöresel ürünler 
fuarları, moda festivalleri,  garaj günleri, dü-
zenli olarak yayınlanan billboard reklamları-
mız bizi ön plana çıkarmaktadır. Onun dışın-
da bünyemizde yer alan mağaza ve marka 
çeşitliliği büyümemizde etken olmuştur. 
Ve en önemlisi sosyal medyanın gücünden 
faydalanmaktayız. Aktif olarak kullandığımız 
sosyal medya hesaplarında hem alışveriş 

merkezimizin müşteri potansiyelini arttı-
rıyor, hem de mağazalarımıza destek olu-
yoruz. Yaptığımız çekilişlerle takipçilerimizi 
ödüllendirerek artı puan kazanıyoruz. 

Aralık ayında gerçekleştirmeyi planladı-
ğınız etkinliklerden bahseder misiniz?

Geleneksel hale gelen Yöresel Ürünler Fua-
rı’mız 4 Aralık’a kadar devam edecek. 17-18 
Aralık tarihleri arasında Türkiye’de bir ilke 
imza atacağız. Konya Antikacılar Derneği iş-
birliği ile ortalama bin metrekarelik bir sergi 
alanında en özel koleksiyonlardan oluşan 
Antika Fuarı gerçekleştireceğiz. Fuara ge-
len ziyaretçiler beğendikleri ürünleri satın 
alabilecekler. Böylece bir AVM’de ilk kez 
Antika Sergisi yapılmış olacak. Yine her ay 
olduğu gibi Aralık ayında da 30 çocuğa do-
ğum günü partisi yapacağız. Çekilişlerimiz 
de tüm hızıyla devam edecek. 

2022 yılında en çok ses getiren etkinlik-
leriniz hangileri oldu?

*14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel yaptır-

dığımız, @aşknovalanddayaşanır etiketiyle 
öne çıkan, ‘Novaland’da Buluştuk İki Gözü-
mün Çiçeği’yle’ yazılı fotoğraf panomuz,

*8 Mart Kadınlar Günü’nde Konya’da yaşa-
yan ve birbirini hiç tanımayan 30 kadını bu-
luşturup onlar için pasta kesmemiz ve hedi-
yeler vermemizin akabinde oluşan dostluk 
bağları,

*Anneler Günü’nde gerçekleştirdiğimiz 
‘Konya’nın En İyi Şeflerini Seçiyoruz‘ isimli 
yarışmamız ve tanınan isimlerin jüri üyesi 
olarak yer alması,

*12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet 
Akif Ersoy’u Anma Günü’ne ithafen alışveriş 
merkezimizde çocuklar arasında yaptığımız 
İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması,

*Alışveriş merkezimizde büyük ilgi uyandı-
ran Klasik Otomobil Sergisi,

*30 tane kadını keyifle yarıştırdığımız çeyrek 
altın ödüllü Örgü Örme Yarışması diyebili-
rim.

Sinan Akdemir Sinan Akdemir 
Novaland AVM’nin Genel Müdürü Novaland AVM’nin Genel Müdürü 
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Dünyanın önde gelen yapı market ve ev gereçleri perakendecisi MR. D.I.Y., birinci yılını doldurduğu Türkiye’de bü-
yümeye hız kesmeden devam ediyor. 2022 yıl sonu itibarıyla 25 milyon dolara yakın direkt yatırım alan ve Türkiye’de 

yaptığı yatırımlarla Türk ticaretine katma değer sağlayan MR. D.I.Y., aynı zamanda 400’ye yakın kişiye istihdam sağlıyor. 
31 mağazası bulunan ve yıl sonuna kadar bu sayıyı 35’e çıkaracak olan marka, gıda dışı tüm ihtiyaçları karşılamak için 

Türkiye’nin dört bir yanında yeni mağazalar açmayı hedefliyor.

1 YILDA 1 MİLYONA YAKIN MÜŞTERİYE ULAŞAN MR. D.I.Y. 
TÜRKİYE’YE YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDİYOR

Dilara Neyişçi ÇağlıDilara Neyişçi Çağlı
MR. D.I.Y. Türkiye COO’su MR. D.I.Y. Türkiye COO’su 

Avrupa’ya Türkiye’deki mağaza yatırımlarıy-
la adım atan MR. D.I.Y., büyüme hamlesine 
devam ediyor. 1 yılda Türkiye’de 31 mağaza 
açan MR. D.I.Y., istihdama da önemli bir kat-
kıda bulunuyor. MR. D.I.Y. Türkiye COO’su 
Dilara Neyişçi Çağlı, Türkiye’de bir yılı geri-
de bırakan MR. D.I.Y.’in büyüme yolcuğunu 
ve yeni dönem hedeflerini paylaştı.

1 yılda 4 milyona yakın ürün sattı 

MR. D.I.Y.’in Türkiye’de ilk mağazasını aç-
tığı Kasım 2021’den bu yana çok hızlı bir 
ilerleme kaydettiğini belirten Dilara Neyişçi 
Çağlı, “1 yılda 4 milyona yakın ürün sattık ve 
1 milyona yakın müşteriye ulaştık. 2022 yıl 
sonu itibarıyla toplam 25 milyon dolara ya-
kın direkt yatırım aldık. Diğer yandan, ma-
ğazalarımızda 400’e yakın kişiye istihdam 
sağlıyor olmaktan ayrıca gurur duyuyoruz. 
Türkiye’de yaptığımız yatırımlarla Türk tica-
retine katma değer sağlıyoruz” dedi. 

2025 yılında 3 binden fazla kişiye istih-
dam sağlamayı hedefliyor 

Çağlı, MR. D.I.Y.’in yeni dönem hedeflerine 
de değindi ve şunları kaydetti: “Türkiye’ye 
girerken kendimize koyduğumuz bazı he-
defler vardı, onlardan biri de ulaşmak iste-
diğimiz mağaza sayısıydı. Ülke genelinde 31 
MR. D.I.Y. mağazamız bulunuyor. MR. D.I.Y 
markamız yıl sonuna kadar 35 mağaza sa-
yısını yakalayacak ve böylelikle yıl başında 
hedef koyduğumuz mağaza açma sayımızı 
gerçekleştireceğiz. Her hafta yeni mağaza 
açarak istihdamı artırıyoruz. 2025 yılında 3 
binden fazla kişiye istihdam sağlamayı he-
defliyoruz.” 

Türkiye'de 2 bin 500 haneye girdi sağlı-
yor

Lokal ölçekte direkt ve endirekt olmak üze-
re, toplam 400’den fazla tedarikçileri bera-
ber büyüdüklerinin altını çizen Çağlı, “Lokal 
tedarikçilerimizi global ağımıza katıyoruz. 
Türkiye'nin dış ticaretine katkı sağlamak 
adına, lokal üreticilerimizi globaldeki pe-
rakende ağımızın daimi tedarikçisi haline 
getirme hedefimiz de bulunuyor. Türkiye'de 

toplamda 2 bin 500 haneye girdi sağlar hale 
geldik. Türkiye’yi yatırıma değer görüyor; 
ülkemize inanıyor ve güveniyoruz. Türkiye 
için ümitli  ve umutluyuz” dedi.
 
10 ana kategoride 18 binden fazla seçe-
nek 

10 ülkede, 2000’den fazla mağazası ile tü-
keticilerin hayatını kolaylaştıran MR. D.I.Y., 
Türkiye’deki mağaza yatırımlarını tüm hı-
zıyla sürdürüyor. Tüm Türkiye’de büyüme-

yi planlayan firma, 10 ana kategoride 18 
binden fazla seçeneği kapsayan geniş ürün 
yelpazesini, müşterileriyle durmaksızın açtı-
ğı mağazalarında buluşturuyor.

Dekorasyona ve ev gereçlerine ilgi duyan-
lar; MR. D.I.Y. mağazasında Ev Gereçleri, 
Hırdavat, Elektrik & Elektronik, Otomobil 
Aksesuarları, Kırtasiye, Spor Malzemeleri, 
Dekorasyon, Oyuncak, Hediyelik Eşya ve 
Takı & Kozmetik kategorilerinde, aradıkları 
tüm malzemeleri bulabiliyor.
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2022 YILI 
DEĞERLENDİRME 
2023 HEDEFLER

Ercan YılmazErcan Yılmaz
Genel MüdürGenel Müdür

2022 yılının genel bir değerlendirmesini 
yapar mısınız?

2022 yılında 20’ye yakın yeni şube aça-
rak ara vermeden büyümeye devam ettik. 
Normalin üzerinde seyreden enflasyona 
rağmen Hot Döner sadece döner resto-
ranları içerisinde değil, sektörde de en hızlı 
büyüyen markalar arasında yer alıyor. Çe-
şitli baharatlar kullanarak ürettiğimiz ken-
dimize özgü soslarımızla müşterilerimizin 
damaklarında lezzet şöleni yaşatıyor ve bu 
lezzetimizi 2021 yılında Türkiye Altın Marka 
Ödülleri’nde Yılın Lezzet Markası seçilerek 
tescilledik. Bu vesile ile 2021 yılının lezzet 
markası olmayı başardık. Bu başarımız 2022 
yılında da şubeleşerek devam etti.

Pandemi öncesi değerlere sizce dönüldü 
mü? Bu konudaki öngörülerinizi paylaşır 
mısınız? 

Pandemi öncesi değerlere yaklaşmış oldu-
ğumuzu gözlemliyoruz ancak tam olarak 
normalleşmiş olduğumuzu söyleyemeyiz. 
Bu süreç paket servisin ciddi oranda artma-
sına neden olduğu için maliyet kalemlerini 
de negatif yönde etkilemiştir. Cirolar daha 
iyiye gitmesine rağmen karlılık birkaç puan 
düşmüştür.  Hot Döner markamız bu dö-
nemde üretim gücünü, geniş restoran ağını 
ve vazgeçilemez lezzetini paket sipariş ope-
rasyonu başarısıyla birleştirerek çok ciddi 
büyüme sağlamıştır. Pandemi döneminde 
yükselen performansını sürdürülebilen Hot 
Döner yatırımcı memnuniyetini bu dö-
nemde arttırabilen nadir markalardan biri 
olmuştur. Kimsenin bir daha hayal bile et-
mek istemeyeceği bu tür ciddi sarsıntılı za-
manlarda bile markanın başarıyla büyümesi 
mevcut yatırımcı memnuniyetini attırırken 
yeni yatırımcı adaylarının ilgisini de ciddi 
olarak yükseltmiştir.

2023 yılı hedefleriniz nelerdir?
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2023 yılı hedefimiz 150 şubeye ulaşmak ve 
lezzetimizi sınır ötesine taşıyarak yurt dışın-
da da şubeleşme sürecine başlamaktır. Çok 
fazla talep oluyor, çok fazla görüşme yapı-
yoruz, biz de daha detaylı analiz çalışmaları 
ile bayi adayımızı ve lokasyonu seçiyoruz. 
Hızlı büyüme amacında değiliz, hedefimiz 
daha dengeli ve sağlıklı büyümektir. Açtı-
ğımız şubelerin daha uzun ömürlü olmasını 
sağlayacak şekilde, doğru noktalara doğru 
kişilerle, yatırımı 18 ayda geri döndürebile-
ceğimiz planlamalar yapıyoruz. Hot Döner 
artık günümüzde yükselen performansıyla 
düşük yatırım maliyetinin geri dönüşünü 
daha hızlı bir süreye ulaştırmıştır. Türkiye’nin 
tüm şehirlerinde ve birçok ilçesinde olmayı 
hedefleyen Hot Döner, ailemize katılan yeni 
iş ortaklarımızla hedefine doğru emin adım-
larla yürümeye devam etmektedir.

Enflasyonist ortamda ciro ve harcama 
kalemlerinin paralel artışı yatırımcı ve ki-
racıları sizce nasıl etkileyecek?

2021 Kasım’ında hızla yükselmeye başlayan 
enflasyon nedeniyle hammadde maliyetleri 
de aynı oranda yükselme eğilimi göster-
miştir. Bu süreç 1 yıldır aynı hızda devam 
etmektedir. Bu yeni yatırımlar sürecin ilk 6 
ayı yatırımcıları son derece olumsuz etkile-
miş ve temkinli olmaya itmiştir.  Bu vesileyle 
neredeyse durma noktasına gelmiştir. İşlet-
melerde karlılık ciddi oranda düşmüştür. Ki-
rasından daha fazla elektrik faturası ödeyen 
restoranlar olduğunu üzülerek gördük. Son 
6 ayda ise maliyetlerde artışa rağmen po-
zitif yönde bir adaptasyon süreci yaşanmış 
ve karlılık tekrar eski seviyelere yaklaşmıştır. 
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11. YILIMIZ OLMASI NEDENİ İLE DE ÖNCEKİ YILLARDAN FARKLI KAMPANYA 
VE ETKİNLİKLER PLANLAYARAK HEM MÜŞTERİ SADAKATİMİZİ HEM DE 
KİRACILARIMIZIN MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAYA DEVAM ETMEKTEYİZ 

Projenizin bölgenize sağladığı katma de-
ğeri bizimle paylaşır mısınız?

Park 328 Alışveriş ve Yaşam Merkezimiz, 
Osmaniye ilinin simgesi ve markası olmuş-
tur. Bunda öncü olan husus ; marka karma 
gücümüz ve elbette müşteri memnuniyet 
odaklı ilerlediğimiz hizmet politikamızdır.

Alışveriş merkezimiz bünyesinde bulunan 
Cinema - bowling salonları ve şık mekan 
konseptli restaurant ve cafelerimiz  ile bir-
likte,  düzenlediğimiz çocuk etkinlikleri- 
kültürel faaliyetler ile tercih edilen buluşma 
noktası haline geldik. PARK 328 AVM bu-
lunduğu lokasyon itibari ile de şehrin çekim 
merkezi olmaya devam etmektedir.

2011 yılında açılışımızdan bu yana çevre-
mizde yükselen iş merkezleri (kamu ve özel 
sektör kurumları),artan lüks konutlaşma ve 
sağlanan iş olanakları ile Osmaniye’ de  ka-
yıtlı istihdam sayısının artmasında önemli 
bir paya sahibiz. 

Bölgenizde adeta bir buluşma noktası 
oluşturdunuz bu sonuca ulaşırken geçir-
diğiniz süreçleri paylaşır mısınız?

Bulunduğumuz il de ilk ve tek olmanın baş-
ta dezavantajını elbette yaşadık. Yeniliği 
kabullenmek başta zor gelse de bunu bü-
yük bir avantaja çevirmeyi başarmış bulun-
maktayız. Kiralama stratejilerimiz ile birçok 
anchor markayı Osmaniye ilimize kazandı-
rarak, Kurumsal marka alışveriş kültürünün 
oluşmasında öncülük yaptık.Markalarımızın 
tanıtımında yerel medya (Açıkhava rek-
lamcılığı-bilboardlar ve radyo yayınları vb.) 
reklamlarını da çok verimli kullandık. Alış-
veriş Merkezimizin; keyifli, güvenli, hijyenik 
ve müşteri memnuniyeti odaklı olduğunu, 
gerçekleştirdiğimiz CRM programımızla ve 

edindiğimiz veriler ışığında hizmet ettiğimiz 
müşteri kitlesini daha iyi tanıdık ve müşte-
ri memnuniyetini en üst seviyeye çıkardık. 
Belirlediğimiz (ciro- ziyaretçi sayıları vb.)
hedeflerimizin daha da üzerinde seyreden 
artışlarla birlikte, müşteri algısı üzerindeki 
marka değerimizi ve aidiyet duygusunu is-
tediğimiz seviyeye getirmenin haklı gururu-
nu yaşamaktayız.

Açılıştan bu yana her yıl bir önceki yıldan 
farklı, müşteriye heyecan verici ve müşteri-
nin alışverişini keyfe dönüştüren kampan-
yalar ve etkinlikler gerçekleştirdik. Kam-
panyalarımızı ve etkinliklerimizi planlarken 
ziyaretçilerimize uyguladığımız anketlerimi-
zi de değerlendirerek, ziyaretçi beklentileri 
doğrultusunda çalışmalarımıza yön verdik. 
11. yılımız olması nedeni ile de önceki yıl-
lardan farklı kampanya ve etkinlikler plan-
layarak hem müşteri sadakatimizi  hem de 
kiracılarımızın memnuniyetini arttırmaya 
devam etmekteyiz. 

49 bin m2 alan üzerine kurulan Park 328 
Alışveriş Merkezimiz 28 Ekim 2011 tarihin-
de hizmete girerek Osmaniye ‘nin ilk ve tek 
alışveriş merkezi olma özelliğini  halen de-
vam ettirmektedir. 

Aralık ayında gerçekleştirmeyi planladı-
ğınız etkinlikler nelerdir?

Ziyaretçilerimizin  alışveriş merkezimizde, 
sosyal faaliyetlerimizle güzel vakit geçire-
bilmeleri için Aralık ayında da planlanan 
kampanyalar ve özel hediyelerimiz olmaya 
devam edecektir. Alışveriş merkezimizde 
şehre sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda 
değer katacak birçok etkinlikler planlamak-
tayız. Her hafta sonu düzenli olarak gerçek-
leşen çocuk ve aile temalı atölye çalışmala-
rımız ile çocukların eğlenerek öğrenmesini 

sağlıyoruz. Özel günleri içeren temalı et-
kinliklerimiz , sergilerimiz ve sosyal sorum-
luluk projelerine de  yer vermeye devam 
edeceğiz. Bayanlara yönelik moda ve sanat 
günleri; meslek gruplarına yönelik mesleki 
faaliyetler; sağlık kuruluşları iş birliği ile eği-
tici ve faydalı etkinliklerimiz, okullarımız ile 
yaptığımız ortak projelerle ziyaretçilerimizi 
buluşturmaya devam edeceğiz. 

Aralık ayında yılbaşına yönelik pazarla-
ma etkinliği planlıyor musunuz?

Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde hep farklı 
olanı, misafirlerimizin daha önce yaşama-
dığı deneyimleri kazandırmaya çalışıyoruz. 
Her yıl olduğu gibi bu yılda ziyaretçilerimi-
ze yönelik özel kutlamalar ve sosyal medya 
çekilişleri ile müşterilerimize yönelik kam-
panyalar planlamaktayız. Yılbaşının verdiği 
coşku ve heyecanı da müşterilerimize yan-
sıtmak için; Alışveriş merkezimizi, ışıkseller 
ve dekor süslemelerimiz ile cazibe merkezi 
haline getiriyoruz. En hassas olduğumuz 
konu müşteri memnuniyetidir. AVM ola-
rak verdiğimiz hizmetin kaliteli olması ve 
ziyaretçilerimizin Park 328 Avm’ye geldiği 
zaman kendini özel hissetmesi gerekiyor, 
bu sebeple bütün çalışmalarımızı bu yönde 
planlıyoruz. Yeni Yıl’a da her yıl olduğu gibi 
özenle ve ışıl ışıl hazırlanıyoruz. 

11 yıllık süre boyunca moda, eğlence, da-
mak tadı ve teknolojinin kalbi olarak top-
lamda 60 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlamış 
bulunmaktadır. Bundan sonraki süreçte 
tüm çalışmalarımızı müşteri beklentileri  ve 
kiracı memnuniyetine göre planlıyoruz . Bu 
bağlamda 2023 yılı da bizler için müşteriyle 
daha çok iletişim kurduğumuz bir yıl olacak.

Mustafa YalçınMustafa Yalçın
Park 328 AVM Genel MüdürüPark 328 AVM Genel Müdürü
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www.atraxexpo.com

10. ULUSLARARASI EĞLENCE, OYUN, PARK 
ve SPOR ALANLARI ENDÜSTRİSİ FUARI

tureksfuar.com.tr
tureks@tureksfuar.com.tr

+90 212 570 63 05
+90 554 958 12 94

FUARIN TEMASI EŞ ZAMANLI FUARLAR

12-14 OCAK 2023
İSTANBUL FUAR MERKEZİ - YEŞİLKÖY - İSTANBUL
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En Trend Dekorlar
Bize Neoart Design’dan bahseder misiniz?

Son zamanlardaki en trend konulardan biri de sürdürülebilirlik.
Sürdürülebilirliği tasarımlarınıza nasıl yansıtmaktasınız?
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Projelerinizin tasarım sürecinde en çok dikkat ettiğiniz şeyler 
nelerdir?

�����������������������������������������������������������������������

�����	���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

Sürdürülebilirlikten bahsetmişken, mevcut ürünler kullanılarak 
yeni tasarımlar yapmak mümkün müdür?
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Bu yıl sizi heyecanlandıran projeler hangileri oldu?

��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������

��	����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������
 ���������������������������������������������������������������������
����������

������������������	��������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������	����������������������������������	��������
������������������������������
�	���������������������������������������������������

��������������
������������������������

���������������
� �����������������������������

www.neoartdesign.com

������������
������������������������

������������
������������������������

������������
������������������������



74

MALL&MOTTO / Haberler

ERZİNCAN MEYDAN24 ALIŞVERİŞ VE YAŞAM MERKEZİ 
EĞİTİME DESTEK SLOGANI PERAKENDE SEKTÖRÜNÜN 

ÖNEMLİ OYUNCULARI İLE BİR ARAYA GELDİ

27 Ağustos 2022 tarihinde temeli atılan 
ve 2023 yılı 3. çeyreğinde açılışı planlanan 
Meydan 24 Alışveriş ve Yaşam Merkezi 23 
Kasım Çarşamba günü Cemile Sultan Ko-
rusunda yapılan perakende sektörü ile ta-
nışma toplantısına katıldık. Organize pera-
kende sektörünün çok önemli isimlerinde 
katıldığı son derece iyi organize edilmiş 
toplantıda kahvaltımızın ardından sunumlar 
yapıldı.

MallMark kurucusu Aytaç Özçiçek sunu-
munda, yaklaşık 7.000 m² civarında bir pey-
zaj alanı ve dinlenme alanları ile hemen yanı 
başındaki devlet hastanesi ile bütünleşik bir 
yapıda olan Meydan24 hasta ve hasta ya-
kınlarının rahatça zaman geçirebileceği bir 
açık alan rekreasyon alanı da ihtiva etmekte 
olduğu bilgisini vererek sözlerine, Çevre-
sindeki yapılarla uyumlu ve çevresinin ihti-
yacını karşılayabilecek fonksiyonlara sahip 
bir sosyalleşme merkezi olan Meydan24, 
EBYUV (Erzincan Binali Yıldırım Üniversite-
si Vakfı) ve EKEV Erzincan Kültür ve Eğitim 
Vakfı) ortak girişimi ile tüm ticari geliri Er-
zincan Binali Yıldırım Üniversitesi  öğrenci-
lerine burs imkanı sağlamak amacı ile yapı-
lan bir yatırım olarak planlanmıştır dedi.

Aytaç Özçiçek’den sonra söz alan Binali 
Yıldırım Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Akın 
Levent bu projenin şehir için çok önemli 

Aytaç Özçiçek Aytaç Özçiçek 
MallMark Kurucusu MallMark Kurucusu 

Prof. Dr. Akın Levent Prof. Dr. Akın Levent 
Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü 
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olduğu vurgusu yaparak verilecek bursla-
rın öğrenciler ile mevcut akademisyenlerin 
bilimsel araştırmalarında kullanılacağını 
söyleyip üniversitemizde 44 ülkeden 1.200 
kişiden fazla öğrenci bulunuyor bu çabalar 
üniversitemizin uluslararası boyutta kıymetli 
olacağını söyleyerek sözlerini tamamladı.

Lansman esnasında MallMark Kiralama Di-
rektörü Yeşim Çamlıbel ile de sohbet etme 
imkânımız oldu. Yeşim Çamlıbel ‘’ EBYUV ve 
EKEV ile çalışarak Meydan24’ü Erzincan’ın 
ve ülkemizin bir değeri olarak geliştireceğiz, 
Meydan24 projesi MallMark için oldukça 
özel bir proje Ticari kaygılardan sıyrılarak, 
bu projenin kiralama ve yönetim hizmet-
lerini üstlenerek ilk ticari adımı olan proje 
tanıtım organizasyonunu gerçekleştirmiş 
olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Kiralama ve Yönetim Hizmetleri MallMark 
tarafından üstlenilen Meydan24 AVM Er-
zincan’ ın 4 yol meydanında 250 araçlık 
otopark kapasitesine sahip. Toplam 19.320 
m2’lik bir alana inşaa edilmekte olan Mey-
dan24 10bin m² kiralanabilir alana sahip.   
Meydan24 ‘ün hemen yanı başında inşaa 
edilen 140bin m² kapalı alanlı 500 yataklı 
Devlet hastanesi de 165’i açık toplam 800 
araçlık otopark kapasitesi mevcut.

Ticari koşulları ile Türkiye de bir ilki ger-
çekleştirerek, proje gelirlerinin tama-
mı ile eğitimde için kullanılacak proje 
, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 
öğrencilerine burs imkanı sağlayacak. 
Proje Erzincan ili için öncelikle üniversite 
gençlerine tanıyacağı iş imkanları ve şe-

hir geneli için yaratacağı yaklaşık 750 kişi-
lik kayıtlı istihdam gücü ve yıllık 250 mil-
yon TL.’lik ek ticaret hacmi ile şehrin yeni 
cazibe merkezi olarak yaz ve kış turizmine 
de katkı sağlayacak.

Ne diyelim emeği geçen herkese teşek-
kürler….

Aytaç Özçiçek Aytaç Özçiçek 
MallMarkMallMark

 Kurucusu  Kurucusu 

C.Serhat TürkkanC.Serhat Türkkan
Mall&Motto GenelMall&Motto Genel

DirektörDirektör

Yeşim ÇamlıbelYeşim Çamlıbel
MallMark Kiralama MallMark Kiralama 

Direktörü Direktörü 
Selkan ÖztorunSelkan Öztorun

İş geliştirme ve Mülk İş geliştirme ve Mülk 
Yönetimi DirektörüYönetimi Direktörü
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1993 yılında lezzete gönül vererek 
başladığımız serüvenimiz, 2013 yılın-
dan itibaren Tavuk Land ismiyle de-
vam ediyor. Sırrı lezzetinde gizli olan 
özel baharatlı tavuklarımız, her da-
mağın favorisi soslu makarnamız ve 
her daim taze salatamız ile sağlıklı fast 
food akımının bir parçası olmaktan 
gurur duyuyoruz. “Soslu Tavuğun Us-
tası” mottosuyla, dünya mutfağını ve 
kendi mutfağımızda, işinin ustası şefle-
rimizle birlikte işleyerek müşterilerimize 
en iyi şekilde sunuyoruz. İlk günden 
beri aynı tutkuyla çalışıp, aynı özveriy-
le hikayemizi genişletiyoruz. Hayalimiz; 
Türkiye’nin dört bir yanına Soslu Tavu-
ğun Ustası’nı duyurmak ve lezzete gö-
nül verenlerle bir arada olmak. "Tavuk 
Land" Genel Müdürü Ömer İbrahim 
EROĞLU kendisiyle yapılan röportaj-
larda doğallığı, lezzeti ve alanındaki 
uzmanlığını mütevazı bir dille yansıtı-
yor.

2022 yılının genel bir değerlendirmesini 
yapar mısınız?

Pandemi kısıtlamalarının esnetilmesi ile yi-
yecek içecek sektörü kaldığı yerden devam 
etmeye başlayamadı. Ama bu sakin süreçte 
Tavuk Land olarak bizler durmadık ve yeni 
projeler üretmeye başladık. Sektör olarak 
hızla yaralarımızı sarmaya ve kaybettiğimiz 
zamanı yakalayabilmek adına adeta koşar-
casına ilerledik. Enflasyonun hızlı şekilde 
yükselmesi yatırım maliyetlerinin de doğru 
orantılı artmasına neden oldu. Bu zorlu şart-
lara inat 2022 yılana mevcutta olan 5 franc-
hise restoranımıza çok güzel 2 adet franchi-
se restoran ilavesi yaparak, müşterilerimizin 
hizmetine sunduk. Biri Gebze Center AVM 
Kocaeli diğeri ise Tekira AVM Tekirdağ ilin-
de. Böylelikle 7 franchise restoran, 3 farklı 
ilde hizmet vermeye devam ediyoruz. 27 – 
30 Ekim 2022 Bayim olur musun? Franchise 
Fuarında katılımcı olarak yerimizi aldık. Fuar 

süresince ciddi ikili görüşmeler gerçekleş-
tirdik. Buluşmuş olduğumuz yatırımcılar ile 
bilgi birikimimizi paylaşıp 2023’te yatırıma 
dönüştürme sözlerini aldık. Yıl sonuna kadar 
lokasyonlarımızı belirleyip restoran sayıları-
mızı arttıracağız. Yıllardır vermiş olduğumuz 
hizmetlerden memnun oldukları için Selçuk 
Üniversitesi Kampüsü öğrencilerinin istekle-
ri üzerine 1.200 m2 kapalı alanda “COFFEE 
LAND” Yeni Nesil Kahve mağazamızı öğren-
cilerimizin hizmetine sunduk.  

Pandemi öncesi değerlere sizce dönüldü 
mü? Bu konuda ki öngörülerinizi paylaşır 
mısınız?

Tabi ki pandemi öncesi değerlere dönül-
medi. Sektör pandemi döneminde kendi 
içinde de gelişimini devam ettirdi. Farklı 
konseptlerde hizmetler ortaya çıktı. Paket 
servisi hızlandı. Bu da yatırımcılara farklı iş 
kolları yarattı. Moto kurye gibi, Online satış 
kanallarının kendi kurye sistemine geçmesi 
birçok kişiye iş kapısı oldu. Sektör kaybettiği 
personel sayısının istihdamını burada yaka-
ladı. Şöyle büyük resme bakacak olursanız 
Yiyecek içecek sektörü ambalaj cıdan mat-
baaya, yazılımdan tutun donanıma, moto-
siklet firmalarından, koruyucu ekipman üre-
ten tekstil firmalarına kadar birçok sektöre 
can suyu verdi. Muhakkak her dibe vuruşun 
hızlı bir yükselişi vardır. Şimdi yükselme dö-
nemini iyi yönetip franchise restoran sayı-
mızı arttırmalıyız. 

2023 yılı hedefleriniz nelerdir?

Yeni yılın getireceği güzelliklerle birlikte 
mevcut 7 restoran sayımızı 2023 yıl sonu-

na kadar ülkemizin 7 coğrafi bölgesinde 40 
restoran sayısına ulaştırmak istiyoruz. Bu 
misyon doğrultusunda gecemizi gündüzü-
müze katarak büyük bir aşk ve heyecanla 
çalışacağız. Değişimi ve gelişimi ilke edindi-
ğimiz şirketimizde Tavuk Land markamızın 
yanına yeni bir konsept olacak Tavuk Land 
Express’i kazandırmayı hedefliyoruz. Müşte-
rilerimizin memnuniyet seviyesini bir adım 
öteye taşıyıp lezzet ile de damaklarını çatla-
tacak, sunumlarımız ile gözlerini doyuracak 
özel bir ekmek arası demo çalışmalarımız 
devam etmektedir. 

Enflasyonist ortamda ciro ve harcama 
kalemlerinin paralel artışı yatırımcı ve ki-
racıları sizce nasıl etkileyecek?

Enflasyonu sadece iktisadi bir olay olarak 
değerlendirmek yanlış ve eksik bir bakış açı-
sıdır. Enflasyonun ekonomik olduğu kadar 
sosyal sebepleri de vardır. Tüketim artışının 
bu yönü sürekli ihmal edilmektedir. Tabi 
ki hammaddeye gelen zamlar menü mali-
yetlerini etkilediği için satış fiyatlarımız da 
değişim göstermektedir. İnsanlarda ki alım 
gücünün azalması yatırımcılarında kar marj-
larını düşürmesine sebep olmuştur. Enerji 
giderlerinin artması, Avm ve Cadde mağa-
zalarının kiralarının yüksek olması, ham-
madde maliyetinin yükselmesi ve personel 
giderlerinin artması doğru orantılı yatırım 
maliyetlerini ve geri dönüş süresini yatırımcı 
tarafından daha çok incelenir ve düşünülür 
sürece sokmaktadır. Tavuk Land olarak kısır 
döngüye girmeden bu kriz yönetimini acil 
ele alıp hem kendi şirket içimizde hem de 
yatırımcı franchise şubelerimize çözümler 
sunmaya gayret ediyoruz.

Ömer İbrahim EROĞLU Ömer İbrahim EROĞLU 
Tavuk Land Genel Müdürü Tavuk Land Genel Müdürü 

TÜRKİYE’NİN BÜYÜYEN
MARKASI TAVUKLAND, 
FRANCHİSE 
ADAYLARINA 
İŞBİRLİĞİ YAPMAK
İÇİN KAPILARINI
AÇIYOR!
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KİRACININ ÖZEN VE KOMŞULARA SAYGILI
 DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Av. Arb. Efsun Matur
Avukat

Toplumsal yaşamda en sık karşılaşılan so-
runlardan biri toplu yaşam kurallarına saygı 
göstermeyen, duyarsız tavırlar sergileyen 
komşularımızla ilgilidir. Bu yazımızda top-
lumsal yaşamın bu yönüne ilişkin hukukun 
ortaya koyduğu çözümlerin neler olduğun-
dan bahsedeceğiz. Ancak öncelikle şunu 
belirtmeliyiz ki bu düzenlemeler kiracılara 
yönelik olup mal sahibi komşularımızla ilgili 
Kat Mülkiyeti Kanunu’nda farklı düzenleme-
ler bulunmaktadır. 

Kira ilişkisini düzenleyen Borçlar Kanunu 
”Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak 
özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu 
taşınmazda oturan kişiler ile komşulara ge-
rekli saygıyı göstermekle yükümlüdür” dü-
zenlemesini getirmiştir. (BK 316) 

Kiracının kiralananı, sözleşmede öngörülen 
tahsis (özgüleme) amacına uygun olarak 
kullanması kiralanana kendi malı imiş gibi 
tam bir özen göstermesi, olağan temizlik 
ve bakım giderlerini karşılaması, gidermekle 
yükümlü olmadığı ayıpları kiraya verene bil-
dirmesi ve ortaya çıkan ayıpların giderilme-
sine katlanması gerekmektedir. 

Konut ve çatılı işyeri kiralarında kirala-
yanın, kiracının Türk Borçlar Kanunu’nun 
316. Maddesindeki yükümlülüklerine aykırı 
hareket etmesi halinde öncelikle yazılı bir 
bildirimde bulunulması gerekmektedir. Bu 
bildirim ile kiralayan, kiracıya söz konusu 
yükümlülüğüne uygun şekilde hareket et-
meyi, aksi takdirde sözleşmenin feshedile-
ceğini ihtar eder. Bu ihtarda kiracının hangi 
borcunu hangi davranışlarla ihlal ettiği de 
somutlaştırılmalıdır. Kiracı tarafından aykı-
rılığın giderilmesi için ihtarla 30 gün  süre 
verilir, İhtara rağmen belirtilen sürede borca 
aykırılığın giderilmemesi halinde kiralayan, 
dava yoluyla fesih hakkını kullanabilecektir. 
Tahsis (Özgülenme) amacına uygunluğa 

örnek verecek olursak; Mesken olarak kira-
lanan yerin ticarethane olarak kullanılması, 
kahvehane olarak kiralanan yerin meyha-
neye çevrilmesi gibi durumlar kiralananın 
özgülenme amacına aykırılık olarak değer-
lendirilebilir.

Yine kiralananın duvarlarını tahrip etmek, 
kapıları delmek, pencereleri kırmak, sigara-
ları apartmanın içinde çeşitli yerlere atmak, 
bölme duvarları kaldırmak, kiralananda 
yangına neden olmak gibi davranışlar da 
Yargıtay içtihatları uyarınca kiralananın özü-
ne ve varlığına zarar verici kullanım olarak 
nitelendirilmektedir.

Kiracının özen borcunun bir görünümü olan 
komşulara saygı gösterme borcu, toplum 
yaşamının da bir gereğidir. Buna göre kiracı, 
taşınmazda oturan diğer kişilere, yani kom-
şularına karşı saygı kuralları çerçevesinde 
hareket etmelidir. Kiracının bu yükümlülüğü 
hem kiraya verene hem de kiralananın bu-
lunduğu taşınmazda oturan kişiler ile kom-
şulara ilişkindir. 

Bu borcun ihlaline ilişkin örnek verecek 
olursak; Kiracının her akşam eve sarhoş gel-
mesi, kiralananda huzursuzluk çıkarması, iyi 
komşuluk kurallarına uymaması, kiralanan 
yeri randevu evi olarak kullanması, kiraya 
verene hakaret etmesi, kiraya vereni ölümle 
tehdit etmesi, radyonun/televizyonun sesini 
açarak apartmanda bulunanların huzurunu 
bozması ses, koku kirliliği, tehdit, şantaj, 
saygısızca davranışlar, şiddet uygulama, 
bağırış, çağırış, havlayan köpek, top oyna-
yan çocuk, ip atlayan hanım, halı silkeleyen 
komşu özen borcuna aykırılığın kabul edi-

len örnekleridir

ÖZENLE KULLANMA VE KOMŞULARA SAY-
GI BORCUNUN İHLALİ VE AÇIKTAN FENA 
KULLANIM SONUCU SÜRESİZ FESİH HAKKI
Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının ki-
ralanana kasten ağır bir zarar vermesi, ki-
racıya verilecek sürenin yararsız olacağının 
anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe 
aykırı davranışının kiraya veren veya aynı 
taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakı-
mından çekilmez olması durumlarında «Kİ-
RALANANIN AÇIKTAN FENA KULLANIMI» 
söz konusu olacaktır. Bu durumda kiraya 
veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen 
feshedebilir.

Örneğin balkonda yangın çıkarmak, kirala-
nanın randevu evi olarak kullanılması, kira-
lananı daimi bir tehlike içerisinde bulundur-
mak kiralananı açıktan fena kullanımı olarak 
nitelendirilmektedir. İhtara gerek olmaksı-
zın doğrudan fesih hakkının kullanıldığı bu 
gibi durumlarda da fesih bildiriminin yazılı 
olarak yapılması gerekir.

Sonuç olarak kiracının özen ve komşulara 
saygı gösterme yükümlülüğü önemlidir. Bu 
yükümlülüğü ihlal etmesi halinde kiracıyı 
uyarmakla başlayan ve durum düzelmez ise 
mecurdan tahliye edilmesine kadar varan 
hukuki müeyyide devreye girecektir. Ancak 
kiracıya yapılacak yazılı uyarı ve gerekirse 
tahliye istemli dava  açma hakkı yalnızca ki-
raya verene aittir. Bu durumlarda rahatsızlık 
yaşayan komşular, bu durumu derhal kiraya 
verene bildirilmeli ve yasal olarak yapılması 
gerekenlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini 
ihbar etmelidir. 



KİRACININ ÖZEN VE KOMŞULARA SAYGILI
 DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
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2022 yılının genel bir değerlendirmesini 
yapar mısınız? 

2022 yılı, büyüme ve marka algısı bakımın-
dan beklentilerimizin üzerinde geçti.

Mağazalara günlük giriş sayısı, Macro Mar-
ketler ve Online kanallarda paket kahve sa-
tışlarımız pazara yeni giren bir marka için 
oldukça memnun ediciydi. 

Bu anlamda değerlendirdiğimiz diğer bir 
kriter ise, fiş ortalamamızın rakip firmalara 
göre oldukça yüksek olması oldu. 

Bu da gösteriyor ki, misafirlerimiz kahve ha-
ricinde; hem yiyecek hem de fazlasıyla pa-
ket kahve satın alımı yapıyor ve bizi tercih 
ediyor. 

Bu satın almaları değerlendirdiğimizde ise 
ortaya son derece net bir tablo çıkıyor... 

Paket kahve oranı, zincir kahve markala-
rında %2 civarındayken Juan Valdez'de bu 
rakam %6'ya ulaştı, bu da kahvelerimizin ne 
kadar ilgi gördüğünün göstergesi oluyor. 
Hal böyle olunca, yeni bir marka olmamıza 
rağmen çok ciddi bayilik talepleri geliyor ve 
bu durum elbette markayı talep edilen bir 
noktaya taşıyor. 

Pandemi öncesi değerlere sizce dönüldü 
mü ? Bu konuda ki öngörülerinizi payla-
şırmısınız ?

Juan Valdez pandemiden önce Türkiye'de 
yoktu fakat rakiplerimizden aldığımız yo-
rumlar ve olması gereken rakamları analiz 
ettiğimizde, kovid öncesi verimliliğe ulaş-

Ayhan KapAyhan Kap
Ülke MüdürüÜlke Müdürü

MİSAFİRLERİMİZ 
KAHVE HARİCİNDE; 
HEM YİYECEK HEM DE 
FAZLASIYLA 
PAKET KAHVE
SATIN ALIMI
YAPIYOR VE BİZİ 
TERCİH EDİYOR
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tığını söyleyebilirim. Hatta Restaurant fi-
yatlarının yüksek olmasından dolayı, hatırı 
sayılır bir tüketici sayısının da günlük yemek 
öğünlerinden kahvecilere kaymış olduğunu 
gözlemliyoruz. 

2023 yılı hedefleriniz nelerdir? 

2022 yılının Aralık ayı sonuna açılacak top-
lam 10 Juan Valdez mağaza sayımızı, 2023 
yılında 40 ve hatta daha üstüne çıkarmak, 
paket kahve satış kanallarımızı ve verimlili-
ğini artırmak; daha fazla üst düzey etkinlik-
lerde yer almak öncelikli hedeflerimiz ara-
sında. 

Yine 2023 yılında portföyümüze katacağı-
mız Fogo De Chao markasının da ilk şube-
sini hayata geçirmek bizim için son derece 
önemli. 

Yukarıda bahsettiğim yatırımları hayata ge-
çirerek; perakende ve yeme - içme alanında 
Türkiye’deki öncü firmalardan biri haline 
gelmek istiyoruz. 

Enflasyonist ortamda ciro ve harcama 
kalemlerinin paralel artışı yatırımcı ve 
kiracıları sizce nasıl etkileyecek?

Enflasyonist ortam, yatırımcıları negatif 
yönde fazlasıyla etkilese de; Honest Hol-
ding olarak, iş planlarımızı ve bütçelerimi-
zi uzun vade ve değişken maliyetlere göre 
yaptığımız için bizleri fazla etkilemeyecek-
tir.

Ancak genelleme yapmak gerekirse, özellik-

le kira oranları %15'ten neredeyse %25-30 
seviyelerine yaklaştı ve bu oranlar özellikle 
kahve zinciri  için sürdürebilir bir maliyet ol-
maktan çıktı. 

Diğer zorlayan ana faktörler ise, devamlı ar-
tan ürün maliyetleri, işçi maliyetleri ve dün-

yadaki lojistik maliyetleri olarak kayda geçti. 

Bunlara rağmen ufak da olsa pozitif olan 
bir taraf, tüketici artık her iki ayda bir zam 
gelmesine alışmış durumda, dolayısıyla bu 
da önümüzü bir nebze de olsa görmemize 
yardımcı oluyor diyebiliriz
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SAĞLIK KURULUŞLARI, HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY İŞARETLERİNDE 

RednaSİS'İ TERCİH EDİYOR

RednaSİS Üretim ve Proje Yüksek Mühendisi Eren 
Taşer, hissedilebilir yer yüzeylerinin görme engelli 

ya da az gören bireylerin , engelsiz bireyler gibi 
erişilebilirliklerini sağlamak için uygulandığını söyledi. 

Taşer özellikle şehir hastanelerinin erişilebilirlik 
konusunda duyarlı davrandığını söyledi.

B�ze REDNASİS hakkında b�lg� ver�r m�s�n�z ?
RednaSİS firmamız kendi bünyesinde görme engelli veya az gören 

vatandaşlar için, polimer ve paslanmaz mamullerden hissedilebilir 
yer yüzeyi işaretleri üretmektedir. Firmamız için en önemli konu 
kaliteli ürün üretmektir. Aynı zamanda firmamız; ürettiği ürünlerin 
satış, uygulama, projelendirme işlerini gerçekleştirmektedir. 
Firmamızın öncelikli olarak doğru yerde, doğru ürünler ile standartlara 
uygun uygulamalar gerçekleştirerek, görme engelli veya az gören 
vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmayı hedef belirlemiştir.

H�ssed�leb�l�r ürünler ne �şe yarıyor ve neden öneml�?
Hissedilebilir yürüme yüzeyleri, görme engeli bulunan veya 

az gören vatandaşların, gören vatandaşlar gibi hayatlarını idame 
ettirmeleri, günlük hayatlarında kimseye ihtiyaç duymadan hareket 
etmeleri, onlara yardımcı olması amacı ile uygulanmaktadır.

Hissedilebilir yüzeylerin önemine değinecek olursak; Hissedilebilir 
yüzeyler görme engelli veya az gören vatandaşların gitmek istedikleri 
konumlara ( avm, kamu binaları, üniversiteler, hastaneler, bankalar 
v.b. ) ulaşmalarını ve ulaştıkları yerlerde kimseye ihtiyaç duymadan 
hayatlarını idame ettirmeleri açısından büyük öneme sahiptir. 

H�ssed�leb�l�r ürünler�n kanun� 
zorunluluk olarak önem� ned�r?

Hissedilebilir yüzeylerin 
kanuni zorunluluk olarak önemi 
oldukça yüksektir. Görme engelli 
bireylerin sağlıklı bireylerden 
bir farkı olmadığını düşünerek 
hareket etmek zorundayız 
basit bir örnek verecek olursak 
engelsiz bireyler bile ufak bir 
ulaşım zorluğu yaşadığında isyan 
etmekte, o yüzden hissedilebilir 
yüzeyler görme engelli bireylerin 
hayatlarını, ulaşımlarını 
kolaylaştırmak için oldukça 
önemli bir yere sahiptir. Tabi 
ki yatay dolaşım ( hissedilebilir 
yüzeyler ) kadar dikey dolaşım 
( kapı isimlikleri, yönlendirme 
levhaları, bilgilendirme panoları, 
kat planları) da görme engellilere 
uygun olarak Braille alfabeleri 
olacak şekilde olması da önemli 
olan diğer bir konudur.

H�ssed�leb�l�r ürünler�n 
kullanımında özel ve kamunun 
adaptasyonunu yeterl� görüyor 
musunuz?

Hissedilebilir yüzeylerin 
kullanımında son 3-4 yıla 
baktığımızda uygulama olarak 
oldukça hızlı ilerlemekte. 
Uygulamalardaki bu artışın en 
büyük nedenlerinden birisi devletin 
bu konu için yaptırımları ve 
zorunlulukları yer almaktadır. Öte 
yandan kamu ve özel kuruluşlarında 
duyarlılık seviyelerinde ciddi artış 
gözlenmektedir. Tabi ki bütün 
ülke çapında hissedilebilir yüzey 
uygulamalarının tamamlanması 
zaman alacaktır.

Unutmamamız gereken en önemli 
husus ise; her sağlıklı bireyin birer 
engelli adayı olduğunu aklımızın bir 
köşesinde tutmamız gerekmektedir.

Eren Taşer
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GÜÇLÜ BİR EKONOMİYE SAHİP OLAN İLÇEDE,
İNEGÖLLÜLERİN ELİT MEKANLARDA, NEZİH BİR ORTAMDA, KALİTELİ ZAMAN 

GEÇİRMESİNİ SAĞLAMAK GELİŞTİRİCİMİZ ŞEHİTOĞLU İNŞAAT’IN ANA 
MOTİVASYON KAYNAĞI OLDU.

Projenizi ve hedeflerinizi bizimle payla-
şır mısınız?

Bu projenin ortaya çıkış amacı Türkiye'nin 
en büyük ilçelerinden birisi olan İnegöl'de 
A+ tüketici kitlesini arzuladıkları marka-
lar ile buluşturmaktı. Güçlü bir ekonomiye 
sahip olan ilçede, İnegöllülerin elit mekan-
larda, nezih bir ortamda, kaliteli zaman ge-
çirmesini sağlamak geliştiricimiz Şehitoğlu 
İnşaat’ın ana motivasyon kaynağı oldu.

Projenizin bölgenize sağlayacağı katma 
değer hakkında bilgi verir misiniz?

İnegöl'ün coğrafi olarak genişleyebileceği 
yegane bölge kuzeyi ve o bölgeye giden 
yol da Kozluca Bulvarı’ndan başlamakta. 
Aslında yeni bir İnegöl bu bölgede yükse-

Murat BeyazıtlıMurat Beyazıtlı
İDENOVA® Gayrimenkul KurucusuİDENOVA® Gayrimenkul Kurucusu

lecek dersek yanılmış olmayız. Yine bölge-
deki sitelerin de kentsel dönüşüme girecek 
olması hem nüfusu hem de alım gücünü 
yukarıları taşımakta.

Hemen yakınımızda İnegöl Organize Sanayi 
Bölgesi’nin olması da aslında hem Nova-
park'a olan ihtiyacı doğuran ana faktörler-
den birisi olurken hem de projenin hazır 
müşteri kitlesinin profilini oluşturmaya baş-
ladı. İşte Novapark böyle bir noktada yer 
alıyor, yeni İnegöl, yenilenecek konutların 
ve sanayinin tam merkezinde.

2023 yaz mevsimine doğru hizmete sun-
mayı planladığınız projenizin açılışı için 
planladığınız etkinlikler nelerdir?

Açılış için bahar/yaz geçişini uygun bulduk, 

Novapark günleri güzel havalarda başlasın 
istiyoruz. Gelişmeleri ve açılış takvimini de 
sosyal medya hesabımızdan takip edebilirsi-
niz. instagram.com/novaparkavm

Aslında sürprizi bozmak istemiyorum ancak 
bu konuda uzman bir partnerden destek ala-
cağız. Hedef kitlemiz belli, kalitemizi yansıtan 
ve hedef kitlemize hitap eden bir etkinlikle, 
açık hava partisi havasında bir açılış planlı-
yoruz.

Bölgenizde adeta bir buluşma noktası 
oluşturdunuz bu sonuca ulaşırken geçir-
diğiniz süreçleri paylaşır mısınız?

Bu soruya proje geliştiricimiz Şehi-
toğlu İnşaat müteahhidi Yusuf Şehi-
toğlu'nın yanıt vermesini rica edelim. 
 
Yusuf Şehitoğlu: "Novapark ilk planlandı-
ğında bölge çok yeni ve gelişim için daha 
5-10 sene var yorumlarını alıyorduk. Özel-
likle bizim bulvar tanımlamamız ve bulvara 
yaptığımız projelerle bölgeyi alternatif bir 
şehir merkezi olarak konumlandırmayı he-
defledik ve bu hedefe de ulaşmış duruma-
yız. Ne yazık ki pandemi ile birlikte tedarik 
süreçlerinde ve terminlerde gerek işçilik 
gerek malzeme gecikmeler yaşadığımız için 
projenin ilerleyiş sürecinde hedefimizden 
geriye düştük. Bölgenin kuzeyinde önem-
li bir nüfus yaşadığı ve buradaki sakinler 
sosyalleşmek, yemek yemek yada alışveriş 
için şehrin eski noktalarına gelmekteler. Biz-
ler Novapark ile yeni bir yaşam ve alışveriş 
döngüsü planlıyoruz ki gerek organize sa-
nayinin merkezinde kalması gerekse yaşam 
alanlarında kalması dolayısıyla yeni bir cazi-
be merkezi olacaktır.
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AVM’LERİN
GÜVENİLİR
TERCİHİ; 
FORM

İklimlendirme sektörünün öncü firma-
larından Form, 57 yıllık tecrübesiyle 
alışveriş merkezlerinin iklimlendirme 
ihtiyacına kaliteli çözümler sunuyor. 
Form, yerli üretim su kaynaklı ısı pom-
paları ve 40 yıldır temsilciğini yürüttü-
ğü Lennox marka paket klimalarla 
Türkiye’deki pek çok AVM’nin güveni-
lir tercihi konumunda.

Eurovent sertifikalı Lennox paket klimalar, 
Ecodesign ERP (Energy Related Products) 
direktiflerine uygun olarak sezonsal verim-
lilik değerlerini karşılıyor. Bu sayede cihazlar 
yıl boyunca kısmi yüklerde daha az ener-
ji tüketerek AVM gibi büyük işletmelerin 
maliyetlerini azaltıyor. Ayrıca Multi Scroll 
kompresörler ve bağımsız soğutma devresi 
ile yüksek verimlilik ve daha uzun ömürlü 
teknoloji sunuyor. EC fan ile %30’a varan 
enerji tasarrufu sağlarken, AVM’lerde yüz-
de 100 taze hava ile iklimlendirmeye olanak 
tanıyor. Aqua Florya, Water Garden, Mall Of 
İstanbul, Vadi İstanbul, Brandium, Axis, Ar-

mada, Point Bornova gibi birçok AVM Len-
nox Paket Klima kalitesini taşıyor. 

Form’un İzmir’de bulunan üretim tesislerin-
de üretilen WSHP Isı Pompaları ise yüksek 
verimlilik değerleri, farklı kapasite seçenek-
leri, geniş çalışma limitleri, sessiz çalışma 
özelliği ve montaj kolaylığı ile AVM’lerin 
tercihi oluyor. Form WSHP ısı pompaları, 3 
ila 22 kW arasında değişen 6 farklı model 
kapasitesi ile bir projede gerekli olabilecek 
tüm ihtiyaçlara çözüm sunuyor. Geniş çalış-
ma limitleri sayesinde çevrim suyu sıcaklı-
ğının değişiminden bağımsız olarak yüksek 

performans sağlıyor. Opsiyonel yüzde 
100 Taze Hava Ekonomizörü sayesinde 
direkt taze hava ile çalışma özelliğine sa-
hip olan bu cihazlar, AVM’lerin taze hava 
ihtiyaçlarını da karşılıyor. İstinyepark, 
Hilltown Bodrum, Midtown, Korupark, 
Adanapark, Akasya, Akbatı, Çamsanpark, 
Cevahir, Tempoint, Terracity, Vadi İs-
tanbul, WaterGarden AVM gibi yüzlerce 
AVM referansına sahip olan Form, gerek 
yerli ürünü gerekse ClimateMaster mar-
kalı ürünüyle su kaynaklı ısı pompaları 
alanında uzun yıllardır pazara öncülük 
ediyor. 
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Balık alanında yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin en iddialı balık perakendecisi olmayı sürdüren CarrefourSA, 2022’de bu 
alanda % 120 büyüdü.

"Bugüne kadar yaptığımız 30 milyon TL'lik yatırım ve bu alandaki 400’den fazla uzman çalışanımızla ülkemizde kişi başı 
balık ürünleri tüketimini artırmaya odaklandık” diyen CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, “Bu yılı 12 bin ton balık 

satışıyla kapatmayı amaçlıyoruz. 2023 ve sonrası için hedeflerimiz çok daha büyük” dedi.   

CARREFOURSA, KİŞİ BAŞI BALIK TÜKETİMİNİ ARTIRMAYA ODAKLANDI

Avrupa’nın lider, dünyanın en büyük ikinci 
perakende zinciri Carrefour Grubu ile Tür-
kiye’nin en köklü topluluklarından Sabancı 
Holding ortaklığında kurulan CarrefourSA, 
organize perakende sektörünün öncü mar-
kası olmaya devam ediyor. 2023 yılında Tür-
kiye’de 30. Yılını kutlamaya hazırlanan Car-
refourSA, “Doğrusu” söylemiyle, Türkiye’de 
yeni nesil market vizyonuyla sektörde ‘oyun 
kurucu’ görevini üstleniyor. Bugüne kadar 
balık tüketimini artırmak amacıyla teda-
rik zincirinin genişletilmesinden satın alma 
hacminin artırılmasına, lojistik sisteminin 
yenilenmesinden balık reyonlarının değişi-
mine ve bu reyonların bulunduğu mağaza 
sayısının artırılması gibi pek çok farklı yatı-
rıma imza atan şirketin iki hedefi var: Tür-
kiye’de kişi başı su ürünleri tüketimini çok 
daha yukarılara çıkarmak, 2023 ve sonrasın-
da da Türkiye’nin en iddialı balık peraken-
decisi olmayı sürdürmek. 

Balık satışlarının ciro içindeki payı artıyor 

Taze sebze ve meyvenin yanı sıra taze et 
satışlarında da fark yaratan CarrefourSA, 
balık ve deniz ürünlerinde sektöre sunduğu 
“ilk”lerle Türkiye’nin en büyük balık pera-
kendecisi unvanını koruyor. CarrefourSA’nın 
su ürünleri alanındaki yatırımlarına hız kes-
meden devam edeceklerini açıklayan Car-
refourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, oyunu 
kuran ve geleceğin trendlerine yön veren 
şirket olarak en doğrusunu yapmak üzere 
çalıştıklarını ve perakendenin bugününü 
olduğu gibi geleceğini de kurguladıklarını 
söyledi.  

43 farklı ilde 850’den fazla mağaza ile yıl-
da 160 milyon müşteriyi ağırlayan en Car-
refourSA’nın taze sebze-meyvenin yanı sıra 
et ve balık satışında da güçlü kasları oldu-
ğunun altını çizen Kartallıoğlu, özellikle su 
ürünleri ve balık konusunda kendi sektör-
lerinin lideri oldukları ve bugün Türkiye’nin 
en büyük balık perakendecisi konumunda 
bulunduklarını aktardı. 

2022 hedefi 12 bin ton satış

2022 itibariyle balık satışı gerçekleştirilen 

market sayısını 405’e çıkardıklarının altını çi-
zen Kartallıoğlu, “Balık konusunda iddiamızı 
her yıl güçlendirerek devam ediyor ve bu 
alanda yaptığımız yatırımları sürdürüyoruz. 
En son İzmir ve Antalya’da 2 yeni su ürün-
leri depomuzu açtık. Gebze’deki depomuzla 
birlikte toplam 3 su ürünleri depomuzdan 
müşterilerimize yıl boyunca doğru kalitede 
balığı doğru fiyata sunuyoruz. Bugüne ka-
dar yaptığımız 30 milyon TL'lik yatırım ve bu 
alandaki 400 uzman çalışanımızın katkısıyla 
çok iyi bir sezon geçiyoruz. Geçtiğimiz yıla 
oranla bu alanda büyümemiz bu yıl yüzde 
120’yi aştı. Balıkta 2022’yi 1 milyar TL ciro ve 
12 bin ton satış ile kapamayı hedefliyoruz. 
Balık, bizim ‘Doğrusu’ anlayışımızın simge 
ürünlerinden bir tanesi. Son yıllarda balığın 
bu artan payının en önemli unsuru müşte-
rilerin duyduğu güven. Bunu sağladığımız 
için çok mutluyuz ama bu yolda daha gi-
decek çok yolumuz olduğunu da biliyoruz. 
2023 ve sonrasında da Türkiye’nin en iddialı 
balık reyonuna sahip gıda perakendecisi ol-
mayı sürdüreceğiz” diye konuştu.  

Kadın balık ustalarının sayısı artıyor

“Sürdürülebilirlik konusu da CarrefourSA 

için sadece çevreden ibaret değil” diyen 
Kartallıoğlu, “Carrefour sürdürülebilirlik 
anlamında dünyada öncü bir marka. Tür-
kiye’de de hakim ortağımız Sabancı grubu 
sürdürülebilirlik alanında öncü çalışmalara 
imza atıyor. Biz de bu iki kurucu ortağımı-
zın sürdürülebilirlik anlayışlarını titizlikle 
uyguluyoruz. Bu kapsamda cinsiyet eşitliği 
bizim için çok önemli. Balık alanında yap-
tığımız yatırımların en önemlilerinden biri 
de kadın balıkçılarımıza yaptığımız yatırım. 
Hayata geçirdiğimiz kadın ustalar programı 
kadınların farklı meslek alanlarında istihdam 
edilmelerini sağlıyoruz. Hedefimiz 3 yıl için-
de CarrefourSA balık reyonlarını daha fazla 
kadın çalışana teslim etmek.” dedi. 

Deniz ürünlerinde de “Doğrusu Carre-
fourSA’da”

Türkiye’de kişi başı et ve balık tüketimin-
de Avrupa ortalamalarının oldukça altında 
seyrettiğini dile getiren Kartallıoğlu konuş-
masını şöyle sürdürdü: “TÜİK verilerine göre 
Türkiye’de kişi başı su ürünleri tüketimi yıllık 
6 kg civarında. Oysa Avrupa’da bu rakam 22 
kg’a kadar çıkıyor. Orta Doğu ülkelerinde 
bile ortalamanın 10 kg civarında olduğunu 

Murat Dinçer Murat Dinçer 
CarrefourSA Kategori Genel CarrefourSA Kategori Genel 
Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı 

Kutay Kartallıoğlu Kutay Kartallıoğlu 
CarrefourSA CEO’su CarrefourSA CEO’su 
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biliyoruz. Bunda fiyat ve satın alım gücünün 
etkisi olduğunu söyleyebiliriz; ancak asıl 
konu tüketim alışkanlığında başlıyor. Hede-
fimiz bu sağlıklı gıdaya güvenilir bir şekilde 
ve doğru fiyatlandırma ile erişimi artırmak; 
Türkiye’nin balık tüketimini çok daha yuka-
rıya taşımak. Balık tüketimini artırabilmenin 
yolu 12 ay boyunca sürdürülebilir üretim-
den geçiyor. Bu vesileyle üreticilerle iş birli-
ği yaparak sürdürülebilir fakat kontrollü bir 
üretim yaptırıyoruz. Kontrollü üretim adına 
hem balıklarda hem suda sürekli olarak 
kimyasal kalıntı miktarlarını veya mikrobi-
yolojik değerleri denetliyoruz. Bunların yanı 
sıra periyodik denetimler gerçekleştiriyoruz. 
Yerine ve iklimine uygun olarak üretilen 
tüm ürünler, bağımsız denetçiler tarafından 
da denetlendikten sonra raflardan tüketici-
lere ulaştırılıyor. Önümüzdeki dönemde de 
farklı iş birlikleriyle deniz ürünlerindeki öncü 
konumumuzu daha güçlendireceğiz. Carre-
fourSA olarak balıkta da doğru üreticiden 
doğru ürünü temin ederek, doğru hizmet 
anlayışı ile doğru fiyata sunuyor olmak he-
defiyle yatırımlarımıza devam edeceğiz.” 

“Av ve boy yasaklarına uyuyoruz”

‘Tazesi ya denizde ya da CarrefourSA’da’ 
söylemiyle perakende sektöründeki ba-
lık satışında her geçen gün büyüdükleri-
ni söyleyen CarrefourSA Kategori Genel 
Müdür Yardımcısı Murat Dinçer de balık 
satışlarının yaklaşık yüzde 70’inin üretim 
balıkları, yüzde 20’sinin av balıkları ve yüz-
de 10’nun işlenmiş ve marine ürünlerinden 
oluştuğunu söyledi. “Balıkları kaynağından 
almaya özen gösteriyoruz. Bunu yapar-
ken en büyük felsefemiz kaliteden ödün 
vermemek.” diyen Dinçer sözlerine şöyle 
devam etti: “Özellikle çiftliklerde kontrollü 
üretimle sürdürülebilirlik kriterlerine önem 
veriyoruz. Av ve boy yasaklarına uyarak 
balıkçılarımızdan aldığımız balıkların lojis-
tiğini en doğru şekilde planlıyor, müşteriye 
de en uygun fiyatla ulaştırmaya çalışıyoruz. 
Bunun yanı sıra deniz yaşamının sürdü-
rülebilirliği için de çalışmalarımız devam 
ediyor. Bu kapsamda Turmepa ve ÇEVKO 
ile projelerimiz sürüyor. Sudaki yaşam da 
karadaki yaşam kadar değerli. Bu yüzden 
sadece CarrefourSA çalışanları değil iş or-
taklarımızı da dahil ettiğimiz bu süreçleri 
daha da yoğunlaştıracağız. Bunu sadece 
şirket değil bir vatandaşlık görevi olarak 
görüyoruz.”  

Yılın yıldızı palamut 

Dinçer, “Bu sezon CarrefourSA için çok iyi 
geçiyor. Sezon etkisiyle birlikte palamutun 
fiyat ve tonaj olarak iyi başlaması, raflara 
da hareketlilik getirdi. Buna ek olarak üre-
tim balıklarındaki kampanya ve indirimler 
de satışları olumlu etkiliyor” dedi. 

En çok satış yapılan balığın palamut oldu-
ğunu söylerken, “Çipura, levrek ve somon 
onu takip ediyor. Deniz balıklarında fiyat 
ve bulunabilirlik tüketicinin tercihini de et-
kiliyor; palamut, lüfer ve hamsi bu kriterle-
re göre listede yer değiştirebiliyor. En çok 
balık sattığımız iller ise sırasıyla İstanbul, 
Ankara, Adana ve Antalya. CarrefourSA 
olarak balığı sadece reyonlarımızda sat-
makla kalmıyoruz. Diğer e-ticaret mecra-
larından farklı olarak CarrefourSA online 
mağazamız, taze sebze-meyve ve et gibi 
deniz ürünleri ve balık satışlarında da fark 
yaratıyor. Ayrıca mevcut 14 Lezzet Arası 
restoranımızda da balık, en çok tercih edi-
len ürünler arasında” diye ekledi.  

Denize yapılan “ilk” yenilikçi yatırımlar 

Türkiye’de kişi başı balık ve deniz ürün-
leri tüketimini artırmaya odaklanan Car-
refourSA, bu hedef doğrultusunda birçok 
yeniliğe ve alanında “ilk” olan yatırıma 
imza attı. Türkiye’de perakende müşterisi 
ilk olarak buz üzerinde balık satan reyon-
ları CarrefourSA’da tanıdı. Zaman içinde 
reyonlarını sürekli yenileyen ve tedarik 
sistemine odaklanarak satın alma hacmi-
ni artıran CarrefourSA, soğuk zinciri boz-
madan ürünlerini reyonda satışa sunmayı 
sürdürüyor. 

Av yasağının olduğu dönemlerde de müş-

terilerini balıksız bırakmamak amacıyla 
İzmir’den Muğla’ya kültür balıkçılığını 
destekleyen ve böylece bu dönemde de 
reyonlarından balığı eksik etmeyen Car-
refourSA, Gebze’de kurduğu “Su Ürünleri 
Platformu” ile Türkiye’nin farklı bölgele-
rinden satın aldığı ürünlerin tedarikçileri 
aracığıyla tek bir noktaya teslim edilme-
sini sağlıyor. 

Geçtiğimiz yıl İzmir’de, bu yıl ise Antal-
ya’da açılan 2 yeni su ürünleri platfor-
muyla tüm mağazalara günlük taze ürün-
leri sevk etmeyi sürdüren CarrefourSA’da, 
alanında uzman kalite sorumluları tara-
fından ürünlerin kalitesi, sıcaklığı, etiket 
bilgileri, balık boy yasakları ve avlanma 
zamanına göre uygunluk durumu kontrol 
ediliyor. 

Lezzet arasında da en çok “balık ürün-
leri” tercih ediliyor 

CarrefourSA’nın “Doğrusu” sloganının bir 
diğer simgesi de “Lezzet Arası” restoranla-
rı. Müşterilerine market fiyatına gastrono-
mik özgürlük sunarak alışverişe keyifli bir 
mola verdiren Lezzet Arası restoranlarında 
müşteriler hem fiyat hem pişirme avanta-
jıyla diledikleri balığı tüketebiliyor. Mevcut 
14 adet Lezzet Arası restoranında da balık, 
temizleme ve pişirme avantajıyla en çok 
tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. 

Kutay Kartallıoğlu Kutay Kartallıoğlu 
CarrefourSA CEO’su CarrefourSA CEO’su 
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Türkiye’nin 81 ilinde hizmet veren Seç Mar-
ket’in geleneksel esnaf kültürünü modern 
marketçilik altyapısıyla buluşturduğu bayi-
lik sistemi kapsamında açılan yeni mağaza-
larıyla ülke genelindeki mağaza sayısı 2 bini 
aştı.  Seç Market Genel Müdürü Altan Sek-
men, yeni mağaza açılışlarıyla ilgili yaptığı 
açıklamada, “Türkiye’nin dört bir yanındaki 
iş ortaklarımız, Seç Market çatısı altında bir-
leşerek hem kurumsal bir yapıya kavuşuyor 
hem de büyük bir alım gücüne sahip oluyor. 
Samimiyet ve güvene dayanan geleneksel 
esnaf kültürünü modern marketçilik altya-
pısıyla bir araya getirerek güçlü bir eko-
sistem oluşturuyoruz. İş modelimize olan 
güvenin ve başarımızın bir göstergesi olan 
Seç Market sayımızın 2 bini aşmasının gurur 
ve mutluluğu içerisindeyiz” derken özgün iş 
modeli sayesinde kurumsal bir yapıda müş-
teri sayısını, müşteri memnuniyetini ve kar-
lılığını artırmak isteyen esnafları Seç Market 
ailesine katılmaya davet etti.

Zengin ürün gamı ve fiyat avantajı sunu-
yor

ESNAF DOSTU İŞ MODELİYLE ÖNE ÇIKAN SEÇ MARKET’İN MAĞAZA SAYISI 2000’İ AŞTI

Mahalle marketlerini kurumsal ve modern bir görünüme kavuşturan, sağladığı fiyat avantajları ve zengin ürün 
çeşitliliğiyle esnafı destekleyen Seç Market’in Türkiye genelindeki mağaza sayısı 2 bini aştı.

Seç Market iş ortağı olan esnaf kendi işinin 
sahibi olmayı sürdürürken, aynı zamanda 
Seç Market’in sunduğu geniş ürün gamı ve 
uygun fiyat avantajlarıyla yoğun rekabetin 
yaşandığı sektörde konumunu güçlendi-
riyor, cirosunu ve müşteri memnuniyetini 
artırıyor. Seç Market raf diziliminden ürün 
tedarikine, dijital altyapıdan sosyal medya 

iletişimine, pazarlamadan satın almaya ka-
dar birçok alanda iş ortaklarına destek ve-
riyor. 

Seç Market bayileri, tedarik alanında toplu 
satın almadan doğan fiyat avantajından fay-
dalanıyor. Bayiler, market içi ürün yerleşimi, 
satış ve pazarlama faaliyetleri konusunda da 

Seç Market’in kurumsal gücünden destek 
alıyor. Ayrıca Yıldız Holding’in perakende 
sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinde 
satılan binlerce çeşit ürünü müşterilerine 
sunabiliyor. Teknik ve operasyonel destek 
ve danışmanlıkların yanı sıra Seç Market; iş 
ortaklarına bankalarla olan anlaşmalar, kre-
di, sigorta poliçesi gibi konularda finansal 
avantajlar da sağlıyor.

İsteyen esnafa kapısı açık

Seç Market çatısı altına girmek için herhan-
gi bir bedel ödenmiyor. İsteyen tüm bakkal 
ve marketler, minimum 50 metrekarelik 
mağaza büyüklüğüne sahipse ve belirtilen 
şartları karşılayabiliyorsa Seç Market iş orta-
ğı olabiliyor. Motivasyonu yüksek olan, ka-
zan-kazan ilişkisiyle daha verimli iş yapmak 
isteyen, ticaret için herhangi bir sicil engeli 
olmayan herkes değerlendirmeye alınıyor.

Altan SekmenAltan Sekmen
Seç Market Genel Müdürü Seç Market Genel Müdürü 
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Fırat Çapkın
Eğitmen I Yazar I Konuşmacı

GERÇEK YÖN NERESİ?
“BELİRSİZLİKTE YÖN BELİRLEMEK!”

Değerli Mall&Motto Dergisi Okuyucula-
rı!

Hemen hemen herkes için acı-tatlı bir çok 
olaylara şahit olduğumuz 2022 yılı son gün-
lerine yaklaşırken, piyasalardaki belirsizlik 
ve gizem devam ederken ve hatta sağlık ile 
ilgili ısrarla gündeme getirilmeye çalışılan 
yeni virüs senaryoları bir çok insanı korku 
içinde bırakırken gelin sizlerle 2023 yılına 
doğru güzel bir yolculuğa çıkalım : 

“Umut” Fars dilinde ümit etmekten, eski 
Türkçe’de dilemek, ummak yani um fiilin-
den türetilmiş bir kelimedir. Peki bir insa-
nın yaşama bağlanması için “umutları” ne 
kadar önem taşır? Umutlar olmazsa neler 
olur? Kendi adınıza lütfen bir düşünün. Hat-
ta düşündüklerinizi iki satır yazıp bana da 
gönderin.

Diğer yandan yine bir düşünün ki “hiç umut 
yok!” Bu cümleyi en sık ne zaman duyarsı-
nız? Ve duyduktan sonra neler olur? Neyse 
belki de bunu düşünmesek daha iyi olur. 

Aslında bu yazdıklarımla yapmak istediğim 
şu :  

Fırat Çapkın olarak 2023 yılı veya gelişmek-
te olan birçok olay/durum için felaket ha-
berciliği yapabilirim. Hatta yandık, bittik, kül 
olduk, her şey bitecek, dijital tufan bir yan-
dan her şeyi mahvedecek... gibi devam ede-
bilirim. Ruhen ve zihnen iyice çökertecek 
şeylerden bahsedebilirim. Peki bu olumsuz 
düşünceler kime/neye fayda sağlar? Hiç 
kimseye hiçbir fayda sağlamaz!

Ya da yukarıda yazdığımın tam tersi olarak 
her şey çok iyi olacak, piyasa düzecek, bü-
tün dünya insanları barış ve mutluluk içinde 
yaşamına devam edecek. Dileyin evrenden 
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GERÇEK YÖN NERESİ?
“BELİRSİZLİKTE YÖN BELİRLEMEK!”

o size istediklerinizi verecek… gibi sözlerle 
adete sizlerin bulutlar üzerinde uçmasını 
sağlayabilirim. Aynı şekilde bu tarz söylem-
ler kime/neye fayda sağlar? Hiç kimseye 
hiçbir fayda sağlamaz!

Her iki düşünce ve yaklaşıma saygım ol-
makla beraber ikisinin arasındaki bir denge 
olduğuna inanıp, bu “ideal denge” yi yaka-
lamaktan yana olanlardanım. 

B/S/H/ Grup markalarından Bosch’nin eği-
timlerinin verirken yöneticilerinden Sevgili 
Dora Günel ile “Ying-Yang” kavramını ko-
nuşmuştuk. Bana çok kısa bir şekilde “zıt-
ların birlikteliği” diye tanımlamıştı. Yani ha-
yatta karşılaştığımıza olaylar hep ikilemle 
gelir. Mesela çok güzel ve son model bir 
arabanız var, ancak bu arabayla restora-
na gittiğinizde valeye verdiğiniz bahşişin 
diğerlerine göre biraz daha yüksek olması 

beklenir. Veya müthiş güzel bir sitede ve 
geniş bir dairede oturuyorsunuz. Ancak 
böyle bir sitenin de aidat ödemeleri diğer-
lerine göre yüksek olur. 

Veya bir yere tatile gitmek için plan yaptınız. 
Ancak uçağı kaçırdınız. Hatta ne kadar şans-
sızım diye mırıldanırken tam 1 saat sonra sel 
haberi geldi. Ya da işten çıkartıldınız ve tam-
da büyük üzüntü içindeyken 2 gün sonra hiç 
olmadık bir yerden daha iyi şartlarda yeni 
bir iş teklifi aldınız. Yani demek istiyorum ki 
hayat hiç beklenmedik sürprizlerle dolu. 
Aslında neyin, ne zaman olacağı konusu pek 
de net değil. Belki de bizleri dinamik tutan 
olgulardan biri bu : Belirsizlik ve belirsizlik 
karşısındaki umut! 

Özellikle lise yıllarımda akşamları yatmadan 
önce annemle kısa bir sohbet ederdik. Ba-
zen moralim bozuk olurdu. Kendime göre 

çok ciddi olduğunu düşündüğüm problem-
lerim olurdu. Bunları annemle konuştuğum-
da her defasında beni dikkatle dinlediğini 
çok iyi hatırlıyorum. Beni dinlerken anlattık-
larımı hafife almazdı. Ve yine unutmadığım 
bir şekilde hep şunu söylerdi : “Oğlum! Ya-
rın yeni bir gün. Umutlarla dolu bir gün. Her 
şey olacağına varır. Sen umudunu yitirme, 
moralini yüksek tut. Gerisi zaten gelir.” diye-
rek elimi tutar ve sonrasında giderdi. 

Her defasında ben buna inandım. Kendi 
kendime söylenip durdum. Hep acaba öyle 
mi? Acaba böyle mi?  diye düşünüp, sorgu-
layıp durdum. Sonunda gördüm ki umut-
larım beni yaşama bağlayan şeylerimden 
yalnızca biri. Baktım ki bana bir zararı yok 
umutların peşinden koşmaya devam…

Geçmiş yıllarda yaşamış bir filozof olan Plo-
tinus’un insanı tarif etmek üzere şu cümle-
sini bir kaynaktan buldum, der ki;

“İnsan, tanrılarla hayvanlar arasındaki yolda 
kararsız dengede duran canlıdır.”

Bana göre Plotinus her an tanrı gibi her an 
hayvan gibi hareket etme ihtimalimiz var di-
yor. Peki sizler O’nun bu cümlesi karşısında 
ne düşünüyorsunuz? 

Madem ki bu kadar belirsizlik var ve biz bu 
durumda yön bulmaya çalışıyorsak işte size 
önerilerim ; 
1.2023 yılını karalamak yerine, yılı planlayın. 
Ancak kriz planı yapmayı da unutmayın.

2.Yaşamın merkezine kendinizi alın. Birileri 
için tabi ki bir şeyler yapın ancak önceliği 
kendinize verin.

3.Mutlaka kendinizi geliştirecek bir eğitim, 
kitap, kurs v.b. bir çalışmaya katılın. Özellik-
le el becerilerinizi de geliştirecek bir şeyler 
yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. (Ben 
artık duvar tasarımı, deri hobi çalışmaları 
yapıyorum 2 yıldır…)

4.Sizin zamanınızı çalan zaman hırsızlarını 
belirleyin ve bu hırsızlardan acilen kurtulun. 
(Mesela sosyal medya, küçücük ekranda sa-
atlerce vakit harcamak gibi…)

5.Sürekli söylem değil, gerçekten enerjinizi 
ve zihninizi toplayıp eyleme geçin. 

Bu yazdıklarımı lütfen gözden geçirin ve 
eyleme geçin. Yani yönünüzü belirleyin. Gö-
receksiniz ki çevrenizdeki insanlar mızırdan-
maya devam ederken siz çoktan kendiniz 
için yaşamaya başlamış olacaksınız.

Hepinizin yeni yılını kutlar, sağlıklı ve bol 
kazançlı bir 2023 yılı ile baş başa kalmanızı 
dilerim.
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Engin Yıldırım

GAYRİMENKUL GELİŞTİRME SÜREÇLERİNE GENEL BAKIŞ

Gayrimenkul (taşınmaz) çalışmaları; Arazi 
ediniminden başlayıp imar planı ve kent-
sel tasarım planlarının yapımı, arsa üretimi, 
proje geliştirme, uygun bina ve çevre tasarı-
mı, bina üretilmesi, tesis ve kaynakların yö-
netilmesi, finans kaynaklarının geliştirilmesi 
ve yönetilmesi ile ilgili çalışmaları kapsa-
makta, proje yönetiminden insan kaynakları 
yönetimine kadar birçok mesleki uğraşının 
birlikte çalışmalarını zorunlu kılmaktadır. 
Gayrimenkul geliştirme projelerinde önemli 
olan satılabilirliği yüksek bir proje geliştir-
me olduğundan hedef kitleyi de incelemek 
gerekir. Hedef kitle belirlendikten sonra ya-
pılacak olan incelemelerde kitlenin ihtiyaç-
larının neler olduğu, nasıl bir yerde yaşamak 
istedikleri, ne tür konutlar tercih ettikleri ve 
ödeme güçlerinin nasıl olduğu sorularının 
cevapları bulunur.

Gayrimenkul projesini verimli, başarılı ola-
rak geliştirmek için öncelikle gayrimenkul 
geliştirme adımları incelenmelidir ve bu 
adımlara göre bir yol izlenmelidir. Gay-
rimenkul geliştirme aşamalarının her biri 
kendi içinde yönetilmesi gereken birer sü-
reç olup bu süreçlerin bazen biri biterken 
diğeri başlamakta, bazen ise süreçler birbir-
lerine paralel olarak takip edilmektedir. 

1-Arsa Seçim Aşaması
Üzerinde geliştirme yapılması planlanan ar-
sanın yeri, konumu, büyüklüğü, sınırları ve 
çevre etkileşimleri, mevcut ve önceki kulla-
nım alanları, altyapı durumu ve arsaya eri-
şim yolları gibi genel bilgilerin elde edilme-
siyle başlar. Arsanın rüzgar ve güneş alma 
durumu, arsanın bulunduğu bölgedeki sı-
caklık ve yağış ortalamaları ile bölge nemi 
gibi iklimsel durum araştırılmasıyla devam 
edilir. Ardından arsanın topoğrafyası, yük-
seklikleri, uzay resimleri, koordinatları, bit-
kileşme durumu, su ile etkileşimi ve jeolojik 
durumuyla ilgili detaylı araştırma yapılır. 
Toplanan bu verilere ilave olarak arsanın 
bulunduğu bölgenin nüfusu, demografik 
yapısı, bölgedeki ticari ve sanayi yapılaşma-
sı, komşu bina yükseklikleri, bölgede yaşa-

yan nüfusun alım gücü seviyelerini de içe-
ren sosyo-kültürel durum analiz edilir. Son 
olarak da; arsanın kullanım bilgisi ve izni, 
arsa minimum kullanım alan bilgisi, bina 
yükseklik sınırı, TAKS, KAKS, park alanı, terk 
alan, yeşil alan, plan notları bilgileri, şerhler, 
tapu kayıtları, hissedar bilgileri, 1/1000 uy-
gulama imar planı ve notları ile tapu bilgile-
rini de içeren yasal konular araştırılarak bu 
aşama tamamlanır.

2. Arsaya İlişkin Hedeflerin Belirlenmesi 
Aşaması
Bu aşamada, arsanın SWOT analizi (prob-
lem ve fırsatlara ilişkin genel bir değerlen-
dirme) yapılır. Gelişmeyi etkileyecek temel 
etmenler belirlenir. Arsanın ne amaçla kul-
lanılacağını tespit eden temel kriterler belir-
lendikten sonra arsada yapılacak olan geliş-
tirmeye karar verilir.  

3.Fizibilite Raporunun Hazırlanması
Gerçekleştireceğiniz yatırım projesinin size 
ne ölçüde fayda sağlayacağını bilmeniz, ya-
tırım yapmaya değer olduğunun farkında 
olmanız gayrimenkul geliştirme aşamasında 
sizin için büyük bir bilgi kaynağı olacaktır. 
Böylelikle projenizin ne kadar işe yarar ol-
duğunu göreceksiniz ve projenizin eksik-
liklerini rahat bir şekilde giderme imkânı 
bulacaksınız.

Bu raporda:
– Genel Özet
– Proje Tanımı
– Fayda Analizi
– Teklif Edilen Proje Renderları
– Lokasyon ve Arsa Haritaları
– Arsa ve Çevresinin Resimleri
– Arsa Kısıtlamaları
– Pazar Analizi
– Pazarlanabilme Analizi
–Detaylı Risk Analizi
– Varsa İş Bitiminde Uygulanacak Exit Planı
–Leasing/Satış Planı
–Pazarlama Planı
–Finansal Plan
yer alır. 

Tüm bu veriler ışığında arsanın en verimli 
kullanım amacı belirlenerek kavamsal ge-
liştirme yapılır ve yatırım stratejisi belirlenir. 
Bununla birlikte alternatifler de geliştirilerek 
bunların sonuçları mukayese edilir ve ilgili 
danışmanların görüşleri alınarak en iyi op-
siyon seçilerek projenin yapımına kararı ve-
rilmiştir.

4.Mimari Tasarım Aşaması
Mimari tasarım, günlük hayatta karşımıza 

çıkan yapıların, mekanların, eşyaların, hat-
ta bazen yolların ve yollardaki bitkilerin 
ağaçların bile belli bir kurala veya güzellik, 
işlevsellik algısına dayanılarak tasarlanması 
durumudur. Mimarlar ve farklı meslekler-
den olan bir çok insan mimari tasarımda 
yer alabilir. Yatırımcılar, projede mimari 
öğeleri öne çıkarmakla beraber, her proje-
nin tema ve konsept açısından farklılaşma-
sınıda hedefliyor.

5.Bütçe ve Maliyet Aşaması
Projenin direk ve endirek maliyetlerinin yer 
aldığı soft ve hardcost olarak tabir edilen 
tüm maliyetleri bu aşamada hesap edilerek 
detaylı bütçe oluşturulur. 

6.Finansman Aşaması
Fizibilite aşamasına paralel olarak yürü-
tülür. Yatırımın ne kadarının özkaynak 
kullanılarak yapılacağı, banka kredile-
ri ve dış finansman kullanımı konuları ile 
ilgili görüşmeler yürütülür. Kat karşılığı 
arsa geliştirme, hasılat paylaşımlı model, 
yap-işlet-devret, yap-işlet gibi modellerle 
projelerin finansmanında ait alternatif se-
naryolar çalışılır. 

7.İnşaat Aşaması
Bu aşama, inşaat öncesi izinlerin ve ruhsatın 
alınmasıyla başlar, organizasyondaki yetki-
li ve sorumlu kişilerin atanmasıyla devam 
eder, mobilizasyon aşaması ile takip edilen 
süreç, inşaat imalat aşamasıyla sona erer. 

8. Pazarlama –Satış ve Kiralama Aşaması
Özellikle kiralama süreçleri doğrudan mi-
mari tasarımı da etkileyeceğinden aslında 
bu süreç tasarım aşamasında başlamalıdır. 
Aynı şekilde pazarlama faaliyetleri de mi-
mari tasarım sürecinde belirleyici rol oyna-
maktadır. 

9.Mülk Yönetim Aşaması
Gayrimenkul sektöründe konuttan AVM'ye, 
hastaneden otellere kadar proje üretmenin 
yanı sıra mülk yönetimini iyi yapmak da 
yapılan yatırımın başarılı olmasında büyük 
önem taşıyor. Mülk ve tesis yönetimi ban-
kalar tarafından da önemsenen bir konu. 
AVM, hastane, üniversite gibi tesislerde 
bankalar finansman tarafında yer alabiliyor. 
Çünkü bu tesislerin tamamına yakını ban-
ka finansmanıyla yapılıyor. Dolayısıyla kre-
dinin teminatı açısından nakit akışı önemli 
ve nakit akışını yaratacak unsur da  başarılı/ 
verimli tesis yönetimidir. Liyakat sahibi ekip 
tarafından binayı randımanlı işletmenin kira 
ve/veya satış değerine yüzde 10 ila 25 oran-
larında katkı sağlamaktadır.

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



95

 Haberler / MALL&MOTTO

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



96

MALL&MOTTO / Makale

Fatma Fidan
Uzm.Diyetisyen

DAĞLARDAN GELEN ŞİFA “KUŞBURNU”

Kuşburnu yüzyıllardır hasat edilen ve Doğa-
da organik olarak yetişen bir meyvedir. 
Kuşburnu, Osmanlı döneminde idrar sökü-
cü olarak kullanılmıştır. Hipokrat zamanında 
iltihaplara karşı, Ortaçağ'da ve daha sonraki 
dönemlerde kan tükürmelere, dişeti kana-
malarına, böbrek ve safra taşlarına, tenyaya, 
yılancık hastalığına karşı kullanılmış.

Kuşburnu; C ve E vitamini, fenolikler, karo-
tenoidler, organik asitler ve esansiyel yağ 
asitleri içeren iyi bir fitokimyasal kaynağıdır. 
C vitamininin yanı sıra A, B1, B2, K, P vita-
minleri ile, protein, mineraller, potasyum, 
sodyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, 
meyve asitleri ve şeker bulunuyor. Çekirde-
ğinde ise vanilin vardır.

Bağışıklığı güçlendirir

Yapısında bol miktarda bulunan C vitamini, 
polifenoller ve antioksidanlar sayesinde ba-
ğışıklık sistemini güçlendiren kuşburnunun 
zengin vitamin ve minerallere sahip oldu-
ğunu belirterek, “Likopen ve A, B, E, K vita-
minlerinin yanı sıra magnezyum, demir gibi 
değerli mineralleriyle vücut direncini artırı-
yor, sinir sisteminde, hücre yenilenmesinde 
fayda sağlıyor. 

Solunum Yolu Enfeksiyonları önlemede 
yardımcı

Kuşburnunun içinde bolca C vitamini bulun-
duğundan, bu vitamin grip, nezle, bitmek 
bilmeyen öksürük, burun tıkanıklığı, hatta 
astım, bronşit, nefes darlığı gibi birçok solu-
num yolu hastalıklarında etkilidir. 
Yapılan araştırmalar, limonun 60 katı kadar 
fazla C vitamini içeren kuşburnunun, man-
dalina ve portakala da fark attığını ortaya 
koyuyor.

Ağrı ve İltihap Tedavisinde Yardımcıdır
Kuşburnu meyvesi tüketildiğinde, (infla-

masyon )vücutta meydana gelebilecek il-
tihaplanma ya da eklemlerde oluşabilecek 
ağrıların tedavisinde etkili rol oynar. Bağı-
şıklık sisteminin vücudu dışarıdan gelen et-
kilere karşı korumak amacıyla geliştirdiği bir 
çeşit savunma duvarı olan inflamasyonların, 
kuşburnunun faydaları sayesinde iyileşme 
sürecinin hızlanabildiği biliniyor.

Kabızlığı önler

Kuşburnunun içeriğindeki pektin, laktasif 
etkiye sahip. Yani bağırsakların fazla çalış-
masından ötürü ortaya çıkacak ishal benzeri 
etki oluşturuyor. Böylece düzenli tüketildi-
ğinde kabızlığı gideriyor ve sindirimi kolay-
laştırıyor. Bağırsak parazitlerini düşürüyor

Kan basıncını düzenler
Kuşburnu flavonoid (sebzelere ve meyve-
lere parlak renk veren antioksidanlar) açı-
sından zengindir. Bu antioksidanların, kan 
basıncı değerleri yüksek olan kişilerde kan 
basıncını düşürdüğü ve kalbe giden kan akı-
şını iyileştirdiği gözlemlenmiştir.

Kanser ve kronik hastalıklara karşı korur
Kuşburnu özleri hakkında yapılan bir çalış-
mada; meme kanseri hücrelerinin büyüme-
sini azaltabileceği bulunmuştur. Bu özlerin, 
aynı zamanda beyindeki kanserli hücrelerini 
büyümesini önleyebileceği de belirtilmek-
tedir.

İçerdiği polifenoller, vücuttaki genel kanser 
hücrelerinin çoğalmasını önleyebilir. İçerdi-
ği bitkisel özler, kanser önleyici özelliklere 
katkıda bulunan iltihaplanma karşıtı etkilere 
de sahiptir.

Kan Şekerini Düzenler
Kuşburnu, insülin duyarlılığını artırma, kan 
şekerini düzenleme gibi etkileri olan bir bit-
kidir. Bu sayede kuşburnu, insülin direnci 
görülen hastalarda Tip 2 diyabet hastalığı-
nın gelişimini önlemeyi sağlarken, mevcut 
diyabet hastalarında ise kan şekerinin dü-
zenlenmesine yardımcı olur.

Hayvanlar üzerinde yapılan bazı çalışmalar; 
düzenli olarak 40 gram kuşburnu tozunun 
kullanılmasının, kan şekeri seviyelerini dü-
şürebileceği ve şeker hastalığının tedavisin-
de yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Kalp sağlığı için faydalıdır
Yapılan bir çalışmada, kuşburnunun düzen-
li olarak tüketiminin kalp hastalıkları riskini 
önemli ölçüde azalttığı bulunmuştur. İçer-
diği antioksidanlar ve bitkisel bileşikler de 
kalp hastalığına karşı korumaya yardımcı 
olur.

İltihaplanmayı tedavi eder
 Yapılan bir çalışmada; düzenli olarak alın-
dığında karaciğer tarafından üretilen ve il-
tihaplanma artışı ile artan bir maddenin se-
viyelerini azaltabileceği bulunmuştur. Diğer 
çalışmalar ise, iltihaplanma karşıtı özellikle-
rinin tohumunda olduğunu göstermektedir.

Gözleri korur
Kuşburnu püresinde bulunan önemli bir 
karotenoid olan likopen sadece kataraktın 
ve diğer göz hastalıklarının da başlangıcı ve 
ilerlemesinde koruyucu etki gösteriyor.

Cildi Güzelleştirir
Kuşburnu A vitamini açısından zengin olu-
şuyla cildin elastikiyetini korumasını sağlı-
yor ve yaşlanmasını geciktirici etki yaratıyor. 
Kolajen seviyesini de artırıyor. Yara izleri ve 
akneleri gideriyor. Kuşburnunun çekirdekle-
ri, gamalinoleik sit (GLA) yönünden zengin. 
Gamalinoleik asit, cilde canlılık kazandırıyor 
ve güneş kaynaklı yanıklarda da fayda sağ-
lıyor.

Mide Hastalıkları için Şifadır
Kuşburnu mide rahatsızlıkları; gastrit, ülser 
gibi midedeki pH dengesinin bozulması 
sebebiyle oluşabilecek rahatsızlıkların olu-
şumunun önüne geçer. Ayrıca kuşburnu, 
midede birçok hastalığa sebep olabilecek 
bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların 
oluşumunun önlenmesinde de yardımcıdır.

Kilo Vermeye Yardımcıdır
Kuşburnu bitkisi, yağ yakma özelliğine sa-
hip tilirozid adı verilen antioksidan içerir. 

Kuşburnunun, Japonya’da yapılan bir ça-
lışmada zayıflatıcı etkisi olduğu bulunarak 
kuşburnu özütünün özellikle karın yağla-
rının eritilmesinde etkili olduğu ifade edil-
miştir. Fareler üzerinde yapılan 2 haftalık bir 
çalışma ile kuşburnunun tohumlarından ha-
zırlanan özütün vücut yağ oranını belirgin 
şekilde azalttığı görülmüştür.
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Prof. Dr. Yeşim Yıldırım
Medikal Onkoloji Uzmanı 

SİGARA AKCİĞER KANSERİ RİSKİNİ 20 KAT ARTTIRIYOR
Akciğer kanseri her yıl dünyada 1.7 milyondan fazla insanın ölümüne ne-
den olan ciddi halk sağlığı sorunlarından biri. Hastalığın başlangıç evresin-
de ortaya çıkan belirti ve bulguların çoğunlukla fark edilmediğini ve özel-
likle sigara kullanan kişilerde öksürük gibi önemli belirtilerin büyük oranda 
gözden kaçabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji 
Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Yıldırım, “Bu durum akciğer kanserinin çok geç evre-
lerde fark edilmesine ve tedavi şansının büyük oranda azalmasına sebep 
oluyor. Akciğer kanseri hakkında doğru bilgi sahibi olmak, erken dönemde 
ortaya çıkan bulguları fark edebilmek ve risk faktörlerinin varlığında düzenli 
aralıklarla tarama programlarına başvurmak çok önemli” açıklamasında 
bulundu. Prof. Dr. Yeşim Yıldırım, Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı vesi-
lesiyle önemli bilgiler verdi... 

Akciğer kanserinin en önemli nedeni olan 
yaygın sigara kullanımı, vakaların yüzde 
85-90’ından sorumlu. Sigara tüketimi ile 
ilişkili kanser gelişme riskinin sigaraya baş-
lama yaşı, sigara içme süresi ile paralellik 
gösterdiğini vurgulayan Anadolu Sağlık 
Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. 
Yeşim Yıldırım, “Sigara içenlerde akciğer 
kanserine yakalanma riski hiç içmeyenlere 
göre 20-40 kat daha fazla. Sigaranın bırakıl-
masıyla ilk günlerden itibaren zararlı etkiler 
azalmaya başlar ve sigaranın bırakılmasın-
dan 15-25 yıl sonra kişinin akciğer kanseri-
ne yakalanma riski 5-6 kat aralığına geriler” 
dedi.

Ailesinde akciğer kanseri olanlar daha 
fazla risk taşıyor 

Akciğer kanseri büyük oranda tütün ürünleri 
tüketimi ile ilişkilendirilmiş olsa da çevresel 
ve mesleki risk faktörleriyle birlikte genetik 
faktörlerin de hastalığın ortaya çıkmasında 
etkili olduğunu dile getiren Prof. Dr. Yeşim 
Yıldırım, “Renksiz, kokusuz ve radyoaktif 
özellikte bir gaz olan radon gazı, akciğer 
kanserine neden olan sigaradan sonraki en 
önemli faktördür. Bunun yanı sıra iş orta-
mında asbest minerali ile temasa maruz ka-
lan kişilerde akciğer riski 6 kata kadar artış 
gösterebilir. Son olarak aile öyküsünde ak-
ciğer kanseri bulunan kişilerin hayatın belli 
bir döneminde ortaya çıkabilecek akciğer 
kanserine karşı 2 kat daha fazla risk altında 
olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

Öksürük, nefes darlığı ve ani kilo kaybı-
na dikkat

Birçok akciğer kanserinin yayılım gösterene 
kadar bulgu vermeyebildiğine dikkat çeken 
Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim 
Yıldırım, “Öksürük, nefes darlığı, göğüs ağ-
rısı, ani kilo kaybı, tıpta hemoptizi olarak 

adlandırılan kanlı öksürük ve tekrarlayan 
akciğer enfeksiyonları akciğer kanserinin bir 
bulgusu olabilir. Riskli grup olarak değer-
lendirdiğimiz 55 yaş üzeri, 35 paket/yıl ve 
daha fazla sigara içen veya 15 yıldan daha 
kısa süre önce sigarayı bırakmış kişilerde 
yılda bir kez düşük yoğunluklu bilgisayarlı 
tomografi tarama olarak önerilmektedir. Er-
ken tanı için ayrıca düzenli doktor kontrol-
leri de ihmal edilmemeli” dedi.

Tanı için görüntüleme yöntemleri uygu-
lanmalı

Akciğer kanserinin kesin tanısının biyopsi ile 
gerçekleştiğini söyleyen Prof. Dr. Yeşim Yıl-
dırım, “Hastanın öyküsünde yer alan önemli 
noktalar ve klinik muayenesinde saptanan 
bulgular doğrultusunda genel bir kanaat 
oluşur ancak bu semptomların laboratuvar 
ve radyoloji tetkikleri ile desteklenmesi şart-
tır. Akciğer kanseri tanısı için kullanılan tet-
kiklerin başlıcaları, direkt grafi, bilgisayarlı 
tomografi (BT), manyetik rezonans görün-
tüleme (MR), pozitron emisyon tomografisi 
(PET), bronkoskopi, transtorasik ince iğne 
aspirasyon biyopsisi, mediastinoskopi, to-
rakoskopi, video yardımlı göğüs cerrahisi 
(VATS) ve torakotomi şeklinde sayılabilir. 

Daha sonraki süreçte hastalığın evrelendi-
rilmesi, tercih edilecek tedavi yönteminin 
belirlenmesi ve organ tutulumunun tespiti 
gibi önemli noktaların belirlenmesi için he-
kim tarafından gerekli görülen diğer gö-
rüntüleme yöntemleri uygulanabilir” açıkla-
masında bulundu.

Uygun tedavi için hücrenin tipi belirlenmeli
Akciğer kanserinde hastaya ve hastalığa 
uygun tedavi yönteminin tercih edilmesi 
için öncelikle kanserli hücre tipinin belirlen-
mesi ve kanser evresinin doğru bir biçimde 
tanımlanması gerektiğinin altını çizen Prof. 
Dr. Yeşim Yıldırım, “Erken evre küçük hücre 
dışı akciğer kanserinde uygulanabilecek en 
kesin tedavi yöntemi kanserli kitlenin cerra-
hi yöntemle çıkarılmasıdır. Ameliyat olabi-
lecek evredeki tüm kanser hastaları için ge-
rekli imkanlar değerlendirilmeli ve ilk olarak 
kitlenin cerrahi operasyon ile çıkarılması 
üzerinde durulmalıdır. Daha sonraki süreçte 
hastalığın evresine göre kemoterapi, immü-
noterapi ya da akıllı ilaçlar ve radyoterapi 
gibi yöntemler tedaviye eklenebilir. Küçük 
hücreli akciğer kanserinde ise erken evrede 
tedavi, kemoterapi ve radyoterapinin birlik-
te uygulanmasını içerir. Bu tümörde cerrahi 
tedavinin yeri çok kısıtlı” dedi.
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Dr. Esra Sönmez
Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı 

16 KASIM DÜNYA KOAH GÜNÜ
KIŞ AYLARINDA BELİRGİNLEŞEN ÖKSÜRÜK KOAH BELİRTİSİ OLABİLİR

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada en fazla ölüme yol açan 5 
hastalıktan biri KOAH. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’nın (KOAH) astım 
ile karıştırılabildiğini ve erken tanı ve uygun tedavilerle KOAH’ın ilerleme-
sinin yavaşlatılabileceğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Göğüs Hasta-
lıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez, “Kış aylarında daha belirgin olan öksürük, 
sabah balgam çıkarma, nefes darlığının giderek artması, yaşıtlarına göre 
efor kapasitesinde düşme yaşayan bir kişi risk faktörlerini de taşıyorsa KO-
AH’tan şüphe edilmeli” açıklamasında bulundu.

Öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı gibi 
şikayetlerin sigaraya bağlı masum değişik-
likler olarak algılandığı için hastalığın teşhi-
sinde geç kalındığının altını çizen Anadolu 
Sağlık Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Esra Sönmez, “KOAH tedavi edilme-
diğinde yavaş yavaş ilerleyip orta ve ileri 
evrede alevlenmelerle kendini gösteriyor. 
Hastanın doktora gidiş sebebi de çoğu kez 
bu alevlenmeler. Hızla kötüleşen çoğu has-
ta ya hastaneye yatıyor ya da yoğun bakıma 
ihtiyaç duyuyor. Solunum fonksiyon testleri, 

akciğer grafisi gibi görüntüleme yöntemleri 
sayesinde hastalığın şiddeti, evresi belirle-
nerek, en uygun tedavi ve takip planı hazır-
lanmalı” dedi.

Önce sigara bırakılmalı

Hastaya ilk kez tanı konuyorsa ve hasta er-
ken evredeyse yapılabilecek ilk önceliğin 
sigaranın bırakılması olduğunu hatırlatan 
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez, 
“Hasta ileri evredeyse o zaman ilk olarak 

hastalık ve hastalık sebebiyle oluşabilecek 
komplikasyonlar konusunda bilgilendiril-
meli. İlaç tedavisi, gerekirse oksijen tedavisi 
ya da solunum desteği, solunum fizyotera-
pisi, beslenme ve diyet, uygulanan tedavi 
yöntemleri arasında yer alıyor” diye konuş-
tu.

KOAH hastaları COVID-19’u daha ağır 
geçiriyor

KOAH’ta gerek bronş duvarlarında yer alan 
koruyucu bariyerlerdeki yıkımın, gerekse 
akciğer dokusundaki hasarın kişiyi enfeksi-
yonlara daha açık kıldığını ve gelişen enfek-
siyonların iyileşme sürecinin de daha uzun 
olduğunu vurgulayan Dr. Esra Sönmez, 
“COVID-19 çalışmalarında, KOAH varlığı-
nın COVID-19 enfeksiyonunun daha ağır ve 
daha ölümcül seyri için önemli bir risk fak-
törü olduğu gösterildi. Çalışmalarda 45 yaş 
üzeri, sigara içen KOAH’lı hastalarda KO-
AH’ın şiddetiyle orantılı olarak ölüm oranla-
rı yüzde 55-60 civarında. KOAH hastalarının 
bu nedenle öncelikle sigarayı bırakmaları, 
bağışıklığı artıran sağlıklı beslenme, düzenli 
egzersiz, düzenli ve yeterli uyku gibi temel 
unsurlara da dikkat etmeleri gerekir” dedi.

Bir KOAH hastasının yaşam kalitesini yük-
seltmesinin yolları
•Sigara içmemek
•COVID-19, grip ve zatürre aşılarını yaptır-
mak
•KOAH ilaçlarını aksatmamak
•Düzenli, hafif egzersizler yapmak
•Sağlıklı ve dengeli beslenmek
•Stresten mümkün olduğunca uzak durmak
•Doktor öneriyorsa sürekli oksijen tedavisi 
almak
•Atakları azaltıcı önlemler almak
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İstanbul Ticaret Odası'nın 21'inci dönem başkanlığına ikinci kez Şekib Avdagiç seçildi.

Başak İnsel Aydın
Beslenme ve Diyet Uzmanı 

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ GÜÇLENDİRİN 
KIŞ AYLARINA ÖZEL BESLENME ÖNERİLERİ 

Kış aylarında özellikle soğuk algınlığı ve gripten korunmak için vücudu kışa 
hazırlamalıyız. Bağışıklık sisteminin hastalıklara karşı direncinin attırılmasında 
beslenmenin oldukça önemli olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi’n-
den Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Özellikle sonbahardan 
kış aylarına geçiş döneminde meyve ve sebze tüketimini artırarak bağışıklık 
sistemini güçlü tutmalıyız. Havaların soğuması ile birlikte evde geçirilen vakit 
genellikle artar, bu durum televizyon ve bilgisayar karşısında yeme isteğini 
arttırabilir. Evde geçirilen sürede çok yağlı ve şekerli besinlerden olabildiğin-
ce uzak durulmalı. Taze sebze ve meyveler günlük beslenmede yer almalı” 
açıklamasında bulundu. 

Kış aylarında C vitamininden zengin besin-
leri tüketerek salgınlardan korunulabilece-
ğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi’nden 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Ay-
dın, “Özellikle karnabahar, lahana, brokoli 
gibi sülfür içeriği yüksek sebzeleri masamız-
dan eksik etmemeliyiz. Bu sebzeleri diledi-
ğiniz gibi tüketebilirsiniz. Tavuk veya etle 
pişirerek, salata yaparak, haşlayarak veya 
zeytinyağlı sos ile tüketebilirsiniz. Yine ye-
şil yapraklı sebzeler de E vitamini açısından 
zengin kaynaklardır ve bol bol tüketilmesi 
gereken besinler arasında yer alır. Meyve-
lerden mandalina, kivi, portakal, nar gibi C 
vitamini açısından zengin besinler tüketmek 
bağışıklık sistemini korumak adına önemli” 
şeklinde konuştu. 

Probiyotik desteği önemli 

Kış aylarında probiyotik desteği de bir o 
kadar önemlidir. Probiyotikler, her ne kadar 
küçük olsa da özellikle bağışıklık sistemin-
deki etkilerinin büyük olduğunu vurgula-
yan Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel 
Aydın, “İçerisinde probiyotik bulunduran 
en güzel besinler; kefir ve yoğurttur. Bu be-
sinleri her gün tüketmeye özen göstermek 
bağışıklık sistemi için oldukça yararlı. Günde 
1 su bardağı kefirin ise mutlaka tüketilmesi 
öneriliyor. Bir bardakta günlük A vitamini 
ihtiyacının yüzde 10’ununu, kalsiyum ihti-
yacının %30’unu ve C vitamini ihtiyacının 
ise yüzde 4’ünü almak mümkündür. Kefirde 
bulunan B1, B12 ve K vitaminleri vücudu-
muza her açıdan katkıda bulunur. Kalsiyum 
ve magnezyum içeriği yüksek olduğu için 
kemik sağlığını korur ve kemik kaybını ön-
lemeye yardımcı olur. Yoğurtta ise bağırsak 
ve bağırsak yollarını hastalıklara neden olan 

mikroplardan uzak tutan sağlıklı bakteriler 
bulunuyor” dedi. 

Omega-3 bağışıklığı olumlu etkiliyor

Sonbahardan kış mevsimine geçerken ome-
ga-3 gibi sağlıklı yağların bağışıklık sistemini 
güçlendirdiğini söyleyen Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Balığın haftada 
2 kez tüketilmesine özen gösterilmeli. Özel-
likle hamsi ve somon gibi balıkların D vita-
mini içeriği de olduğu için balık tüketerek D 
vitamini de alabiliriz. Balığın yanı sıra diğer 
omega-3’den zengin olan avokado, ceviz ve 
keten tohumu da bağışıklığı güçlendirmek-
te etkin rol oynuyor” vurgusunda bulundu. 
Doktor tavsiyesi olmadan vitamin alınma-
malı

Kış aylarında soğuk hava nedeniyle su tüke-
timimizde ciddi bir azalma olduğunu vurgu-
layan Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel 
Aydın, “Özellikle kış mevsiminde su içmeyi 
unutuyoruz bu durum vücutta su kaybına 
neden olabilir. Bu yüzden günlük 2-2,5 litre 
su tüketilmesi oldukça önemli. Su içmekte 
zorluk çekenler sularını; limon, tarçın, gül 
yaprakları veya yeşillikler ile renklendirip 
su içmeyi keyifli hale getirebilir. Unutma-
mak için de su hatırlatıcı uygulamalardan 
faydalanabilirler” dedi. Bu mevsim döne-
minde yapılan diğer hatalardan birinin de 
hastalıklardan korunma düşüncesiyle dok-
tor tavsiyesi olmadan vitamin ve mineral 
tabletlerinin tüketilmesi olduğunu söyleyen 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Ay-
dın, “Düzenli ve dengeli beslenildiği durum-
larda, gerektiğinde beslenme uzmanlarının 
yardımıyla bireyin özel bir hastalık durumu 
yoksa, besinlerle günlük ihtiyacımıza yete-

cek kadar vitamin mineral alırız. Bu tabletle-
rin bilinçsiz kullanımı durumunda kansızlık, 
saç dökülmeleri ve bulantı gibi pek çok yan 
etki meydana gelebilir” açıklamasında bu-
lundu. 

Kış aylarında metabolizma yavaşladığı 
için kilo artışı olabilir

Metabolizma sistemi kış aylarında daha ya-
vaş çalışmaya başlıyor. Bağırsak hareketleri 
özellikle bu mevsimde azaldığı için besin-
lerin daha yavaş sindirildiğini belirten Bes-
lenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, 
“Metabolizmanın az çalışması neticesinde 
kilo artışı meydana gelebilir. Sabah uyan-
dığınızda aç karnına bir bardak su içerek 
metabolizmanızı daha aktif hale getirebi-
lirsiniz. Kış aylarında kahvaltı öğününü at-
lamamamız çok önemlidir. Kahvaltıda sindi-
rim sistemimizi zorlamayacak, hafif ve etkili 
bir öğün yapılmalıdır. Hamur işleri, poğaça, 
kızartma, şekerli ve işlenmiş besinler yerine 
yumurta, peynir, tam buğday ekmeği, zeytin 
ve meyveden oluşan bir kahvaltı modelini 
tercih etmeliyiz. Böylece istediğimiz vita-
min ve minerali vücudumuza almış oluruz. 
Haftanın iki günü tarhana, mercimek gibi 
bitkisel protein ve baklagil yönünden zen-
gin çorbalara yer verebiliriz. Kış aylarında 
havaların soğuk olmasından dolayı hareket-
lilik durumumuz kısıtlanabiliyor. Bu aylarda 
evde oturmak yerine hareket halinde olarak 
ve spor yaparak bağışıklık sistemini güçlen-
direbilirsiniz. Kış aylarının bir diğer vazgeçil-
mezleri ise yeşil çaylardır. Ihlamur, adaçayı, 
nane-limon, zencefil gibi birçok bitki çayını 
tüketebilirsiniz. Tatlandırıcı olarak bal ve 
tarçın kullanarak daha kolay tüketmenizi 
sağlayabilirsiniz” dedi. 
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 341.411 1 ANKAmall AVM 510.509 1 Mavibahçe AVM 340.962
2 City's Nişantaşı AVM 308.913 2 Forum Ankara Outlet 128.374 2 Espark AVM 128.868
3 İstanbul Optimum 247.767 3 Cepa AVM 66.349 3 Park Afyon AVM 124.550
4 Kanyon AVM 222.533 4 Gordion AVM 60.700 4 Samsun Piazza AVM 120.120
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 187.961 5 Next Level AVM 51.776 5 Kulesite AVM 110.707
6 Emaar Square Mall 144.532 6 Taurus AVM 46.336 6 Forum Mersin AVM 104.393
7 Trump AVM 137.006 7 Nata Vega Outlet 39.439 7 Gebze Center 100.777
8 Mall of İstanbul 117.965 8 One Tower AVM 38.164 8 Forum Gaziantep AVM 100.184
9 İstinyePark AVM 108.723 9 Antares AVM 36.663 9 Forum Bornova AVM 98.276

10 Zorlu Center 100.876 10 Podium Ankara AVM 35.318 10 Outlet Center İzmit 92.578
11 Brandium AVYM 98.433 11 Anatolium Ankara AVM 30.305 11 Antalya Migros AVM 90.814
12 Maltepe Park AVM 97.135 12 Kızılay AVM 25.696 12 MarkAntalya AVM 90.438
13 Viaport Asia Outlet 87.998 13 365 AVM 22.742 13 Özdilek Bursa AVM 90.427
14 Tepe Nautilus AVM 85.674 14 Atakule AVM 21.955 14 Forum Trabzon AVM 88.420
15 Capacity AVM 79.318 15 Tepe Prime Avenue 19.977 15 ÖzdilekPark Antalya AVM 80.183
16 Beylikdüzü Migros AVM 77.659 16 Armada AVM 16.395 16 Point Bornova AVM 75.309
17 Akasya AVM 76.090 17 Bilkent Station 12.914 17 MalatyaPark AVM 73.374
18 MetroCity AVM 75.254 18 Park Vera AVM 11.215 18 Kent Meydanı AVM 57.723
19 Meydan İstanbul AVM 71.583 19 Metromall AVM 10.766 19 Deepo Outlet Center 56.895
20 Venezia Mega Outlet 71.371 20 FTZ AVM 630 20 Konya Kent Plaza AVYM 53.985

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 54.516 1 ANKAmall AVM 12.111 1 Özdilek Bursa AVM 28.271
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 53.280 2 Antares AVYM 6.479 2 TerraCity AVM 6.468
3 Akyaka Park 48.186 3 Kentpark AVM 4.486 3 Park Afyon AVM 6.190
4 Kanyon AVM 46.924 4 Tepe Prime Avenue 4.204 4 Sera Kütahya AVM 5.784
5 Emaar Square Mall 17.633 5 Armada AVM 3.363 5 HighWay Outlet AVM 5.539
6 Capitol AVM 13.711 6 Cepa AVM 3.304 6 Kayseri Park AVYM 5.127
7 Trump AVM 13.432 7 Atlantis AVM 2.662 7 MalatyaPark AVM 4.708
8 Buyaka AVM 12.593 8 Gordion AVM 2.639 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.550
9 İstinyePark AVM 9.778 9 Next Level AVM 1.862 9 Gebze Center 4.040

10 Zorlu Center 7.807 10 Arcadium AVM 1.799 10 Deepo Outlet Center 3.400
11 Astoria AVM 7.467 11 365 AVM 1.654 11 Forum Mersin AVM 3.293
12 Akasya AVM 7.223 12 Forum Ankara Outlet 1.598 12 Korupark AVM 3.189
13 İstanbul Optimum 6.161 13 Bilkent Center AVM 1.578 13 Espark AVM 3.040
14 ArenaPark AVYM 5.046 14 Anatolium Ankara AVM 1.217 14 Antalya Migros AVM 2.711
15 Palladium AVM 4.843 15 One Tower AVM 985 15 17 Burda AVM 2.630
16 Marmara Forum AVM 4.811 16 Gimart Outlet 935 16 Outlet Center İzmit 2.452
17 İsfanbul AVM 4.802 17 Park Vera AVM 537 17 Oasis AVM 2.345
18 Kozzy AVM 4.197 18 Panora AVYM 530 18 Palladium Antakya AVM 2.258
19 Watergarden İstanbul 4.148 19 Kızılay AVM 349 19 Sanko Park AVM 2.100
20 Galleria Ataköy AVM 4.006 20 Metromall AVM 314 20 Bursa Kent Meydanı AVM 2.031

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Zorlu Center 93.047 1 ANKAmall AVM 111.709 1 TerraCity AVM 77.431
2 Emaar Square Mall 87.376 2 Antares AVYM 39.248 2 Mavibahçe AVM 75.205
3 İstinyePark AVM 66.174 3 Nata Vega Outlet 31.136 3 Özdilek Bursa AVM 74.283
4 Mall of İstanbul 52.343 4 Cepa AVM 29.701 4 M1 Adana AVM 70.376
5 212  Outlet 50.790 5 Gordion AVM 28.484 5 Kulesite AVM 49.454
6 Watergarden İstanbul 49.211 6 Armada AVM 27.806 6 İzmir Optimum 49.046
7 Venezia Mega Outlet 48.538 7 Atakule AVM 27.331 7 Park Afyon AVM 47.789
8 Vadistanbul AVM 48.074 8 Atlantis AVM 26.292 8 Kumsmall AVM 47.090
9 Buyaka AVM 47.470 9 Podium Ankara AVM 25.653 9 41 Burda AVM 45.087

10 Forum İstanbul AVYM 44.716 10 Metromall AVM 25.386 10 Antalya Migros AVM 39.088
11 Marmara Park AVM 41.251 11 Kentpark AVM 23.661 11 Agora İzmir AVM 38.566
12 City's Nişantaşı AVM 39.990 12 Panora AVYM 21.247 12 Westpark Outlet AVM 37.632
13 Kanyon AVM 39.316 13 Ankara Optimum Outlet 20.056 13 Agora Antalya AVM 34.336
14 Akyaka Park AVM 39.081 14 Taurus AVM 19.927 14 ÖzdilekPark Antalya AVM 34.021
15 Maltepe Park AVM 36.558 15 Arcadium AVM 17.609 15 10Burda AVM 33.865
16 Hilltown AVM 36.472 16 Forum Ankara Outlet 15.196 16 ÖzdilekPark Bursa Nilüfer 33.478
17 İstanbul Optimum 33.729 17 One Tower AVM 15.182 17 01Burda AVM 33.378
18 Trump AVM 31.918 18 Bilkent Station AVM 14.280 18 Forum Mersin AVM 33.118
19 Meydan İstanbul AVM 31.144 19 Next Level AVM 11.766 19 Kent Meydanı AVM 32.812
20 İstanbul Cevahir AVM 30.366 20 Kartaltepe AVM 10.053 20 17 Burda AVM 32.630
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9 İstinyePark AVM 108.723 9 Antares AVM 36.663 9 Forum Bornova AVM 98.276

10 Zorlu Center 100.876 10 Podium Ankara AVM 35.318 10 Outlet Center İzmit 92.578
11 Brandium AVYM 98.433 11 Anatolium Ankara AVM 30.305 11 Antalya Migros AVM 90.814
12 Maltepe Park AVM 97.135 12 Kızılay AVM 25.696 12 MarkAntalya AVM 90.438
13 Viaport Asia Outlet 87.998 13 365 AVM 22.742 13 Özdilek Bursa AVM 90.427
14 Tepe Nautilus AVM 85.674 14 Atakule AVM 21.955 14 Forum Trabzon AVM 88.420
15 Capacity AVM 79.318 15 Tepe Prime Avenue 19.977 15 ÖzdilekPark Antalya AVM 80.183
16 Beylikdüzü Migros AVM 77.659 16 Armada AVM 16.395 16 Point Bornova AVM 75.309
17 Akasya AVM 76.090 17 Bilkent Station 12.914 17 MalatyaPark AVM 73.374
18 MetroCity AVM 75.254 18 Park Vera AVM 11.215 18 Kent Meydanı AVM 57.723
19 Meydan İstanbul AVM 71.583 19 Metromall AVM 10.766 19 Deepo Outlet Center 56.895
20 Venezia Mega Outlet 71.371 20 FTZ AVM 630 20 Konya Kent Plaza AVYM 53.985

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 54.516 1 ANKAmall AVM 12.111 1 Özdilek Bursa AVM 28.271
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 53.280 2 Antares AVYM 6.479 2 TerraCity AVM 6.468
3 Akyaka Park 48.186 3 Kentpark AVM 4.486 3 Park Afyon AVM 6.190
4 Kanyon AVM 46.924 4 Tepe Prime Avenue 4.204 4 Sera Kütahya AVM 5.784
5 Emaar Square Mall 17.633 5 Armada AVM 3.363 5 HighWay Outlet AVM 5.539
6 Capitol AVM 13.711 6 Cepa AVM 3.304 6 Kayseri Park AVYM 5.127
7 Trump AVM 13.432 7 Atlantis AVM 2.662 7 MalatyaPark AVM 4.708
8 Buyaka AVM 12.593 8 Gordion AVM 2.639 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.550
9 İstinyePark AVM 9.778 9 Next Level AVM 1.862 9 Gebze Center 4.040

10 Zorlu Center 7.807 10 Arcadium AVM 1.799 10 Deepo Outlet Center 3.400
11 Astoria AVM 7.467 11 365 AVM 1.654 11 Forum Mersin AVM 3.293
12 Akasya AVM 7.223 12 Forum Ankara Outlet 1.598 12 Korupark AVM 3.189
13 İstanbul Optimum 6.161 13 Bilkent Center AVM 1.578 13 Espark AVM 3.040
14 ArenaPark AVYM 5.046 14 Anatolium Ankara AVM 1.217 14 Antalya Migros AVM 2.711
15 Palladium AVM 4.843 15 One Tower AVM 985 15 17 Burda AVM 2.630
16 Marmara Forum AVM 4.811 16 Gimart Outlet 935 16 Outlet Center İzmit 2.452
17 İsfanbul AVM 4.802 17 Park Vera AVM 537 17 Oasis AVM 2.345
18 Kozzy AVM 4.197 18 Panora AVYM 530 18 Palladium Antakya AVM 2.258
19 Watergarden İstanbul 4.148 19 Kızılay AVM 349 19 Sanko Park AVM 2.100
20 Galleria Ataköy AVM 4.006 20 Metromall AVM 314 20 Bursa Kent Meydanı AVM 2.031

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Zorlu Center 93.047 1 ANKAmall AVM 111.709 1 TerraCity AVM 77.431
2 Emaar Square Mall 87.376 2 Antares AVYM 39.248 2 Mavibahçe AVM 75.205
3 İstinyePark AVM 66.174 3 Nata Vega Outlet 31.136 3 Özdilek Bursa AVM 74.283
4 Mall of İstanbul 52.343 4 Cepa AVM 29.701 4 M1 Adana AVM 70.376
5 212  Outlet 50.790 5 Gordion AVM 28.484 5 Kulesite AVM 49.454
6 Watergarden İstanbul 49.211 6 Armada AVM 27.806 6 İzmir Optimum 49.046
7 Venezia Mega Outlet 48.538 7 Atakule AVM 27.331 7 Park Afyon AVM 47.789
8 Vadistanbul AVM 48.074 8 Atlantis AVM 26.292 8 Kumsmall AVM 47.090
9 Buyaka AVM 47.470 9 Podium Ankara AVM 25.653 9 41 Burda AVM 45.087

10 Forum İstanbul AVYM 44.716 10 Metromall AVM 25.386 10 Antalya Migros AVM 39.088
11 Marmara Park AVM 41.251 11 Kentpark AVM 23.661 11 Agora İzmir AVM 38.566
12 City's Nişantaşı AVM 39.990 12 Panora AVYM 21.247 12 Westpark Outlet AVM 37.632
13 Kanyon AVM 39.316 13 Ankara Optimum Outlet 20.056 13 Agora Antalya AVM 34.336
14 Akyaka Park AVM 39.081 14 Taurus AVM 19.927 14 ÖzdilekPark Antalya AVM 34.021
15 Maltepe Park AVM 36.558 15 Arcadium AVM 17.609 15 10Burda AVM 33.865
16 Hilltown AVM 36.472 16 Forum Ankara Outlet 15.196 16 ÖzdilekPark Bursa Nilüfer 33.478
17 İstanbul Optimum 33.729 17 One Tower AVM 15.182 17 01Burda AVM 33.378
18 Trump AVM 31.918 18 Bilkent Station AVM 14.280 18 Forum Mersin AVM 33.118
19 Meydan İstanbul AVM 31.144 19 Next Level AVM 11.766 19 Kent Meydanı AVM 32.812
20 İstanbul Cevahir AVM 30.366 20 Kartaltepe AVM 10.053 20 17 Burda AVM 32.630
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 341.411 1 ANKAmall AVM 510.509 1 Mavibahçe AVM 340.962
2 City's Nişantaşı AVM 308.913 2 Forum Ankara Outlet 128.374 2 Espark AVM 128.868
3 İstanbul Optimum 247.767 3 Cepa AVM 66.349 3 Park Afyon AVM 124.550
4 Kanyon AVM 222.533 4 Gordion AVM 60.700 4 Samsun Piazza AVM 120.120
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 187.961 5 Next Level AVM 51.776 5 Kulesite AVM 110.707
6 Emaar Square Mall 144.532 6 Taurus AVM 46.336 6 Forum Mersin AVM 104.393
7 Trump AVM 137.006 7 Nata Vega Outlet 39.439 7 Gebze Center 100.777
8 Mall of İstanbul 117.965 8 One Tower AVM 38.164 8 Forum Gaziantep AVM 100.184
9 İstinyePark AVM 108.723 9 Antares AVM 36.663 9 Forum Bornova AVM 98.276

10 Zorlu Center 100.876 10 Podium Ankara AVM 35.318 10 Outlet Center İzmit 92.578
11 Brandium AVYM 98.433 11 Anatolium Ankara AVM 30.305 11 Antalya Migros AVM 90.814
12 Maltepe Park AVM 97.135 12 Kızılay AVM 25.696 12 MarkAntalya AVM 90.438
13 Viaport Asia Outlet 87.998 13 365 AVM 22.742 13 Özdilek Bursa AVM 90.427
14 Tepe Nautilus AVM 85.674 14 Atakule AVM 21.955 14 Forum Trabzon AVM 88.420
15 Capacity AVM 79.318 15 Tepe Prime Avenue 19.977 15 ÖzdilekPark Antalya AVM 80.183
16 Beylikdüzü Migros AVM 77.659 16 Armada AVM 16.395 16 Point Bornova AVM 75.309
17 Akasya AVM 76.090 17 Bilkent Station 12.914 17 MalatyaPark AVM 73.374
18 MetroCity AVM 75.254 18 Park Vera AVM 11.215 18 Kent Meydanı AVM 57.723
19 Meydan İstanbul AVM 71.583 19 Metromall AVM 10.766 19 Deepo Outlet Center 56.895
20 Venezia Mega Outlet 71.371 20 FTZ AVM 630 20 Konya Kent Plaza AVYM 53.985

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 54.516 1 ANKAmall AVM 12.111 1 Özdilek Bursa AVM 28.271
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 53.280 2 Antares AVYM 6.479 2 TerraCity AVM 6.468
3 Akyaka Park 48.186 3 Kentpark AVM 4.486 3 Park Afyon AVM 6.190
4 Kanyon AVM 46.924 4 Tepe Prime Avenue 4.204 4 Sera Kütahya AVM 5.784
5 Emaar Square Mall 17.633 5 Armada AVM 3.363 5 HighWay Outlet AVM 5.539
6 Capitol AVM 13.711 6 Cepa AVM 3.304 6 Kayseri Park AVYM 5.127
7 Trump AVM 13.432 7 Atlantis AVM 2.662 7 MalatyaPark AVM 4.708
8 Buyaka AVM 12.593 8 Gordion AVM 2.639 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.550
9 İstinyePark AVM 9.778 9 Next Level AVM 1.862 9 Gebze Center 4.040

10 Zorlu Center 7.807 10 Arcadium AVM 1.799 10 Deepo Outlet Center 3.400
11 Astoria AVM 7.467 11 365 AVM 1.654 11 Forum Mersin AVM 3.293
12 Akasya AVM 7.223 12 Forum Ankara Outlet 1.598 12 Korupark AVM 3.189
13 İstanbul Optimum 6.161 13 Bilkent Center AVM 1.578 13 Espark AVM 3.040
14 ArenaPark AVYM 5.046 14 Anatolium Ankara AVM 1.217 14 Antalya Migros AVM 2.711
15 Palladium AVM 4.843 15 One Tower AVM 985 15 17 Burda AVM 2.630
16 Marmara Forum AVM 4.811 16 Gimart Outlet 935 16 Outlet Center İzmit 2.452
17 İsfanbul AVM 4.802 17 Park Vera AVM 537 17 Oasis AVM 2.345
18 Kozzy AVM 4.197 18 Panora AVYM 530 18 Palladium Antakya AVM 2.258
19 Watergarden İstanbul 4.148 19 Kızılay AVM 349 19 Sanko Park AVM 2.100
20 Galleria Ataköy AVM 4.006 20 Metromall AVM 314 20 Bursa Kent Meydanı AVM 2.031

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Zorlu Center 93.047 1 ANKAmall AVM 111.709 1 TerraCity AVM 77.431
2 Emaar Square Mall 87.376 2 Antares AVYM 39.248 2 Mavibahçe AVM 75.205
3 İstinyePark AVM 66.174 3 Nata Vega Outlet 31.136 3 Özdilek Bursa AVM 74.283
4 Mall of İstanbul 52.343 4 Cepa AVM 29.701 4 M1 Adana AVM 70.376
5 212  Outlet 50.790 5 Gordion AVM 28.484 5 Kulesite AVM 49.454
6 Watergarden İstanbul 49.211 6 Armada AVM 27.806 6 İzmir Optimum 49.046
7 Venezia Mega Outlet 48.538 7 Atakule AVM 27.331 7 Park Afyon AVM 47.789
8 Vadistanbul AVM 48.074 8 Atlantis AVM 26.292 8 Kumsmall AVM 47.090
9 Buyaka AVM 47.470 9 Podium Ankara AVM 25.653 9 41 Burda AVM 45.087

10 Forum İstanbul AVYM 44.716 10 Metromall AVM 25.386 10 Antalya Migros AVM 39.088
11 Marmara Park AVM 41.251 11 Kentpark AVM 23.661 11 Agora İzmir AVM 38.566
12 City's Nişantaşı AVM 39.990 12 Panora AVYM 21.247 12 Westpark Outlet AVM 37.632
13 Kanyon AVM 39.316 13 Ankara Optimum Outlet 20.056 13 Agora Antalya AVM 34.336
14 Akyaka Park AVM 39.081 14 Taurus AVM 19.927 14 ÖzdilekPark Antalya AVM 34.021
15 Maltepe Park AVM 36.558 15 Arcadium AVM 17.609 15 10Burda AVM 33.865
16 Hilltown AVM 36.472 16 Forum Ankara Outlet 15.196 16 ÖzdilekPark Bursa Nilüfer 33.478
17 İstanbul Optimum 33.729 17 One Tower AVM 15.182 17 01Burda AVM 33.378
18 Trump AVM 31.918 18 Bilkent Station AVM 14.280 18 Forum Mersin AVM 33.118
19 Meydan İstanbul AVM 31.144 19 Next Level AVM 11.766 19 Kent Meydanı AVM 32.812
20 İstanbul Cevahir AVM 30.366 20 Kartaltepe AVM 10.053 20 17 Burda AVM 32.630
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2022 yılının ilk 9 ayında 894 yeni mağaza açan ŞOK Marketler’in toplam mağaza sayısı 10 bin 141 oldu. 

Yeni mağaza açılışları ve dijital altyapı yatırımlarını ara vermeden sürdüren Bizim Toptan, 2022 yılının ilk dokuz ayında 
cirosunu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 89,3 artırarak 9,3 milyar TL’ye yükseltti.

ŞOK MARKETLER’İN MAĞAZA SAYISI 10 BİNİ AŞTI 

BİZİM TOPTAN’IN CİROSU 9,3 MİLYAR TL OLDU  

ŞOK Marketler 2022 yılı üçüncü çeyrek 
finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma 
Platformu’na (KAP) açıkladı. Buna göre 
2022’nin Temmuz, Ağustos ve Eylül ay-
larında 283 olmak üzere 9 ayda 894 yeni 
mağaza daha açan ŞOK Marketler’in top-

lam mağaza sayısı 10 bin 141’e ulaştı. ŞOK 
Marketler’in cirosu ise 2022 yılının ilk 9 
ayında geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 99 artarak 40,6 milyar TL oldu. 

Uğur Demirel: “Yeni yatırımlarımızla ba-
şarılı bir dönemi daha geride bıraktık”

Finansal anlamda başarılı bir dönemi daha 
geride bıraktıklarını belirten ŞOK Market-
ler CEO’su Uğur Demirel, üçüncü çeyrek 
sonuçlarına yönelik değerlendirmesinde 
şunları kaydetti: “Güvenilir ve kaliteli ürün-
leri en uygun fiyatlarla müşterilerine sunan 
ŞOK Marketler olarak 10 bininci mağazamı-
zı açmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Ayrı-
ca ilk 9 ayda Van, Nevşehir, Aydın, Malatya, 
Bandırma ve Çatalca’da olmak üzere 6 yeni 

depo daha açarak hizmet ağımızı genişlet-
tik. Bunun yanında, müşterilerimize en iyi 
alışveriş deneyimini sunmak için e-ticaret 
ve dijitalleşmeye büyük önem veriyoruz. 
Müşterilerimizin büyük ilgi gösterdiği on-
line ticaret uygulamamız Cepte ŞOK ile 
online alışverişi tercih eden müşterilerimi-
ze market fiyatlarıyla eve ücretsiz teslimat 
hizmeti sunuyoruz. Türkiye’nin dört bir 
yanında sürdürdüğümüz yatırımlarımız ve 
mümkün olan en uygun seviyede tuttuğu-
muz fiyatlarımızla hem müşterilerimiz hem 
de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Son 
çeyrekte de müşterilerimize kesintisiz ve 
kaliteli hizmet sunmaya, yatırım ve istihda-
mımızı artırmaya devam ederek 2022’yi gu-
rur verici finansal rakamlarla tamamlamayı 
hedefliyoruz.” 

Türkiye’nin mağaza sayısı bakımından en 
büyük toptan marketi Bizim Toptan, bu yı-
lın üçüncü çeyrek dönemine ait finansal so-
nuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na 
(KAP) açıkladı. Bizim Toptan, 2022 yılının ilk 
dokuz ayında cirosunu bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 89,3 artırarak 9,3 
milyar TL’ye yükseltti. Yeni mağaza açılışla-
rı, yapay zeka modellemesiyle desteklenen 
kampanyalar ve dijital altyapı yatırımlarıyla 
son üç aylık dönemde de güçlü finansal per-
formansını devam ettiren Bizim Toptan’ın 
satış geliri yüzde 106,7 artışla 3,8 milyar TL 
olarak gerçekleşti. Büyüme ve yaygınlaşma 
odağını sürdüren Bizim Toptan, bu yıl yeni 
açılışlarla beraber toplam 178 mağazasıyla 
faaliyet alanını genişleterek Türkiye’nin eri-
şilebilirlik açısından en yaygın toptan mar-
keti konumunu daha da güçlendirdi.

Bizim Toptan’ın artan cirosu içinde, iştiraki 
olan ve tedarikinin önemli bir kısmını kar-
şıladığı Seç Market iş ortaklığı tedarik mo-
delinin büyümesinin de payı bulunuyor. Seç 
Market’in iş ortağı olan esnaf, kendi işinin 
sahibi olmayı sürdürürken, aynı zamanda 
kendisine sunulan geniş ürün gamı ve uy-
gun fiyat avantajlarıyla yoğun rekabetin ya-
şandığı sektörde konumunu güçlendiriyor, 
cirosunu ve müşteri memnuniyetini artırı-
yor. Seç Market raf diziliminden ürün teda-
rikine, dijital altyapıdan sosyal medya ileti-
şimine, pazarlamadan satın almaya kadar 
birçok alanda iş ortaklarına destek veriyor. 

Balcı: “Güçlü büyümemizi sürdüreceğiz”

Şirketin ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını 
değerlendiren Bizim Toptan CEO’su Hüse-
yin Balcı şunları söyledi: “Türkiye genelinde 
daha geniş kitlelere ulaşmak ve aynı za-
manda müşteri memnuniyetini artırmak için 
dijitalleşmeye yönelik yatırımlarımızın yanı 
sıra yeni mağaza açılışlarımızı hız kesmeden 
devam ettiriyoruz. Bu dönemde 20 temel 
üründe fiyatları 60 gün süresince dondura-
rak hane ve ülke ekonomisine katkı sağladı-
ğımız kampanyamız da büyük ilgi ve takdir 
gördü. Tüm bu çalışmalarımız yılın üçüncü 
çeyreğinde satış gelirlerimizin artmasında 
önemli rol oynadı. Ayrıca esnafımızı des-

teklediğimiz, Seç Market iş modelimizde de 
üçüncü çeyrek sonunda 2 bin 206 mağaza-
ya ulaştık. Artık bir toptancı market olma-
nın ötesine geçerek; kurumsaldan bireysele, 
geleneksel esnaftan ev dışı tüketim sektö-
rüne tüm ana müşteri kanallarında, müşteri 
bazında analiz gücüne sahip güçlü bir tica-
ret platformuyuz. Bu gücümüzle, yılın son 
çeyreğinde de güvenilir ve yüksek kalitede 
ürünlerimiz, geniş ürün ve hizmet yelpaze-
miz, uygun fiyatlarımız ve cazip kampanya-
larımızla halkımıza hizmet vererek büyüme 
trendimizi devam ettireceğimizi öngörüyo-
ruz.”

Hüseyin Balcı  Hüseyin Balcı  
Bizim Toptan CEO’su  Bizim Toptan CEO’su  

Uğur Demirel  Uğur Demirel  
ŞOK Marketler CEO’su ŞOK Marketler CEO’su 
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