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ANPA GROSS
 MEGA AVM’DE 

AÇILDI!
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Genel Direktör
C.Serhat TÜRKKAN

Değerli Mall&Motto Okuyucuları, Şubat 2023 sayımız ile sizlere merhaba 
diyoruz.

2023 geldi, geliyor derken 2.ayına giriyoruz. Zaman hızlı bir şekilde geçer-
ken son günlerin en popüler sorusu da sanırım İstanbul’a kar ne zaman 
yağacak? Şubat ayında geçen sene kar altında olan İstanbul’da henüz kar 
yok, dün bir TV Kanalında kurtların bile ineceği ön görüsünü dinlerken İSKİ’ 
den gelen su saatleri patlayabilir uyarısı tuzu biberi oldu olayın. Bakalım kar 
totoyu kim bilecek.
Geçen ay açılan Neomarin ANPA’ da cumartesi ve pazar market girişi 
185.320 kişi ile gerçek anlamda görülmeye değerdi. 17 TL ye satılan Türk 
kahvesi yolun karşısında 23 TL satılırsa hatta 10 TL’ den satılan atıştırmalık 
bisküvi 8,50 TL’ den satılırsa sonuç böyle oluyor ‘’365 Gün İndirim’’ sloganı 
ile yola çıkan ANPA büyümesi ile diğer zincirlere birazcık kabus gösterecek 
gibi görünüyor.

Yılbaşı alışverişi arkasından gelen sevgililer günü hareketliliği vitrinlerde ki 
fiyatlara yansır ise kapı girişi ve cirolarda ki artış irtifa kazanarak yükselme 
eğiliminde olacaktır.

Mart ayında yapılacak AYD seçimleri ile oluşacak yeni yönetimin önünde iki 
önemli sorun bulunuyor bizce birincisi tüketim maliyetlerinin yükselmesin-
den kaynaklanan enerji maliyeti yansıması burada mutlaka %18 olan KDV 
de bir indirim alınması diğer konuda genel ya da ortak giderlerdeki son 
durumun revize edilmesi bu süreç sektörün toparlanması adına önemlidir.

Şubat sayımızda sizler için hazırladığımız konular ve derlenen haberlerin ya-
nında yazarlarımızın hazırladığı makaleler ile birlikte tekrar karşınızda olma-
nın heyecanı ile iyi okumalar dileriz…

Sevgiler…



Genel Direktör



“Yeni dünya koşullarında yeni nesil AVM'ler.”

"Sorumlu ve etik yapay zekâ insanlık için 
zorunluluk."

“Cumhuriyetin 100. yılına girerken tamamlanmamış 
bir meselemiz var.”

“Doğu’nun cazibe merkezi olan Van şehrimizde 
açılış için adeta gün sayıyor.”

İçİndekİlerİçİndekİler
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Dünyanın genel ekonomik konjonk-
türü global ticareti etkilediği gibi 
organize perakende sektörünü de 
etkiliyor. Dolayısıyla her alanda 

verilen hizmet kalitesini arttırarak ziyaretçi-
lerin taleplerine en üst seviyede cevap ve-
rilebilmek önem kazanıyor. Yoğun rekabet 
ortamının sürdüğü varlık yönetimi, kiralama 
ve pazarlama hizmetleri alanlarında sürekli 
güncellenen talepleri karşılayabilmek için 
dönüşüm stratejilerinin geliştirilmesi ve 
böylece sürdürülebilirliğin sağlanması ge-
rekiyor.

Özellikle pandemi sonrasında çevrim dışı 
alışveriş alışkanlıklarının yeniden canlanma-
sıyla, alışveriş merkezlerinde ziyaretçilere 
sadece perakendede kalmayarak daha uzun 
soluklu hizmetler sağlayabilmek öncelikli 
hale geldi. Ziyaretçilerin taleplerine cevap 
vermekten öte, henüz gün yüzüne çıkma-
mış ama talep edilebilecek ihtiyaçları da ön-
görerek dönüşümün rotasını çizmek gereki-
yor. Trend oluşturmaya yönelik bu hamleler 
ve fonksiyon değişiklikleri, denenmemiş 
pazarlama taktikleri ve çapraz promosyon-
larla desteklenerek ziyaretçilerin beğeni ve 
kullanımlarına sunuluyor.

Artık alışveriş trendleri sadece görsel ola-
rak beğenilen ürünlerin satış cirolarının 
yüksekliğine göre değil, bulunulan mekânı 
bir yaşam merkezi haline dönüştürme ka-
biliyetine göre ölçülüyor. Ziyaretçilerin ye-
niden deneyimlemek için sabırsızlanacağı 
aktivitelerin var olduğu yaşam merkezleri 
yaratılmaya çalışılıyor. Konforlu alışverişin 
yanında sunulan tamamlayıcı hizmetlerle 
alışveriş merkezinde daha fazla zaman ge-
çirilmesi ve böylelikle ziyaretçilerde ezber 

Deniz BozanDeniz Bozan
Tepe Emlak Yatırım Tepe Emlak Yatırım 

Genel MüdürüGenel Müdürü

YENİ DÜNYA 
KOŞULLARINDA 
YENİ NESİL AVMLER

yaratılmasına özen gösteriliyor. Artık, alış-
veriş merkezlerinin içinde paylaşımlı çalış-
ma ortamları, sağlık ve eğitim fonksiyonları, 
spor ve aktivite alanları, geniş yankı bulan 
ve katılımcısı yüksek festivaller oldukça fazla 
beğeni topluyor. 

Hemen şimdici ve dikkati çok çabuk farklı 
yön ve trendlere kayan bir Z kuşağı var ki, 
artık tüm geliştirmeleri onları da hesaba 
katarak kurgulamak gerekiyor. Teknolojik 
gelişmelere en hızlı ayak uyduran ve bun-
ları da bir o kadar çabuk tüketen Z kuşağını 
devamlı ziyaretçi kitlesine katmak onların 
dünyasını anlamaktan geçiyor. 

Sosyalleşmelerini dijital ortamlarında kur-
dukları dünyada kendilerini göstermek ve 
popüler olmak olarak tanımlayan Z kuşağını 
daha fazla hayatla etkileşim içine sokacak 
alanların geliştirilmesi gerekiyor. Dolayısıy-
la, her yaştan ziyaretçiye kendilerini özel 
hissettirecek deneyim alanları, gerek alışve-
riş merkezlerinin iç sirkülasyon mahallerin-
de gerekse açık alanlarında kurgulanmaya 
devam ediyor.

Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alışveriş 
merkezlerinin en önemli gündem maddeleri 
arasında yer alıyor. Elektrik ve su tasarrufu 
bilinciyle hareket etmek, enerjiyi güneşten 
elde etme konusunda atılan adımlar ve ku-
rulan sıfır atık sistemleri ile doğaya, çevreye 

ve tüm canlılara faydalı olacak çözümler 
üretmek ve faaliyetleri bu çerçevede sür-
dürmek öncelikli hale geldi. 

Günümüz ekonomik koşullarında geniş-
çe yer bulan ve organize perakende sek-
törünü yakından ilgilendiren tamamlayıcı 
fonksiyonlara olan ihtiyaçlar, ticari gayri-
menkullerin dönüşüm yolculuğunda farklı 
durakların da oluşmasına zemin hazırladı. 
Pandemi dönemi ve sonrasında depolama, 
ara depolama ve teslimat alanlarına olan 
artan talep erişilebilirlik özelliklerine göre 
alışveriş merkezlerinin farklı konumlanma-
sını sağladı. Ölçek ekonomisinin etkileriyle 
dönemsel kiralamalar, mobil uygulamalar, 
ödünç alma sistemleri ve son dönemde 
alışveriş dünyasında kendini gösteren 2.el 
satış mağazaları da mağaza karması kurgu-
sunu yeniden şekillendiren ve farklılaştıran 
açılımlar içinde yerini aldı.

Alışveriş merkezlerinin olanakları, artık 
standartların yanında çok daha fazla oran-
da sunduğu hizmetlerin erişilebilirliğine, 
bölgenin demografisine ve ziyaretçilerin 
kişiselleştirilmiş taleplerine göre şekilleni-
yor. Hizmet kalitesinden ödün vermeyen, 
ihtiyaçlara hızlı cevap verebilen, konforlu 
bir yaşam merkezi olma yolunda dönüşen 
alışveriş merkezleri, lokaldeki yerlerini sağ-
lamlaştırırken rekabette de bir adım öne 
çıkacak.
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SİİRT’n lk STARBUCKS, PENTİ, MADAME COCO mağazaları ve bölgenn
2. WATSONS mağazası NTS DANIŞMANLIK projes SİİRT PARK AVM’de
açıldı. 16.500 metrekare toplam kralanablr alana sahp olan, Türkye’nn
önde gelen mağazalarının yer aldığı, Srt halkının rahatça zaman geçrp,
alışverş yaptıkları Srt Park AVM bölgenn cazbe merkez olmuştur.

SİİRT PARKSiirt

Kralaması NTS DANIŞMANLIK, yatırımı ve İnşaatı KREM
ŞİRKETLER Grubu tarafından gerçekleştrlen Düzce
KREMPARK AVM’de Grats, Paulmark ve Ced-Go açıldı.
Düzce’nn lk ve tek alışverş merkez olma özellğne sahp
KREMPARK AVM 34500 metrekare kapalı alana sahp Ankara,
İstanbul ve Zonguldak gb öneml llermzn yol güzergâhı
üzernde olup şehr merkeznn de tam kalbnde
konumlanmaktadır. 

KREMPARKDüzce

" Yatırımlarınıza 
Değer Kazandırır"
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AVM’LERDE REKABET NOKTASINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
ÇALIŞMALARI NE OLMALI?
Ziyaretçilerimize konforlu bir alışveriş dene-
yimi sunmak için Korupark AVM ; enerji kay-
naklarını daha verimli kullanacak cihazları 
tercih etmekte, ziyaretçi sayısına göre iklim-
lendirme ve havalandırmasını planlamakta-
dır. Gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya 
bırakmak için karbon ayak izini küçültmek 
için çalışmalarına devam etmektedir. Güneş 
enerji santrali kurarak kendi enerjisini kendi 
üretecek ve kendi kendine yeten bir AVM 
olacaktır.

2023 AVM’lerde çekim gücü olarak ne 
yapılmalı ?

Öne çıkan markalar: Alışveriş merkezlerinde 
popüler markaların mağazalarının yer alma-
sı, müşterileri çekmek için önemlidir. Ko-
rupark marka karması ile ziyaretçilerini bu 
noktada mutlu ediyor. Alışveriş merkezleri 
tüketicilerin zihninde uygun imaj yaratarak, 
onları memnun ederek kendilerine rekabet 
avantajı sağlamaktadırlar. Müşteriler belli 
bir işletmeye yalnızca reklam, kalite, fiyat ve 
hizmetle sadık değillerdir.  Kurumun içinde 
müşterilerin,  onların hislerinden anlayan,  
yaşam şartlarını iyileştiren, koruyan ve on-
lara değer veren bireylerin varlığına da ih-
tiyaçları vardır.

Eğlence ve sosyal etkinlikler: Alışveriş mer-
kezlerinde eğlence ve sosyal etkinlikler dü-
zenlemek, müşterileri çekmek için faydalıdır.
Konum: Alışveriş merkezlerinin konumu, 
ulaşım ve otopark hizmetleri müşterilerin 
konforunu arttırmak için önemlidir.

Müşteri hizmetleri: Alışveriş merkezlerinde 
iyi bir müşteri hizmeti, müşterilerin tekrar 
geri dönmelerini sağlamak için önemlidir. 
Müşteri hizmetleri sadık müşteri yaratmanın 
anahtar faaliyetlerinden biridir. Hizmetin 
türü ve düzeyi müşteri sadakati sağlamanın 
önemli bir yoludur. Bu yolun kullanılmasın-
daki başarı ise, uygulanan hizmet strateji-
lerine bağlıdır. AVM’yi tekrar ziyaret etme 
ve ağızdan ağıza iletişim üzerinde, AVM’yi 
tekrar ziyaret etmenin müşteri sadakati ve 
ağızdan ağıza iletişim üzerinde ve müşteri 
sadakatinin ağızdan ağıza iletişim üzerinde 
pozitif etkileri olduğu tespit edilmiştir.

2023’ planladığınız müşteri memnuniyet 
konusunda yapılan çalışmalar ve etkin-
likler
 
Müşteriler belli bir işletmeye yalnızca rek-
lam, kalite, fiyat ve hizmetle sadık değiller-

dir. Kurumun içinde müşterilerin,  onların 
hislerinden anlayan,  yaşam şartlarını iyileş-
tiren, Koruyan ve onlara değer veren birey-
lerin varlığına da ihtiyaçları vardır. Bizlerde 
bu noktada çok yakın zamanda APP uy-
gulamamızı hayata geçirerek Mağazaların, 
etkinlik noktalarının, çok sayıda insanın bu-
luşma noktası olan bu merkezler, mobil uy-
gulamalar sayesinde müşterilerine yaşattığı 
alışveriş ve kullanıcı deneyimini çok daha 
yüksek noktalara taşıyabileceğiz. Doğru 
özelliklerle donatılmış bir AVM uygulaması, 
hem müşterilere, hem mağazalara, hem de 
AVM yönetimine çok sayıda avantaj sağla-
yabiliyor.

Tüketici davranışı takibi: Tıpkı sadakat kart-
ları gibi, alışveriş merkezi uygulamaları da 
tüketici verilerini depolamak ve müşterile-
rin alışveriş alışkanlıklarının takibini sağla-
mak için uygun bir zemin yaratabiliyor. Her 
alışverişte uygulama kodunun kasalara gi-
rilmesi gibi basit yöntemlerle toplanan ilgi 
alanları, tüketim sıklığı, AVM içinde geçirdi-
ği vakit gibi müşteri verileri, satışı artırmaya 
yönelik çalışmalar kapsamında detaylı bir 

havuz oluşturabiliyor. Ayrıca zamanla alış-
veriş merkezinde daha az zaman geçirdiği 
gözlemlenen müşteriler, mobil uygulamala-
rın anlık bildirimleri ile tekrar AVM’ye gel-
meleri için teşvik edilebilir.

Kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi: Gide-
rek mobilleşen dünyada hemen hemen 
her sektörden firma, müşterilerinin hayatını 
kolaylaştırmak adına mobil uygulamaların 
gücünden yararlanıyor. Alışveriş merkezle-
rinin de ziyaretçilerine kusursuz bir alışveriş 
ve kullanıcı deneyimi sunması  uygulamalar 
sayesinde kolaylaşabiliyor.

Son olarak 2023 yılına başlarken çok eğ-
lenceli bir sömestr etkinliği gerçekleştirdik. 
Korupark,  ara tatilinde minik misafirleri için 
özel olarak tasarlanmış birbirinden güzel 
aktiviteleriyle okul yorgunluğunu unutturdu 
yeni döneme başlayacak minik ziyaretçileri-
ne moral oldu.

21 Ocakta başlayan ara tatil programı Ko-
rupark’ın minik ziyaretçileri için eğlenceli 
zamanlar geçirdikleri yaratıcı atölyeler, spor 
aktiviteleri, dans ve harika gösterilerle hızını 
hiç kesmeden devam etti.

30 Ocak – 5 Şubat Tarihlerinde Paw Pat-
rol’ün süper kahramanları Chase ve Mars-
hall ile tanışma fırsatını yakalayacak ve et-
kinlik alanında eğlenceli ve macera dolu bir 
hafta geçirecekler.

Korupark sevgililer günüde de farklı fotoğ-
raf köşeleri  ile ziyaretçilerine tatlı anılar bı-
raktırmaya devam edecektir.

Feyza Acar SönmezerFeyza Acar Sönmezer
CSM Torun AVM Genel Müdür Yardımcısı / Assistant General ManagerCSM Torun AVM Genel Müdür Yardımcısı / Assistant General Manager
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GÜLER SABANCI: CUMHURİYETİN 100. YILINA GİRERKEN
 TAMAMLANMAMIŞ BİR MESELEMİZ VAR

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, gelecek için umutlarını ve beklentilerini içeren bir mektup yayın-
ladı. Güler Sabancı, “Cumhuriyetin 100. Yılına Girerken Tamamlanmamış Bir Meselemiz Var” başlıklı mektubunda kadın-

lar ve kız çocukları için “fırsat eşitliği” konusuna vurgu yaptı.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler 
Sabancı, Cumhuriyetin 100. yılına girerken 
Cumhuriyetin yeni yüzyılına dair kararlarını, 
beklentilerini ve umutlarını dile getirmek 
amacıyla bir mektup yayınladı. Geçen yıl bu 
kapsamda ilk mektubunu paylaşan Saban-
cı’nın bu yılki mektubu “Cumhuriyetin 100. 
Yılına Girerken Tamamlanmamış Bir Mese-
lemiz Var” başlığını taşıyor. 

Kadınlar ve kız çocukları için fırsat eşitliği 
vurgusuyla hazırlanan mektupta Güler Sa-
bancı, “Son yıllarda peş peşe gelen pande-
mi, savaş ve ekonomik zorluklar, hepimizin 
geleceğe dair beklentilerinde belirsizlik ve 
güvensizliğe yol açtı, eşitsizliklerin derinleş-
mesine sebep oldu. Hem ülkemizde hem de 
dünyada eşitsizliklerden en fazla etkilenen 
grupların başında ise yine kadınlar ve kız 
çocukları geldi. Ekonomik zorluklar, bakım 
yükü, şiddet ve cinsiyet temelli ön yargıla-
rın artmasıyla işe, eğitime ve sosyal hayata 
erişim konularında daha da geriye düştük. 
Ülkemizin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Ke-
mal Atatürk, Cumhuriyetin temellerinin atıl-
dığı dönemde ‘Yalnız erkeklerin ilerlemesiy-
le o millet yükselemez.’ sözüyle kadınların 
hayatın her alanında eşit bir konumda bu-
lunmasının gelişmiş bir toplum için vazge-
çilmez olduğunun altını çizmiş ve kadınların 
bu mücadelede önünü açmıştı. Ancak Cum-
huriyetimizin 100. yılına girerken bugüne 
kadar elde ettiğimiz kazanımlara rağmen 
hala olmamız gereken noktada değiliz.” ifa-
delerini kullandı. 

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2022 yılında 
yayımladığı Küresel Cinsiyet Uçurumu Ra-
poru gibi birçok raporun da kabul edilemez 
nitelikteki bu durumu tüm ciddiyetiyle göz-
ler önüne serdiğini belirten Sabancı, “Kay-

Güler SabancıGüler Sabancı
Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 
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bedecek daha fazla zamanımız yok” diyerek 
“Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken sa-
dece kazanımlarımıza değil, başaramadık-
larımıza da odaklanmalı ve pek çok alanda 
kendini gösteren eşitsizliklerle mücadele 
etmek için titizlikle çalışmaya devam etme-
liyiz.” dedi.

“Kız Çocuklarının Eğitiminde Hala Olma-
mız Gereken Noktada Değiliz”

Güler Sabancı, kız çocuklarının eğitime ka-
tılması için önlerinde bulunan bariyerlerin 
kalkması gerektiğini belirterek şunları kay-
detti: 

“Fırsatların, ancak tüm çocuklar için eşitlik 
ilkesiyle ortaya koyulduğunda kıymet ka-
zandığına inanıyoruz. Kız çocuklarının hayat 
boyu karşılarına çıkarılan toplumsal cinsiyet 
rolleriyle mücadele edebilecek özgüvene 
kavuşması ve çocukların eşitlikçi bir bakış 
açısıyla büyüyebilmesi için özellikle ailelere 
önemli bir görev düşüyor. Ailede başlayan 
eşitliğin, eğitim sisteminde de aynı şekilde 
desteklenmesi gerekiyor. Ne mutlu ki ülke-
mizde kız çocuklarının eğitime erişimi ko-
nusunda kamu kurumlarının ve sivil toplum 
kuruluşlarının çabaları sayesinde önemli ka-
zanımlar elde ettik. Zorunlu eğitim kademe-
lerinde okullaşma oranlarımız yüzde 90’lara 
ulaştı. Ancak okullaşma oranlarının artması 
kadar üzerine hassasiyetle eğilmemiz gere-
ken bir diğer konu ise eğitimin niteliği ve 
öğretmenlerin desteklenmesidir. Bununla 
birlikte kız çocuklarının eğitimi özelinde de 
çözülmesi gereken önemli meseleler var. 
Bugün çeşitli sebeplerden okula gidemeyen 
yüz binlerce kız çocuğu olduğunu biliyoruz. 
UNICEF’e göre dünya genelinde 129 milyon 
kız çocuğu okula gidemiyor. Bununla mü-
cadele edebilmek için kız çocuklarının eği-
timde kalmasının önünde engel olabilecek 
erken yaşta ve zorla evlilikler, ev içi bakım 
yükü, regl tabusu, engellilik, yoksulluk gibi 
durumların üstünün kapanmaması ve bu 
meselelere göz yumulmaması gerekiyor.  

Başta aileler olmak üzere özel sektör, kamu, 
akademi ve sivil toplum olarak, kız çocukla-
rının eşitlikçi bir anlayışla nitelikli bir eğitim 
alması ve meslek sahibi olması için önlerini 
açacak itici güç olmalı ve bunun için var gü-
cümüzle, taviz vermeden çalışmalıyız.”

“Bilim ve Teknolojide Kadınlar Eşit Şekil-
de Var Olmalı”

Sabancı, kız çocuklarının kendilerine fırsat 
verildiğinde dünyayı değiştirecek başarılar 
elde ettiğine değinerek, “Yeni yüzyılda üze-
rine daha çok eğilmemiz gereken bir diğer 
konu ise, kız çocuklarının istedikleri meslek-
leri seçebilmeleri ve daha az temsil edildik-
leri bilim, teknoloji, mühendislik, matematik 

gibi alanlarda da ilerleyebilmelerini sağla-
maktır. Bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği 
günümüzde, kız çocukları meslek seçiminde 
hala önlerine çıkarılan toplumsal cinsiyet 
rolleriyle mücadele etmek zorunda kalıyor. 
Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’na göre 
ülkemizde yükseköğrenimde STEM alan-
larını tercih eden kadınların oranı sadece 
yüzde 14. Cumhuriyetin 100. yılına girerken 
bu oranı asla kabul edemeyiz. Kız çocuk-
larının kendilerine STEM alanında hedefler 
koyabilmesi için yine eğitimin niteliğinin 
artırılması için çalışmak, kızları bu alana gir-
meye teşvik etmek ve mesleklerdeki cinsi-
yet eşitsizliğiyle mücadele edebilmek için 
bu konuyu sürekli gündemde tutmak ge-
rektiğine inanıyorum. Çünkü biliyoruz ki; kız 
çocuklarına fırsat verildiğinde, hayallerinin 
peşinden koşup dünyayı değiştirecek başa-
rılar elde ediyorlar. Atatürk’ün mirası Genç 
Cumhuriyetin ilk kadın tıp doktoru olan 
merhum Safiye Ali’den, ilk kadın sümerolog 
Muazzez İlmiye Çığ’a, dünyada ilk kez kara 
deliğin görüntülenmesini sağlayan astrofi-
zikçi Prof. Dr. Feryal Özel’den, pandeminin 
yönünü değiştirecek aşıyı geliştiren Prof. Dr. 
Özlem Türeci’ye kadar, tüm dünyaya ilham 
veren kadınların başarılarını gururla takip 
ediyoruz.”  ifadelerine yer verdi.

Bir Kız Çocuğu Değişir, Dünya Değişir

Sabancı Vakfı’nın 11 Ekim Dünya Kız Ço-
cukları Günü’nde yayınladığı ve gerçek bir 
hikâyeye dayanan filminde Sivas’ın Kollu-
ca köyündeki kadın doktorların tüm ülke-
ye örnek olması gerektiğini belirten Güler 
Sabancı, “Kız çocuklarına inandığımızda ve 
onların önlerindeki engelleri kaldırdığımız-
da geleceğin başarılı ve ilham veren kadın-
larına dönüştüklerini görüyoruz. Bunu en iyi 
gözlemlediğimiz yerlerden biri Sivas’ın Kol-
luca köyü oldu. Sabancı Vakfı olarak bu yıl 
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde fır-
sat eşitliğinin önemine değindiğimiz ‘Bir Kız 
Çocuğu Değişir, Dünya Değişir’ mesajıyla 
ülkemizden içimizi ısıtan gerçek bir hikâyeyi 
ekranlara taşıdık. Hikayemizde bir kız çocu-
ğunun tıp fakültesini kazanmasıyla köydeki 
diğer kız çocuklarına, ailelerine, çevresine 
örnek olmasını ele aldık. Bugün 200 nüfuslu 
Sivas’ın Kolluca köyü onlarca kadın doktor 
yetiştirdiyse, bunu kız çocuklarının azmi ve 
onlardaki potansiyeli görüp onlara cesaret 
veren ve fırsatlar sunan aileleri mümkün kıl-
dı. İnanıyoruz ki hayallerinin peşinden git-
mesi için fırsat verilen bir kız çocuğunun ha-
yatındaki küçük bir değişim, kartopu misali 
büyüyecek ve ülkesini, hatta dünyayı değiş-
tirme gücüne sahip olacak. Bizlerin görevi 
de iyi örnekleri çoğaltmak, daha fazla görü-
nür kılarak, başka ailelerin ve başka köylerin 
cesaretini arttırmaktır.” dedi.

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamak 

Doğru Bir İş Kararıdır”

Kadınların istihdama katılımının artmasının 
şirketleri de pozitif olarak etkilediğini ak-
taran Sabancı, “Eğitimle birlikte, kadınların 
çalışma hayatında da var olmasının temel 
bir hak ve toplumsal gelişme için itici güç 
olduğunu biliyoruz. Küresel verilere baktı-
ğımızda, son 30 yılda kadınların iş gücüne 
katılımlarının artması sadece kendilerinin 
sosyo-ekonomik durumlarını değil; aileleri-
ni, çevrelerini ve tüm toplumu etkiliyor. 
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün yürüttüğü 
bir araştırmaya göre toplumsal cinsiyet eşit-
liğine yönelik iç politikaları olan, kadınların 
iş gücüne katılımını destekleyen şirketlerde 
verimlilik ve itibar yüzde 60 oranında artış 
gösteriyor. Pek çok şirkette yapılan benzer 
araştırmalar gösteriyor ki şirketler açısından 
toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek ve 
kadınların eşit şekilde istihdama katılımı-
nı sağlamak ‘doğru bir iş kararı’dır. Önü-
müzdeki dönemde de doğruyu ve başarıyı 
arayan iş dünyasının azimle çalışan eğitimli 
kadınları iş hayatına kazandırmak için daha 
güçlü adımlar atacağına eminim. İş hayatın-
da kadınların daha fazla yer alması, kariyer-
lerinde üst basamaklara gelmesi ve özellikle 
STEM alanlarında kadın oranlarının artması 
için iş dünyasının çekici bir güç olacağına 
inanıyorum.” diyerek kadınların her alanda 
olduğu gibi iş hayatına da eşit katılımının 
desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. 

“Eşitlik İçin Kararlılıkla Çalışmaya Devam 
Edeceğiz”

Cumhuriyetin yeni yüzyılında kadınlar ve kız 
çocukları için fırsat eşitliği yaratmak adına 
çalışmaya devam edeceklerini aktaran Sa-
bancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler 
Sabancı, “Bugüne kadar olduğu gibi, Cum-
huriyetimizin ikinci yüzyılında da kadınların 
ve kız çocuklarının hayatın her alanında eşit 
şekilde var olması için ısrarla, suyun taşı del-
mesi misali bir kararlılıkla çalışmaya devam 
edeceğiz. Üzerimize düşen görev, başta ka-
dın hareketi olmak üzere eşitlik mücadelesi 
veren sivil toplum kuruluşlarını destekle-
mek, iyi örnekleri görünür kılmak, devlet ku-
rumları, özel sektör ve akademi paydaşlarıy-
la iş birliği içerisinde olmaktır. Mektubumun 
başında da söylediğim gibi, yarım kalmış bir 
mesele olan bu eşitlik mücadelesinde artık 
kaybedecek daha fazla zamanımız yok.  He-
pinize bu yolda eşitlikçi bir toplum hayaliyle 
emin adımlar atacağımız mutlu bir yıl dili-
yor, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlu-
yorum.” satırlarıyla mektubunu tamamladı. 
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Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nun Yıllık Toplantısı kapsamında gerçekleşen “Yapay Zekâya 
Özenle Yatırım Yapmak” konulu panele konuşmacı olarak katılan Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Hanzade Doğan, yapay zekâ teknolojisinin iş ve insan yaşamında yarattığı olumlu değişimler ve sorumlu 
yapay zekâ uygulamasının gerekliliği hakkındaki görüşlerini paylaştı. 

HANZADE DOĞAN: “SORUMLU VE ETİK YAPAY ZEKÂ 
İNSANLIK İÇİN ZORUNLULUK” 

Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Hanzade Doğan, İsviçre'nin Da-
vos kentinde her yıl uluslararası katılımla 
düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu Yıllık 
Toplantılarına katıldı. Toplantılar kapsamın-
da “Yapay Zekâya Özenle Yatırım Yapmak” 
başlıklı bir panelde de konuşmacı olarak yer 
alan Doğan toplantılara ilişkin değerlendir-
melerini paylaştı.

Toplantının ana temasının “Parçalanmış Bir 
Dünyada İş Birliği” olduğunu hatırlatan Do-
ğan, Davos gündemini bu sene Rusya-Uk-
rayna savaşı, bununla gelen jeopolitik risk-
ler, tüm dünyada ortaya çıkan enflasyon, 
büyümeye dair riskler, finansal sektöre dair 
kırılganlıklar, iklim riskleri ve teknolojinin 
beraberinde getirebileceği yıkıcı etkiler gibi 
konuların oluşturduğunu ifade etti. Bu ana 
temayı özellikle dünyanın karşı karşıya ol-
duğu risklere karşı iş birliği içinde çözüm 
arama arayışına odaklanması nedeniyle 
kıymetli bulduğunu dile getiren Hanzade 
Doğan, “ Toplantılarda bu konulara dair iş 
birliğinin sadece kısa vadede bu sorunları 
çözmek için değil, uzun vadeli yapısal çö-
zümler üretmek için de önemli olduğu vur-
gulandı. Hem katıldığım toplantılarda hem 
de birebir yaptığım görüşmelerde içinde 
bulunduğumuz dönemin getirdiği risklere 
karşı iş birliğinin önemi ve hem şirketlere 
hem kamuya düşen görevler üzerine ko-
nuşuldu. Biz de iş insanları olarak buradan 
aldığımız ilhamla ve içgörüyle kendi iş ya-
pış şeklimizi nasıl gözden geçireceğimizi 
değerlendirme fırsatı bulduk.” şeklinde ko-
nuştu.

“Sorumlu ve etik değerlerimizle uyumlu 
yapay zekâ uygulamalarını benimsiyo-
ruz”

Hepsiburada olarak kurulduğumuz ilk gün-
den itibaren ülkemizin dijital dönüşümüne, 
gelişimine kaldıraç olma misyonunu be-
nimsedik. Teknoloji gücümüzü her zaman 
yerleşik sektörleri yıpratmaya yönelik ola-
rak değil; onları geliştirmeye destek olmak, 
birlikte büyümek ve dijitalleşmelerinin hızlı 
sağlanması doğrultusunda kullanıyoruz. Ya-
pay zekâ çalışmalarımızı da aynı felsefe ile 

devam ettiriyoruz. Biz sorumlu ve ahlaklı ya-
pay zekâ uygulamalarını benimsiyoruz.

Bu yönde attığımız adımlarla, Türk Patent 
kurumumuz tarafından patent verilen rota 
optimizasyonu modelimiz kuryelerimizin 
kat ettiği mesafede %8 tasarruf sağlıyor.   
Platformumuzdaki 94 bin aktif KOBİ’nin kul-
lanımına açtığımız öneri motoru peraken-
denin satışlarını artırıyor. İnsansız çalışan 
mağazamızda yapay zekâ algoritmalarımızı 
benzer yönde geliştiriyoruz.

Konuşmasında, robotların ve yapay zekâ-
nın “insanların yerini alacakları” endişesinin 
yaygınlığına dikkat çeken Hanzade Doğan, 
“Yapay zekânın insanların yerini alacağına 
değil, insanların gelişimini destekleyeceği-
ne inanıyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde 
ilerletiyor, yapay zekâ algoritmalarını mev-
cut görevlere dâhil olacakları şekilde eğiti-
yoruz.” dedi.

Her Ülke Kendi Yapay Zekâ Stratejisine 
Sahip Olmak Zorunda

Her ülkenin kendi yapay zekâ stratejisine 

sahip olmasının zorunluluğundan da bah-
seden Hanzade Doğan, “Ülkemizdeki en 
büyük Ar-Ge merkezlerinden birine sa-
hibiz ve merkezlerimizde 1000’den fazla 
mühendis istihdam ediyoruz. Bu açıdan 
kullandığımız teknolojileri dışarıdan ihraç 
eden değil, bu teknolojileri üretip gelişti-
ren bir şirketiz. Gelişen teknoloji ve yapay 
zekâ uygulamaları nezdinde, bir anlamda 
devlet açısından da milli güvenliğin sağ-
lanması kritik bir hal alıyor. Kendi vatan-
daşlarımızın ve müşterilerimizin verilerini 
korumak en önemli görevlerimiz arasında. 
Teknoloji bağımsızlığı, teknoloji alanında 
geliştirdiğimiz yetkinlikler ölçüsünde olu-
şuyor. Amerika ve Avrupa’nın, Çin’in ken-
di ülkelerindeki teknoloji şirketlerini satın 
almasını yasaklaması teknolojiyle oluşabi-
lecek tehditlerin bir göstergesi. Bu bağ-
lamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 
yayınladığı ‘Ulusal Yapay Zekâ’ stratejisine 
tam desteğimiz var. TÜBİTAK iş birliğimiz 
ile e-ticaret alanında yapay zekâ yetkinlik-
lerinin ülkemizde geliştirilmesine yönelik 
bir yetkinlik merkezi kurduk. Burada çok 
çeşitli öncü projeler üzerinde çalışıyoruz.” 
şeklinde konuştu.  

Hanzade Doğan Hanzade Doğan 
Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı 
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SMG’NİN ŞARKILARI AŞKINIZA EŞLİK EDECEK
Dijital müzik yayıncılığının lider şirketi SMG, 14 Şubat’a özel hazırladığı aşk şarkıları listesi ile, alışveriş merkezlerinden resto-

ranlara kadar farklı lokasyonlarda romantik anlar yaşatacak. 

SMG, alışveriş merkezlerinden otellere, res-
toranlardan eğlence merkezlerine kadar 
950’nin üzerinde firmanın 13 bini aşkın ya-
kın noktasında hizmet vermeye devam edi-
yor ve talep eden işletmelerde 14 Şubat’a 
özel aşk şarkıları yayınlıyor. 

Aşk şarkıları listesi, SMG Müzik Departma-
nı tarafından oluşturuluyor. SMG Yönetim 
Kurulu Başkanı Gül Gürer Alimgil, günümü-
zün popüler şarkılarından geçmişe uzanan 
listelerde, herkesin kendisinden bir parça 
bulduğunu söylüyor.  

Sevgililer Günü’ne özel şarkıları markanın 
kimliği, konsepti, hizmet verilen bölgenin 
kültürel yapısı ve müşteri kitlesine göre 
belirlediklerini ifade eden Alimgil, “Mağa-
zalarda sabah saatlerinde daha hafif tem-
polu müziklerle yayını başlatıp, ilerleyen 
saatlerde daha coşkulu türlere geçiyoruz. 
Restoranlarda lounge, soft caz öneriyoruz. 
SPA’larda ise zen-relaxing müzikler seçiyo-
ruz” diyor.

Sevgililer Günü’ne Özel Anonslar

Müşterilerin satın alma kararlarını etkileyen 

anonslar özel günlerde daha çok önem ka-
zanıyor. SMG, profesyonel seslendirme sa-
natçıları tarafından seslendirilen ve anons 
departmanı tarafından yayına hazırlanan 
anonslarıyla, markaların kampanya ve et-
kinliklerini duyurmalarına ya da müşterile-
rine Sevgililer Günü mesajlarını iletmelerine 
olanak tanıyor. İstenildiği takdirde markala-
rın hazır anonsları da yayına eklenebiliyor. 
Anonslar, markanın istediği noktada, sıklıkta 
ve tarihte yayına alınıyor. Birden çok lokas-
yonu bulunan markalar için, her mağazaya 
ayrı anons yapılabiliyor. Personelin yayına 
müdahale etmesi istenmeyen sonuçlar do-
ğurabileceği için, anons yayınlarının akışı, 
SMG yönetimi tarafından uzaktan erişimle 
gerçekleştiriliyor. Anons girdiğinde duran 
müzik yayını ise anonsun ardından kaldığı 
yerden devam ediyor. 

SMG’nin Müzik Platformu Snapmu-
se’dan En Güzel Aşk Şarkıları

Snapmuse.com royalty free müzik platfor-
mu şu anda 200 ülkeden trafik alıyor ve 
200 binden fazla kayıtlı kullanıcıya ulaşmış 
durumda. Youtuberlar, Influencerlar, pro-
düksiyon ve reklam firmaları, yönetmen-

ler, firmalar için müziğin kullanılabileceği 
her alanda royalty-free içerikler sağlayan 
Snapmuse’da projeniz için, istediğiniz tarz-
da müzik bulmak mümkün. Sevgililer günü 
için yapılacak paylaşımlarda kullanmak 
üzere, aşk temalı müzikler de üye olunarak 
siteden indirilebilir. Sosyal medyada payla-
şılan videolarda popüler şarkıların kullanıl-
dığı durumda, sistem içerikleri bloklar veya 
içeriğin sesini kapatır. Telif hakkı yasaların-
dan dolayı bu işlem neredeyse tüm sosyal 
medya platformlarında gerçekleşmektedir. 
Bu sebepten dolayı “royalty-free” adı ve-
rilen telifsiz içeriklerin kullanılması gerekir. 
snapmuse.com platformu üzerinden üye 
olunarak, şarkılar indirilip dijital platform-
larda kullanılabiliyor. 30 günlük ücretsiz 
deneme süresi de bulunuyor. Platformda 
tüm hakları SMG’de bulunan 11.000'in 
üzerinde şarkı + 6.500 SFX bulunuyor. Si-
teye eklenen şarkıların tescili ve tüm dijital 
platformlarda koruması yapılmış durumda. 
Üyeler için aylık sınırsız şarkı indirme ve 
izlenme hakkı, Youtube, Facebook, Ins-
tagram, Twitch kanallarında %100 koru-
malı kullanım hakkı, ticari kullanım hakkı, 
içeriklere reklam alabilme gibi avantajlar 
sunuyorlar.

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



SMG’NİN ŞARKILARI AŞKINIZA EŞLİK EDECEK
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VIALAND VE VENEZIA ALIŞVERİS MERKEZLERİ ‘NİN AVM YÖNETİM 
DİREKTÖRLÜĞÜNE LEYLA ÖZDEMİR RASTGELDİ ATANDI

Bir yılı aşkın süredir Vialand AVM ve Venezia Outlet in Kiralama Direktörlüğünü yürüten Leyla Özdemir Rastgeldi, her yıl 
milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Venezia Outlet ve Vialand Alışveriş Merkezi’nin yeni Yönetim ve Kiralama Direktörü 

oldu.

Türkiye’de tema park, gösteri merkezi 
ve alışveriş caddelerini bir arada su-
nan konseptiyle bir ilki gerçekleştiren 

Vialand AVM ve bölgenin en önemli out-
let duraklarından biri olan Venezia Outlet 
Alışveris Merkezi Direktörlüğü’ne tecrübeli 
bir isim getirildi. Sektörde on beş yılı aşkın 
süredir deneyimi bulunan Leyla Özdemir 
Rastgeldi, 2021 yılı Kasım ayında Vialand 
AVM ve Venezia Outlet Alışveris Merkezi 
kiralama direktörlüğünden sonra, yeni yılda 
AVM Yönetim Direktörlüğünü de üstlene-
cek. 

Kariyeri boyunca AVM sektöründe birçok 
üst düzey görevlerde bulunan Leyla Özde-
mir Rastgeldi, Marmara Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. 
Rastgeldi, Amerika’nın Seton Hall Üniver-
sitesi’nde pazarlama eğitimi aldı. Profesyo-
nel iş hayatına 2002 yılında başlayan Leyla 
Özdemir Rastgeldi, 2007-2014 yılları ara-
sında Türkiye’de ve yurt dışında önde ge-
len birçok alışveriş merkezinde pazarlama 
yönetimi ve danışmanlığı görevini yürüttü. 
2010-2012 yılları arasında Cevahir Alışveriş 
Merkezi’nde Pazarlama Müdürü olarak ça-
lıştıktan sonra kariyerine Aqua Florya Alış-
veriş Merkezi’nde Pazarlama ve Kiracı İlişki-
leri Müdürü olarak devam etti.

2014 yılında Buyaka Alışveriş Merkezi Mü-
dürü olan Rastgeldi, dört yıl boyunca bu 
pozisyonda görev aldı. 2018 yılında Mar-
mara Forum Alışveriş Merkezi’nde Alışveriş 
Merkezi Müdürlüğü görevini üstlenen Rast-
geldi; kariyerine Vialand AVM ve Venezia 
Outlet’te Alışveriş Merkesi Yönetim ve Kira-
lama Direktörü olarak devam edecek. 
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TEPE HOME 
GENEL 
MÜDÜRÜ 
LEVENT 
ÇAPAN 2023 
TRENDLERİNİ 
AÇIKLADI

Tepe Home Genel Müdürü Levent Çapan, Tepe Home’un 2023 trendleri ve yeni koleksiyonları 
hakkında konuştu.

Son yıllarda hızlanan şehir hayatı, artan 
nüfus ile dekorasyon eğilimlerinin değişti-
ğini ifade eden Tepe Home Genel Müdürü 
Levent Çapan, daha küçük yaşam alanları-
na yönelişin beraberinde mobilya tarzını 
da şekillendirdiğini söyledi. “Daha küçük 
metrekareli alanlarda konfor ve fonksiyonu 
birlikte sunan ürünlere yönelim arttı” açık-
lamasında bulunan Levent Çapan sözlerine 
şöyle devam etti: “ Biz de bu doğrultuda 
küçülen yaşam alanlarına entegre edilebi-
lecek fonksiyonel özellikleri ile alan kaybı 
yaşatmayacak tasarımlara ağırlık veriyoruz. 
Tanımlarla sınırlandırılmayan, kategorize 
edilmeyen, farklı alanlara uyumlandırılabi-
len, kolayca adapte edilebilen modüler ve 
çok amaçlı ürünler tasarlıyoruz. Modüler 
koleksiyon çeşitliliğimiz ile oldukça fazla se-
çenek sunarak müşterilerimizin kendi kişisel 
kombinasyonlarını yaratmalarına olanak ta-

nıyoruz.” İfadesinde bulundu.

Fonksiyonellik ve estetik bir arada 

Fonksiyonelliğin ön planda tutulduğu ve 
aynı zamanda estetik ayrıntıları ile dikkat 
çeken bir tasarım çizgisinde ilerlediklerine 
dikkat çeken Çapan “Kalite ve konfor odaklı, 
yalın ama detaylarda saklı estetiği vurgula-
dığımız bir ürün gamına sahibiz. Tasarımla-
rımıza zamansız ve kullanan kişinin keşfine 
bırakılan ayrıntılar katmayı tercih ediyoruz. 
Mesela düz bir masif masanın yüzeyine 
yaptığımız telleme uygulaması ile müş-
terinin dokunarak keşfedeceği tasarımsal 
detaylar kullanıyoruz. Aynı zamanda açılan 
masalar, otomatik ledli gardıroplar, wireless 
şarj üniteli modüller gibi müşterimizin ha-
yatını kolaylaştıran mekanizmalarla fonksi-
yon ve teknolojik ayrıntılara da yer vermeye 

çalışıyoruz” dedi.

Sade ve doğal tonlar tercih ediliyor

Kumaşlarda ise daha sade ve doğal tonları 
ön planda tuttuklarını anlatan Levent Çapan 
“Döşemeli ürünlerde kendinden dokulu ku-
maşlar, dikiş detayları bu sezonda öne çı-
kıyor. Sezonun renk trendlerini barındıran 
farklı dokularda kumaşlarımızın yer aldığı 
kartelamızla da müşterilerimiz döşemeli 
ürünleri kendi zevkine göre kişiselleştirebi-
liyor. Panel ürünlerde ise; masif kullanılan 
zamansız tasarımları ve doğal renk tonlarını 
ön planda tutuyoruz. Aynı zamanda tasa-
rımlara şıklık ve ışıltı katan, müşterilerimizin 
de beğenerek tercih ettiği bronz ayna de-
taylı ürünlerimiz de 2023 koleksiyonlarımız-
da yerlerini alıyor” diyerek sözlerini nokta-
ladı.



ALIŞVERİŞİN YÖNÜ BELLİ!
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NEZİH KİTAP KIRTASİYE’DE HER YAŞTA VE
HER AMACA YÖNELİK ALIŞVERİŞ MÜMKÜN
1907 yılında Kadıköy’de kurulan Nezih Kitap Kırtasiye 100 seneyi aşkın süredir mağazalarında misafirleri-
ni oyuncak, kitap ve kırtasiye ürünleriyle buluşturuyor. Bugün İstanbul ve Ankara olmak üzere 30’u aşkın 
mağazasıyla ve dijital pazarda hizmet veriyor. Alışveriş merkezi ve caddeler Nezih’e ev sahipliği yapı-
yor.

Ürün çeşitliliği mağaza ’da geçirilen vakti 
arttırıyor.

Mağazalardaki kategori ve ürün çeşitlili-
ği mağazaya gelen misafir için alışverişi 
önemli ölçüde keyifli bir hale getirip alışve-
rişte geçirdiği zamanı arttırıyor. Mağazalar 
sadece ihtiyaca yönelik misafir ağırlamakla 
kalmayıp kişilerin keyifli vakit geçirip keşif 
yapabileceği bir alana dönüşüyor. Çeşitli-
likle kitap, oyuncak, hediyelik eşya reyonları 
eğlenceli alanlar ve bu sayede 7 den 70’e 
hitap ettiğini de söylemek mümkün. Nezih 
Mağazalarında gerçek anlamda bir çeşitlilik 
söz konusu özellikle oyuncak ve kırtasiye 
ürünlerinde ulaşılabilecek birçok paramet-
reye uygun seçenek bulunuyor.

E ticarette ihtiyaca yönelik pratik çözüm-
ler alışverişi cazip kılıyor 

E ticarette mağaza alışverişine kıyasla daha 
çok ihtiyaç odaklı, doğrudan zaman yöneti-
mi ve pratik bir alışveriş tercihi söz konusu. 
Kullanıcılar aradıkları ürünü hızla tüm de-
taylarıyla görüp gözlemleyip kıyaslayarak 
alışverişini yapabiliyor bu nedenle mağaza 
gezme kültüründen farklı cezbedici özellik-
leri olduğunu görüyoruz.

Ziyaretçilerin ürünü satın almasının bir-
çok nedeni olabiliyor

İhtiyaca yönelik ürünlere olduğu kadar hobi, 

hediye ve çok özel birçok alternatife mağa-
zalarda ve web sitesinde ulaşmak mümkün 
ürünü satın almayı cazip hale getiren birden 
fazla sebep bulunabiliyor ürünün ihtiyaç so-
nucu satın alınma güdüsünün yanı sıra ka-
litesi, kullanılabilirliği, hammaddesi ve hatta 
rengi gibi unsurlar etken olabiliyor. Özellikle 
Mağaza ziyareti bulunan alışverişlerde Ma-
ğaza iç tasarımı, ürün yerleştirmesi içerideki 

sıcaklık ve çalan müzik, koku dâhil birçok 
dinamik gezme eylemi gerektiren mağa-
zalarda misafirlerin ürünü satın almasında 
etkileyici olabiliyor. Bunun tam tersini web 
sitesi için alışverişe uygun satışa yönelik bir 
ara yüz olarak belirtebiliriz. Tüm bu dina-
mikler içinde Nezih Kitap Kırtasiye misafir-
lerine tüm detaylara önem vererek eşsiz bir 
alışveriş deneyimi sunmaya devam ediyor.
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Konser -Defile -İmza Günü -Basın Pr 
-Açılış Organizasyonu -Grafik Tasarım -Çocuk Etkinlikleri 
-Sosyal Medya Analizi -Söyleşi -Dijital Medya Pazarlama 

-Özel Etkinlikler -Tv&Radyo Prodüksiyon

www.fsreklam.com.trFarkindalikstudyosufarkindalikstudyosu

Stüdyosu
Farkındalık 
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NOCTURNE’DEN SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYE SEÇKİSİ

Şehirli kadınların modern ve dinamik stilini yansıtan NOCTURNE tasarımları, 
Sevgililer Günü için özgün birer hediye alternatifine dönüşüyor.

Hazır giyim sektörünün en yenilikçi tem-
silcilerinden NOCTURNE, modern ve ya-
ratıcı stiliyle ışıldayan kadınlara Sevgililer 
Günü’nde her biri arzu nesnesi niteliğinde 
hediye seçenekleri sunuyor. Konfor odaklı 
parçalardan göz alıcı tasarımlara, özenle 
bir araya getirilmiş tüm alternatifler farklı 
okazyonlara yönelik etkileyici görünümler 
vadediyor.

Kış şıklığına rafine bir yorum katan trikolar, 
kol detaylarıyla dikkat çeken gömlekler ve 
parlak dokuların hakimiyet kurduğu ce-
ket-pantolon takımları, 14 Şubat’ı zamansız 
bir sürprizle taçlandırmak isteyen erkeklerin 
radarına giriyor. Geniş yakalı veya etek kıs-
mında otrişlere yer verilmiş degrade elbi-
seler, günün her saati kullanılmaya uygun 
crop-top’lar ve tek omuz body’ler ise çarpı-
cı silüetler yaratmayı seven kadınlara hitap 
ediyor.

NOCTURNE’ün çok özel ayakkabı koleksi-
yonu da Sevgililer Günü’nde davetkar bir 
tavırla sahneye çıkıyor. Otriş, fiyonk gibi id-
dialı detaylara sahip sandaletler kombinle-
re hareket katmaya hazırlanırken, topukları 
taşlarla süslü zarif modeller yüksek plat-
formlu tasarımların cesur adımlarını izliyor.
NOCTURNE koleksiyonlarına; Türkiye’de 
Nişantaşı (Rumeli Cad.), Nişantaşı City’s, 
İstinye Park, Mall of Istanbul, Palladium, 
Aqua Florya, Akbatı AVM, Akasya AVM, 
Venezia Mega Outlet, Vadistanbul, Emaar 
Square Mall, Cepa AVM (Ankara), Midtown 
(Bodrum), Hilltown Karşıyaka (İzmir), Parkur 
AVM (Bursa), Sayapark AVM (Mersin), Land 
of Legends (Antalya), TerraCity (Antalya), 
Forum Trabzon, yurt dışında The Dubai 
Mall, Londra ve New York Wolf & Badger 
mağazaları ile nocturne.com.tr adresin-
den ulaşabilirsiniz. Dünya genelindeki tüm 
gönderimler ve yurt dışı operasyonları için 
www.shopnocturne.com adresini ziyaret 
edebilirsiniz.
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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 

NTS Danışmanlık 2007’ den beri perakende ve gayrimenkul sektöründe
Türkiye ve yurtdışında birçok başarılı projeye imza atmaya devam ediyor.
Bunun yanında İstanbul’da kurumsal ve bireysel denizcilik ve yelken eğitimi
veren en iyi yelken okulu olan Alfasail Yelken’in sponsoru. 

2016 yılından beri yelkene destek veren NTS Danışmanlık, yarıştıkları 2022
sezonunu da ödüllerle zirvede tamamladı. 16 Ocak 2023 tarihinde Moda Deniz
Kulübü’nde düzenlenen ödül töreninde 2022 yılı Türkiye Açık Deniz Yat Kulübü
Trofesi IRC3 sınıfı Şampiyonluk kupasını kaldırdı. Ayıca IRC3 ve IRC4 sınıfı genel
değerlendirmesinde 1.'lik kupasını aldı.

2022 Sezonunda NTS Danışmanlık Yelken Takımı ile kazandığımız ödüller;

 

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

NTS Danışmanlık 
Yelken Takımı 
Şampyonluk ödülünü aldı!



35

 Haberler / MALL&MOTTO



36

MALL&MOTTO / Haberler

SEVGİNİZİ HER GÜN GÖSTERECEK HEDİYELER ARZUM’DAN
14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevdiklerinizi en güzel kişisel bakım ürünleri ile şımartın. Şık ve kullanışlı Ar-
zum Kişisel Bakım ürünleri ile sevginizi her gün göstererek, sevdiklerinizin yaşamına güzellikler katın.

Tasarımlarıyla her alanda hayatınızı kolay-
laştıran Arzum, 14 Şubat Sevgililer Günü’n-
de sevgisini her gün yaşatmak isteyenlere 
birbirinden şık ve kullanışlı hediye seçenek-
leri sunuyor. Arzum Superstar Touch Saç 
Düzleştirici Fırça ve Arzum Profön Neo Pro-
fesyonel Saç Kurutma Makinesi, Arzum Vo-
lume Pro Hava Üflemeli Saç Şekillendiricisi 
ve Arzum Trace Pro 9 in 1 Erkek Bakım Set-
leri ile sevdiklerinizin yaşamına güzellikler 
katarak onları şımartın. 

İpeksi ve parlak saçlar

Sevgililer gününde sevdiğinize sağlıklı, par-
lak ve göz alıcı saçlar hediye etmek istemez 
misiniz? Arzum Superstar Touch Saç Düz-
leştirici Fırça ile saçlarınızı tararken bir yan-
dan da hızlı ve kolayca düzleştirebilirsiniz. 
Geniş ve sık seramik tarak dişleri saçı kavra-
yarak daha etkili bir düzleştirme sağlarken, 
soğuk tarak uçları şekillendirme esnasında 
kullanım kolaylığı sunar. Saçın doğal hacmi-
ni koruyan ve saçta kolayca kayan özel ta-
sarımıyla öne çıkan Arzum Superstar Touch, 
turmalin kaplaması sayesinde saçlarınızdaki 
elektriklenmeyi önleyerek ipeksi ve parlak 
görünüm sağlar. Her saç tipine uygun ola-
rak 160⁰C’den 220⁰C’ye kadar ayarlanabilir 
sıcaklığa sahip, hızlı ısınabilen Arzum Su-
perstar Touch düzleştirici fırça, saçınızı ideal 
bir görünüme kavuşturur. 30 dakika sonra 
otomatik kapanma özelliğiyle güvenliğinizi 
de düşünür. Arzum Superstar Touch, mü-
kemmel düz saçların hayalini kuran tüm ka-
dınları fazlasıyla mutlu ediyor.

Saçına değer veren kadınlar için

Sevdikleriniz kendine daha fazla zaman 
ayırsın istiyorsanız onları, Arzum’un saçına 
değer veren kadınlar için tasarladığı Arzum 
Profön Neo Profesyonel Saç Kurutma Ma-
kinesi ile tanıştırın.  Arzum Profön Neo’nun 
2300 W motor gücü ile saçınızı hızlıca ku-
rutabilir ve kolayca şekil verebilirsiniz. İnce 
form başlığı, maksimum hava üfleme basın-
cı ile saçlarınızı kolay şekillendirmenize yar-
dımcı olurken; profesyonel difüzör başlığı 
ise saçlarınıza ekstra hacim kazandırmanıza 
ve doğal dalgalara sahip olmanıza imkan 
tanır. 3 kademeli ısı ayarı ve 2 kademeli hız 
ayarına sahip Arzum Profön Neo ile eviniz-
de profesyonel saçlar yaratmak mümkün. 
Ayrıca biriken saç ve tozları kolayca temiz-
leyebileceğiniz çıkarılabilir hava filtresi ile 
kullanım kolaylığı sağlar. Arzum Profön Neo 
nar rengi ve şık tasarımı ile de göz kamaş-
tırıyor. 

İster düz ister dalgalı şekillendirme

Arzum Volume Pro Hava Üflemeli Saç Şekil-
lendiricisi ile saçınızı kısa sürede istediğiniz 
görünüme kavuşturmak ve iyi hissetmek 
elinizde. 1200 watt motor gücüne sahip Vo-
lume Pro ile saçlarınızı rahatça kurutabilir, 
güzelce şekillendirebilirsiniz. Sahip olduğu 
iyon teknolojisiyle elektriklenmeyi önleyen 
Arzum Volume Pro, saçlarınızın daha kolay 
taranmasını ve parlak görünmesini sağlar. 

Arzum Volume Pro, 21 ve 40 milimetrelik 
seramik fırçalarıyla her saç tipi ve uzunluğu-
na göre ister düz ister dalgalı şekillendirme 
imkânı sunuyor. Soğuk hava üfleme özel-
liğiyle de saçınızı şekillendirdikten sonra 
sabitlemeniz mümkün. Kurutma başlığı ile 
hava akışını yoğunlaştırarak hızlı kurutma 
sağlayan Arzum Volume Pro,  2 kademeli 
hız ve ısı ayarı, pratik kullanımıyla hayatınızı 
kolaylaştırıyor. Saçınızın doğallığını bozma-
dan istediğiniz tarzı yaratabilmek için Ar-
zum Volume Pro sevdiğinize yeter. 

Kusursuz ve hızlı tıraş kolaylığı

Arzum Trace Pro 9 in 1 Erkek Bakım Seti-
nin daha keskin ve uzun ömürlü paslanmaz 
çelik bıçakları maksimum hassasiyet sağ-
larken 0.5 mm hassasiyetle 40 farklı kesim 
ayarı ve şekillendirme sağlıyor. XL saç ve 
sakal kesme başlığı, 2 farklı ayarlanabilir saç 
ve sakal tarağı, folyo tıraş başlığı, burun ve 
kulak kılı düzeltici, detay düzeltici ve tarak 
olmak üzere geniş aksesuar seçeneklerine 
sahip Arzum Trace Pro 9 in 1, vücudun tüm 
bölgelerinde kullanım kolaylığı sunuyor. 1 
saat şarj ile 60 dakikalık kullanım sağlayan 
Arzum Trace Pro 9 in 1, pil seviyesi düştü-
ğünde yeniden şarj etmeden güç kaynağı-
na bağlı olarak kablolu veya şarjlı kullanım 
özelliğine de sahip. Üstelik bıçak ve tarakla-
rı gövdeden kolayca çıkarılabilir ve daha iyi 
bir performans için musluk altında yıkana-
bilir veya temizleme fırçası ile temizlenebilir. 
Arzum Trace Pro 9 in 1’in uzun ömürlü lit-
yum iyon pili yüksek performanslı kullanım 
sağlar. Kolay tıraş deneyimi sağlayan Arzum 
Trace Pro 9 in 1 sevdiğinizin tarzınızı yansı-
tırken hızlı tıraş keyfi sunuyor.

Bu Sevgililer Günü’nde sevdiklerinizin yaşa-
mına güzellik katacak tüm Arzum kişisel ba-
kım ürünlerine, Arzum satış noktalarından, 
online mecralardan ve arzum.com.tr adre-
sinden ulaşabilirsiniz.
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AVM’LERİN GÜVENİLİR TERCİHİ; FORM

TARIMSAL İNOVASYON MERKEZİ HEKTAŞ, 
DOĞAL HAVALANDIRMA VE AYDINLATMA İÇİN LAMİLUX’U SEÇTİ

İklimlendirme sektörünün öncü firmala-
rından Form, 58 yıllık tecrübesiyle alışveriş 
merkezlerinin iklimlendirme ihtiyacına kali-
teli çözümler sunuyor. Form, yerli üretim su 
kaynaklı ısı pompaları ve 40 yıldır temsilci-
ğini yürüttüğü Lennox marka paket klima-
larla Türkiye’deki pek çok AVM’nin güvenilir 
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 mo-
del kapasitesi ile bir projede gerekli olabi-

lecek tüm ihtiyaçlara çözüm sunuyor. 
Geniş çalışma limitleri sayesinde çevrim 
suyu sıcaklığının değişiminden bağım-
sız olarak yüksek performans sağlıyor. 
Opsiyonel yüzde 100 Taze Hava Eko-
nomizörü sayesinde direkt taze hava ile 
çalışma özelliğine sahip olan bu cihaz-
lar, AVM’lerin taze hava ihtiyaçlarını da 
karşılıyor. İstinyepark, Hilltown Bodrum, 
Midtown, Korupark, Adanapark, Akasya, 
Akbatı, Çamsanpark, Cevahir, Tempoint, 
Terracity, Vadi İstanbul, WaterGarden 
AVM gibi yüzlerce AVM referansına sa-
hip olan Form, gerek yerli ürünü gerekse 
ClimateMaster markalı ürünüyle su kay-
naklı ısı pompaları alanında uzun yıllar-
dır pazara öncülük ediyor. 

Hem doğal havalandırma hem de doğal ay-
dınlatmada enerji tasarrufu ve çevre dostu 
özellikleriyle öne çıkan Lamilux Çatı Işıklık-
ları, HEKTAŞ Tarımsal İnovasyon ve Dene-
yim Merkezi’nin tercihi oldu.

1956’dan günümüze Türkiye tarım endüst-
risine katkı sağlayan HEKTAŞ tarafından, 
Bursa Orhangazi’de kurulan Tarımsal İno-
vasyon, Eğitim ve Deneyim Merkezi, doğal 
havalandırma ve aydınlatma çözümleri için 
Form Endüstri Tesisleri’nin distribütörlüğü-
nü üstlendiği Lamilux Rooflight’ı tercih etti. 

Türkiye’nin en kapsamlı Ar-Ge tesisi olan ve 
607 dekarlık alana yayılan Tarımsal İnovas-
yon, Eğitim ve Deneyim Merkezi’nde, yapay 
ışığın zararları Lamilux Rooflight modüler 
ışıklık bantları ile minimuma indirgenecek. 

Sıfır enerjiyle çalışan doğal aydınlatma 
sistemi, enerji tüketim maliyetlerini dü-
şürürken yapay aydınlatmanın sebep 
olduğu ısı yükünü de azaltarak çevreyi 
koruyor. Ayrıca kolay açılıp kapanabilen, 
düşme emniyetli mekanizması ile daha 
sağlıklı bir ortam oluşturulmasına katkı 
sağlıyor. 

Estetik tasarımıyla entegre edildiği her mi-
mariye uyum sağlayan Lamilux, şimdiye ka-
dar üretilen ilk pasif ev onaylı çatı ışıklığı 
olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda, bu ürün 
şiddetli yağmur ve fırtına altında su yalıtımı 
test edilmiş dünya çapındaki ilk çatı ışıklığı 
olmasıyla da kullanılan mekanlara güven 
veriyor. 
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SAKARYA ŞEHİR HASTANESİ’NİN TERCİHİ CLİVET SANTRİFÜJ CHİLLER

TSE İDARİ BİNASININ İKLİMLENDİRME KONFORU MİTSUBİSHİ 
HEAVY İLE SAĞLANIYOR

İklimlendirme sektörünün köklü isimlerin-
den Form Endüstri Ürünleri, sunduğu çö-
zümlerle projelere değer katmaya devam 
ediyor. Sağlıklı iklimlendirme sistemlerinin 
öneminin her geçen gün arttığı bu dönem-
de, Sakarya Şehir Hastanesi’nin iklimlendir-
me için tercihi Form ürün gamında yer alan 
Clivet Santrifüj Chiller oldu.

Form, geniş ürün yelpazesi ve 58 yıllık sek-
tör tecrübesiyle, Sakarya Şehir Hastane-
si’nin iklimlendirme ihtiyacına Clivet Santri-
füj Chiller ile çözüm sunuyor.

Tüm sağlık ihtiyaçlarını ileri teknolojiyle do-
natılan tek bir kampüs içerisinde karşılaya-

cak olan Sakarya Şehir Hastanesi, 283.504 
m²’lik alanda 1000 yatak kapasitesi ile hiz-
met verecek. 4 ayrı hastanenin birleşimin-
den oluşacak bu hastane, sağlıklı iklimlen-
dirme adına Form güvenceli Clivet Santrifüj 
Soğutma Grupları’nı tercih ediyor. 

Form Endüstri Ürünleri’nin ürün gamında 
yer alan ve 20’den fazla patente sahip olan 
Clivet Santrifüj Soğutma Grupları, yüksek 
soğutma kapasitesi ve verimlilik değerleri 
ile işletmelerin tercihi oluyor. 

Patentli iki kademeli kompresör ve Back to 
Back Impeller dizayn özelliklerine sahip Cli-
vet Santrifüj Soğutma Grupları, ergonomik 

tasarımı ve daha az hareketli parçasıy-
la, uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. 
İki kademeli sıkıştırma çevrimi ile enerji 
verimliliğini yüzde 6 arttırıyor ve tek 
kademeli kompresörlü modellerine kı-
yasla, işletme masraflarını azaltıyor. Ci-
hazın motor yapısında bulunan çift kat 
ses geçirmez izolasyon, optimize edil-
miş pervane ve tünel tasarımı ile has-
tane gibi hassas ortamlarda kullanıma 
uygunluğuyla öne çıkıyor. 

Bununla birlikte üründe kullanılan çev-
re dostu R 134A gazı, daha az soğu-
tucu şarjı gerektiren yapısıyla yüksek 
enerji verimliliği sağlıyor.

Form MHI Klima Sistemleri, yüksek tekno-
loji ve enerji verimliliğine sahip ürün ga-
mıyla, farklı fonksiyonlardaki yapılara değer 
katacak iklimlendirme çözümleri sunmaya 
devam ediyor. Üstün Japon teknolojisiyle 
Form kalitesini bir araya getiren Form MHI 
Klima Sistemleri’nin başarılı referansları ara-
sına bir isim daha ekleniyor. TSE idari bi-
nasının iklimlendirme ihtiyaçları Mitsubishi 
Heavy VRF klima sistemleri ile karşılanacak.
Gücünü 58 yıllık Form tecrübesi ve Mitsu-
bishi Heavy’nin üstün Japon teknolojisinden 
alan Form MHI Klima Sistemleri, Ankara’da-
ki TSE (Türk Standartları Enstitüsü) idari 
binasının iklimlendirme ihtiyacına yüksek 

enerji verimliliğine sahip Mitsubishi Heavy 
Heat Pump ve Heat Pump Recovery VRF sis-
temleriyle çözüm sunuyor. 

TSE idari binasının iklimlendirmesi 74 adet 
Heat Pump dış ünite, 97 adet Heat Recovery 
dış ünite; 768 adet kanallı, 77 adet duvar tipi 
ve 1,175 adet kaset tipi klima olmak üzere 
2,020 adet de iç ünite ile sağlanıyor. 
Soğutma ve ısıtma ihtiyaçları farklı olan 
çoklu mahalleri özel bir kontrol yöntemi ile 
birleştiren Heat Pump sistemi, aynı anda 
farklı mekânların iklimlendirmesini sağlıyor. 
Büyük mekânlarda ısıtma ve soğutma yapa-
bilme özelliği ile farklı yönlere bakan ve bi-

nanın cephelerine göre ısı yükleri değişiklik 
gösteren yapılar için de oldukça uygun bir 
sistem olmasıyla tercih ediliyor. 

Heat Recovery ise eş zamanlı ısıtma ve so-
ğutma yapan ısı geri kazanımlı sistemi ile 
enerji verimliliği yüksek bir iklimlendirme 
sağlıyor. Dış ünite; her bir iç ünitenin bağım-
sız olarak iç ortam şartlarına ve ihtiyaçlarına 
göre ısıtma ya da soğutma için çalışmasına 
imkan tanıyor. Patentli CHCC – Sürekli Isıt-
ma Kapasitesi Kontrol Özelliği teknolojisi ile 
de bir süre sonra enerji kaybına neden olan 
defrost çevrimine yenilikçi bir çözüm sunu-
yor.



40

MALL&MOTTO / Kapak Röportajı

VANMALL AVM; DOĞU’NUN CAZİBE MERKEZİ OLAN VAN 
ŞEHRİMİZDE AÇILIŞ İÇİN ADETA GÜN SAYIYOR

Öncelikle röportajımıza VANmall hakkın-
da kısa bir bilgi alarak başlayalım. Bizlere 
kısaca projenizi tanıtır mısınız?

VANmall AVM; "Doğu’nun Cazibe Merke-
zi"olan Van şehrimizde açılış için adeta gün 
sayıyor.  Projemiz, Van’ın en işlek caddesi 
olan Cumhuriyet Caddesi'nde, günün her 
saatinde yoğun ziyaretçi akınına uğrayan 
çarşının tam kalbinde yer alıyor. ‘Alışverişin 
Gülen Yüzü’ sloganıyla çok yakında hizmete 
açacağımız VANmall AVM'nin gerek  ulusal 
ve uluslar arası birçok alternatif markayı ça-
tısı altında toplayarak alışveriş keyfini en üst 
seviyede sunacağını düşünüyoruz. Projemiz 
sınırsız alışveriş keyfi dışında aynı zamanda 
Van’ın sosyal ve kültürel yaşamına da büyük 
bir katkı sağlayacaktır. Sadece bir ticari alan 
olarak ele almadığımız ve ziyaretçilerimizin 
istek ve ihtiyaçlarını öngörerek hazırlıkları-
mızı yaptığımız VANmall AVM ’de sosyal 
alanlar, kafe ve restoranlar, eğlence mer-
kezleri yer alacak ve profesyonel alışveriş 
merkezi yönetim anlayışımızla şehre yeni bir 
soluk kazandıracağımızı düşünüyoruz. 

Projenin açık ve kapalı alanı, kiralanabilir 
alanı hakkında bilgiler verebilir misiniz? 

Onlarca ulusal ve uluslar arası alternatif 

markayı çatısı altında toplayarak, hizmet 
sunan bir alışveriş merkezi olma özelliği ta-
şıyacak olan  VANmall AVM,   38.500  m² 
Kapalı alanı, 17.500 m² kiralanabilir alanı, 
ücretsiz otoparkı, kafeleri, restoranları, sine-
ma salonları, çocuklar için oyun alanlarıyla 
hizmet verecek.

Peki neden Van? 

Bildiğiniz gibi; Van, coğrafi çevresi, doğal 
güzellikleri, tarihi ve tarih öncesi zengin 
kültür kalıntıları ve turizm yoğunluğuyla ül-
kemizin çok önemli bir merkezi konumun-
da  ve   Van’ın coğrafi konumunun turizme 
büyük imkanlar ve potansiyeller verebilecek 
ölçüde olması  nedeniyle bu projemizin 
önemi büyük. 

İran'a  300 kilometrelik sınır hattı bulunan 
VAN’a yabancı turistlerin yoğun bir  ilgisi de 
mevcut olduğunu da görmüş bulunuyoruz. 
Van’ı ziyaret eden yabancıların %99,8’ini, 
421.306 kişi olarak İran vatandaşı ve nüfus 
bakımından Doğu Anadolu Bölgesi’nin  en 
büyük ili olma özelliğini taşıyor  ve son yıl-
larda  da aldığı dev yatırımlarla "Doğu’nun 
Cazibe Merkezi" olma özelliğini kazanan 
Van gelişimini her geçen gün sürdürüyor 
ve bu güzel şehre yatırımcıların da sayısı bu 

nedenlerle her geçen gün hızla artıyor. 

Yapılan tüm bu yatırımlar ise halkın ve ya-
bancı turistlerin yoğun ilgisiyle yatırımcısı-
nın yüzünü güldürüyor. Tarihi cami ve kale-
leriyle, sulak alanları ve doğal güzellikleriyle, 
eşsiz maviliğiyle insanları büyüleyen Van 
Gölüyle bölgenin en önemli turizm merkezi  
konumunda olan Van’da ekonomik canlılık 
her geçen gün artıyor. Ve bu nedenle de ya-
tırımcı adayları artık Anadolu’ya,  ve Doğu 
Anadolu’ya  yatırım yapmanın daha mantık-
lı olduğuna inanıyor. Başta arazi maliyetle-
ri olmak üzere yatırım maliyetinin göreceli 
olarak metropolden daha düşük olması, 
rekabetin düşük seyretmesi gibi sebeplerle 
artık yatırımların bu bölgelere yoğunlaştı-
ğını söylemek mümkün. Bu nedenle ticari 
potansiyel açısından Van çok doğru bir böl-
ge olarak göz doldurmaktadır. Kiracı aday-
larımızın potansiyel açısından bu projeden 
memnuniyet duyacaklarını henüz proje açıl-
madan dahi görmüş bulunmaktayız. 

Her yıl yüzbinlerce  yerli ve yabancı turis-
tin ziyaret ettiği bir bölgede yer almanız  
sizce projenize  neler katacak?

Van Gölü, Van Kalesi, Akdamar Adası gibi 
yıl içinde yüzbinlerce yerli ve yabancı  turis-

Av. Duygu Ortaköylüoğlu Av. Duygu Ortaköylüoğlu 
GLA Yönetim Kurulu Üyesi ve GLA Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Hukuk MüşaviriHukuk Müşaviri
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te ev sahipliği yapan turizm merkezlerinin 
yakınında olmanın avantajını sonuna kadar 
kullanacağımıza emin olabilirsiniz. Ve VAN-
mall projemizde birbirinden farklı alanlarda 
sunacağımız hizmetlerle yerli ve yabancı 
turistlerin  de uğrak noktası olmayı hedef-
liyoruz. Bu nedenle sektörde yer alan kiracı 
adaylarını projemize davet ediyoruz.

Ziyaretçileri ne gibi farklılıklar bekliyor 
olacak?

VANmall projemizde ziyaretçilerimize farklı 
deneyimler yaşayacakları eğlence alanları 
ve sosyal alanlar kurguluyoruz. Burası sade-
ce bir alışveriş merkezi değil şehrin buluşma 
noktası olacak. Etkinlikler, konserler, festi-
valler ve farklı yaş gruplarına yönelik olarak 
hazırlayacağımız konseptlerle günün her 
saatinde yaşayan, canlı ve konforlu bir alan 
yaratmayı hedefliyoruz. VANmall AVM’de 
alışverişinizi yaparken, aynı zamanda eğle-

necek ve dinlenebileceksiniz. Açılışa özel 
birçok planlama içerisindeyiz. Fark oluştu-
racak, ses getirecek şehirde değişiklikler 
yapacak   birçok etkinlik yapacağız.

Bu önemli projenin kiralama ve yöneti-
mini kim yapacak ?

Yurt içi ve yurt dışında yönetim kiralama 
ve danışmanlık alanında sayısız başarılı işe 
imza atmış GLA Yönetim Kiralama Danış-
malık A.Ş. olarak VANmall AVM projesin-
de de biz hizmet vereceğiz. Şu anda Tür-
kiye’nin doğusundan batısına kuzeyinden 
güneyine birçok önemli AVM projesinin 
hem yönetimini hem de kiralama süreçle-
rini profesyonel ekiplerimizle birlikte yü-
rütüyor ve önemli başarılara imza atarken 
işin tüm paydaşlarını her projemizde ka-
zançlı konuma getiriyoruz. Şimdi ise sıra-
da yeni göz bebeğimiz VANmall projemiz 
var. VANmall AVM, Van ve çevre illerinde 

yaşayan vatandaşlarımızın ve özellikle şehre 
yoğun bir şekilde gelen İranlı turistlerin ya-
şamlarına yepyeni bir soluk getirecek olan 
bir proje olacak; modadan yeme içmeye, 
spordan teknolojiye kadar en fazla ürün se-
çeceğine sahip karma alışveriş merkezi ola-
rak sınırsız alışveriş deneyimi sunacak diye 
düşünüyoruz. Bu projemiz de sektörün du-
ayeni olan  GLA Yönetim CEO su  Sn. Tahir 
Çelik ve GLA Yönetimin kanatları altında; her 
geçen gün büyüyerek yıldızını daha parlak 
bir şekilde yansıtacaktır. 

Dünya markalarından hangileri VANmall 
AVM’de yer alacak?

Henüz bu sorunuza  net bir bilgi veremesem 
de lansman sonrası sektörün göz dolduran 
ve en önde yer alan markaları ile işbirliği gö-
rüşmelerimizin hemen başladığını şimdiden 
söyleyerek;  açılışla beraber de bu markalar-
dan oluşan  sektörün yıldızlarını Alışverişin 
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Gülen Yüzü olan projemizde yakın zamanda 
göreceğinizi söyleyebilirim.

Projemizde zengin bir marka karması yap-
mayı hedefliyoruz. Yerli  ve yabancı birçok 
marka AVM içerisindeki yerini alacak ve 
böylece de  bölge insanın hayatına ve şeh-
rin ticaret hacmine  değer katacaktır. 

VANmall AVM’nin  şehre nasıl bir katma 
değer katacağını  düşünüyorsunuz?

Bu yeni projemizin Van şehrimize  ve civar 
bölgeye de büyük bir katkı sağlayacağını 
,etkileşim getireceğini, ekonominin canla-
nacağını düşünüyoruz. Şehrin ekonomisine 
katkımız büyük olacak ve kısa bir süre içe-
risinde bölgedeki turizm potansiyelini de 
arttıracağız. Daha önce şehirde yer almayan 
markalarla şehrin yeni çekim noktası olaca-
ğımızı düşünüyoruz. 

VANmall AVM’nin Açılışı ne zaman açı-
lacak?
 
Zengin marka karmasıyla dünyanın ünlü 
yerli ve yabancı markalarını bir araya ge-
tirecek ‘Alışverişin gülen yüzü VANmall 
AVM’i 2023 İlk baharında yerli yabancı mar-
ka karmasıyla oluşturduğumuz bir marka 
karmasıyla açmayı planlıyoruz. Bu yönde 
heyacanımız, hedeflerimiz ve hayallerimiz 
çok büyük. Farklı olduğumuzu hissettirmek 
ve başarılı olmak içinse şimdi heyecanla ka-
pılarımızı açacağımız günü bekliyoruz. Bizi 
takip etmenizi önemle tavsiye ediyor; bütün 
okuyucularımızı Alışverişin  Gülen Yüzü ile 
saygıyla selamlıyorum.
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 Kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi ANPA GROSS, 5. şubesini İstanbul Neomarin AVM’de 14 
Ocak Cumartesi saat 10.00’da hizmete açtı.. 40 bin ürün çeşidi ve sahip olduğu 4 mağaza ile 
hizmet veren ANPA GROSS, zincir marketler arasında yıl boyunca yaptığı indirim kampanya 

ları ve kaliteli ürünleri hesaplı satış politikasıyla Türkiye’de enflasyonla mücadelede tüketicinin 
yanında yer alıyor. Market yöneticileri Neomarin AVM’deki 5. şube açılışında 1 yıl boyunca 

devam edecek indirim kampanyaları hakkında kamuoyunu bilgilendirecek. 

ANPA GROSS Marketler Zinciri, yeni mağa-
zasını açacak olmanın heyecan ve gururunu 
yaşıyor. 1989 yılında ticari hayatına başla-
yan, şu anda 4 adet mağazası ile hizmet-
lerine başarıyla devam eden ANPA GROSS 
marketler zinciri, yeni şubesini İstanbul Ana-
dolu yakası’nda Neomarin AVM’de hizmete 
açtı. Perakende sektörüne Beylikdüzü’nde 5 
bin metrekarelik kapalı alana sahip mağa-
zasıyla adım atan ANPA GROSS, 2. şubesini 
10 bin metrekarelik Bağcılar/212 AVM içe-
rinde açtı. 2020 Temmuz ayında hizmete 
açtığı Mega AVM mağazasıyla 10 bin met-
rekare kapalı alanı ile bölgenin en geniş 
hacimli perakende mağazaları arasında yer 
alan ANPA GROSS, müşterilerinden gelen 
Anadolu yakası’nda şube talebini Şubat 
2021'de ANPA GROSS Kartal şubesini aça-
rak karşıladı. ANPA GROSS bugün toplam 
40 bin metrekarelik alışveriş alanı ile toptan 
fiyatına perakende satış fırsatlarını, Neoma-
rin AVM’de hizmete açtığı yeni şubesiyle siz 
değerli müşterileriyle buluşturmaya devam 
ediyor. 

KALİTELİ ÜRÜNLER HESAPLI FİYATA

40 bin ürün çeşidine sahip dev market zin-
ciri, 360 gün indirim ve kampanyalarına yeni 
mağazasında devam etmeye hazırlanıyor. 
Grup, tüm marketlerinde olduğu gibi yeni 
mağazasında da toptan fiyatın altında pe-
rakende gıda malzemesini tüketicilerle bir 
araya getirecek. Metrekare verimliliği olarak 
Türkiye’de 1 numara olan ANPA GROSS, ka-
liteli ürünleri hesaplı satış politikasıyla Türki-
ye’de zirvede yer alıyor. Market sektörünün 
Boyner’i unvanını elinde bulunduran ANPA 
GROSS, Neomarin AVM’deki yeni mağaza-
sıyla kaliteli ve hesaplı alışverişi İstanbul’da 
Anadolu Yakası’na taşımaya hazırlanıyor.
Faaliyet gösterdiği perakende alışveriş sek-
töründe, takip edilen ve aranılan, sürekli ge-
lişmeyi ilke edinen ve yenilikleri takip eden 
bir firma olan ANPA GROSS, ülkemizin ve 
sektörün gelişimine katma değer kazandı-
rıp, müşterilerinin bölgesindeki ilk tercihi 

ANPA GROSS’TAN 1 YIL BOYUNCA SÜRECEK 
DEV İNDİRİM KAMPANYASI
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olabilmeyi ve kaliteyi sürdürülebilir kılma-
yı hedefliyor. İstanbul’da Neomarin AVM 
içerisinde yer alan ANPA GROSS mağaza-
sının açılışı 14 Ocak Cumartesi günü saat 
10.00’da yoğun katılımla gerçekleşti. Zincir 
marketler arasında yıl boyunca yaptığı indi-
rim kampanyaları ve kaliteli ürünleri hesaplı 
satış politikasıyla Türkiye’de enflasyonla 
mücadelede tüketicinin yanında yer alan 
ANPA GROSS Marketler Zinciri yöneticileri, 
Neomarin AVM’deki 5. şube açılışında 1 yıl 
boyunca devam edecek indirim kampanya-
ları hakkında kamuoyunu bilgilendirecek. 
Dev market zinciri, toptan fiyatına peraken-
de satışlar ile halkın yanında olmaya devam 
edecek.

ANPA GROSS’TAN 1 YIL BOYUNCA SÜRECEK 
DEV İNDİRİM KAMPANYASI
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KİĞILI İLK METAVERSE MAĞAZASINI AÇTI

Erkek giyim moda perakendesinin öncü markası Kiğılı, teknoloji alanındaki yatırımlarını bir ileri boyuta 
taşıyarak, Metaverse dünyasındaki ilk mağazasını hayata geçirerek avatarlarla alışveriş dönemi başla-

tıyor. 

Türkiye’nin ilk giyilebilir NFT giyim 
ürünlerini mayıs ayında holografik 
defileyle tanıtan ve 2022/23 Son-
bahar-Kış koleksiyonu tanıtımını da 

ilk kez gerçek dünya ve meta evrenin bir-
leştirildiği bir defileyle gerçekleştiren Kiğı-
lı, Web3 teknolojilerine yönelik yatırımları 
kapsamında ilk Metaverse mağazasının açı-
lışını yaptı. 
 
Metaverse dünyasında yer alan mağaza 
sayesinde Kiğılı müşterileri, AR ile artırıl-
mış alışveriş deneyimi yaşayarak; istedikleri 
ürünlere evlerinin konforunda ulaşabilecek. 
Müşteriler yakın zamanda fiziksel mağa-
zadaymış gibi ürünleri üzerlerinde dene-
yebilecek ve Kiğılı Metaverse mağazası 
avatarların bir araya gelerek, etkileşimde 
bulunabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri 
bir ortam da sunacak.
 
Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hi-
lal Suerdem, “Çevrimiçi ve çevrimdışı yaşam 
arasındaki sınırlar hızla azalmaya devam 
ederken, müşterilerimizin bizimle başka ka-
nallar üzerinden de etkileşime geçme arayı-
şında olduklarını gözlemliyoruz. Kiğılı olarak 
onların bu taleplerini karşılamak için Web3 
teknolojilerine yatırımlarımızı artırıyoruz. 
Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz ilklerden son-
ra, bu yıl da ilk Metaverse mağazamızı aça-
rak, erkek giyim moda perakendesindeki 
öncü rolümüzü dijital moda dünyasına da 
taşıdık. Perakendenin geleceğini bugünden 
şekillendirmek üzere, bu teknolojilere yatı-
rımlarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.
 
Avatarını oluştur, evreni keşfet!
 
3 aya yakın hazırlık süreci sonrasında açılan 
mağaza, tasarımından koleksiyonlarına ka-
dar dijital kullanıcılara farklı bir ayrıcalık ya-
şatmayı amaçlıyor. Mağazayı ziyaret etmek 
isteyen kullanıcıların GoArt uygulamasını 
indirerek kendi avatarlarını oluşturmaları 
gerekiyor.  
 
Metaverse’de mağaza asistanı tarafından 
karşılanan müşterilere hem mağaza yapısı 
hem de koleksiyon ürünleri hakkında bilgi 
veriliyor. İki kattan oluşan mağazanın giriş 
katında, fiziksel mağazalarda satışta olan 
Sonbahar-Kış Koleksiyonu, Kiğılı’nın sahip-

lendiği bir küresel miras olan Edirne Kırmızısı 
ürünleri ve gerçek dünyanın en özel anlarına 
eşlik eden smokin koleksiyonları yer alıyor. 
Sürdürülebilirlik sembolü olarak tasarlanan 
hareketli bir merdivenle çıkılan üst katta ise 
ekolojik ve teknolojik ürünlerin yer aldığı 
Tomorrow koleksiyonu sergileniyor. Kolek-
siyon Kiğılı’nın doğaya ve insana saygısının 
en önemli göstergesi olan parçalardan olu-
şuyor. Koleksiyonda yer alan Ecoline ürün 
grubunda bitkilerin kök ve yapraklarından 
elde edilen yüzde 100 doğal boyalı rahat gi-
yim ürünleri ile üretiminde 20 kat daha az su 
kullanılan kenevir esaslı pantolon ve gömlek 
yer alıyor. Tecnoline grubunda ise ter tut-
mayan, leke bırakmayan ve antibakteriyel 
gümüş iyon teknolojisi ile hayata geçirilen 
garnili gömlek bulunuyor.

 
Kiğılı’nın Metaverse evrenindeki yenilik-
leri devam edecek
 
Metaverse mağazasını ziyaret eden Kiğı-
lı müşterileri, aynı zamanda birçok noktaya 
yerleştirilmiş token, marka NFT’leri ve indirim 
kuponları ile puanları toplama fırsatı buluyor. 
 
Kiğılı’nın Metaverse mağazasıyla ilgili ge-
liştirmeler devam ederken yakın zamanda 
kullanıcılara, mağazada toplanan Kiğılı pu-
anlarla birbirinden özel etkinliklere giriş ve 
NFT serileri için alım hakkı gibi çeşitli haklar 
da sunulacak. Mağaza portallarından geçe-
rek avatarlarına enerji veren ögeler toplaya-
bilecek olan kullanıcılar, başka portallardan 
geçerken bunları kullanma fırsatına da sahip 
olacak.
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ÇIRAĞAN SARAYI’NDAN SEVGİLİLER GÜNÜ’NE ÖZEL 
ROMANTİK DENEYİMLER 

Çırağan Sarayı, tüm ihtişamı ve masalsı ambiyansı ile Sevgililer Günü’nü unutulmaz anılarla geçirmek 
isteyenlere romantik bir konaklama deneyimi ve akşam yemeği seçenekleri sunuyor. 

Tuğra’da Romantik Akşam Yemeği 

Romantizmi Çırağan Sarayı’nın gör-
kemli atmosferinde yaşamak isteyenler 
için, eşsiz Boğaz manzarasıyla dünyanın 
en romantik restoranlarından biri olan 
Tuğra, Sevgililer Günü’ne özel benzersiz 
gurme lezzetlerle birleşen akşam yeme-
ği sunuyor. Damaklarda şölen yaratan 
akşam yemeği menüsünde leziz başlan-
gıçlardan taze istiridye, karides ve mid-
yeli ekşili dolma, humus, enginar kalbi ve 
taze kuşkonmazlı sebze yahnisi yer alı-
yor. Ana yemekte ise ağır ateşte pişmiş 
kalkan ve patlıcan yoğurdu, firik pilavı 
ile kuzu taraklık misafirlerin beğenisine 
sunuluyor. Tatlı olarak keçiboynuzu pek-
mezli revani, manda kaymağı ile servis 
ediliyor. Tüm bu lezzetler, Sevgililer Gü-
nü’ne özel süslenmiş masa dekorasyonu, 
canlı müzik, temalı çikolata hediyeler ve 
çift fotoğrafları ile birleşerek hafızalarda 
yer edecek romantik bir anıya dönüşü-
yor.

Michelin Guide tavsiye listesinde yer 
alan ödüllü Tuğra Restoran’da Sevgililer 
Günü’ne özel akşam yemeği içecekler 
hariç kişi başı 3.850 TL’dir.

Bellini Pasta & More’da Romantik 
İtalyan Esintileri 

Sevgililer Günü’nde, İtalyan lezzetleriyle 
romantik bir akşam yemeği deneyim-
lemek isteyen çiftler Bellini’de Boğaz’a 
karşı keyifli bir gece geçiriyor. Akşam ye-
meği, taptaze marine levrek ve karidesli 
focaccia dilimleri ile başlıyor. Ardından, 
enginar ve fesleğen ile tuna carpaccio, 
karides ve limon rendesi dolgulu kırmızı 
‘tortellini’, damaklarda adeta bir ziyafet 
şöleni yaşatıyor. Ana yemek olarak po-
lenta, parmesan ve sebzelerle servis edi-
len zeytinyağında pişmiş bonfile dilimli 
‘tagliata’ çiftlerin beğenisine sunuluyor. 
Bu özel akşama, bademli ‘mousse’ ve va-
nilyalı ananas ile servis edilen ahududu 
tart ise son romantik dokunuşu yapıyor.

Sicilyalı şef Giovanni Vaccaro’nun da-
nışmanlığında hazırlanan bu özel menü 
içecekler hariç kişi başı 3.250 TL’dir.
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ÇIRAĞAN SARAYI’NDAN SEVGİLİLER GÜNÜ’NE ÖZEL 
ROMANTİK DENEYİMLER 

Rezervasyon ve bilgi için 0 (212) 236 73 33 
veya diningreservations.ciraganpalace@
kempinski.com

Romantik Konaklama Paketi

Sevgililer Günü’nü tüm ihtişamı ile nice 
aşıklara ev sahipliği yapmış Çırağan Sara-
yı’nın masalsı ambiyansı içinde geçirmek 
isteyenlere çok özel konaklama deneyimi 
sunuluyor.

Lüks odalarda benzersiz romantik ikramlık-
lar eşliğinde sunulacak konaklama deneyi-

mi 14 Şubat akşamı, romantizmin en güzel 
yaşanacağı Tuğra Restoran’da canlı müzik 
eşliğinde iki kişilik gurme menü ile birleşi-
yor. Çiftler, ertesi gün odalarında veya res-
toranda leziz bir kahvaltıyla güne başlıyor. 
Konaklama paketinde ayrıca, aşk temalı çi-
kolata ikramı ve çiftlere özel fotoğraf çekimi 
de yer alıyor. Tuğra Restoran’da akşam ye-
meği, sadece 14 Şubat için geçerli olmakla 
birlikte, içecekler pakete dahil değildir.

Rezervasyon ve bilgi için 0 (212) 326 45 00 
veya reservationoffice.ciraganpalace@kem-
pinski.com
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İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİSİNDE 1.5 YILIN ARDINDAN 
İLK GÜVEN ARTIŞI

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi sonuçlarını açıkladı:

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi aralık ayı sonuçlarına 
göre; Bileşik Endeks, yılın son ayında 0,01’lik gerilemeyle 69,51 puan olarak gerçekleşti. 2022 yılı nisan 

ayından beri gerileyen endekste bu durum yılın son ayında neredeyse durağanlaşırken, 2021 yılı ağus-
tos ayından itibaren gerileme sürecine giren Güven Endeksi de ilk kez artış gösterdi. Söz konusu pozitif 

gelişme, sektörde 2023’e yönelik iyimser bir tablo yarattı.

İnşaat malzemesi sektörünün çatı kurulu-
şu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri 
Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay 
düzenli olarak yayımlanan İnşaat Malzeme-
leri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Aralık 2022 
sonuçları açıklandı. İç pazardaki daralmalar 
ve mevsimsellik etkileriyle 7 ay üst üste ge-
rileyen Bileşik Endeks, yılın son ayında da bir 
önceki aya göre 0,01’lik düşüşle 69,51 puan 
olarak gerçekleşti. Bileşik Endeks güven ve 
beklentilerdeki iyileşme ile yeni yıla iyimser 
başlarken, özellikle son dönemdeki destek-
lerin sektöre olumlu katkı sağlayacağı bek-
lentisi öne çıkıyor.  
 
Destek paketleri iç talebi artıracak  

Türkiye İMSAD tarafından açıklanan aylık 
verilere göre; Faaliyet Endeksi aralık ayında 
bir önceki aya göre 0,9 puan düşüş göster-
di. Alt faaliyet gruplarında da sınırlı küçülme 
yönünde benzer eğilimler yaşandı. İç pazar-
da hareketlilik hızını kesmiş bir şekilde de 
olsa sürerken, ihracat pazarlarında ise daha 
hissedilir bir yavaşlama görüldü. İnşaat mal-
zemeleri sektöründeki yurtiçi satışlar ara-
lık ayında sınırlı ölçüde düşüş gösterirken, 
uzun bir süredir devam eden ihracat düşüşü 
de benzer şekilde devam etti. 

2022’nin son ayında üretimde de belirgin 
bir gerilemenin yaşandığındı belirtilen en-
dekse göre, faaliyetler giderek durağanlaş-
tı. İç talepteki düşüşlerin ana sebebi olarak 
mevsimsel etkiler ön plana çıkarken, dış 
talepteki yavaşlama da faaliyetler üzerinde 
olumsuz etki yarattı. Ancak son dönemde 
açıklanan birçok destek paketinin iç talebi 
ve satışları kış aylarında desteklemesi bek-
leniyor.      

Güven Endeksi 16 ay sonra ilk kez arttı

Faaliyetteki düşüşe rağmen 2021 yılı ağus-
tos ayından itibaren gerileme sürecine giren 
Güven Endeksi Aralık 2022’de sınırlı da olsa 
artış gösterdi. Güvende uzun süre sonra 
yaşanan yükselişin en önemli nedeni ola-
rak ekonomiye ve inşaat sektörüne verilen 

destekler öne çıktı. Ancak aralık ayında bir 
önceki aya göre 0,21 puan artış gösteren 
Güven Endeksi'nin uzun süre sonra yaşanan 
bu artışa karşı kırılgan ve zayıf kalmaya de-
vam ettiği görüldü.

Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesi 
değişmezken, inşaat sektörüne ve inşaat 
malzemeleri sanayisine olan güven sınırlı 
olarak arttı. Buna bağlı olarak ihracat pa-
zarlarına olan güven de aralık ayında yukarı 
yönde ilerleme kaydetti. Güven Endeksi’nde 
yaşanan söz konusu pozitif durum, yeni yıla 
yönelik iyimser bir tablo yarattı ve yeni yılda 
özellikle iç pazarda hareketlilik beklentisini 
destekledi. 

Beklenti Endeksi 2022’nin son ayında 
yükseldi  

Beklenti Endeksi ise aralık ayında bir önceki 
aya göre 0,2 puanlık artış gösterdi. Ekono-
miye ilişkin beklentilerde gerileme durağan-
laşırken, özellikle sektöre ilişkin beklentiler-
de iyileşme yaşandı. Söz konusu yükseliş ile 
beraber Beklenti Endeksi yedi aydır süren 
gerilemeye ara vermiş oldu. İç ve dış pazar 
koşullarındaki zayıflamaya rağmen genel 
olarak sektöre ilişkin beklentiler yükselirken, 
Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler ise 
değişmedi. Böylece ekonomiye ilişkin bek-
lentilerdeki düşüş uzun süre sonra son bul-
muş oldu. Öte yandan, önümüzdeki üç aya 
ilişkin alınan yurtiçi siparişler yavaşlayarak 
azalmaya devam etti. Bu sonuçlar ile birlikte 
ihracat pazarlarındaki daralma aralık ayında 
daha belirgin bir şekilde hissedilirken sek-
törel beklentiler için önümüzdeki döneme 
ilişkin iyimser işaretler verildi.
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İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİSİNDE 1.5 YILIN ARDINDAN 
İLK GÜVEN ARTIŞI

Mesnevi Şerhi (9 Cilt)
Yazar: Tahirül Mevlevi

Yayınevi:  Şamil Yayınları
Sayfa Sayısı: 5792

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (k.s.) 
hazretlerinin sadrından satırlara 

akıttığı Mesnevî-i Şerîf bu toprak-
ların mayasını karmış çağrısı bütün 
cihanı tutmuştur.  İşte bu müstesna 

esere de Mevlânâ âşığı Tâhirül-Mev-
levî hazretleri kadar güzel yaklaşan 

ve anlatan olmamıştır.
Tâhirül-Mevlevî ömrünü Mevlânâ 

hazretlerinin düsturlarına bağlı 
kalarak yaşamış Mesnevîye nüfûz 

etmiş bir âşıktır. Onun nezdinde 
Mesnevî Kurân ve Sünnetin aynası 

Kurânın zübdesi ve özüdür. 
Tâhirül-Mevlevînin bu şerhi 

kanalından şaşmadan şaşırtmadan 
Ehl-i Sünnet akidesine mutabık 
surette telif edilmiş sağlam bir 
kaynaktır. Bu şerh ile Mesnevî-i 

Şerîfin güzelliklerine inceliklerine 
daha bir farkına varacak onu tekrar 

tekrar okuyacaksınız.
Tâhirül-Mevlevî hazretlerinin ömrü 
vefâ etmediği için eserini tamam-

layamamış 8024 beyitlik son bir 
buçuk defteri talebesi merhum 

Şefik Can tarafından ikmal 
edilmiştir. Bu da bu neşrin son üç 

cildini teşkil etmektedir.
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Değerli Mall&Motto Okuyucuları,

2023 yılının ilk ayını geride bıraktık. Eskiden 
1 hafta 1 ay gibi, 1 ay 1 yıl gibi uzun gelir-
di. Şimdi ise koskoca 1 yıl kısacık 1 ay gibi 
geliyor. Bu yılın ilk ayında ben de 47 yaşıma 
girdim. Sanırım yaşlandıkça insan zaman ile 
biraz daha içli dışlı oluyor. Tekrar hepinize 
sağlıklı bir 2023 yılı dileyerek bu ay ki yazımı 
sizlerle paylaşacağım.

Zaman zaman kendi ihtiyaçlarımı karşıla-
mak zaman zaman işlerimle ilgili gözlem 
yapmak için AVM’lere gidiyorum.  Yaptığım 
gözlemlerde ;

-Otoparkların dolu olduğu, 
-Asansörlerde sıra beklendiği,
-“Food Court” olarak adlandırılan katın ma-
şallah dolu olduğu, 
-Yürüyen merdivenlerin elinde torbaları, 
çantaları olan insanlarla dolu olduğunu gö-
rüyorum. 

Bu durum beni mutlu ediyor. En azından 
içimden diyorum ki “ekonomi canlanıyor!” 
Kocaman alanları kaplayan AVM’lerde ça-
lışan, bir sürü insan var. Her biri akşama 
kadar işlerini yapıp evlerine ekmek götür-
me derdindeler. Mağazalarda çalışanlardan 
bazıları belli ki yaptıkları işi severek ve iste-
yerek yapıyor, bazıları ise müşterilerine “ne-
den geldiniz!” der gibi bakıyor.  

Restoranlarda ise yine benzer bir durum 
var; bazı garsonlar çok neşeli, bol sürpriz-
li, bazıları ise “yese de gitse!” düşüncesiyle 
müşterilerine bakıyor. 

Tüm olumlu ve olumsuz düşüncelere say-
gı duymakla birlikte hem benim hem de 
müşterilerin hoşuna gitmeyen davranış ve 
tutumlar aslında en önce bu işi yapan insan-

ların kendilerine, sonra müşterilerine daha 
sonra ise çalıştıkları şirkete zararı var. 

Basit örnekle gidelim :  Eğer siz bir ürün-hiz-
met satın almak isteseniz, karşınızda nasıl 
bir satışçı görmek istersiniz? Kendi adıma 
cevaplarsam :

-Güler yüzlü ancak mesafeli,
-Beni mağaza içinde rahat bırakıp uzaktan 
takip eden,
-Ürünlerle ilgilenmeye başladığımda soru 
sorup beni yönlendiren,
-Benim ihtiyaç duyduğum şeyle ilgili 2-3 
alternatif sunan (ancak daha fazlası değil),
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-Ürün veya hizmet ile ilgili kendine görüş 
sorulmadan görüş bildirmeyen,
-Kasaya kadar eşlik edip, kasadaki işlemle-
rin hızlıca bitirilmesini sağlayan bir satışçı 
benim için hayli hayli yeterli. Lütfen siz de 
kendi açınızdan az önce yukarıdaki satırlar-
da sorduğum soruyu cevaplayıp bir kenara 
not alın. 

Buraya kadar eğer ana hatları belirlediysek 
şimdi bir kat daha derine inelim ve ilk soru-
muz da “Hizmet nedir?” olsun.

Etimolojik olarak bakarsak “Hizmet” kelime-
si Fars dilinden Türkçe’ye geçmiş bir kelime. 
Kulluk etmek anlamını taşıyor. Aynı karşılığı 
Arap dilinde de buluyor. Hatta bu durumda 
Orhan Gencebay’ın “Kula kulluk edene, ya-
zıklar olsun!” nakaratını içinizden söyler gibi 

olabilirsiniz. Kulluk etmek Türkiye’de yaşa-
yanlar için çok itici gelebilir. Ancak konuyu 
iş hayatı olarak ele alırsak o zaman “Hizmet 
edebilmek!” başka bir nitelik kazanıyor.

Hizmet nedir?

-Hizmeti alan kişi ile hizmeti veren kişinin o 
anda ne hissettiğidir. Duygulara hitap eder.
-Somut değildir, ölçülemez. 
-Her ne kadar “standart hizmet” adı altında 
belirli bir seviyeye çekmeye çalışılsa da hiz-
metin herhangi bir standardı yoktur.
-Müşterinin beklentisi ile doğru orantılıdır.

Peki o halde talep ile beklenti arasındaki 
fark nedir?

Talep müşterinin dile getirdiği, beklenti ise 
kendi zihnindeki oluşumdur. Bu ve benzeri 
nedenlerle aynı hizmeti sunduğunuzu dü-
şündüğünüz bir müşteri, sizden aldığı hiz-
metten çok memnun iken, diğer bir müşteri 
memnun olmayabilir. İşte belki de bundan 
dolayı şirketler hizmet standardını geliştir-
mek veya geriletmek durumda kalabilir. 

Ve son olarak kaliteli hizmetin 4 boyutunu 
kısaca incelersek;

-Allah düşürmesin ! 
-İstemeye istemeye gidip oradan ürün-hiz-
meti satın alırsınız. Bilirsiniz ki her şey ber-
battır ama başka hiçbir seçeneğiniz yoktur.

-Mecbur kalırsam !
-Şartlar sizi olumlu yönde desteklemez an-
cak, bir mecburiyet söz konusudur. Shen-
gen Vizesi almak gibi… o evrakları eksiksiz 
olarak vermeye mecbursunuz yoksa vize 
vermezler.

-Zaten böyle olmalı !
-Ederi kadar veya biraz daha fazlasını öde-
diğiniz bir hizmet için genelde kullanılır.

-Vay be!
-İşte bunların içinde en tehlikeli olanı “Vay 
be!” dedirten hizmettir. Çünkü her “vay be!” 
dediğiniz durum “Zaten böyle olmalı!” ile 
yer değiştirir. Aslında bu nedenle üst sevi-
yede hizmet vermeden önce iyi bir düşün-
mek gerekli. 

Ve hizmet konusunda yıllar önce 19 yaşım-
dayken kendi yaşadığım bir anımdan bah-
sederek yazımı bitirmek istiyorum. 

-Küçüklüğümden beri kendi üzerime dikil-
miş, özel dikim kıyafetler giymekten çok 
hoşlanırım. Bir gün çok şık bir kumaş ma-
ğazasına girdim. Mağazanın kapısını açar 
açmaz bir zil sesi duyuldu ve beni çok düz-
gün bir satış danışmanı karşıladı. Kendisine, 
“Mağazanızı çok beğendim, şu an bir şey 

almayacağım ancak kumaşlarınıza bak-
mak istiyorum.” dedim. Satış danışmanı, 
beni; “Ne demek dükkân sizin, bakmaya 
para almıyoruz.” diyerek nüktedan bir şe-
kilde karşıladı ve ben sonradan fark ettim 
ki danışmanın bana sorduğu her soruda, 
kullandığı her cümlede bir kurgu vardı.

Almayacağım dememe rağmen 46 top 
kumaş indirttim.  En son beğendiklerimin 
arasından 2 top kumaş kaldı. Danışman 
her seferinde kumaş toplarını havalan-
dırarak estetik bir şekilde açıyor ve arka-
sından da buna uygun seçenekleri bana 
göstermeye devam ediyordu. Mağaza-
daki tüm koşullar da harika, hoş bir müzik 
eşliğinde ikramlar yapılıyordu.

Fiyat sorma aşamasına geçtiğimde satış 
danışmanından şöyle bir cevap geldi: 
“Bu kumaşlar İngiliz, biraz fiyatları yük-
sek ama nasılsa bakıyorsunuz fiyatı son-
ra konuşuruz” dedi. Böylece bende fiyat 
önemli değil algısını oluşturdu ve yaptığı 
tüm numaralardan sonra bana şu soru-
yu sordu: “Nasıl buldunuz kumaşlarımızı, 
beğendiniz mi?”. Ben de ona “Çok be-
ğendim, param olsa hemen alırım” de-
dim. O da bana karşılığında; “O da olur 
bir gün.” dedi.  

Ve ertesi gün sabah ilk iş beğendiğim bir 
kumaşı almak üzere o mağazaya gittim. 
Gittiğimde bana kumaşla birlikte göster-
diği tüm seçenekler aynı şekilde paket 
olarak hazırlanmış olarak duruyordu. Ben, 
“Bunların hepsini alamam, sadece kumaşı 
alacağım.” dedim. O da bana şöyle dedi: 
“Pazarlık yaparız.”. Sonuç olarak ben tek 
kumaş almak için girdiğim mağazadan; 
gömleklik kumaş, düğmeler, astar ve ta-
kım kumaşı alarak çıktım. 

Ben tam mağazadan çıkmak üzereyken, 
elbiseleri nerede ve ne kadara diktirece-
ğimi sordu. Benim söylediğim rakamın 
altına bir rakam verdi.  Tam bir itimatla 
kırk yıllık terzimi değiştirerek onda diktir-
meyi kabul ettim. Ölçülerim alındı ve son 
derece şık bir sunumla belirttikleri tarih-
ten de önce siparişlerimi teslim ettiler. 
Sonuç olarak çok yoğun olmalarına rağ-
men, sonsuz hizmet anlayışlarıyla müş-
terilerini fethetmeyi başarıyorlar. Çünkü 
hizmet etmeyi çok seviyorlardı…

Belki de benim için “kaliteli hizmet” böy-
le bir şeydi. Peki ya “Kaliteli Hizmet” sizin 
için nasıl bir şey?

Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler 
diliyorum. Mart ayında görüşmek üzere,

Saygılarımla,
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Duygu Ortaköylüoğlu
GLA Yönetim Kurulu Üyesi ve 

Hukuk Müşaviri

“GLA Yönetim Kurulu Üyesi ve Hu-
kuk Müşaviri Av.Duygu Ortaköylüoğlu 
AVM’lerin ortak alan gelirlerinin kullanı-
mı hakkında görüşlerini açıkladı”

Başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada 
yaygın bir faaliyet gösteren ve sosyal ha-
yatta vazgeçilmez bir yeri olan AVM lerin, 
bünyesinde bulundurduğu AVM kiracıla-
rıyla uzun yıllardır süregelen ortak alan-
lardan elde edilen gelirleri ve bu gelirlerin 
kullanımı sorunu günümüzde de devam 
etmektedir. Her ne kadar bu sorunu aşmak 
için Kanun ve bu çerçevede Yönetmelikler 
düzenlenmiş olsa da net bir belirlemenin 
olmaması ve sürekli değişen şartlar, hem 
AVM Yatırımcısı/yönetiminin hem de AVM 
kiracıları açısından sorun teşkil etmektedir.
Bilindiği üzere bu yöndeki ticarete ilişkin 
düzenlemeler içeren Torba Kanun, 1 Şu-
bat 2023 tarihli Resmi Gazete ile yürürlüğe 
girdi. Yeni düzenleme ile 6585 Sayılı Pera-
kende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun’un ‘Ortak Kullanım Alanları’ başlıklı 
11. Maddesinde bazı değişiklikler ve ekle-
meler yapıldı. Kanunda yapılan değişikliğe 
göre, AVM’lerdeki ortak kullanım alanlarına 
ilişkin elektrik, su, doğalgaz, yenileme nite-
liğinde olmayan bakım, onarım, güvenlik ve 
temizlik giderleri gibi alışveriş merkezinin 
aynına ilişkin olmayan giderler ile burada 
fiilen çalışan bordrolu yönetim personelinin 
göreviyle ilgili giderler ortak gider olacaktır. 
Alışveriş merkezindeki perakende işletme-
lerden yalnızca bu giderler için katılım payı 
tahsil edilebilecek ve  Reklam, pazarlama 
ve danışmanlık gibi ortak gider niteliğine 
haiz olmayan giderler ile belgelendirilme-
yen giderler için herhangi bir bedel tahsil 
edilemeyecektir. Resmi Gazetede yayımla-
nan yeni kanuna göre AVMlerde ortak alan 
kullanım alanlarından elde edilen kiralama, 
reklam, pazarlama, kültürel ve sanatsal faa-
liyet ve diğer ortak kullanım alanı gelirleri ile 

ortak gider katılım payı avanslarından elde 
edilen her türlü gelir de ORTAK GELİR ola-
caktır.

Yapılan değişiklikle maddeye eklenen bir 
başka fıkra ile ortak kullanım alanlarından 
elde edilen ortak gelirler, ortak giderlerin 
karşılanmasında kullanılacaktır.

AVM’ler, ortak kullanım alanlarında kül-
türel, sosyal ve sportif alanlar oluşturarak 
müşterilerin AVM’ye karşı ilgilerini artırıp 
perakende işletmelerin ekstra gelir elde 
etmesine imkan sağlamaktadır. Bu yapılan 
faaliyetlerin ortak kullanım alanı kapsamın-
da olması ve hatta perakende işletmelerin 
fazladan müşteri çekerek ekstra kar elde et-
mesine olanak sağlamasına rağmen yapılan 
yeni düzenlemede ortak gider kapsamına 
alınmaması, dolayısıyla bunların mali yü-
künün tamamen AVM Yatırımcısı/Yönetimi 
üzerinde kalması pek adil bir yaklaşım ol-
mayacaktır. Yapılan düzenlemede bu gider-
lerin ortak gider sayılmaması ancak bu tür 
etkinliklerinden elde edilen gelirlerin ortak 
gelir sayılarak ortak giderlerin karşılanma-
sında kullanılacağı düşünüldüğünde AVM 
Yatırımcısı/Yönetimi ile AVM Kiracıları ara-
sında süren ortak gider sorunu tam anla-
mıyla çözülecek gibi görünmemektedir.

Düzenlemede AVM Yatırımcısı/Yönetiminin 
her yıl düzenli olarak bir önceki yıla ilişkin 
ortak gelir ve gider raporu hazırlayacağı ve 
bu raporu AVM’deki perakende işletmelere 
göndereceği belirtilerek bu raporda yer al-

ması gereken bilgiler de ayrıca belirtilmiş-
tir. Raporda, ortak gelir ve giderlerin tür 
ve tutarları, her bir perakende işletmeden 
tahsil edilmesi gereken ve tahsil edilen or-
tak gider katılım payları ile ilgili bakanlıkça 
gerekli görülen diğer bilgilere yer verile-
cektir.

Yeni değişiklik ile haksız ticari uygulamala-
rın önüne geçilmesi için caydırıcı mahiyet-
te idari para cezası uygulanacağı düzen-
lenmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesinden 
önce reklam, pazarlama ve danışmanlık 
gibi giderler için alışveriş merkezindeki 
perakende işletmelerden katılım payı ta-
lep edilebilmesine imkan sağlayan ve bu 
maddenin yayımı tarihinden önce kurulan 
sözleşme hükümleri, sözleşme süresince 
geçerli olacaktır. Sözleşme süresinin sona 
ermesinden önce veya sonra sözleşmenin 
yenilenmesi ya da süresinin uzatılmış sa-
yılması hallerinde ise söz konusu giderler 
için katılım payı tahsil edilemeyecektir.

Sonuç olarak; 01.02.2023 tarihinde yürür-
lüğe girmiş olan bu son yasal düzenleme 
ile ortak alan gelirlerin kullanımı açısından 
AVM kiralamalarıyla ilgili yaşanan sorun-
ları ne kadar çözüme kavuşturacağı şu 
aşamada belirsizlik arz etse de; AVM ya-
tırımcısı için ortak alanlardan elde ettiği 
gelire ilişkin olarak  uygulama açısından 
bakıldığında tam anlamıyla çözümlenmiş 
bir sözleşme ilişkisinin kurulabileceğini 
göreceğimizi düşünmek biraz düşük bir 
ihtimal olarak görülebilecektir.

   AVMLERİN ORTAK ALAN GELİRLERİNİN KULLANIMI
 SORUNUNA HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER 
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70 yıllık kahve uzmanlığı ile gerçek kahve lezzetini buluşturan Tchibo, en kaliteli çekirdekleri geleneksel yöntemler-
le kavurarak hazırladığı Barista ailesini, iki yeni öğütülmüş filtre kahve ile genişletti. Tchibo Barista Classic ve Tchibo 
Barista Intense, kahve severlerin beğendiği Tchibo Barista ailesinin yeni favorileri olmaya aday.

TCHIBO BARİSTA İLE  PROFESYONEL KAHVE KEYFİ EVİNİZDE

Türkiye’de kahve kültürünün en önemli 
temsilcilerinden Tchibo, iki yeni öğütülmüş 
filtre kahve ürünüyle Tchibo Barista ailesini 
çeşitlendirmeye devam ediyor. Kahve se-
verler tarafından beğenilen farklı birçok lez-
zeti barındıran Tchibo Barista ailesi, yoğun 
aromasını dünyanın en verimli bölgelerin-
den özenle seçilen %100 Arabica çekirdek-
lerinin geleneksel yöntemlerle, tamburlu 
kavurucularda, deneyimli usta kavurucular 
tarafından büyük bir hassasiyetle yavaş ya-
vaş kavrulmasından alıyor. Serinin iki yeni 
üyesi Tchibo Barista Classic ve Tchibo Ba-
rista Intense de geleneksel yöntemlerle 
öğütülmüş kahve çekirdeklerinin eşsiz ve 
rafine aromalarıyla benzersiz bir içim keyfi 
sunuyor. Tchibo’nun köklü kahve kültürünü 
yansıtan lezzetler, aynı zamanda sürdürüle-
bilir kahve tarımını destekleyen Rainforest 
sertifikasına sahip. 

En kaliteli kahve çekirdeklerinin doğru 
oranda harmanlanıp zamana takılmadan 
kavrulduğu yeni öğütülmüş filtre kahveler 
Tchibo Barista Classic ve Tchibo Barista In-
tense 250 g’lık paketleriyle Tchibo mağaza-
larında, Tchibo.com.tr’de ve Migros rafla-
rında yerini aldı.

   AVMLERİN ORTAK ALAN GELİRLERİNİN KULLANIMI
 SORUNUNA HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER 
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Engin Yıldırım

VARLIK YÖNETİMİ 

Varlık Yönetimi bir kuruluşun varlıklarının 
maliyetlerini, risklerini, fırsat ve perfor-
manslarını doğru yaklaşım, planlama ve 
uygulamalar ile analiz edip onlardan maxi-
mum fayda sağlamayı amaçlayan bir yöne-
tim sistemidir. Maddi varlıklar makineler, 
aletler, gayrimenkul ve araçlar gibi fiziksel 
öğelerdir. Maddi olmayan varlıklara ise fikri 
mülkiyet, veri tabanları, operasyonel veriler, 
yazılım lisans  anlaşmaları ve kurumsal ser-
maye örnek verilebilir. Doğru yönetildiğin-
de varlıklar şirketinizin büyümesine, finansal 
başarısına katkıda bulunabilir ve sürdürüle-
bilirliği teşvik edebilir. Bununla birlikte, kötü 
yönetim uygulamaları kârlılığınıza zarar ve-
rebilir ve potansiyel olarak büyüme fırsat-
larını engelleyebilir. Varlık, yalnızca gerçek 
dünyada var olan değil aynı zamanda dü-
şüncede de var olandır. 

“Varlık Yönetimi” kavramı, çoğu zaman sa-
dece “varlıklı” müşterileri tanımladığı düşü-
nülerek “özel bankacılık” ile aynı anlamda 
kullanılsa da, aslında büyük küçük tüm var-
lıkların yönetimi aynı olduğundan, çok daha 
geniş bir anlam ifade etmektedir. Varlık yö-
netimi, şirketinizdeki varlıkların doğru kul-
lanımıyla büyümeye ve genişlemeye devam 
etmesini sağlar. İşinizin yolunda gitmesine, 
riskleri yönetmenize ve fırsatları yakalama-
nıza yardımcı olabilir. Varlık yönetimi işlet-
melere güç ve değer  katar. 

Varlık yöneticisinin amacı basittir; Varlıkları 
izleyerek paradan tasarruf etmek ve israfı 
azaltmak için daha fazla organizasyon geliş-
tirmektir. Bir varlık yöneticisi, varlık yöneti-
mi stratejisi geliştirmekten, yürütmekten ve 
netice itibariyle kendilerine emanet edilen 
varlıkları yönetmekten sorumludur. Varlık 
yöneticileri, varlık performansını izlemek-
ten, sağlam yatırım tavsiyesi sağlamaktan 
ve varlıkların performansını etkileyebilecek 
diğer görevlerle ilgilenmekten sorumlu 
araştırmacıları ve analistleri istihdam eder. 
Varlık yöneticileri özellikle, herkesten önce 

yüksek büyümeli yatırım fırsatlarını arar.

Varlık yönetim sistemi ise işletmelerin sahip 
olduğu tüm varlık çeşitlerini bir arada de-
ğerlendiren ve bunlardan sağlanacak fayda 
ile değer kazancının en üst düzeye çıkarıl-
masını hedefleyen yazılımlardır.

Kurumsal varlık yönetim sistemi, geleneksel 
yöntemlerin aksine, tamamen bilgisayarlara 
dayalı olarak çalışır, işletmelerin envanter ve 
stok yönetimlerini profesyonel bir şekilde 
takip edebilmelerine zemin hazırlar. Kurum-
sal varlık yönetim sistemi kullanmanın fay-
daları şunlardır: 

•Varlık yönetim sistemi işletmelerin sahip 
oldukları varlıkları daha etkin bir şekilde 
takip edebilme ve kullanabilme olanağı ta-
nır. Böylelikle atıl halde duran ya da getiri 
performansı düşük olan varlıklar, daha iyi 
kullanılabilir.

•Varlık yönetimi, işletmelerin büyüme hızı-
nın artmasına yardımcı olur. 

•Varlık yönetim yazılımları ile işletmeler, 
orta ve uzun vadeli hedeflerine daha kısa 
sürelerde ulaşabilirler.

•Varlık yönetim sistemleri, işletme maliyet-
lerini azaltır. Özellikle bakımlar için gerekli 
olan sermaye miktarı, bu yazılımlar ile mi-
nimize edilir.

•Varlık yönetim yazılımları ile varlıkların ta-
kibi kolayca yapılır. 

Varlık envanter tablosunda hangi bilgiler 
yer almalıdır ?

•Varlık adı

•Gruplandırma yapıldıysa varlığın ait oldu-
ğu grup adı

•Kategori 

•Varlığın sahibi 

•Varsa varlığın emanetçisi

•Varlığın konumu 

•Gizlilik değeri 

•Bütünlük değeri (varlığın bütünlüğünün 
bozulmasından kaynaklanabilecek olası za-
rarı gösteren puan değeridir)

•Erişilebilirlik değeri (varlığın erişilebilirlik 
açısında değerine belirten puandır)

•Toplam varlık değeri (gizlilik, bütünlük ve 
erişilebilirlik puanlarının toplamıdır veya 
çarpımı sonucunda elde edilen topal varlık 
değeri puanıdır)

•Varlığın envantere eklenme tarihi

•Notlar 

Varlıklar üzerindeki, işletme sahiplerinin 
haklarına “sermaye”, üçüncü kişilerin hakla-
rına ise “borçlar” denir. Varlıklar, sermaye ve 
borçları açıklayalım:

Varlıklar, işletmenin var olmak için sahip ol-
dukları ekonomik değerlerdir. Para, menkul 
kıymet, mal veya alacak olabilir.

Sermaye: İşletme sahiplerinin işletme varlık-
ları üzerindeki haklarıdır.

Borçlar, üçüncü kişilerin işletme varlıkları 
üzerindeki haklarıdır. Geri iade etmek üzere 
ekonomik değer sağlama şekilde alınır.

İşletme varlıkları, faaliyetler sonucu artarsa 
işletme sahiplerinin hakları da artmış sayılır. 
Bu artışa kar denir. Faaliyet sonucu artış ye-
rine azalış gerçekleşirse bu azalışa ise zarar 
denir. İşletmede alınan kararlar ve bu karar-
lar doğrultusunda faaliyetler, işletme varlık 
ve kaynaklarını değiştirir. Kar veya zarar 
etkisiyle varlık sermaye ve borçlar belirli bir 
zamandan farklı yapıya girer. Para, menkul 
kıymet, mal, alacak, demirbaş gibi varlıklar 
çeşit veya değer itibariyle değişebilir.

ÖZDÖNER’E DÖNERCİ ORTAK
2023’E GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİREREK GİRDİLER…
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VARLIK YÖNETİMİ 

ÖzDöner’in yüzde elli hissesinin Maydonoz Döner tarafından satın alınması ile döner sektörü, 2023’e girişte önemli 
bir güç birliğine sahne oldu. 

ÖZDÖNER’E DÖNERCİ ORTAK
2023’E GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİREREK GİRDİLER…

Perakende ve hazır gıdanın önemli seg-
mentlerinden olan döner sektörü, 2023’de 
önemli bir güç birliğine sahne oldu. Türki-
ye’nin sayılı hazır döner üreticilerinden biri 
olan ÖzDöner’in  yüzde 50 hissesinin ülke 
genelinde 120 şubesi bulunan Maydonoz 
Döner’e satışı sektörde yankı uyandırdı. 

“ Yeni Bir Sayfa Açılacak”

ÖzDöner Kurucu Genel Müdürü Bahar Özü-
rün, söz konusu güç birliğinin döner sektö-
ründe yeni bir sayfa açacağını söyledi. Özü-
rün, “ÖzDöner 2020’de faaliyete geçmiş de 
olsa kurucularının sektördeki deneyimi ile 
kısa sürede döner üretimindeki uzmanlığı ve 
titizliği ile ön plana çıkmış önemli bir marka. 
Maydonoz Döner de özel soslu döneri, her 

yaş grubuna hitap eden inovatif ürünleri ile 
sektörün hızlı büyüyen önemli bir oyuncusu. 
Yakın zamanda gerçekleşecek AB ve MENA 
bölgeleri açılımı ile de büyümesini katlaya-
rak sürdürecek. Yurt dışı operasyonlarını da 
birlikte ve Maydonoz Döner markası altında 
gerçekleştireceğiz. Ayrıca tüm bu süreçte 
ortağımıza kaliteli ve kesintisiz ürün teda-
riği ile tam destek vereceğiz. Bu birlikteliğin 
hem yurt içinde hem de yurt dışı pazarda 
fark yaratacak sonuçlar üreteceğine inanı-
yorum” diye konuştu.

“Markamızı ve Büyümemizi Güçlendir-
dik”

Maydonoz Döner Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü Ömer Şeyhin de “Yeni 
nesil Franchise” anlayışıyla hareket eden 
markanın eşsiz soslu lezzetlerini nezih me-
kanlarda ulaşılabilir fiyatlarla tüketiciye su-
narken yatırımcılarına da kazançlı bir giri-
şim sağladığının ve bu nedenle çok hızlı bir 
şekilde büyüdüğünün altını çizdi. Şeyhin “ 
Bu büyümeye paralel olarak ÖzDöner ile bir 
süredir devam eden çözüm ortaklığımızı iş 
ortaklığına çevirerek gücümüzü arttırdık. Bu 
güç birliği ile hem iç hem de dış pazarda 
hedeflerimize bir adım daha yaklaştık. Türk 
dönerinden halen uluslararası bir marka 
çıkmadı. Biz yurt içinde şube sayımızı arttır-
maya devam ederken yurt dışında da May-
donoz Döneri dünyada tanınan bir marka 
haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Yurt Dışı Restoran Açılışları Hızla Başlı-
yor” 

Maydonoz Döner markası altında iki mar-
kanın işbirliği ile yurt dışında açılacak yeni 
restoranların ilk durağı da Almanya olacak. 
İki ortağın yurt dışı atağı ÖzDöner’in Avru-
pa’daki sektör tecrübesi ve Maydonoz Dö-
ner’in yeni nesil dönerci konsepti ile Avru-
pa’dan başlayacak. Halihazırda mevcut olan 
taleplerin sayısı ve bu bölgede gerçekleşti-

rilen çalışmalar  gözönüne alındığında yurt 
dışındaki şube sayısının kısa sürede yurt içi-
ni yakalayacağı belirtiliyor. 

Bahar ÖzürünBahar Özürün
ÖzDöner Kurucu Genel Müdürü ÖzDöner Kurucu Genel Müdürü 

Ömer Şeyhin Ömer Şeyhin 
Maydonoz Döner Yönetim Maydonoz Döner Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü  Genel Müdürü  
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KİRA AKDİNİN KİRALAYAN TARAFINDAN İKİ
 HAKLI İHTAR NEDENİYLE FESHİ VE TAHLİYE 

Av. Arb. Efsun Matur
Avukat

Kira akdinin feshinde yasal uygulama kira-
cı ve kiraya veren açısından farklıdır.  Kiracı 
sözleşmeyi fesih hakkına sahipken kiraya 
verenin bu hakkı sınırlandırılmıştır. Kiracının 
fesih hakkının kullanımı belirli süreli sözleş-
melerin süresinin bitiminden en az on beş 
gün önce yazılı bildirimde bulunmasına 
bağlıdır ve bildirim yapılmaz ise sözleşme 
aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. 
(BK 347/1) 

Kiraya veren ise sözleşme süresinin bitimine 
dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. An-
cak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya 
veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının 
bitiminden en az üç ay önce yazılı bildirim-
de bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep 
göstermeksizin sözleşmeye son verebilir. 
(BK 347/1)

Türk Borçlar Kanunu gereğince kiracıdan 
kaynaklanan bazı sebeplerle kiraya verenin 
dava yoluyla akdi sona erdirme hakkı bu-
lunmaktadır. Bu sebepleri şu şekilde sırala-
yabiliriz;

a.Kiracı tarafından usulüne uygun ve yazılı 
şekilde “Tahliye Taahhüdü” verilmesi  (BK 
352)

b.Kiracının kira borcunu gününde ödeme-
mesi nedeniyle kiralayan tarafından bir kira 
dönemi içinde en az İki haklı ihtar gönderil-
miş olması (BK 352/2) 

c.Kiracı veya eşinin aynı ilçe veya belediye 
sınırları içerisinde konutunun bulunması (BK 
352/3)

d.Kiracının diğer kat maliklerine karşı borç 
ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi (BK 
316)

Bu yazımızda kiralayana kira akdinin fes-
hi ve tahliye hakkı doğuran “Kiracının kira 

borcunu gününde ödememesi nedeniyle 
bir kira dönemi içinde en az İki haklı ihtar 
gönderilmiş olması” (BK 352/2) düzenleme-
sinden bahsedeceğiz. 

İki Haklı İhtar Nedir, Nasıl oluşur;

Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşme-
lerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha 
uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira 
yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira 
bedelini ödemeyerek kiralayan tarafından 
kendisine yazılı olarak iki haklı ihtar gönde-
rilmesine sebep olmuşsa, ihtarların yapıldığı 
kira yılının bitiminden başlayarak bir ay için-
de dava açmak suretiyle kira sözleşmesini 
sona erdirebilir.

İki haklı ihtara dayalı olarak dava yoluyla 
kira akdinin feshi ve tahliyenin sağlanabil-
mesi için;

1.Kiracının kira bedelini gününde ödemedi-
ği için kendisine iki kez yazılı olmak kaydıyla 

haklı ihtarda bulunulmasına sebep olması,

2.Bu iki haklı ihtarın, 1 yıldan kısa süreli kira 
sözleşmelerinde kira süresi içerisinde; 1 yıl 
veya daha uzun süreli kira sözleşmelerinde 
ise bir kira yılı içerisinde veya bir kira yılını 
aşan süre içerisinde gönderilmiş olması,

3.Kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli 
kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bi-
timinden başlayarak bir ay içinde tahliye 
davasının açılması 
gerekmektedir.

İhtar, noter vasıtasıyla keşide edilebileceği 
gibi kiracı aleyhine başlatılacak bir icra ta-
kibinden gönderilecek ödeme emri de ihtar 
niteliğindedir. Burada kiralayan açısından 
dikkat edilmesi gereken husus gönderilen 
ihtarnamenin ilgili aya ilişkin geciken öde-
menin yapılmasından önce kiracının eline 
geçmiş olması şartıdır. İhtarname kiracıya 
ödeme yapmasından sonra tebliğ edilmiş 
ise haklı ihtar olarak kabul edilmeyecektir. 
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KİRA AKDİNİN KİRALAYAN TARAFINDAN İKİ
 HAKLI İHTAR NEDENİYLE FESHİ VE TAHLİYE 

Hizmet İhracatçıları Birliği, gösterdikleri ba-
şarılı performans ile hizmet sektörünün he-
defe ulaşmasına katkı sağlayan 51 firmayı, 
17 kategoride değerlendirerek, “2021 Yılı 
Hizmet İhracatı Şampiyonları” kapsamın-
da ödüllendirildi. Marka, patent ve tasarım 
tescillerinde danışmanlık hizmeti veren, bu 
yıl sektördeki 40. yaşını kutlayan Destek 
Patent, “Danışmanlık, Müşavirlik ve Destek 
Hizmetleri” kategorisinde 2021 yılının ihra-
cat lideri seçildi. Marka, bu ödülle Hizmet 
İhracatçıları Birliği tarafından dört yıl üst 
üste birincilik ödülü alarak önemli bir ilke 
imza attı.  

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Ke-
mal Yamankaradeniz, “Devamlılık ve istikrar 
başarımızdaki en büyük etkendir. Müşteri-
lerimizle kurduğumuz sürekli ve yakın ileti-
şim, onları düzenli olarak bilgilendirmemiz 
ve şeffaf yaklaşımımız, Destek Patent’e du-
yulan memnuniyeti ve güveni getirdi. Böy-
lelikle hizmet sürekliliğimizi sağladık” dedi.
“40 yıllık birikim, bizi başarıya taşıdı”

Yamankaradeniz; “4 yıl üst üste ödüle hak 
kazanmamız, 40 yıllık emeğin, deneyimin ve 
bilgi birikiminin sonucudur. 40 yıldır yurt dı-
şında yaptığımız çalışmalar, takip ettiğimiz 
kongreler, konferanslar, fuarlar ve farklı ül-

kelerde oluşturduğumuz müşteri portföyü-
müz bu başarıyı getirdi. Çok yoğun çalıştık. 
Türkiye’de gelişen yapılar, sınai mülkiyet 
sisteminin yenilenmiş olması, bu sistem ve 
yeniliklerin yurt dışındaki müşterilere akta-
rılması ve bizim hizmet anlayışımız bir araya 
gelince müşterilerimizin ülkemize olan ba-
kış açıları da olumlu yönde değişim göster-
di. Markaların, patentlerin, tasarımların ko-
ruma süreçleri de iyileştiği için yurt dışından 
talepler devam etti.”

“Daha fazla hizmet ihracatı gerekiyor”

Kemal Yamankaradeniz, ihracatın sektörde-
ki önemi için “Alanımızda sürekli iyileşmek 
için ‘neyi daha iyi yapabiliriz?’ bakış açısı ile 
çalışıyoruz. Bu yıl itibariyle, 2020 yılından bu 
yana devam eden yurt dışı şubeleşme çalış-
malarımıza hız verecek, daha etkin hale ge-
tireceğiz. Yeni yapılanmamız, yurt dışındaki 
yeni şubeleşme çalışmalarımız sayesinde 
ülke dışına verdiğimiz hizmetlerin artacağı-
nı ümit ediyoruz. Çünkü Türkiye’de oluşan 
bu know-how’ı yurt dışına taşımayı hedefli-
yoruz. Tüm çalışmalarımızın sonucunda yurt 
dışında elde edeceğimiz ciro rakamlarının 
önümüzdeki yıllarda artacağına inanıyoruz. 
Türkiye’de hizmet sektörünün ihracata yö-
nelmesi gerekiyor. Herkes kendi yapmış ol-

duğu çalışma alanlarında yurt dışı pazarında 
yer almak için çalışmalı. Tabii bunun ilk şartı 
kurumsallaşma. Yani danışmanlık şirket-
lerinin kurumsallaşarak yurt dışına açılma 
fırsatlarını yakalamaları gerekiyor. Hizmet 
İhracatçıları Birliği bu bakımdan önemli bir 
platform. Şirketlerin bu platformu iyi değer-
lendirmesi gerekiyor.” dedi. 

DANIŞMANLIKTA 
“HİZMET 
İHRACATI 
ŞAMPİYONLUĞU”
Hizmet İhracatçıları Birliği, 
“2021 Yılı Hizmet İhracatı 
Şampiyonları”nı açıkladı. 
Sınai haklar alanında 40 
yıldır hizmet veren Destek 
Patent, son üç yıldır olduğu 
gibi yeniden birinci seçildi. 

Kemal YamankaradenizKemal Yamankaradeniz
Destek Patent Yönetim Kurulu BaşkanıDestek Patent Yönetim Kurulu Başkanı
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Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER

Cildi Temizlemek için Badem Suyu

Malzemeler

1 avuç dolusu badem
1 tatlı kaşığı toz şeker
Gül suyu

Hazırlanışı ve Kullanılışı

Bademi öğütün un haline gelsin. Bademi ve toz şekeri alabildiği kadar gül 
suyuyla karıştırın. İki gün beklettikten sonra çalkalayarak cildinizi silin.

Kuruyan Cildi Canlandırmak için

Malzemeler

1 tatlı kaşığı süt kaymağı
4 adet ezilmiş ahududu
1 çay kaşığı bal

Hazırlanışı ve Kullanılışı

Malzemeleri karıştırın. 20 dakika boyunca temiz cildinizde bekletin.

Besleyici Gece Kremi

Malzemeler

1 tatlı kaşığı kanola yağı
1 tatlı kaşığı kayısı yağı
1 tatlı kaşığı buğday yağı
1 tatlı kaşığı havuç yağı
1 tatlı kaşığı jojoba yağı
1 tatlı kaşığı arı sütü

Hazırlanışı ve Kullanılışı

Tüm malzemeleri karıştırın. Yatmadan önce yüzünüze ve dekolteni-
ze masaj yaparak sürün. Yıkamadan yatın.
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SEVGİLİLER GÜNÜNE FLORMAR’LA HAZIRLAN;
MAKYAJIN “MODUNU YÜKSELTSİN!” 
Flormar, en renkli ve en trend ürünleri ile 14 Şubat “Sevgililer Günü”ne hazırlanırken makyajıyla modunu 
yükseltmek isteyenlerin de yanında! Flormar, mutluluk veren renklere sahip harika hediye seçenekleriy-
le de sevgilileri bekliyor!

14 Şubat Sevgililer Günü için geri sayım 
başladı! Bu özel günü daha da güzel kılmak 
için ne yapmam lazım, makyajım her za-
mankinden daha güzel ve daha çekici olma-
lı diyorsan ya da sevdiğime ne hediye alsam 
diye düşünüyorsan Flormar’ın birbirinden 
renkli, mutluluk veren ürünleri seni bekliyor. 

Kalıcı formülleri ile öne çıkan kırmızı ve 
pembe rujlar, porselen etkisi yaratan fondö-
tenler ve pudralar, ışıltılı, capcanlı, romantik 
ojeler, bakışların abartan arttıran maskara-
lar, eyelinerlar, göz kalemleri ve farlar, mod 
yükselten allık ve aydınlatıcılar ve çok daha 
fazlası Flormar’da seni bekliyor. 14 Şubat 
Sevgililer Günü güzelliğine değer katan 
yüzlerce çeşit ve renk seçeneğine Flormar 
mağazalarından ve www.flormar.com.tr’den 
ulaşabilirsin!
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Fatma Fidan
Uzm.Diyetisyen ÇOĞALARAK ARTAN SERBEST 

RADİKALLER YIPRATIYOR..

TOGG, DÜNYADA BİR İLK OLAN AKILLI CİHAZA ENTEGRE 
DİJİTAL VARLIK CÜZDANINI CES’TE TANITTI 

Sağlıksız beslenme, Ultraviole ışınlar, rad-
yasyon, İşlenmiş gıdalar, katkı maddeleri, 
sigara, alkol, egzoz dumanı ve stres gibi 
çevresel faktörler de vücudumuzda serbest 
radikal oluşumunu arttırır.

Serbest Radikaller

Vücudumuz doğal işlevini devam ettirmek 
için enerji üretmek zorundadır. Enerji üre-
tirken vücut zorunlu olarak oksijen kulla-
nır. Kullanılan oksijen moleküllerinin hücre 
içinde girdiği kimyasal reaksiyonlar ( tepki-
meler)serbest oksijen radikallerini meydana 
getirir. Enerji üretmesi sırasında indirgen-
me-yükseltgenme reaksiyonları meydana 
gelir. Bu esnada oksijen moleküllerinden 
koparılan elektron sonucunda enerji üret-
mek ile beraber serbest oksijen radikalleri 
de meydana gelir. Koparılan elektron so-
nucunda kararsız hale gelen ve çevresinde 
bulunan moleküllerden elektron almaya 
çalışan serbest oksijen radikalleri bu meka-
nizma ile diğer hücrelere ve yapılara zarar 
verir.

Hücrenin sürekli olarak radikalerin saldırısı 
altında kalması durumuna ‘Oksidatif Stres’ 
denir. Çoğalan serbest radikallerin neden 
olduğu oksidatif stres sonucu vücudumuz-
da meydana gelen Hücre hasarı, lipitler, 
proteinler ve genetik şifrenin bulunduğu 
DNA gibi temel hücre yapılarına zarar ver-
mekte ve hızlı yaşlanmayla birlikte, obezite, 
kalp damar ve akciğer hastalıkları, kanser, 
diyabet, artrit, bağışıklık sisteminin zayıfla-
ması ve buna bağlı enfeksiyon hastalıkları 
gibi bir çok sağlık sorununa yol açmaktadır. 
Oksidatif strese maruz kalmamak için; za-
rarlı etkenlerden uzak yaşamak ve vücudu-
muzu serbest radikallerle savaşacak olan 
antioksidanlarla beslememiz gerekir. 

Antioksidanlar, serbest radikallerle reaksi-

yona girerek hücrelere zarar vermelerini ön-
leyen yapılardır. Bu özelliklerin tümör olu-
şumu riskini azalttıkları gibi, hücre yıkımını 
da azalttıkları için, daha sağlıklı ve yaşlılık 
etkilerinin minimum olduğu bir hayat yaşa-
ma şansını yükseltir.

En iyi bilinen antioksidanlar:

Flavonoid ve polyphenol; Birçok meyve ve 
sebzede yüksek oranda bulunan sarı-beyaz 
pigmentlerdir. Elma, armut, ayva, muz, laha-
na, karnabahar, çay, yulaf, üzüm gibi mey-
velerde bulunur.

Anthocyanidins

Çilek ve kırmızı üzüm gibi meyvelerde yo-
ğun olarak bulunur.

Karatoneoidler

Avitamini öncüsüdür. Antioksidan etkiye sa-
hiptirler.  (Beta karoten, likopen, lutein )
Likopen; Sebze ve meyvelerde dogal olarak 
bulunan karoten familyasına ait bir pig-
menttir. Likopen güçlü bir antioksidandır. 
Başlıca kaynakları; Domates ve domates 
türevleri, greyfurt, karpuz, vişne, kiraz, ahu-
dudu, nar, pancar gibi kırmızı rengi veren 
besinlerde bulunur.

Lutein; Karoten familyasına mensuptur 
ve doğal olarak besinlerde bulunur. En iyi 
kaynakları; Ispanak, marul, maydanoz, tere, 
dereotu, pırasa, yeşilbiber, brokoli, Brüksel 
lahana gibi koyu yeşil sebzelerde bulunur.
Beta-karoten; Yağda çözünebilen bir çeşit 
karotenoiddir. Aynı zamanda provitamin A 
olarakta bilinir. Havuç başta olmak üzere 
turuncu sebzeler ve meyveler beta- karoten 

açısından zengindir. Patates, bal kabağı, 
kabak, dolmalık biber, kayısı ve papatyada 
bulunur.

Koenzim Q; Kanser ve nörolojik hastalık-
lara pozitif etkisi olan önemli bir antiok-
sidandır. Vücut tarafından üretilen anti-
oksidandır. Balık (uskumru ve sardalye) ve 
kalp, karaciğer, böbrek, sığır eti ve kümes 
hayvanları, yer fıstığı, soya yağında bulu-
nur.
Beta-karoten; Yağda çözünebilen bir çeşit 
karotenoiddir. Aynı zamanda provitamin A 
olarakta bilinir. Havuç başta olmak üzere 
turuncu sebzeler ve meyveler beta- karo-
ten açısından zengindir. Patates, bal kaba-
ğı, kabak, dolmalık biber, kayısı ve papat-
yada bulunur.

Askorbik Asit (C vitamini); Turunçgiller(-
limon, portakal, greyfurt), domates, yeşil 
yapraklı sebzeler( brokoli, ıspanak vb) de 
bulunmaktadır.

Alfa tokoferol (E Vitamini); Zeytinyağı, ay-
çiçeği yağı, ceviz, badem, tereyağı, kırmızı 
et, süt, ıspanak, lahana, pazı, brokoli gibi 
yeşil yapraklı sebzeler iyi kaynaklarıdır.

Selenyum; E Vitamini ile birleştiğinde an-
tioksidan olarak görev yapar ve hücre ya-
pısına zarar veren serbest radikallere karşı 
koruma sağlar. En zengin kaynakları; Deniz 
ürünleri, karaciğer, kırmızı et, tavuk, balık, 
yumurta ve baklagillerdir.

Omega 3 yağ asitleri; Omega -3 (n-3) yağ 
asitleri alfa –linolenik asitten türer. Ome-
ga-3 yağ asitleri zengin kaynakları; somon 
balığı, uskumru, alabalık, ceviz, soya ve ke-
ten tohumu vb besinlerde bulunur. 
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ÇOĞALARAK ARTAN SERBEST 
RADİKALLER YIPRATIYOR..

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, dünyada türünün ilk örneği olan akıllı 
cihaza entegre dijital varlık cüzdanını, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023’te duyurdu. Togg’un 

Avalanche üzerine inşa ettiği bu yenilikçi çözüm, kullanıcılarına banka düzeyinde güvenlik sağlıyor, hareket 
halindeyken dijital varlıklarına erişme, bunları güvenli bir şekilde saklama ve aktarma dahil sınırsız sayıda kullanım 

senaryosu sunuyor.

TOGG, DÜNYADA BİR İLK OLAN AKILLI CİHAZA ENTEGRE 
DİJİTAL VARLIK CÜZDANINI CES’TE TANITTI 

Teknolojideki en son yeniliklerin ve ilkle-
rin buluşma noktası olan CES’te yarından 
sonrasının mobilitesine ilişkin vizyonunu 
sergileyen Togg, kullanıcıların mobilite de-
neyimini üst seviyeye taşıyacak teknolo-
ji ürünlerinin duyurusunu da yaptı. Togg, 
dünyada türünün ilk örneği olan akıllı ciha-
za entegre dijital varlık cüzdanını, Avalanc-
he üzerine geliştirdi. Bu cüzdan ile kullanı-
cılar hareket halindeyken dijital varlıklarına 
erişme, bunları güvenli bir şekilde saklama 
ve aktarma dahil sınırsız sayıda kullanım se-
naryosuna sahip olacak. 

NFT pazaryeri akıllı cihazın ekranında

Bu ürünün yanı sıra Togg, kullanıcıların 
benzersiz dijital varlıkları erişebilecekleri bir 
NFT pazaryeri oluşturduğuna da açıkladı. 
Kullanıcılar, Togg NFT pazaryeri aracılığıy-
la akıllı cihazlarının ekranlarından NFT’leri 
görüntüleyebilecek ve kullanabilecekler. Bu 
NFT’ler özel bir ‘Sanat Modu’ ile kullanıcı-
nın ekranında yer alabilecek. Bu özelliklere 
ek olarak, Togg'un blok zinciri üzerindeki 
tedarik zinciri projesi de kullanıcıların cihaz-

ların servis geçmişine, değişen parçalarına 
ve ulaşım geçmişine kolaylıkla erişmelerini 
sağlayacak. Bu sayede de kullanıcılar cihaz-
larının bakım ve onarımı konusunda daha 
fazla şeffaflık ve kontrol sağlayacak.

“Kullanıcı deneyimini başka bir noktaya 
taşımak istiyoruz”

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, Togg akıllı 
cihazlarını üçüncü yaşam alanı olarak ta-
nımladıklarını belirterek, şunları söyledi: 

“Kullanıcıyı merkeze alarak, akıllı cihazımız 
ve dijital ürünlerimizin etrafında, herkes için 
açık ve erişilebilir bir ekosistem oluşturmak 
için çalışıyoruz. Birbirinden bağımsız eko-
sistemleri birbirine bağlamak ve kesintisiz 
akıllı yaşam çözümleri üretmek üzere blok-
zinciri teknolojisi üzerindeki çalışmalarımızı, 
ülkemizin ve dünyanın en iyileriyle iş birlik-
lerimizi sürdürüyoruz. Bu bağlamda strate-
jik ortağımız Ava Labs’ın blok zinciri üzerine 
geliştirdiğimiz ürünümüz dijital varlık cüz-
danıyla, kullanıcıların mobilite deneyimini 
başka bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. 

Mobilite ekosisteminin bir sınırı yok, biz ne-
reye kadar götürürsek oraya gidecek.”

Ava Labs'ın Kurucusu ve CEO'su Emin Gün 
Sirer de "Togg, geçen yıl blockchain giri-
şimlerinin yeri  olarak Avalanche'ı seçerek 
mükemmel bir öngörü gösterdi. Şimdi de 
akıllı mobiliteyi dönüştürme konusundaki 
cesur vizyonunu gerçekleştirme yolunda bir 
büyük adım daha attı" dedi.
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Taylan Kümeli
Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı

GECELERİ YEMEK YEMEYİ NE
 ZAMAN BIRAKMALISINIZ?

Gün boyunca yemek yemeyi bırakmanız 
gereken kesin zaman bir süredir tartışılıyor.
Yıllardır danışanlarıma son yemek saatinin 
sindirime fırsat verecek sürede olması ge-
rekliligini vurguluyorum. Son yediklerinin 
hafif, yerken iyi çignenmiş,keyifle yenmiş ve 
yatış saatiyle arasında en az iki saat olması 
gerektigini de ekliyorum. Peki genel fikir bu 
konuda nasıl?
 
İştah, alışkanlıklar, kültür, çalışma program-
ları, kişisel tercihler ve sosyal ortamlar gibi 
bir kişinin yemek yemeyi bıraktığı saati bir-
çok faktör etkiler.
 
Çoğu insan için birincil endişe, çok geç 
yemek yemenin kilo alımına katkıda bulu-
nabilmesidir. Herkesin yemek yemeyi bı-
rakmak için en iyi zaman hakkında bir fikri 
vardır, ancak bunların herhangi birinin bi-
limsel araştırmalara dayanıp dayanmadığını 
merak edebilirsiniz.
 
Ne zaman yemeyi bırakmanız önerilir?
 
Birçok insan, gece yemek yemenin kilo alı-
mına neden olduğu algısı nedeniyle gece 
yemeyi ne zaman bırakmaları gerektiği ile 
ilgilenmektedir.
 
Vücudunuzun ihtiyaç duyduğundan daha 
fazlasını yemenin kilo alımına katkıda bu-
lunduğu iyi bilinmektedir. Bu nedenle, nor-
mal öğünlerinize ek olarak çok fazla gece 
geç saatlerde yemek yiyorsanız kilo alabilir-
siniz .
 
Son zamanlarda, araştırmalar yemek alımı-
nın zamanlamasını ve sağlık üzerindeki et-
kilerini inceledi .
 
Bu, sadece ne yediğinizin değil, aynı zaman-
da kilonuzu ve sağlığınızı da ne zaman yedi-

ğinizin ilgilendirecegi anlamına gelir.
 
Geceleri yemek yemeyi bırakmanız gere-
ken kesin bir zaman olmamasına rağmen, 
aşağıda özetlenen çeşitli yaklaşımlar, sizin 
için uygun bir zaman bulmanıza yardımcı 
olabilir.
 
Sirkadiyen ritim
 
Sirkadiyen ritminiz olarak da bilinen 24 sa-
atlik vücut saati, açlık, besin emilimi, insülin 
duyarlılığı ve metabolizma üzerindeki etki-
lerine bağlı olarak yemek için en iyi zamanı 
etkileyebilir.
 
Vücut saatinize uyması için, önerilen yeme 
aralığı, gündüz saatlerinde günde 8-12 sa-
atten az veya buna eşittir. Bu pencerenin 
dışında yemek yemek, vücudunuzun kalo-
rileri daha az verimli bir şekilde işlemesine 
neden olabilir ve bu da kilo alımına katkıda 
bulunabilir.
 
Bir çalışma, farelere sirkadiyen ritimlerine 
göre yüksek yağlı bir yemek verildiğinde, 
aynı yüksek yağlı yemekle beslenen farelere 
göre, sirkadiyen ritimlerinin dışında önemli 

ölçüde daha düşük ağırlıklara sahip olduk-
larını buldu.

Ayrıca, günde 12 saatten fazla yemek ye-
mek obezite, diyabet ve kalp hastalığı riski-
nizi artırabilir .
 
Prediyabetli 8 erkeğin dahil olduğu küçük 
bir çalışmada, sabah 8'den akşam 2'ye ka-
dar 6 saatlik bir pencerede yemek yedigin-
de , kan şekeri seviyelerinde, kan basıncında 
ve iştahta iyileşmelerle sonuçlandı .
 
Başka bir çalışmada, prediyabetli yetişkin-
lerin açlık kan şekeri seviyeleri, sabah 8 ile 
akşam 5 arasında yemek yediklerinde daha 
düşük olarak izlendi.
 
Çalışma saatleri düzensiz olan vardiyalı ça-
lışanların yüksek kolesterol ve diyabet gibi 
kronik durumlar açısından daha büyük risk 
altında olmasının nedeni bu olabilir. Ancak 
bu iddialar kesin değildir .
 
Bununla birlikte, ilişkili artan kronik hastalık 
riski, kalitesiz uyku, düzensiz beslenme dü-
zenleri ve diğer faktörlerin bir kombinasyo-
nundan kaynaklanıyor olabilir .
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GECELERİ YEMEK YEMEYİ NE
 ZAMAN BIRAKMALISINIZ?

Enerji dolu atmosferi ile trend, müzik ve lezzeti bir araya getiren Vakkorama Cafe,  manzarası ile büyüleyen Aqua 
Florya’da lezzetli menüsüyle unutulmaz buluşmalara ev sahipliği yapıyor.

ŞEHRİN EN LEZZETLİ VE EĞLENCELİ BULUŞMA NOKTASI 
VAKKORAMA CAFE AQUA FLORYA’DA AÇILDI

Dünyanın ilk konsept mağazası olarak 1982 
yılında açılan Vakkorama Taksim mağaza-
sının içinde konumlandırılan Vakkorama 
Cafe, şehrin en merkezi lokasyonlarında hiz-
met vermeye devam ediyor. İstanbul’un ye-
me-içme trendlerine yön veren Vakkorama 
Cafe, rahat ve enerji dolu yeni atmosferiyle 
müzikseverlerin ve gurmelerin uğrak nokta-
sı olmaya devam ediyor. İstanbul’da Aqua 
Florya’da kapılarını açan mekân; modayı, 
müziği ve yiyecek trendlerini takip eden 
misafirlerini günün her saatine hitap eden 
zengin menüsüyle ağırlıyor.
 
Müzik performansları ve sürpriz aktivitelere 
ev sahipliği yapan Vakkorama Cafe, güne 
başlarken ve günü uğurlarken İstanbullula-
rın vazgeçilmez buluşma noktası oluyor.
 
İç mekân tasarımı ile keyifli bir buluşma ala-
nı ve gün içi molaları için rahat bir ortam 
sunan Vakkorama Cafe’nin menüsü ise sa-
latalardan makarnalara, kahvaltı seçenek-
lerinden tatlılara, vegan ve glütensiz alter-
natifleri ile oldukça zengin seçeneklerden 
oluşuyor. Paylaşımlı tabaklar ve özel kok-
teylleri ile kalabalık grupların da ilk tercihleri 
arasında yer alıyor.

Vakkorama Cafe, 288 metrekarelik geniş 
alanı ve 115 kişilik oturma kapasitesiyle 
Aqua Florya’da misafirlerine keyifli anlar 
sunmaya hazır.
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Yeni yıla hızlı bir başlangıç yapmak için H&M Move, herkesin hareket etmesini sağlayacak yeni bir koleksiyon lan-
se ediyor, ister yürüyün, ister koşun, ister zıplayın veya esneyin. 2 Şubat Perşembe günü satışa sunulacak olan yeni 
Empower Koleksiyonu, kadın, erkek ve çocuk için modaya uygun ve işlevsel spor kıyafetlerinden oluşuyor. 

H&M MOVE, JANE, ZLATAN, JAQUEL VE NADİA'YI BİR ARAYA 
GETİREREK YENİ YILA GÜÇLÜ BİR GİRİŞ YAPIYOR

Tulumlardan taytlara, sütyenlerden tişörtle-
re kadar çeşitli dikişsiz ürünler, mover’ları-
mıza ekstra destek ve rahatlık sunuyor. Tu-
runcu ve kobalt mavisi tonlarıyla kontrast 
oluşturan güçlü örgü yapılar, bu işlevsel 
koleksiyona trend dokunuşlar ekliyor. Ko-
leksiyon cildin nemini düzenleyen ve spor 
yaparken kuru kalmayı sağlayan DryMove™ 
kumaşından üretildi.

Yeni koleksiyonu kutlamak için H&M Move, 
Global Marka Mover’ları Jane Fonda, Zla-
tan Ibrahimović, JaQuel Knight ve en yeni 
üyemiz Nadia Nadim bir araya getiriyor ve 
dünyayı harekete geçirme misyonunu ger-
çekleştiriyor.

“Söz konusu aktif olmak olunca sevdiğimiz 
şeyi bulmaya odaklanmalıyız. Ve yeni hare-
ketler keşfetmeye çalışırsanız yeni bir şey 
denemek size iyi gelecektir. Önemli olan 
eğlenmek. İnsanları harekete geçirebilmek 
benim için başarıdır.”diyor Zlatan Ibrahi-
mović, Profesyonel futbolcu ve multimover.

Jane, Zlatan ve JaQuel ile birlikte H&M 
Move'un en yeni takım arkadaşı ve Global 
Brand Mover; profesyonel futbolcu olan 
Afgan-Danimarkalı mülteci ve tıp doktoru 
Nadia Nadim oldu.

“Her gün hareket etmek hem sizin için iyidir 
hem de büyük bir güce sahiptir. Yani me-
sele sadece sağlıklı olduğu için aktif olmak 
değil; spor ve hareket çevrenizdeki diğer 
şeyleri de değiştirebilir”. diyor Nadia Nadim
Profesyonel futbolcu ve hareket savunucu-
su.

Lansman, yeni bir yılda hareket etmenin 
yeni yollarını deneyen profesyonel bisiklet-
çiler, voleybolcular ve farklı sporcuların dört 
H&M Move Brand Movers'a katıldığı neşeli 
bir filmle kutlanıyor.

“Bu kampanya için dört Brand Movers'ı bir 
araya getirmek çok özel hissettiriyor. Tüm 
dünyayı ve herkesi harekete geçirmek için 
hepimiz aynı misyonu paylaşıyoruz. Brand 
Movers'larımızı yeni Empower Koleksiyo-
numuzda eğlenirken gösterirken, diğerleri-

nin de yeni yıla yeni hareket yolları dene-
yerek bize katılmaları için ilham vermesini 

umuyoruz.”diyor Simon Brown, H&M Move 
Genel Müdürü.   
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H&M MOVE, JANE, ZLATAN, JAQUEL VE NADİA'YI BİR ARAYA 
GETİREREK YENİ YILA GÜÇLÜ BİR GİRİŞ YAPIYOR
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Faaliyet gösterdiği her alanda çevre dostu ve toplumsal faydayı odağına alan Kalyon Holding, azalan kaynak-
ların verimli bir şekilde kullanılmasını anlatmak amacıyla Home Art dergisi ile hayata geçirdiği “İleri Dönüşüm 

Sergisi”nin ikinci ayağını, yeni eserlerle Nevçarşı’da açtı. Sergide; alanında önemli mimar ve tasarımcıların, kulla-
nılmayan ev eşyaları, inşaat malzemeleri ve geleneksel objeleri kullanılabilir tasarımlara dönüştürdükleri eserlere 

yer veriliyor.

DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN 
‘İLERİ DÖNÜŞÜM SERGİSİ’ NEVÇARŞI’DA

Kalyon Holding faaliyet gösterdiği her alan-
da ve coğrafyada misyon ve vizyonu doğ-
rultusunda, “Toplum”, “Tasarım”, “Teknoloji” 
ve “Tabiat”ı odağına alarak, gelecek nesille-
re daha iyi yarınlar bırakma sorumluluğuyla 
üretim ve yatırımlarına devam ediyor.

Bu doğrultuda Kalyon Holding, Home Art 
iş birliğinde dünyamızdaki kısıtlı kaynakları 
bilinçli tüketmeye vurgu yapmak adına, kul-
lanılmayan nesneleri kullanılabilir objelere 
dönüştürme düşüncesini temel alan ‘İleri 
Dönüşüm Sergisi’nin ikincisini Nevçarşı’da 
hayata geçirdi. 

Sergi ile gezegenin kısıtlı kaynaklarının bi-
linçli tüketilmesi konusunda farkındalık 
oluşturulması hedefleniyor. 

 ‘İleri Dönüşüm Sergisi’ için, alanlarında 
profesyonel mimar ve tasarımcılar ikonik 
yerel objeleri, inşaat malzemelerini ve ar-
tık neredeyse hiç kullanılmayan nesneleri 
kullanılabilir eşyalara dönüştürdüler. Proje 
koordinatörlüğünü Gülderen Tumba’nın 
üstlendiği sergide toplam 38 eser yer alıyor. 

Tasarım ve ürün ilişkisi farklı deneyimleniyor
Home Art dergisinin tasarımcı, mimar ve 
sanatçılara malzeme olarak bir hammadde 
yerine tam tersi normalde kullanım alanı 
olan bir ürün vererek yeniden dönüşüme 
giren tasarımlara imza atılmasını sağladığı 
bu proje, tasarıma farklı bakış açısı katmak 
ve ürün zenginliğini kullanmak için önemli. 
Gelecek nesilleri mevcut hammaddeleri kul-
lanmaya, artık gerçek fonksiyonunu yitirmiş 
ürünleri değerlendirmeye yönlendirecek 
‘İleri Dönüşüm Projesi’nin ilk ayağı olan bu 
sergi, daha geniş bir ürün seçkisi ile Türki-
ye’nin farklı noktalarında da sanat ve tasa-
rım severlere ulaşacak. 

Süzgeçten aydınlatmaya, fırıncı küreğinden 
hoparlöre, kürekten tahterevalliye bu şaşır-
tıcı ve ilham verici tasarımları görmeye bek-
liyoruz. 

Çevre dostu, renkli açılış…

Sergi açılışında, tüm müzik enstrümanları 

geri dönüşüm ürünlerden oluşan Fun-
gistanbul müzik grubu keyifli bir konser 
verirken, öğrenciler plastik şişelerden 
yaptıkları sevimli hayvan figürleriyle açı-
lışa renk kattı.

Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler 
Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu’nun 

ev sahipliğinde açılan sergiyi, TBMM Baş-
kanı Mustafa Şentop’un eşi Sabriye Şen-
top ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın eşi 
Hatice Nur Yerlikaya da ziyaret etti. 

Sergi, Üsküdar Nevçarşı’da 5 Şubat’a ka-
dar haftanın her günü 10.00 - 22.00 saat-
leri arasında ücretsiz ziyaret edilebilir.
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Sağlık & Motto

Katkılarıyla...
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Prof. Dr. Serdar Turhal
Onkoloji Uzmanı 

SIGARA IÇENLER AKCIĞER KANSERINDE ERKEN TANI
 IÇIN YILDA BIR TOMOGRAFI ÇEKTIRMELI 

Akciğer kanseri, tüm dünyada kansere bağlı en önemli ölüm nedenlerin-
den biri. Ancak yapılan son araştırmaya göre akciğer kanserinde erken 
tanı için tarama amaçlı yapılan tetkiklerin sağ kalım oranını önemli ölçüde 
arttırdığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. 
Dr. Serdar Turhal, “Özellikle sigara içme öyküsü olan kişilerin akciğer tarama 
tetkiklerini ihmal etmemeleri çok önemli” hatırlatmasında bulundu.

Akciğer kanserinde erken tanı tedavide başarı oranını arttırıyor

Amerikan Akciğer Birliği, akciğer kanseri 
hastalarının 5 yıllık ortalama sağ kalımının 
yüzde 18.6 olduğunu rapor etti. Hastaların 
genel olarak yüzde 16’sında akciğer kanse-
rinin erken yakalandığına ve akciğer kanse-
rine yakalanan hastaların yarıdan fazlasının 
da tanı konduktan sonraki bir yıl içinde ha-
yatını kaybettiğine dikkat çeken Anadolu 
Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Serdar Turhal, “Pek çok kanse-
rin erken tanısı için tarama amaçlı yapılan 
tetkiklerin bir faydası gösterilememişse de 
akciğer kanseri taramalarının faydasını sor-
gulayan bir çalışmanın 20 yıllık sonuçları 
geçtiğimiz günlerde rapor edildi” diye ko-
nuştu.

Bu sonuçlara göre yılda bir düşük doz ak-
ciğer tomografisi çekilmesi ile akciğer kan-
serinde uzun dönemli sağ kalım oranlarının 
yüzde 80’e kadar yükselebildiğini vurgu-
layan Prof. Dr. Serdar Turhal, “Bu çalışma 
New York Mount Sinai Hastanesi’nden Dr. 
Henschke tarafından rapor edildi” dedi.

Erken tanı ile 20 yıllık sağ kalım oranı 
yüzde 80

Gerçekleştirilen bu çalışmada Uluslararası 
Erken Akciğer Kanseri Aksiyon Programı’na 
katılan 87.416 hastanın sağ kalım durumu-
nun gözden geçirildiğini belirten Medikal 
Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, 
“Bu hastalardan 1.285 katılımcının kanseri 
tarama sonucu saptandı ve yüzde 83’ünde 
akciğer kanseri birinci evrede idi. Bu hasta-
ların 20 yıllık sağ kalım oranları da yüzde 
80 idi. Özet olarak bu çalışmada tomografi 
ile akciğer kanseri taraması önerilen hasta 
grubu, ki bu hastalar 50-80 yaş arası ve 20 
paket/yıl sigara öyküsü olan ve son 15 yıla 
kadar sigara içen kişilerdir, akciğer kanseri-
nin büyük oranda birinci evrede yakalandığı 
ve bu hastaların yüksek oranda sağ kaldık-
ları gösterilmiş oldu” şeklinde konuştu.
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Dr. Yeşim Eker Neftçi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 

OKULLARDA ROTAVIRÜS SALGINI
Tüm dünyada bebeklik ve çocuklukta önemli bir hastalık sebebi olan ishal, 
her yıl milyonlarca kişiyi etkiliyor.  Erken çocukluk döneminde şiddetli sıvı 
kaybı yapan ishalin en önemli sebebinin rotavirüs enfeksiyonu olduğunu 
vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Yeşim Eker Neftçi, “Rotavirüs enfeksiyonları tüm dünyada genel enfeksiyon 
hastalıkları ve ishal sebepleri arasında önemli bir hastaneye yatış sebebi. 
Rotavirüsler etkili bir şekilde ağız-gayta yoluyla yayılırlar ve salgınlar özellikle 
okullarda ve çocuk bakım evlerinde sık görülür. Bulaşıcılığı yüksektir. Duyarlı 
birinde hastalığa sebep olmak için çok az sayıda virüs bile yeterli olabiliyor. 
Bu enfeksiyondan korunmanın en önemli yolu ise aşı olmak” açıklamasın-
da bulundu.

Çocukların birden fazla kez rotavirüs ile has-
talık geçirebildiğini ancak her bir enfeksiyo-
nun şiddetinin bir öncekinden daha az ol-
duğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ye-
şim Eker Neftçi, “Şu an piyasada 2 tipe ve 
5 tipe karşı antikor geliştirme özelliği olan, 
ağızdan sıvı şeklinde uygulanan iki farklı aşı 
var. Aşı 2 ay ile 8 ay arasında tamamlanmalı. 
İlk doz yapılması için son süre 3. ay olarak 
kabul edilir. Rotavirüs aşısı devletin rutin 
aşılama programında yok ancak ailelere aşı-
lamanın önemli olduğunu her fırsatta iletip 
aşıyı yapmaya teşvik ediyoruz” diye konuş-
tu.

Hastalığa karşı aşılama önemli

Rotavirüs enfeksiyonunun en sık ılıman ik-
limlerde kış aylarında görüldüğünü hatır-
latan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Yeşim Eker Neftçi, “Hastalık 3-24 aylık 
bebeklerde çok şiddetli olma eğilimindedir. 
O yüzden erken aşılama önemli. Neredeyse 
tüm çocuklarda 4-5 yaşına kadar enfeksi-
yona dair tipe özgü antikorlar gelişir. 3 ay-
lıktan küçük bebekler anneden süt yoluyla 
ve plasentadan geçen antikorlar sayesinde 
görece korunur. Yenidoğanlar ve enfekte 
çocuklarla yakın temas halindeki erişkinler-
de enfeksiyon genellikle belirtisizdir” dedi.

Rotavirüs besin alerji riskini arttırıyor

İshale sebep olan rotavirüslerin ince bağır-
saktaki mukozanın en üst bölgedeki hücre-
lerini seçici olarak enfekte edip hasar ver-
diğini söyleyen Dr. Yeşim Eker Neftçi, “Bu 
durum iki önemli sonuca yol açar. Birincisi 
tuz ve suyun emiliminde azalma, ince bağır-
sak sıvı emilim ve salgılama oranında den-
gesizlik. İkincisi de başta laktoz olmak üze-
re kompleks karbonhidratların emiliminde 
azalma. Emilim büyük ölçüde bozulur, be-
sinlerden yeteri kadar vücut faydalanamaz. 
İnce bağırsak hücrelerindeki bu hasar, ge-
nellikle klinik düzelme başlamadan önce 

düzelir. Bu enfeksiyonda mide mukozası 
genellikle etkilenmez. Rotavirüs, bağırsak 
geçirgenliğini büyük ölçüde artırır ve besin 
alerjilerine karşı riski artırır” şeklinde konuş-
tu.
 
Hastalık en çok 3-24 aylık bebekleri etkiliyor
Rotavirüs enfeksiyonunun tipik olarak, ge-
nellikle enfeksiyon ajanını aldıktan sonraki 
48 saat içinde başladığının altını çizen Ço-
cuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim 
Eker Neftçi, “Kuluçka süresi 1-7 gün aralığın-
da değişebilir. Hafif-orta ateş eşlik edebilir, 
genellikle kusma vardır. Bunun ardından da 
sık, sulu ishaller başlar. Bu üç belirtinin tümü 
vakaların yüzde 50-60’ında vardır. Kusma ve 
ateş genellikle hastalığın ikinci gününde bi-
ter, ancak ishal sıklıkla 5-7 gün devam eder, 
bazen aralıklarla 14 güne kadar uzayabilir. 
Gaytada genellikle makroskobik kan ya da 
lökosit yoktur. Özellikle bebeklerde sıvı kay-
bına bağlı belirtiler sık gelişir ve hızlı ilerler. 
Bu vakalarda hastaneye yatış gerekir. En 
şiddetli hastalık, tipik olarak 3-24 aylık be-
beklerde oluşur. Tanı için gaytada bakılan 
antijen testinin pozitif çıkması yeterlidir, kli-
nik bulgular da laboratuvarı destekler” dedi.

Beslenme ve sıvı alımı önemli

Tedavide sıvı kaybından kaçınmak için 
kusma eşlik etmiyorsa ağızdan elektrolitli 
sıvılarla desteğin hayati derecede önemli 
olduğunu vurgulayan Dr. Yeşim Eker Neft-

çi, “Eğer ağızdan bu sıvıları almayı engelle-
yecek düzeyde bir kusma varsa hastaneye 
yatış yapılarak, damardan sıvı yerine konul-
malıdır. Ateş varsa ateş düşürücüler kullanıl-
malıdır, ılık duş böyle durumlarda çok yarar-
lıdır. Mümkün olduğunca çocuğu, bağırsak 
hareketliliğine sebep olmayacak gıdalarla 
beslemek önemli; ancak iştah zaten çok az 
olacağı için çocuk yemek için zorlanmama-
lı. Yiyecek olarak yağsız ve şekersiz gıdalar 
seçilmesi genellikle tercih edilse de yapılan 
çalışmalarda, bu tarz bir diyetin sıradan bir 
diyete üstünlüğü gösterilememiş” şeklinde 
konuştu. 

Antiviral ilaçların ve antibiyotiklerin tedavi-
de yerinin olmadığını paylaşan Dr. Neftçi, 
“Çalışmalar kusma ve ishal önleyici ilaçların 
faydasını göstermemiştir. Her iki grup ilaç 
için de önemli yan etki oranı yüksektir, o 
yüzden bu grup ilaçları önermiyoruz. Probi-
yotikler faydalı olabilir, çinkonun hastalıktan 
toparlanma sürecini kısalttığı bazı çalışma-
larda gösterilmiştir. Emzirme ishal süresince 
devam edilmelidir. Laktozsuz ishal mamaları 
anne sütü alamayan bebekler için faydalı bir 
seçenek olabilir. Temizlik kurallarına uymak 
rotavirüs bulaşını ve dolayısıyla hastalık 
sıklığını azaltır. El yıkama korunmada çok 
önem taşıyor. Aşılar ise şu an korunmak için 
en etkili yol gibi görünüyor” dedi.
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İstanbul Ticaret Odası'nın 21'inci dönem başkanlığına ikinci kez Şekib Avdagiç seçildi.

Tuba Örnek
Beslenme ve Diyet Uzmanı 

KIŞ AYLARINDA DA SU IÇMEYI IHMAL ETMEYIN 
Havaların soğuması, terlemiyor olmak ve su isteğinin azalması, su gereksini-
minin daha az olduğunu göstermez. Ne olursa olsun vücudun susuz bırakıl-
maması gerektiğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Tuba Örnek, “Kilonuzu 30 ml ile çarparsanız günlük su ihtiyacınızı 
mililitre cinsinden hesaplamış olursunuz. Bu miktara çay, kahve, meyve suyu 
gibi sıvılardan aldığımız su dahil değil” dedi.

Suyun vücuda faydalarının saymakla bit-
mediğinin altını çizen Anadolu Sağlık 
Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba 
Örnek, “Su hücrelerimize besin ve oksijen 
taşımak, mesanemizdeki bakterileri te-
mizlemek, sindirime yardımcı olmak, ka-
bızlığı önlemek, tansiyonu normalleştir-
mek, organları ve dokuları korumak, vücut 
ısısını düzenlemek, elektrolit yani sodyum 
dengesini korumak, bağışıklık sistemini 
güçlendirmek ve dolaşım sistemini dü-
zenlemek için çok önemli” açıklamasında 
bulundu.

Halsizlik susuzluk belirtisi

Halsizlik, düşük tansiyon, baş dönmesi, 
baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, koyu renkli 
idrar ve kuru cildin susuz kalındığının bir 
belirtisi olduğunu dile getiren Beslen-
me ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Hatta 
bazen bu semptomlar için doktora gidip 
farklı bir neden ararsınız, halbuki sadece 
suyu az içtiğiniz içindir” dedi.

Çay, kahve içme veya atıştırmalık isteği 
susuzluk belirtisi olabilir

Beynin susadığına dair gelen mesajın bazı 
kişilerde çay, kahve ve diğer asitli ve şe-
kerli içecekleri tercih etmeye ve hatta 
atıştırmalık yeme isteğine neden olabildi-
ğinin altını çizen Tuba Örnek, “Dolayısıyla 
su içmeyi unutabiliyoruz ve dahası kalori 
alımımızı arttırabiliyoruz. Çay ve kahvenin 
aşırı tüketimi ise fazla kafein alımına ne-
den olabiliyor. Bu sebeple su tüketimine 
öncelik verilmesi çok önemli” dedi. 

Tuba Örnek, “Su içmekte zorlanıyorsanız 
içine limon, elma, salatalık dilimi, nane 
veya çubuk tarçın suya aroma katacağın-
dan içimi kolaylaştırabilir” tavsiyesinde 
bulundu.
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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin Kasım ayı sonuçları 
açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, Kasım 2022 döneminde, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında 
ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 140,4 oranında artarak 1356 puana yükseldi. Kasım 2022 için açıklanan yıllık 
enflasyon oranının yüzde 84,39 olduğu düşünüldüğünde, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğu görül-
mektedir. 

Kasım 2022 döneminde metrekare verimlilik endeksi, Ekim 2022 dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendi-
ğinde yüzde 4,5 oranında artış göstererek 1356 puana yükselmiştir. Kasım 2022 için açıklanan aylık enflasyon oranının yüzde 2,8 olduğu 
düşünüldüğünde, Kasım 2022 döneminde metrekare verimlilik endeksi, Ekim 2022 dönemi ile karşılaştırıldığında yine metrekare verimlilik 
endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğu görülmektedir.

Sektöre ait ciro endeksi, Anadolu ve İstan-
bul'un GLA büyüklükleri ağırlıklandırarak 
hesaplanmıştır.

AVM’lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Kasım 2022’de 
İstanbul’da 6.824 TL, Anadolu’da 4.069 TL olarak gerçekleşmiştir. 
Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Kasım 2022’de 5.171 TL ola-
rak gerçekleşmiştir.

KASIM 2022 DÖNEMİNDE AVM’LERİN METREKARE VERİMLİLİK ENDEKSİ, BİR 
ÖNCEKİ AYA GÖRE NOMİNAL OLARAK YÜZDE 4,5 ARTTI
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Kategoriler Bazında Ciro Endeksi

Endeks kategoriler bazında geçtiğimiz yılın Kasım ayı ile karşılaştırıldı-
ğında AVM’lerdeki, teknoloji kategorisinde yüzde 171,1, ayakkabı kate-
gorisinde yüzde 148,8, giyim kategorisinde yüzde 137,9, yiyecek-içecek 
kategorisinde yüzde 134,4, diğer kategorisinde 126,6 ve hipermarket ka-
tegorisinde yüzde 118,0’lık bir artış yaşandığı görülmektedir.

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

Kategoriler bazında ciro endeksi bir önceki ay olan Ekim 2022 dö-
nemi ile karşılaştırıldığında en fazla artış gösteren kategorinin yüz-
de 21,6’lık artışla teknoloji kategorisi olduğu görülmektedir. Diğer 
kategorisinde yüzde 3,9, ayakkabı kategorisinde yüzde 3,3, yiye-
cek-içecek kategorisinde yüzde 2,9 ve giyim kategorisinde yüzde 
0,9’luk bir artış, hipermarket kategorisinde yüzde 1,1’lik bir düşüş 
yaşandığı görülmektedir. 

Ziyaret Sayısı Endeksi 

Kasım 2022 verileri bir önceki 
yılın aynı ayı ile karşılaştırıldı-
ğında ziyaret sayısı endeksin-
de yüzde 16,0’lık bir artış ile 87 
puana yükseldi.

Kasım 2022 döneminde ziyaret sayısı endeksi bir önceki ay Ekim 2022 ile karşılaştırıldığında yüzde 1,1 oranında bir düşüş olduğu gözlem-
lendi.
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 341.061 1 ANKAmall AVM 509.513 1 Mavibahçe AVM 340.562
2 City's Nişantaşı AVM 308.551 2 Forum Ankara Outlet 128.197 2 Espark AVM 128.682
3 Kanyon AVM 222.178 3 Cepa AVM 66.293 3 Park Afyon AVM 124.333
4 ÖzdilekPark İstanbul AVM 187.664 4 Gordion AVM 60.613 4 Samsun Piazza AVM 119.896
5 Emaar Square Mall 144.256 5 Next Level AVM 51.774 5 Kulesite AVM 110.530
6 Trump AVM 136.942 6 Taurus AVM 46.259 6 Forum Mersin AVM 104.301
7 Mall of İstanbul 118.032 7 Nata Vega Outlet 39.471 7 Gebze Center 100.645
8 İstinyePark AVM 108.764 8 One Tower AVM 38.091 8 Forum Gaziantep AVM 100.027
9 Zorlu Center 100.922 9 Antares AVM 36.703 9 Forum Bornova AVM 98.174

10 Brandium AVYM 98.274 10 Podium Ankara AVM 35.273 10 Outlet Center İzmit 93.565
11 Viaport Asia Outlet 87.977 11 Kızılay AVM 25.710 11 Antalya Migros AVM 90.695
12 Tepe Nautilus AVM 85.636 12 365 AVM 22.752 12 Özdilek Bursa AVM 90.600
13 Capacity AVM 79.152 13 Atakule AVM 21.935 13 MarkAntalya AVM 90.343
14 Beylikdüzü Migros AVM 77.525 14 Tepe Prime Avenue 19.949 14 Forum Trabzon AVM 88.274
15 Akasya AVM 75.976 15 Armada AVM 16.455 15 ÖzdilekPark Antalya AVM 80.091
16 MetroCity AVM 75.150 16 Bilkent Station 12.893 16 Point Bornova AVM 75.199
17 Venezia Mega Outlet 71.679 17 Park Vera AVM 11.187 17 MalatyaPark AVM 73.236
18 Meydan İstanbul AVM 71.495 18 Metromall AVM 10.767 18 Kent Meydanı AVM 57.683
19 Starcity Outlet Center 66.457 19 FTZ AVM 630 19 Deepo Outlet Center 56.838
20 Vadistanbul AVM 66.449 Galleria AVM 75 20 Konya Kent Plaza AVYM 53.928

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 54.362 1 ANKAmall AVM 12.071 1 Özdilek Bursa AVM 28.218
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 53.141 2 Antares AVYM 6.450 2 TerraCity AVM 6.423
3 Akyaka Park 48.066 3 Kentpark AVM 4.476 3 Park Afyon AVM 6.147
4 Kanyon AVM 46.829 4 Tepe Prime Avenue 4.188 4 Sera Kütahya AVM 5.768
5 Emaar Square Mall 17.565 5 Armada AVM 3.359 5 HighWay Outlet AVM 5.516
6 Trump AVM 13.388 6 Cepa AVM 3.297 6 Kayseri Park AVYM 5.117
7 Capitol AVM 12.675 7 Atlantis AVM 2.656 7 MalatyaPark AVM 4.707
8 Buyaka AVM 12.569 8 Gordion AVM 2.636 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.544
9 İstinyePark AVM 9.772 9 Next Level AVM 1.926 9 Gebze Center 4.021

10 Zorlu Center 7.789 10 Arcadium AVM 1.800 10 Deepo Outlet Center 3.382
11 Astoria AVM 7.453 11 365 AVM 1.650 11 Forum Mersin AVM 3.300
12 Akasya AVM 7.214 12 Forum Ankara Outlet 1.596 12 Korupark AVM 3.180
13 İstanbul Optimum 6.147 13 Bilkent Center AVM 1.578 13 Espark AVM 3.018
14 ArenaPark AVYM 5.045 14 Anatolium Ankara AVM 1.213 14 Antalya Migros AVM 2.710
15 Palladium AVM 4.841 15 One Tower AVM 980 15 17 Burda AVM 2.625
16 İsfanbul AVM 4.786 16 Gimart Outlet 932 16 Outlet Center İzmit 2.464
17 Marmara Forum AVM 4.779 17 Park Vera AVM 534 17 Oasis AVM 2.362
18 Kozzy AVM 4.195 18 Panora AVYM 525 18 Palladium Antakya AVM 2.260
19 Watergarden İstanbul 4.128 19 Kızılay AVM 347 19 Sanko Park AVM 2.098
20 Galleria Ataköy AVM 4.005 20 Metromall AVM 316 20 Bursa Kent Meydanı AVM 2.035

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 88.447 1 ANKAmall AVM 111.216 1 Özdilek Bursa AVM 78.577
2 İstinyePark AVM 67.040 2 Antares AVYM 39.182 2 TerraCity AVM 78.344
3 212  Outlet 53.710 3 Nata Vega Outlet 31.364 3 Mavibahçe AVM 76.143
4 Mall of İstanbul 53.475 4 Cepa AVM 29.846 4 M1 Adana AVM 70.808
5 Watergarden İstanbul 49.581 5 Gordion AVM 28.432 5 Kulesite AVM 49.611
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9 Forum İstanbul AVYM 45.293 9 Podium Ankara AVM 26.013 9 41 Burda AVM 45.871

10 Marmara Park AVM 41.205 10 Metromall AVM 25.903 10 Agora İzmir AVM 39.227
11 Kanyon AVM 39.941 11 Kentpark AVM 24.230 11 Antalya Migros AVM 38.998
12 City's Nişantaşı AVM 39.936 12 Panora AVYM 21.255 12 Westpark Outlet AVM 37.847
13 Akyaka Park AVM 39.250 13 Ankara Optimum Outlet 20.411 13 Agora Antalya AVM 34.849
14 Maltepe Park AVM 36.972 14 Taurus AVM 20.078 14 10Burda AVM 34.449
15 Hilltown AVM 36.727 15 Arcadium AVM 17.852 15 Kent Meydanı AVM 34.425
16 İstanbul Optimum 33.959 16 One Tower AVM 15.372 16 ÖzdilekPark Antalya AVM 33.810
17 Trump AVM 32.180 17 Forum Ankara Outlet 15.234 17 01Burda AVM 33.549
18 Meydan İstanbul AVM 31.072 18 Bilkent Station AVM 14.331 18 Forum Mersin AVM 33.538
19 Istmarina AVM 30.704 19 Next Level AVM 12.089 19 ÖzdilekPark Bursa Nilüfer 33.305
20 İstanbul Cevahir AVM 30.598 20 Kartaltepe AVM 10.023 20 17 Burda AVM 32.773
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1 Forum İstanbul AVYM 341.061 1 ANKAmall AVM 509.513 1 Mavibahçe AVM 340.562
2 City's Nişantaşı AVM 308.551 2 Forum Ankara Outlet 128.197 2 Espark AVM 128.682
3 Kanyon AVM 222.178 3 Cepa AVM 66.293 3 Park Afyon AVM 124.333
4 ÖzdilekPark İstanbul AVM 187.664 4 Gordion AVM 60.613 4 Samsun Piazza AVM 119.896
5 Emaar Square Mall 144.256 5 Next Level AVM 51.774 5 Kulesite AVM 110.530
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13 Capacity AVM 79.152 13 Atakule AVM 21.935 13 MarkAntalya AVM 90.343
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17 Venezia Mega Outlet 71.679 17 Park Vera AVM 11.187 17 MalatyaPark AVM 73.236
18 Meydan İstanbul AVM 71.495 18 Metromall AVM 10.767 18 Kent Meydanı AVM 57.683
19 Starcity Outlet Center 66.457 19 FTZ AVM 630 19 Deepo Outlet Center 56.838
20 Vadistanbul AVM 66.449 Galleria AVM 75 20 Konya Kent Plaza AVYM 53.928
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3 Akyaka Park 48.066 3 Kentpark AVM 4.476 3 Park Afyon AVM 6.147
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14 Maltepe Park AVM 36.972 14 Taurus AVM 20.078 14 10Burda AVM 34.449
15 Hilltown AVM 36.727 15 Arcadium AVM 17.852 15 Kent Meydanı AVM 34.425
16 İstanbul Optimum 33.959 16 One Tower AVM 15.372 16 ÖzdilekPark Antalya AVM 33.810
17 Trump AVM 32.180 17 Forum Ankara Outlet 15.234 17 01Burda AVM 33.549
18 Meydan İstanbul AVM 31.072 18 Bilkent Station AVM 14.331 18 Forum Mersin AVM 33.538
19 Istmarina AVM 30.704 19 Next Level AVM 12.089 19 ÖzdilekPark Bursa Nilüfer 33.305
20 İstanbul Cevahir AVM 30.598 20 Kartaltepe AVM 10.023 20 17 Burda AVM 32.773

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 341.061 1 ANKAmall AVM 509.513 1 Mavibahçe AVM 340.562
2 City's Nişantaşı AVM 308.551 2 Forum Ankara Outlet 128.197 2 Espark AVM 128.682
3 Kanyon AVM 222.178 3 Cepa AVM 66.293 3 Park Afyon AVM 124.333
4 ÖzdilekPark İstanbul AVM 187.664 4 Gordion AVM 60.613 4 Samsun Piazza AVM 119.896
5 Emaar Square Mall 144.256 5 Next Level AVM 51.774 5 Kulesite AVM 110.530
6 Trump AVM 136.942 6 Taurus AVM 46.259 6 Forum Mersin AVM 104.301
7 Mall of İstanbul 118.032 7 Nata Vega Outlet 39.471 7 Gebze Center 100.645
8 İstinyePark AVM 108.764 8 One Tower AVM 38.091 8 Forum Gaziantep AVM 100.027
9 Zorlu Center 100.922 9 Antares AVM 36.703 9 Forum Bornova AVM 98.174

10 Brandium AVYM 98.274 10 Podium Ankara AVM 35.273 10 Outlet Center İzmit 93.565
11 Viaport Asia Outlet 87.977 11 Kızılay AVM 25.710 11 Antalya Migros AVM 90.695
12 Tepe Nautilus AVM 85.636 12 365 AVM 22.752 12 Özdilek Bursa AVM 90.600
13 Capacity AVM 79.152 13 Atakule AVM 21.935 13 MarkAntalya AVM 90.343
14 Beylikdüzü Migros AVM 77.525 14 Tepe Prime Avenue 19.949 14 Forum Trabzon AVM 88.274
15 Akasya AVM 75.976 15 Armada AVM 16.455 15 ÖzdilekPark Antalya AVM 80.091
16 MetroCity AVM 75.150 16 Bilkent Station 12.893 16 Point Bornova AVM 75.199
17 Venezia Mega Outlet 71.679 17 Park Vera AVM 11.187 17 MalatyaPark AVM 73.236
18 Meydan İstanbul AVM 71.495 18 Metromall AVM 10.767 18 Kent Meydanı AVM 57.683
19 Starcity Outlet Center 66.457 19 FTZ AVM 630 19 Deepo Outlet Center 56.838
20 Vadistanbul AVM 66.449 Galleria AVM 75 20 Konya Kent Plaza AVYM 53.928

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 54.362 1 ANKAmall AVM 12.071 1 Özdilek Bursa AVM 28.218
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 53.141 2 Antares AVYM 6.450 2 TerraCity AVM 6.423
3 Akyaka Park 48.066 3 Kentpark AVM 4.476 3 Park Afyon AVM 6.147
4 Kanyon AVM 46.829 4 Tepe Prime Avenue 4.188 4 Sera Kütahya AVM 5.768
5 Emaar Square Mall 17.565 5 Armada AVM 3.359 5 HighWay Outlet AVM 5.516
6 Trump AVM 13.388 6 Cepa AVM 3.297 6 Kayseri Park AVYM 5.117
7 Capitol AVM 12.675 7 Atlantis AVM 2.656 7 MalatyaPark AVM 4.707
8 Buyaka AVM 12.569 8 Gordion AVM 2.636 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.544
9 İstinyePark AVM 9.772 9 Next Level AVM 1.926 9 Gebze Center 4.021

10 Zorlu Center 7.789 10 Arcadium AVM 1.800 10 Deepo Outlet Center 3.382
11 Astoria AVM 7.453 11 365 AVM 1.650 11 Forum Mersin AVM 3.300
12 Akasya AVM 7.214 12 Forum Ankara Outlet 1.596 12 Korupark AVM 3.180
13 İstanbul Optimum 6.147 13 Bilkent Center AVM 1.578 13 Espark AVM 3.018
14 ArenaPark AVYM 5.045 14 Anatolium Ankara AVM 1.213 14 Antalya Migros AVM 2.710
15 Palladium AVM 4.841 15 One Tower AVM 980 15 17 Burda AVM 2.625
16 İsfanbul AVM 4.786 16 Gimart Outlet 932 16 Outlet Center İzmit 2.464
17 Marmara Forum AVM 4.779 17 Park Vera AVM 534 17 Oasis AVM 2.362
18 Kozzy AVM 4.195 18 Panora AVYM 525 18 Palladium Antakya AVM 2.260
19 Watergarden İstanbul 4.128 19 Kızılay AVM 347 19 Sanko Park AVM 2.098
20 Galleria Ataköy AVM 4.005 20 Metromall AVM 316 20 Bursa Kent Meydanı AVM 2.035

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 88.447 1 ANKAmall AVM 111.216 1 Özdilek Bursa AVM 78.577
2 İstinyePark AVM 67.040 2 Antares AVYM 39.182 2 TerraCity AVM 78.344
3 212  Outlet 53.710 3 Nata Vega Outlet 31.364 3 Mavibahçe AVM 76.143
4 Mall of İstanbul 53.475 4 Cepa AVM 29.846 4 M1 Adana AVM 70.808
5 Watergarden İstanbul 49.581 5 Gordion AVM 28.432 5 Kulesite AVM 49.611
6 Venezia Mega Outlet 49.108 6 Armada AVM 28.064 6 İzmir Optimum 49.499
7 Vadistanbul AVM 48.585 7 Atlantis AVM 27.357 7 Park Afyon AVM 48.138
8 Buyaka AVM 47.558 8 Atakule AVM 27.338 8 Kumsmall AVM 47.200
9 Forum İstanbul AVYM 45.293 9 Podium Ankara AVM 26.013 9 41 Burda AVM 45.871

10 Marmara Park AVM 41.205 10 Metromall AVM 25.903 10 Agora İzmir AVM 39.227
11 Kanyon AVM 39.941 11 Kentpark AVM 24.230 11 Antalya Migros AVM 38.998
12 City's Nişantaşı AVM 39.936 12 Panora AVYM 21.255 12 Westpark Outlet AVM 37.847
13 Akyaka Park AVM 39.250 13 Ankara Optimum Outlet 20.411 13 Agora Antalya AVM 34.849
14 Maltepe Park AVM 36.972 14 Taurus AVM 20.078 14 10Burda AVM 34.449
15 Hilltown AVM 36.727 15 Arcadium AVM 17.852 15 Kent Meydanı AVM 34.425
16 İstanbul Optimum 33.959 16 One Tower AVM 15.372 16 ÖzdilekPark Antalya AVM 33.810
17 Trump AVM 32.180 17 Forum Ankara Outlet 15.234 17 01Burda AVM 33.549
18 Meydan İstanbul AVM 31.072 18 Bilkent Station AVM 14.331 18 Forum Mersin AVM 33.538
19 Istmarina AVM 30.704 19 Next Level AVM 12.089 19 ÖzdilekPark Bursa Nilüfer 33.305
20 İstanbul Cevahir AVM 30.598 20 Kartaltepe AVM 10.023 20 17 Burda AVM 32.773
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Tarihte Bu Ay Neler Oldu

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından bir iletişim aracı olarak radyonun önemine değin-
mek ve uluslararası radyo yayıncıları arasındaki etkileşimi artırmak için 13 Şubat Dünya Radyo Günü olarak ilan edildi. Bu 
kapsamda her yıl 13 Şubat Dünya Radyo Günü farklı temalarla kutlanıyor.

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi’nin inanışına 
dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır.

14 Şubat Sevgililer Günü

19 Şubat  1878 Thomas Edison, fonografın patentini aldı.

25 Şubat 1945 Türkiye, Almanya'ya savaş ilan etti.

27 Şubat 1863  Türkiye'de bilinen ilk resim sergisi, Osmanlı padişahı 
Abdülaziz'in de desteğiyle İstanbul'da açıldı.

18 Şabat 1451  Fatih Sultan Mehmet ikinci kez tahta çıktı.

19 Şubat 1915 I. Dünya Savaşı: Çanakkale Savaşı başladı.

26 Şubat 1926 Televizyon icat edildi.

28 Şubat 1856 Osmanlı Devleti'nde Islahat Fermanı ilan edildi.

13 Şubat Dünya Radyo Günü

1 Şubat 1935 Türkiye'de Ayasofya müze olarak halkın ziyaretine açıldı.

2 Şubat 1918  Amerika Birleşik Devletleri, I. Dünya Savaşı'na girdi.

3 Şubat 1451 Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet tahta geçti.

Her yıl Kanser ile ilgili farkındalık oluşturmak, kansere karşı mücadelede önemli bir adım olan doğru bilinen yanlışlardan 
kurtulmak ve doğruların herkese ulaşmasını hedeflemek amacıyla dünya genelinde kutlanıyor.

4 Şubat Dünya Kanser Günü 
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26 Şubat 1926 Televizyon icat edildi.

YAPIMCI
Nisa Akidil İnci

DİJİTAL LED TASARIMI
Emre Balık

YAZAN&YÖNETEN
Aneliya Ivanova

İletişim: 0532 576 10 49
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BENTLEY İSTANBUL 15. YILDÖNÜMÜ’NÜ TÜRKİYE PAZARINA SUNULAN 
BENTAYGA EXTENDED WHEELBASE İLE KUTLADI

Bentley İstanbul 15. Yıldönümü kutluyor. Paris’te düzenlenen Otomobil Ödülleri’nde Konfor kategori-
sinde Özel Ödül’e layık görülen SUV Bentayga Extended Wheelbase, Bentley İstanbul’un 15. Yıl dönü-
müyle birlikte Türkiye pazarına sunuldu.  

Bentley Motors’un, Bentley İstanbul adıyla 
Doğuş Otomotiv bünyesinden temsil edil-
meye başlanmasının 15. Yıldönümü sınıfı-
nın lideri Bentayga Extended Wheelbase 
(EWB) modelinin lansmanıyla kutlanıyor.

Bu yılın başlarında tanıtılan ve 180 mm’lik 
ek aks mesafesiyle lüks SUV sınıfında lider 
konmunda olan Bentayga EWB, iç mekan 
boyutlarıyla rakiplerine kıyasla öne çıkıyor. 
Kabin aydınlatmasında el işçiliği derinin 
kullanıldığı Bentley Diamond Illuminati-
on’ın ilk uygulamasının yer aldığı model, 
aynı zamanda dünyada bir ilk olan iklim al-
gılama ve gelişmiş duruş ayarlama sistem-
lerine sahip opsiyonel Airline Seat özelli-
ğiyle donatıldı.

Yaşam uzmanlarınca geliştirilen Azure

İyi yaşam uzmanları ve nörobilimcilerle bir-
likte, ‘direksiyon başında sağlık’ için özenle 
geliştirilen EWB Azure, daha güvenli, ra-
hatlatıcı ve konforlu yolculuklar sunuyor. 
Gelişmiş sürücü destek teknolojilerinin 
Touring özelliğini de içeren EWB Azure, 
stressiz iç mekan, azaltılmış NVH; yani Gü-
rültü, Titreşim ve Sertlik seviyeleriyle zen-
ginleştirilmiş.

24 milyar dikiş seçeneği

Bentley’nin 4.0 litrelik 550 PS V8 motoruyla 
piyasaya pazara sunulan EWB, 
daha ince dikiş iplikleriyle Bentley’nin şim-
diye kadarki en yumuşak, kabartmalı kol-
tuklarının sunulduğu seri üretim modeli. 
24 milyar dikiş seçeneği arasından seçim 
yapabilecek Bentley müşterileri çok sayıda 
donanım kombinasyonu gibi birçok özellik 
için Bentley’nin kişiselleştirme birimi Mulli-
ner’le birlikte çalışabilecek.

Uzun süreli ortaklığımızı kutluyoruz

Bentley İstanbul’un 15. Yıldönümü ne-
deniyle bilgi veren Bentley Avrupa Bölge 
Direktörü Balazs Rooz, uzun süredir işbir-
liği içinde olduklarını ve bu ortaklığı kut-
ladıklarını söylerek “Türkiye piyasasında 
köklü bir marka olmak için sıfırdan yapılan 

çalışmalar büyük bir başarıyı işaret ediyor. 
Bunu mümkün kılan ve olağanüstü müşteri 
deneyimi sunmak için durmaksızın çalışan 
tüm ekip üyelerini tebrik ediyorum.” diye 
konuştu.

Bentley İstanbul, markanın uzun soluklu 
ortağı Doğuş Otomotiv tarafından temsil 
ediliyor ve Maslak’taki Doğuş Center’da ve 
Galaport’taki pop-up mağazasıyla faaliyet 
gösteriyor.
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