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ÖZGÜR KÖLÜKFAKI
UNILEVER TÜRKİYE GIDADAN SORUMLU 

BAŞKAN YRD. VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ

“YARININ GIDALARI İNİSİYATİFİNİ 
BAŞLATIYORUZ.”

LEVENT ÇAKIROĞLU
KOÇ HOLDİNG CEO’SU

ÇÖZÜMÜ ZORLAŞAN KÜRESEL SORUNLARIN
ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN,

TÜM PAYDAŞLARIN  İSTİŞARE SÜRECİNİ
 CİDDİYE ALMASI GEREKİYOR.

JACK BOWLES
BAT GLOBAL CEO'SU

 BAT ÇALIŞANLARINA İNSAN
 HAKLARI TAAHHÜDÜ.

ÖZCAN TAHİNCİOĞLU
TAHİNCİOĞLU GAYRİMENKUL YÖNETİM KURULU BAŞKANI

SEKTÖR LİDERİ OLAN MARKAMIZ 2020
YILINDA DA BU LİDERLİĞİNİ KORUMUŞTUR.

MEHMET KALYONCU
GYODER BAŞKANI

PANDEMİ SÜRECİNDE AVM’LERİN
ÖNEMİ DAHA NET ANLAŞILDI.

ECE TÜRKİYE SEKTÖRDEKİ 20. YILINI KUTLUYOR.

TÜRKİYE’NİN İLK TEMA PARKI İSFANBUL GÜVENLİ
TURİZM SERTİFASINI ALAN İLK TEMA PARK OLDU!
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AKADEMETRE -  AVM ENDEKSİ
AVM SOSYAL MEDYA LİGİ

2019
TÜRKİYE İNOVASYON
VE BAŞARI ÖDÜLÜ
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Tüm yayın hakları “FS Reklam Tanıtım Organizasyon ve 
Hizmetleri Limited Şirketi’ne ait olup iktisap edilemez.

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

 
FS Reklam Ltd. Şti.’nin Ücretsiz Yayınıdır.

Şubat ayında yine siz değerli Mall&Motto okurlarının karşısına çıkmanın 
mutluluğu içindeyiz. Bu ayda yine dopdolu haber ve makaleler hazırladık 
umarım beğenirsiniz. Bu ay size ajans seçmenin önemi hakkında bir şeyler 
yazmak istiyorum.

Sözde Muhasebeci

Hepsiburada sık sık alışveriş yaptığım ve hizmet ile diğer süreçlerini 
başarı ile yöneten sektöründe lider bir markadır. Ben alıcı yani dış müşteri 
olarak onlarla sorunsuz ve keyifli bir şekilde çalışıyorum ve mutluyum. Bir 
de iç müşteri yani tedarikçisi olarak çalışıp sosyal medyası için birtakım 
işler yapıyoruz. Arada kurumun bir sözde ajansı var. Yaptığımız hizmetin 
faturasını 11.ayda kesip yolladık bu sözde ajansa ocak ayının sonunda 
bize faturanız gelmedi şeklinde bir bilgilendirmede bulundu.

Muhasebe departmanları ile yaptığım telefon görüşmesinde, bu faturaların 
size ilk defa kesilmediği önceki aylarda kesildiği ve gelecek aylarda da 
kesileceği ve biz sıralı dizi fatura olduğunu dolayısıyla sizin takip etmeniz 
gerekiyor ayrıca sistemden baktığınızda bu faturaları görebileceklerini 
söyledim.

Bana tek tek o faturalara bakamayacağını ve faturalarınız bize gelmedi 
repliğini otomatiğe bağlayıp sürekli tekrara geçince ,boş konuşuyoruz 
siz almadık ben gönderdim diyorum buradan uzlaşı çıkmaz dediğimiz 
zamanda öylemi faturalarınız kabul etmiyorum bize ulaşmadı diyerek 
çözüm odaklı olmayan bir noktaya taşıdılar olayı . Ardından babs 
düzeltmesi iki aylık kdv beyanı düzeltmesi yaparak cezaları ödeyerek yeni 
faturalar kesmek zorunda kalarak işlem çözüldü.

Şimdi Hepsiburada reklamı dahi geçse TV de o sözde ajansın sözde 
muhasebecisi olacak bayanın sesi çınlıyor kulaklarımda. Çalıştığınız 
ajanslar sizi temsil eder unutmayalım.

PG 2021 Haziran ayına ertelendi çok isabetli bir karar oldu zira açık hava ve 
aşılanma sürecinin hızlandığı bir dönemde çok efektif bir çalışma olacak.

İyi Okumalar...

İMTİYAZ SAHİBİ
Farkındalık Stüdyosu

FS Reklam Tanıtım Org.Hiz.Ltd.Şti

KÜNYE

Genel Direktör
C.Serhat TÜRKKAN



Genel Direktör



"Çözümü zorlaşan küresel sorunların üstesinden 
gelmek için, tüm paydaşların  istişare sürecini 
ciddiye alması gerekiyor.”

"Takım arkadaşlarımızın eğitim ve donanımlarını 
en üst seviyeye çıkardık.”

"BAT çalışanlarına insan hakları taahhüdü."

“Sektör lideri olan markamız 2020 yılında da 
bu liderliğini korumuştur.”

“Pandemı sürecinde AVM’lerin önemi daha net 
anlaşıldı."

“Yarının gıdaları inisiyatifini başlatıyoruz.”

İçİndekİlerİçİndekİler
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Koç Holding CEO’su

İsfanbul Tema Park Direktörü

BAT Global CEO'su

Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı

Gyoder Başkanı

 Mehmet KALYONCU
Unilever Türkiye Gıdadan Sorumlu Başkan Yrd. ve 
Yönetim Kurulu Üyesi

Levent ÇAKIROĞLU

Tankut TONGER

Jack BOWLES

Özcan TAHİNCİOĞLU

Özgür KÖLÜKFAKI



Yat ır ımlar ın ıza Değer Kazand ır ır !
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G20 ülkelerinin önde gelen iş dünyası ku-
ruşlarını ve sanayi örgütlerini bir araya ge-
tiren B20, İtalya Dönem Başkanlığı’ndaki ilk 
toplantısını 21-22 Ocak tarihlerinde ger-
çekleştirdi. B20’nin Ticaret ve Yatırım Görev 
Gücü Eş Başkanlığı’nı üstlenen Koç Holding 
CEO’su Levent Çakıroğlu, 29 ülkedeki 22 
sektörü kapsayan bu önemli görev gücüne 
eş başkanlık etmekten ve Ülkemizi bu gö-

rev gücünde temsil etmekten gurur duydu-
ğunu belirtti. Toplantıların ikinci gününde 
B20 üyelerine seslenen Koç Holding CEO’su 
Levent Çakıroğlu, “İçinde olduğumuz dö-
nemin zorlukları da dikkate alındığında, 
B20’nin İtalya Dönem Başkanlığı’nda çok 
önemli bir görev üstleneceğine inanıyorum. 
Her geçen gün çözümü zorlaşan küresel so-
runların üstesinden gelmek için, hükümet-

lerden iş dünyasına kadar tüm paydaşların 
bu istişare sürecini daha ciddiye alması 
gerekiyor. Bu çerçevede, yıl boyunca üze-
rinde çalışacağımız konulardaki tavsiyele-
rimizin ne ölçüde hayata geçeceğinin iz-
lenmesini sağlayacak, önümüzdeki yıllarda 
aynı gayretlerin tekrarına değil güçlendi-
rilmesine yardımcı olacak, daha sağlam ve 
kurumsal bir takip mekanizmasının tesis 
edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İtalya 
Dönem Başkanlığı’nın böyle bir amaca 
hizmet edebilmesini umarım” dedi.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisini temsil 
eden G20 oluşumunun çatısı altında özel 
sektörün rolünü yansıtmak için global 
iş liderlerini bir araya getiren B20, İtalya 
Dönem Başkanlığı’ndaki ilk toplantısını 
21 – 22 Ocak tarihlerinde düzenledi. Koç 
Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, B20’nin 
Ticaret ve Yatırım Görev Gücü Eş Başkan-
lığı’nı üstlenerek, ülkemizin G20 dönem 
başkanlığını yürüttüğü 2015 yılından son-
ra B20 görev güçlerinde bir Türk şirketi 
adına eş başkan olarak görev alan ilk tem-
silci oldu. 

B20 ülkeleri, dünya ekonomisinin gayri safi 
yurt içi hasılasının yüzde 85’ini oluşturur-
ken, global ticaretin yüzde 75’ine katkıda 
bulunuyorlar. B20 Ticaret ve Yatırım Görev 
Gücü üyelerini ise toplamda 29 ülkedeki 
22 sektörde faaliyet gösteren 115 üst dü-
zey yönetici temsil ediyor. Üyelerin men-
sup olduğu kurumlar 4.5 milyondan fazla 
kişiye istihdam sağlayarak, yıllık 400 milyar 
Euro’nun üzerinde ciro kaydediyorlar. 

Gerçekleşen toplantılar kapsamında dün-
ya ekonomisinin pandemi sonrasında to-
parlanma süreci, sürdürülebilir kalkınma, 
küresel yönetişimi daha etkin hâle getir-
mek gibi önemli konular ele alındı.

B20’nin Ticaret ve Yatırım Görev Gücü Eş 
Başkanlığı’nı üstlenen Koç Holding CEO’su 
Levent Çakıroğlu, toplantının ikinci günün-
de yaptığı konuşmada, “İçinde olduğumuz 
dönemin zorlukları da dikkate alındığında, 
B20’nin İtalya Dönem Başkanlığı’nda çok 
önemli bir görev üstleneceğine inanıyo-
rum. Her geçen gün çözümü zorlaşan kü-
resel sorunların üstesinden gelmek için, 
hükümetlerden iş dünyasına kadar tüm 
paydaşların bu istişare sürecini daha ciddi-
ye alması gerekiyor. Bu çerçevede, yıl bo-
yunca üzerinde çalışacağımız konulardaki 
tavsiyelerimizin ne ölçüde hayata geçece-
ğinin izlenmesini sağlayacak, önümüzde-
ki yıllarda aynı gayretlerin tekrarına değil 
güçlendirilmesine yardımcı olacak, daha 
sağlam ve kurumsal bir takip mekanizma-
sının tesis edilmesi gerektiğini düşünüyo-
rum. İtalya Dönem Başkanlığı’nın böyle bir 
amaca hizmet edebilmesini umarım” dedi.

KOÇ HOLDİNG CEO’SU LEVENT ÇAKIROĞLU’NA 
B20’DE ÖNEMLİ GÖREV 
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Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 
salgınının insan hakları alanında eşitsizlikleri 
daha da derinleştireceği görülürken, faali-
yetlerini 180 ülkede sürdüren Londra mer-
kezli British American Tobacco (BAT) dünya 
çapında çiftçiler, tedarikçiler ve çalışanları-
nın da dahil olduğu tüm paydaşları için des-
tek, önlem ve eğitim girişimi başlattı. 

COVID-19’a karşı destek

BAT’nin pandemi sürecinde yaptığı çalışma-
lar arasında potansiyel bir COVID-19 aşısı 
adayı geliştirmek, koruyucu ekipman ve de-
zenfektan üretmek ve dağıtmak, gerektiğin-
de tedarikçilere mali destek sağlamak, te-
darik zinciri genelinde işçiler için COVID-19 
güvenli işyerlerine erişim sağlama gibi ülke-
lerin ihtiyaçlarına göre değişen önlemler yer 
alıyor.

BAT’nin girişimi kapsamında çeşitli ülkeler-
de 90.000 doğrudan sözleşmeli çiftçiyi kap-
sayan geniş tedarik zincirinde insan hakla-
rını teşvik etmek, desteklemek ve korumak 
için önlemler alındı. COVID-19 salgınına 
karşı koruyucu önlemlere erişimi olmayan 
çiftçiler için binlerce kişisel temizlik ürünü, 
dezenfektan, temizlik kitleri, yiyecek ve di-
ğer temel ürünler dağıtıldı. Kenya gibi bazı 
ülkelerde ise yerel ortaklar ile çalışılarak te-

miz suya erişimi olmayan tütün çiftçileri için 
temiz su ve el yıkama tesisleri kuruldu.

Kadın çiftçilerin güçlenmesi için eğitim

Kadın tütün çiftçilerinin güçlenmesini de 
gündemine alan BAT’nin 2019 yılında ger-
çekleştirdiği “kadınları güçlendirme” temalı 
298 eğitimi ile 24.368 kadın çiftçiye doku-
nuldu. 

Sürdürülebilir tarım teknolojileri deste-
ğiyle refah artışı

Dünyanın dezavantajlı bölgelerindeki tü-
tün çiftçileriyle görüşmeler yapılarak sağlık 
ve refahlarını artırıcı önlemler belirlendi. 
Bu doğrultuda, Bangladeş, Brezilya ve Ken-
ya’da 250 tütün çiftçisi ile görüşmeler ya-
pıldı. Tarım teknolojileri konusunda verilen 
eğitimlerle ürün verimliliğinde artış yaşan-
ması sağlandı. Brezilya’da son 10 yılda ve-
rilen destek ve eğitimlerle BAT çiftçilerinin 
hasatlarında yüzde 40’a kadar artış olduğu 
görüldü. İklim değişikliğinin etkilerinin en 
çok hissedileceği tarıma destek kapsamın-
da sürdürülebilir kaynak kullanımı ve tarım 
teknikleri tütün çiftçilerine aktarıldı. Örne-
ğin, Pakistan’da damla sulama teknolojisine 
geçiş yapması sağlanan çiftçilerin su kulla-
nımını yüzde 40 oranında azalttığı görüldü. 

BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İl-
keleri doğrultusunda yapılan insan hakları 
etki değerlendirmesi kapsamında Hindis-
tan, Endonezya ve Mozambik’te 900’ün 
üzerinde ilgiliyle çalışmalar tamamlandı. 

BAT çalışanlarına insan hakları taahhü-
dü

BAT, çalışanları arasında eşitliğe ve çeşitlili-
ğe verdiği destek kapsamında, 2025 yılına 
kadar üst düzey yönetimde yer alan kadın 
çalışan oranını yüzde 40’a çıkarma hede-
fini açıkladı. Dünyada faaliyet gösterdiği 
tüm ülkelerde eşit işe eşit ücret politikasını 
takip eden BAT’de halihazırda aynı pozis-
yonda görev alan kadın ve erkek çalışan-
lara eşit ücret veriliyor. Dünyada ırkçılık ve 
eşitsizlikle mücadeleye destek olan şirket, 
bu kapsamda ABD’de bu alanda mücadele 
eden STK’lara 3 milyon dolar destek sağla-
mayı taahhüt ederken, İngiltere’de işyerin-
de eşitlik taahhüdü olarak bilinen İngiltere 
Eşitlik Taahhüdü’nü imzaladı. 

BAT “COVID-19 güvenli işyerleri” kapsa-
mında aldığı temizlik, dezenfeksiyon, eği-
tim ve uzaktan çalışma gibi önlemlerin 
yanı sıra online tıbbi danışma ve online ruh 
sağlığı desteği dahil olmak üzere çalışan-
lara sunulan kapsamlı sağlık desteğini de 
güçlendirdi.

Konuyla ilgili görüşlerine yer veren BAT 
Global CEO'su Jack Bowles, “COVID-19'un 
küresel etkileri artık insan haklarının çok 
daha fazla odağımıza almamız gereken bir 
konu olacağını gösteriyor. Çalışanlarımız, 
birlikte çalıştığımız insanlar ve içinde ol-
duğumuz topluluklar için faaliyetlerimizde 
insan haklarına saygılı olmayı uzun vadeli 
taahhüdümüz olarak belirledik. Çevresel, 
sosyal ve yönetişim anlayışı ile yaptığımız 
her şeyde ‘Daha İyi Bir Gelecek’ inşa etme 
hedefimizi merkeze alıyoruz. Bu yolculuk 
kolay olmayacak, ancak üstüne gidilmesi 
zor konulara odaklanarak herkes için ‘Daha 
İyi Bir Gelecek’ vizyonumuzu gerçekleştire-
biliriz” dedi.

BAT’nin insan hakları alanında başlattığı 
girişim kapsamında tüm paydaşları için 
taahhüt ve çalışmalarının yer aldığı İnsan 
Hakları Raporu için  www.bat.com/human-
rightsreport adresini ziyaret edebilirsiniz.

BRITISH AMERICAN TOBACCO’DAN 
DÜNYA ÇAPINDA İNSAN HAKLARI HAREKETİ

ÇİFTÇİ TEDARİKÇİ VE ÇALIŞANLARINA DESTEK ÖNLEM VE EĞİTİM GİRİŞİMİ BAŞLATTI 

Jack Bowles
BAT Global CEO'su 
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Platin Dergisi’nin bağımsız araştırma şirketi İpsos ile birlikte hazırladığı 
Global 100 Endeksi’nin 2020 yılı sonuçları açıklandı. Bu yıl dijitalleşme 
temasıyla gerçekleştirilen Global 100 Endeksi’nde Koton, son 3 yılda 
olduğu gibi bu yıl da hazır giyim kategorisinin lideri oldu.

DİJİTALLEŞME YATIRIMLARI KOTON’A 
LİDERLİK GETİRDİ

Dr. A. Bülent Sabuncu
Koton CEO’su 

Moda ve perakende sektörünün li-
der markalarından Koton, Platin 
Dergisi’nin bağımsız pazar araş-

tırma şirketi Ipsos ile birlikte gerçekleştir-
diği Global 100 Endeksi’nde hazır giyim 
sektöründe dijitalleşmeye yaptığı yatırım-
larla liderliğe layık görüldü. Türkiye’yi glo-
bal arenada temsil eden tanıtım ve yatırım 
şampiyonlarının belirlendiği endeks, bu yıl 
“Dijitalleşme” temasıyla gerçekleştirildi. 

“Dijitalleşme tüm süreçlerimizin odağın-
da”

Koton’un tüm iş süreçlerini daha ileriye ta-
şıyabilmek için dijitalleşmeyi odağına aldı-
ğını söyleyen Koton CEO’su Dr. A. Bülent 
Sabuncu, Koton’u Global 100 sıralama-
sında sektör birinciliğine taşıyan yönetim 
vizyonunu şöyle açıkladı: “Platin 100 en-
deksinde hazır giyim sektöründe üçüncü 
kez lider olmak bizim için büyük mutluluk 
ve gurur kaynağı… 2019 yılında ve özellikle 
pandeminin de etkisiyle dijitalin güçlendiği 
2020 yılında, dijitalleşme en önemli yatırım 
adımlarımızdan biri oldu bütünleşik CRM 
datası ile kişiselleştirilmiş öneriler sunmak 

için teknolojinin sağlayabileceği tüm 
araçları kullanıyoruz. Diğer yandan, 
ticaretin ibresi online ve dijital satış 
tarafına yöneliyor. Biz de dünyanın 
pek çok ülkesinde gerek kendi site-
miz gerekse pazar yerleri vasıtasıyla 
ürünlerimizi satıyoruz.  2021 sonun-
da 39 ülkede online satış yapacağız. 
Endonezya’dan Nijerya’ya pek çok 
ülkede pazar yerlerinden talep alı-
yoruz. Bu ilginin altyapısı, müşterinin 
ihtiyaçlarını doğru okumayı sağlayan 
bütünleşik müşteri deneyimini iyi yö-
netmemizden geliyor.” 
 
“Stratejimizi dijitalleşme, hız, sa-
deleşme ve verimlilik başlıklarında 
güncelledik”

Pandeminin getirdiği yeni ihtiyaç-
lar gereğince 2020 stratejilerini ve 
planlarını başta dijitalleşme olmak 
üzere, hız, sadeleşme ve verimlilik 
başlıklarında güncellediklerinin altını 
çizen Sabuncu, “Bu stratejilerin özün-
de müşterilerimizin ihtiyaçları doğ-
rultusunda ürün ve hizmetlerimizin 
hızlı adaptasyonu var.  İnsan, zaman 
yönetimi ve iş yapma şekillerinin sa-
deleşerek verimli hale getirildiği ve 
işimize yeni teknolojileri dahil ettiği-
miz bir yeni dönemi başlatmış olduk.   
Görüntü tanıma, machine learning ve 
yapay zeka teknolojilerini kullanarak, 
Trend Management Tool adını verdi-
ğimiz bir araç geliştirdik. Bu tool sa-
yesinde müşterilerin beklentilerini ve 
hızlı değişen modayı anında algılayıp 
mağazalarımıza ve tüm satış kanalla-
rımıza anında koyabiliyoruz. E-tica-
ret kanalında işler bu dönemde çok 
arttı. Artan taleple birlikte depo sü-
reçlerinin sadeleşmesi ve hızlanma-
sı, sevkiyatların hızlanması ve artan 
maliyetleri müşterilerimize yansıt-
mamak adına yaptığımız çalışmalar, 
müşterinin istediği ürüne daha hızlı 
ulaşmasını sağlamak üzere mağaza 
stoklarının e-ticarete açılması gibi 
çok başlıkta projelerimizi hızlandır-
dık” dedi.



DİJİTALLEŞME YATIRIMLARI KOTON’A 
LİDERLİK GETİRDİ
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Ev geliştirme perakendeciliğinin lide-
ri Koçtaş, Fix adını verdiği mahalleli 
formatıyla Türkiye’de yaygınlığını her 
geçen gün artırıyor. Bir yandan büyük 
mağazalarının açılışlarını da sürdüren 
Koçtaş, 2020 yılında 47 Koçtaş Fix ve 1 
adet de büyük format Koçtaş olmak 
üzere toplam 48 yeni mağaza açtı. 
Böylece Koçtaş’ın Türkiye genelindeki 
mağaza sayısı 140’a ulaştı. Konuyla ilgili 
açıklama yapan Koçtaş Genel Müdürü 
Devrim Kılıçoğlu: “Hem Koçtaş Fix hem 
de büyük mağazalarımızla Edirne’den 
Artvin’e, Sinop’tan Diyarbakır’a uzan-
dık. Bugün 34 ilde 140 mağazamızla 
müşterilerimize hizmet verirken dijital 
kanallarımız aracılığıyla da ürünlerimizi 
tüm Türkiye’ye ulaştırıyoruz. 2021 yılında 
100 yeni mağaza açacağız. 2025 yılına 
geldiğimizde ise toplam 600 mağazaya 
ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.  

Ev geliştirme perakendeciliğinin lideri Koç-
taş, büyük mağazaları ve mahalleli formatı 
Koçtaş Fix mağazaları ile Türkiye’de büyü-
meye devam ediyor. Koçtaş, 2020 yılında 47 
Koçtaş Fix, 1 adet de büyük formatlı olmak 
üzere 48 yeni mağaza açarak toplam mağa-
za sayısını 140’a çıkardı.

“2025 yılına geldiğimizde toplam 600 
mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz”

Koçtaş’ın çoklu kanal yapılanmasının kılcal 
damarlarının Koçtaş Fix mağazaları olduğu-
nu belirten Koçtaş Genel Müdürü Devrim 
Kılıçoğlu: “2017 yılında marka stratejimizi 
ve kurumsal kimlik çalışmalarımızı tamam-
layarak markamızı büyütme, mahallelerde 
daha çok müşterimize binlerce uygun fiyatlı 
ürünü, Koçtaş garantisi ve hizmetlerini ulaş-
tırmaya karar verdik. Mahallelerde konum-
ladığımız Koçtaş Fix mağazalarımız ile 2019 
yılında Türkiye genelinde büyüme strateji-
mizi uygulamaya başladık. 2020 yılında ise 
bu stratejimizi, mağaza açma hızımızı artıra-
rak sürdürdük. Müşterilerimizden aldığımız 
güvenle büyüme stratejimizi her durum ve 
koşulda aralıksız hayata geçirmeye devam 
ediyoruz. Pandemi sürecinde Koçtaş Fix ma-

ğazalarımıza yaptığımız yatırımın ne kadar 
değerli olduğunu gördük. Bugün geldiği-
miz noktada, ayda 10 Koçtaş Fix mağazası 
açma hızına eriştik. 2021 yılında 100 yeni 
mağaza daha açacağız. Koçtaş Fix yayılımı-
mızı sürdürürken faaliyet göstermediğimiz 
illerde müşteri taleplerini değerlendirerek 
büyük Koçtaş mağazası açılışlarına da de-
vam edeceğiz. Bu zorlu dönemde hem diji-
tal kanallarımız hem de yaygınlaşan mağaza 
ağımızla çok daha kolay ulaşılabilir olurken, 
istihdama da katkı sağlamayı sürdürüyoruz. 
2025 yılına geldiğimizde toplam 600 mağa-
za ve buna paralel olarak yaklaşık 5 bin ça-
lışanımız ile mevcut ve yeni müşterilerimize 
en iyi markaları en uygun fiyatlarla sunmaya 
devam edeceğiz” dedi.

“Edirne’den Artvin’e, Sinop’tan Diyarba-
kır’a uzanıyoruz”

Koçtaş olarak Edirne’den Artvin’e, Sinop’tan 

Diyarbakır’a kadar mağazalarıyla toplamda 
34 ilde hizmet verirken, dijital kanallarıyla 
da tüm Türkiye’ye ulaştıklarını vurgulayan 
Kılıçoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Korona-
virüs salgını sürecinde Koçtaş Fix mağaza-
larımızın önemini çok iyi anladık. Evinden 
fazla uzaklaşmak istemeyen, toplu taşıma-
ya binmeyi tercih etmeyen tüketicilerin ih-
tiyaçlarını mahallelerde uygun fiyatlarla ve 
Koçtaş hizmet kalitesi ve uzmanlığıyla kar-
şılıyoruz. Koçtaş Fix mağazalarımızda, en 
çok satan 5 bin ürünümüz yer alıyor. Ayrıca 
müşterilerimizin hızlı sipariş ekranlarımızda 
bulabilecekleri yürüme bandından oto las-
tiğe, mobilyadan elektrikli el aletlerine ka-
dar 100 bine yakın ürünü ister evlerine ister 
ücretsiz nakliye imkânıyla en yakın mağa-
zamıza teslim edebiliyoruz. Aynı zamanda 
mahallelerdeki Koçtaş Fix mağazalarımızla 
iade, nakliye, montaj gibi tüm satış sonrası 
hizmetler konusunda müşterilerimize ko-
laylık sağlıyoruz.” 

“2021 YILINDA 100 YENİ 
MAĞAZA AÇACAĞIZ”

DEVRİM KILIÇOĞLU: 

Devrim Kılıçoğlu
Koçtaş Genel Müdürü 



Yat ır ımlar ın ıza Değer Kazand ır ır !

eğlencenin ve alışverişin buluşma noktası açıldı!

/ atacornerdayiz www.atacorner.com
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TÜRKİYE’NİN İLK TEMA PARKI İSFANBUL
GÜVENLİ TURİZM SERTİFASINI ALAN İLK TEMA PARK OLDU! 

Türkiye’nin dünya standartlarındaki ilk 
tema parkı İsfanbul,  2021 sezonu için ha-
zırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Co-
vid – 19’a karşı aldıkları hem hijyenik hem 
de operasyonel tedbirlerle misafirlerine 
açık havada güvenli bir eğlence sunacak 
olan İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut 
Tonger, alınan tedbirler kadar bunların 
uygulanması konusunda örnek olacak bir 
çalışma ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
Güvenli Turizm Sertifika Programı kap-
samında yapılan denetimlerde Bakanlık 
tarafından belirlenen kriterleri sağlaya-
rak Güvenli Turizm Sertifikasını aldıkları-
nı söyledi. Güvenli Turizm Sertifikasının 
turizmin çeşitli alanlarında farklı kriterler 
ile uygulandığını, uluslararası bir denetim 
mekanizması ile Tema Parklara özel kriter-
ler ile değerlendirildiklerini ve periyodlar 
ile denetlenmeye devam edileceklerini de 
belirtti.
 
2020 yılında en önem verdikleri konunun, 
hem misafirlerin hem de çalışanların sağ-
lığı olduğunu vurgulayan Tankut Tonger, 
“2020 sezonu bizim için kısa bir zaman di-

liminde çok farklı bir deneyim oldu.

Takım arkadaşlarımızın eğitim ve donanım-
larını en üst seviyeye çıkardık. Parkımız-
daki ünitelerin (oyuncakların) kapasiteleri 
ve dezenfeksyonu dahil pek çok konuda 
sistemimizi uluslararası standartlara taşı-
yarak hizmet verdik. Tema Park girişinde 
ateş ölçümü ve maske kullanımının sağ-
lanması, aylık kalıcı ve günlük periyodik 
dezenfeksyon işlemleri, parkta yeme içme 
alanları ve dinlenme alanları dahil uçtan 
uca sosyal mesafenin korunması, mağaza 
ve restaurantların kurallara uygun halde 
hizmet vermesi, ünitelerin (oyuncakların) 
kuyruklanma alanları ve biniş kapasiteleri-
nin düzenlenmesi, park içindeki misafir ka-
pasitesinin anlık takibi gibi pek çok konuyu 
titizlikle yönettik. 

Güvenli Turizm Sertifikası ile tescillenen 
önlemlerimize 2021 yılında da devam 
edeceğiz.

2021 baharında parkımızı yeniden misafir-
lerimize açacağımız günü iple çekiyoruz. 

Sloganımız geçen sene olduğu gibi Eğlen-
mek titizlik ister.2021 yılında aşının tüm 
dünyada ve ülkemizde uygulanmasıyla 
birlikte, umut ve eğlence dolu bir yılın bizi 
beklediğini düşünerek misafirlerimiz için 
hazırlıklarımızı yapıyoruz. Önümüzde-
ki aylarda eğlencenin başkentinde farklı 
sürprizler ile hep beraber olmayı bekliyo-
ruz.” Dedi.

7’den 70’e herkesin eğlenceye olan öz-
lemini giderebileceği en renkli adres 
olan İsfanbul Tema Park birbirinden özel 
30’a yakın eğlence ünitesiyle donatılmış, 
Eyüpsultan’daki 120 bin metrekarelik alan 
üzerine kurulu bulunuyor. İsfanbul Tema 
Park’ta; 3 saniyede 110 km hıza ulaşan 
dünyanın en iyi 4’üncü roller coaster’ı 
Nefeskesen, 50 metreden adrenalin dolu 
bir iniş yaşatan “Adalet Kulesi”,  macera 
severlerin ilgi odağı Viking, efsanevi King 
Kong ve 20 milyon dolarlık yatırımla 4 
bin metrekarelik bir alana kurulan, İstan-
bul’un fethini insansı robotlarla anlatan 
“Fatih’in Rüyası”, İsfanbul Tema Park’ın en 
sevilen üniteleri arasında yer alıyor. 

Türkiye’nin dünya standartla-
rındaki ilk tema parkı İsfanbul, 
Covid – 19’a karşı aldığı ted-
birlerle Kültür ve Turizm Bakan-
lığı’nın Güvenli Turizm Sertifika 
Programı kriterlerini başarı ile 
uygulayarak “Güvenli Turizm 
Sertifikası”nı alan ilk tema park 
oldu. 

Tankut Tonger
İsfanbul Tema Park Direktörü 
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TAHİNCİOĞLU’NDAN PALLADIUM ATAŞEHİR AÇIKLAMASI

Özcan Tahincioğlu
Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı 

Tahincioğlu Holding, medyada çıkan ‘Palla-
dium AVM Akbank’a devredildi’ hakkındaki 
haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Tahincioğlu Holding, İstanbul’un Asya ya-
kasında bulunan “Palladium AVM’nin Ak-
bank’a geçti” şeklinde çıkan haberler üzeri-
ne açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

“Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kuru-
lu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “2020 yılını, 
ülkemizde ve dünyada koronavirüs ile ve-
rilen amansız mücadeleye rağmen, olduk-
ça başarılı geçirerek 2 milyar 250 milyon 
TL’lik bir satış ile hedeflerimizin çok üze-
rinde kapattık. Sektör lideri olan markamız 
2020 yılında da bu liderliğini korumuştur. 
Şirketimizin sektördeki liderliğini korumak 
en temel stratejimizdir. Nitekim, bu amaçla 
2018 yılında belirlediğimiz ana işimiz olma-
yan konulardan çıkarak sadece gayrimenkul 
geliştirmeye odaklanma stratejimiz doğrul-
tusunda, geçmiş yıllarda enerji, üretim ve 
tarım gibi diğer iş kollarındaki yatırımları-
mızdan çıktık.

Ayrıca alışveriş merkezlerimizi de satışa çı-
kararak, buradan gelen fonlarla ana işimiz 
olan gayrimenkul geliştirmede mevcut ve 
yeni projeleri finanse etmeyi amaçladık. 
Yine bu kapsamda, 2018 yılında Palladium 
Kayaşehir Alışveriş Merkezimizi sattık .

2020 yılının sonunda, Anadolu Yakası’nın 
gözde alışveriş merkezi olan Palladium Ata-
şehir’i Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü 
Gayrimenkul Yatırım Fonu’na sattık. Satış 
gelirinin tamamı ile borç kapatarak 2021 yı-
lına daha güçlü bir giriş yapmış olduk.  Bu 
nedenle özellikle vurgulamak isterim ki bazı 
haberlerde yer alan Palladium Ataşehir Alış-
veriş Merkezi’nin satış şekli ve satış rakamı 
gerçeği yansıtmamaktadır.

AVM sektöründeki mevcudiyetimizi, halen 
faaliyette bulunan ‘Palladium Antakya’ ve 
sağlıklı alışveriş konseptine uygun olarak 
inşaatı devam eden açık hava alışveriş mer-
kezi niteliğindeki ‘Palladium Cadde Küçük-
yalı’ ile sürdürmekteyiz. Palladium Cadde 
Küçükyalı dükkanlarımızı da planladığımız 

takvim sonucunda 2020 yılının sonunda sa-
tışa sunduk ve gelen yoğun talep ile ilk faz 
satışlarımızı rekor sürede tamamladık. Pal-
ladium Antakya AVM’miz için aktif bir satış 
süreci yönetmiyor olsak bile, uygun teklif 
gelirse tabi ki bu stratejimiz kapsamında 
satışını değerlendirebiliriz. Unutulmamalı-
dır ki, bizim ana işimiz konut, ofis, avm, otel 
gibi gayrimenkulleri geliştirip satmaktır.

Bireysel yatırımcılar kadar, birikimlerine de-
ğer katmak isteyen kurumsal yatırımcıların 
da konut, ofis ve AVM projelerini yakından 
takip ettiği şirketler arasında lider durum-
dayız. Fonların, yatırımcılarına cazip getiriler 
sunmak için bizim projelerimizi tercih etme-
sini de bunun en güzel örneği olarak göste-
rebiliriz. Tahincioğlu olarak; Palladium Ata-
şehir Alışveriş Merkezi’nin satışı haricinde, 
bugüne kadar Ziraat GYO, Vakıf GYO, Vakıf 
Katılım, Ak Portföy, İş Portföy, Ünlü Port-
föy ve Re-pie Portföy gibi portföy yönetim 
şirketlerinin gayrimenkul fonlarına gerçek-
leştirdiğimiz satışlar ile markamız kurumsal 
satışlarda da lider durumdadır.

Ayrıca, sosyal medyada yer alan bazı me-
sajlarda çalıştığımız tüm banka ve finansal 
kuruluşlara olan toplam borcumuzun da 
üzerinde bir rakamın, tek bir bankaya borç 
olarak gösterilmesi gerçeklerin çarpıtılma-
sıdır. Stratejik satış kararımıza rağmen, kul-
lanılan “el konuldu” veya “satmak zorunda 
kaldı” tarzında ifadeler de tamamen ger-
çek dışıdır. Tahincioğlu olarak, 65 yılı aşan 
tecrübemiz ve kurumsallığımız ile nitelik-
li, değer yaratan gayrimenkuller geliştirip, 
satmaya ve bize güvenen yatırımcılarımıza 
kazandırmaya devam edeceğiz.” diye açık-
lamada bulundu.
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Dünyaca ünlü tenisçi Boris Becker’in 
ismini taşıyan yeni markası ile Avrupa 
perakende pazarına hızlı bir giriş ya-
pan MGS Group,  Almanya, İspanya, 
İsviçre, İtalya, Fransa ve Portekiz’deki 
distribütörleri üzerinden gerçekleştirdi-
ği ihracatı tüm Avrupa’ya yaymaya 
hazırlanıyor. 

“Avrupa büyüme planımıza Balkan ül-
keleri, Orta Doğu, Rusya ve Bağımsız 
Devletler Topluluğu (CIS) ihracatlarının 
da eklenmesi 2021 ana büyüme he-
defimizin temel taşını oluşturuyor” di-
yen MGS Group Kurucu Ortağı ve Boris 
Becker Tasarım Koordinatörü Hande 
Gürsoy “İngiltere ile Türkiye arasında 
imzalanan Serbest Ticaret Anlaşma-
sı (STA) Türk tekstili adına çok önemli 
bir adım. Türkiye’nin en çok ihracat 
yaptığı ikinci ülke olan İngiltere ile im-
zalanan bu anlaşma bizim de ihracat 
stratejimize olumlu yansıyacak, planla-

rımızı hızlandıracak” dedi.

2021 yılı “Avrupa perakende pazarında 
yayılma” yılı olacak, Avrupa, Balkanlar 
ve Orta Doğu’da büyüyeceğiz

Dünyaca ünlü tenisçi Boris Becker’in ismini 
taşıyan yeni markası ile Avrupa peraken-
de pazarında rüzgar gibi esen MGS Group 
Kurucu Ortağı ve Boris Becker Tasarım 
Koordinatörü Hande Gürsoy İngiltere ile 
Türkiye arasında imzalanan Serbest Tica-
ret Anlaşması’nın Türk tekstili adına çok 
önemli bir adım olduğuna vurgu yaparak 
“İngiltere ile imzalanan Serbest Ticaret 
Anlaşması, bizim ihracat planımızı hızlan-
dıracak” dedi.

“Yanımda çok güçlü bir tasarım ekibim, 
arkamda 12 birbirinden güçlü yerli üre-
tici var”

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi 

mezunu olan Hande Gürsoy, dünyaca ünlü 
tenisçi Boris Becker’in ismini taşıyan yeni 
markası ile Avrupa’da Türk menşeili marka 
yaratma hayaline emin adımlarla yürüyor. 
Pandemi döneminde kurduğu tasarım eki-
bi ve arkasına aldığı 12 tekstil üreticisi ile 
Avrupa’da yeni bir moda dalgası yaratma 
vizyonuyla yola çıkan Gürsoy, güç birliğine 
dayalı üretim modeli, tasarım kalitesi ve ih-
racat gücüyle Boris Becker markasının Türk 
tekstilinin geleceğine yapılan yatırım oldu-
ğunun  altını çiziyor. “Yanımda çok güçlü 
bir tasarım ekibim, arkamda 12 birbirinden 
güçlü yerli üretici var” diyen Gürsoy, “Hepi-
miz Türk tekstilinin markalaşma için var gü-
cümüzle çalışıyoruz” dedi.

Kariyeri boyunca kazandığı madalyalarla 
gündem olan ve 17 yaşında Wimbledon'ı 
kazanan en genç tenisçi ünvanını taşı-
yan Boris Becker, bundan sonra etiketinde 
Made in Turkey yazan tekstil markasının ba-
şarılarıyla konuşulacak.

GÜRSOY: İNGİLTERE İLE İMZALANAN SERBEST 
TİCARET ANLAŞMASI, İHRACAT PLANIMIZI 

HIZLANDIRACAK 

Hande Gürsoy 
MGS Group Kurucu Ortağı ve Boris 
Becker Tasarım Koordinatörü
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AVM METREKARE VERİMLİLİK ENDEKSİ, GEÇEN YILIN KASIM 
AYINDA EKİME GÖRE % 10,3 AZALDI

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi'nin Kasım 2020 
sonuçları açıklandı. 

Buna göre, AVM'lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar Kasım 2020'de İstanbul'da 1.530 TL, Anadolu'da 968 TL olarak 
gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Kasım 2020'de 1.193 TL olarak tespit edildi.
 
Teknolojı̇ kategorı̇sı̇ yükseldı̇

2019 yılının kasım ayı ile kıyaslandığında Kasım 2020'de AVM'lerdeki teknoloji kategorisi metrekare verimliliği yüzde 33,9 artış gösterdi.
Hipermarket kategorisi yüzde 8,8, giyim kategorisi yüzde 14,8, diğer kategorisi yüzde 16,9, ayakkabı kategorisi yüzde 18,8 ve yiyecek-i-
çecek kategorisi de yüzde 41,3'lük bir gerileme kaydetti.



www.obidevdukkan.com
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Perakende mağazaları, AVM’ler, restoran 
ve kafeler, turistik mekanlar, spor ve sağlık 
merkezleri gibi 11 binden fazla halka açık 
ticari alanda kapalı devre müzik, ve anons 
yayını yapan SMG, 14 Şubat için aşk şarkı-
larından oluşan özel müzik listeleri hazırla-
dı. Müzik listelerinde, SMG’nin Snapmuse 
ekibindeki birbirinden yetenekli müzisyen-
lerinin hazırladığı yüzlerce aşk şarkısı yer 
alıyor. 

Müzik listelerini oluştururken markanın 
kimliği, konsepti, hizmet verilen bölgenin 
kültürel yapısı ve müşteri kitlesini dikkate 
aldıklarını hatırlatan Alimgil, “Müzik de-
partmanımızdaki müzisyen ve DJ arkadaş-
larımız en doğru seçimleri yaparak müşteri-
ye özel listeler oluşturabiliyor. Mağazalarda 
sabah saatlerinde daha hafif tempolu mü-
ziklerle yayını başlatıp ilerleyen saatlerde 
daha tempolu türlere geçiyoruz. Örneğin; 
bir giyim mağazasında ve bir fitness salo-
nunda aynı tarz eserleri yayınlayamazsınız. 
Her giyim mağazasında da aynı tarz eser-
leri yayınlayamazsınız. Her markanın dina-
miklerini süzgeçten geçirmek zorundasınız. 
Ekibimizde herkes kendi işinde uzman. İşte 
bu süzgeç de, bu profesyoneller tarafından 
yapılıyor. 14 Şubat için de gerekli hazırlık-
larımızı yaptık. Ekibimiz, yasallığımız liste-
lerimiz, hizmetimizle ilgili aldığımız yorum-
lar çok güzel. İşimizi severek yapıyoruz, bu 

yüzden aşkla müzik yapıyoruz demek 
yanlış olmaz.’

Sevgililer Günü’ne özel anonslar

SMG’nin markalar için sunduğu hizmet-
lerden biri de anons yayını. Özellikle 
Sevgililer Günü, Anneler Günü gibi özel 
dönemlerde, müşterilerin satın alma 
kararlarını etkileyen anonslar daha çok 
önem kazanıyor. SMG, profesyonel ses-
lendirme sanatçıları tarafından hazırla-
nan özel anonslarıyla markaların kam-
panya ve etkinliklerini duyurmalarına ya 
da müşterilerine Sevgililer Günü mesajla-
rını iletmelerine olanak tanıyor. İstenildi-
ği takdirde markaların hazır anonsları da 
yayına eklenebiliyor. Anonslar, markanın 
istediği noktada, sıklıkta ve tarihte yayına 
alınıyor. Birden çok lokasyonu bulunan 
markalar için, her mağazaya ayrı anons 
yapılabiliyor. Personelin yayına müdaha-
le etmesi istenmeyen sonuçlar doğurabi-
leceği için, anons yayınlarının akışı, SMG 
yönetimi tarafından uzaktan erişimle 
gerçekleştiriliyor. Anons girdiğinde du-
ran müzik yayını ise anonsun ardından 
kaldığı yerden devam ediyor. 

Bu sene müşterileri için seslendirdikle-
ri, yayına almaya hazır Sevgililer Günü 
anonslarını ücretsiz olarak kullanıma su-

nuyorlar.

Depola-çal yöntemi ile kesintisiz müzik

Müşterilerin keyifle alışveriş yaptığı bir or-
tamda bir anda müziğin kesilmesi ya da o 
an devreye girmesi gereken bir anonsun 
duyurulamaması, markaların yaşamak is-
temeyeceği durumların başında gelir. SMG 
bu nedenle müzik yayınını internet üzerin-
den değil, depola-çal yöntemiyle tek mer-
kezden yapıyor ve böylece hizmet verilen 
noktadaki olası bir internet kesintisi yayını 
etkilemiyor. Yayın internet kotalarını harca-
mıyor, kasa işlemlerini yavaşlatmıyor, gün-
lük iş akışına engel olmuyor. Yine sadece 
SMG yazılımının bir özelliği olarak, elekt-
rik kesintisi olması durumunda, kesintinin 
ardından elektrik geldiğinde, müzik yayını 
kaldığı yerden devam ediyor. 

20 yıllık bilgi birikimi ile teknoloji geliştir-
me konusunda uzmanlaşan SMG, sunduğu 
özel çözümler ile markalara büyük kolaylık 
sağlıyor. Personelin yayına müdahale et-
mesi istenmeyen sonuçlar doğurabilece-
ği için, müzik ve anons yayınlarının akışı 
SMG’nin kendi geliştirdiği yazılımı sayesin-
de gerçekleştiriliyor. Yayınları müşterilerin 
kendi bilgisayarını kullanarak yapabildiği 
gibi SMG music-box isimli küçük cihazı PC 
yerine kullanılarak da yapabiliyor. 

Dijital müzik yayıncılığının lider 
şirketi SMG, 14 Şubat’a özel ha-
zırladığı romantik şarkılar listesi ile 
alışveriş merkezleri, mağazalar 
gibi 11 bini aşkın noktada  ziyaret-
çilerin alışveriş zamanlarını keyifli 
hale getiriyor. SMG Kurucu Ortağı 
Gül Gürer Alimgil, günün ruhuna 
ve içerdiği duyguya göre hazır-
ladıkları müzik listelerini, Snapmu-
se markası altında, kendilerine 
ait stüdyolarda ürettiklerini ve bu 
eserlerin dünya standartlarında, 
kaliteli şarkılar olduğunu belirtiyor.

SMG’NİN GÜNE ÖZEL MÜZİK LİSTELERİ ALIŞVERİŞ 
DENEYİMİNİ KEYİFLİ HALE GETİRİYOR

Gül Gürer Alimgil
SMG Kurucu Ortağı 
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Türkiye’nin uzman emlak platformu Hürri-
yet Emlak, son 1 yıl içerisinde İstanbul’da 
satılık konut kategorisinde en çok artışın 
yaşandığı ilçeleri sıraladı. Endeksten elde 
edilen verilere göre son 1 yıl içerisinde satı-
lık konut kategorisinde ortalama metrekare 
fiyatındaki en yüksek artış %117,41 ile Bey-
koz’da gözlemlendi. Beykoz’u %112,85 ile 
Sarıyer, %99,56 ile Avcılar, %77,63 ile Başak-
şehir ve %75,50 ile Üsküdar takip etti. 

Hürriyet Emlak Eş Genel Müdürü Zeynep 
Tandoğan, İstanbul ilçelerindeki fiyat artışı-
nı şu ifadelerle değerlendirdi: “İstanbul ilçe-
lerinden özellikle Beykoz ve Sarıyer’in 2020 
yılında sürekli olarak değerlendiğini göz-
lemliyoruz. Bu iki ilçede satılık konut arama-
sı son 5 yılın en yüksek seviyesini pandemi 
sürecinde gördü. Mayıs ve Haziran ayların-
da bu aramalar zirve noktaya ulaştı. Talebin 
bu kadar fazla olması da bölgedeki fiyatları 
yükseltti. İstanbullular evlerinde kaldığı bu 
süreçte doğaya ve denize daha yakın olmak 
istedi, özellikle sahile yürüme mesafesinde-
ki semtler dikkat çekici oldu. Bu iki ilçede de 
bahçeli villaların satış rakamlarında yüzde 
100’ün üzerinde artışlar gördük. Ayrıca son 
zamanlarda yaşanan depremler de az katlı 
yaşama teşvik edici oldu.”

Satılık konutlarda son 1 ayda hangi ilçe-
ler değerlendi?

Hürriyet Emlak Ocak 2021 Endeksi’ne göre 
satılık konutlarda son 1 ay içerisindeki yük-
seliş değerlendirildiğinde ilk sırada %11,59 
ile Beykoz yer alıyor. Beykoz’da geçtiğimiz 
ay satılık konutların ortalama metrekare fi-
yatının 11 bin 029 TL olduğu görülürken bu 
rakamın ocak ayı içerisinde 12 bin 308 TL’ye 
yükseldiği gözlemleniyor. Beykoz’u %11,40 
ile Beyoğlu takip ediyor. Beyoğlu’nda ise 
geçtiğimiz ay 6 bin 805 TL olan ortalama 
metrekare fiyatı 7 bin 580 TL’ye yükselmiş 
durumda. Üçüncü sırada yer alan Arnavut-
köy’ün değişim oranı ise %10,05. Geçtiği-
miz ay 3 bin 348 TL olan satılık konutların 

ortalama metrekare fiyatı 3 bin 684 TL’ye 
yükseldi. Hızlı yükselişiyle dikkat çekerek 
dördüncü sırada yer alan Şile’de ise son 1 
ay içerisinde %9,33 artış gözlemlendi. Geç-
tiğimiz ay ortalama metrekare fiyatı 5 bin TL 
olan satılık konutların fiyatı bu ay 5 bin 467 
TL üzerinden alıcı buldu.  

Kiralık konutlarda büyük değişim

İstanbul’un ilçelerindeki kiralık konutun 
seyrinin de değerlendirildiği Hürriyet Emlak 
Ocak 2021 Endeksi’ne göre son 1 yıl içerisin-
de en büyük değişim %109 ile Bağcılar’da 
yaşandı. Geçtiğimiz yıl ortalama metrekare 
fiyatı 13 TL olan Bağcılar’da 1 yıl içerisinde 
bu rakam 28 TL’ye yükseldi. İkinci sırada yer 
alan Gaziosmanpaşa’da ise %67,36’lık bir 
artış gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl 12 TL olan 
ortalama metrekare fiyatı bu yıl 20 TL olarak 
kayıtlara geçti. Yüzde 62,37’lik artışla dör-
düncü sırada yer alan Esenyurt’ta ise geç-
tiğimiz yıl 13 TL olan ortalama metrekare 
fiyatı bu yıl 21 TL’ye yükseldi. Bir diğer hızlı 
yükselişin gözlemlendiği ilçe de %56,78 
oranla Ataşehir oldu. Ataşehir’de geçtiğimiz 
yıl 18 TL ortalama metrekare fiyatları ko-
nuşulurken bu yılın aynı döneminde kiralık 
konutlar 29 TL üzerinden kiracısını buldu. 
Son zamanlarda hızlı yükselişiyle dikkat çe-
ken Başakşehir’de ise %42,71’lik bir değişim 
gözlemlendi. Son 1 yıl içerisinde kiralık ko-
nutlardaki ortalama metrekare fiyatları 16 
TL’den 23 TL’ye yükseldi.

Kiralık konut fiyatlarındaki büyük değişimi 
değerlendiren Zeynep Tandoğan, “Bağcılar, 
Gaziosmanpaşa, Esenyurt ve Avcılar’da kira-
lık evlere olan talep son 1 yılda muazzam 
bir artış gösterdi. Bunun en önemli sebebi 
kentsel dönüşüm. Bu bölgelerde ya da ya-
kın bölgelerde evi kentsel dönüşüme giren 
aileler kiralık evlere olan talebi artırdı. Kiralık 
ev sayısı azaldıkça kiralar yükseldi. Pande-
minin de buna etkisi yüksek. Öyle ki, yeni 
inşaatların başlangıcı pandemi sebebiyle 
geciktiği için bu bölgelerde kiralık ev bul-

mak zorlaştı. Özellikle Bağcılar’da metro ve 
tramvaya yakın evlerin kira artışı ortalamayı 
oldukça yükseltti” diye konuştu. 

Tandoğan değerlendirmesine şöyle devam 
etti: “Başakşehir'e baktığımızda ise, bu ilçe-
ye bağlı olan Bahçeşehir tarafı ağırlıklı be-
yaz yakalı. Evden çalışmaya başlayan kesim 
daha konforlu evlere geçmeye başladı ve 
piyasa hareketlendi. Başakşehir'de ayrıca ilk 
etabı 20 Nisan'da açılan Başakşehir Çam ve 
Sakura Şehir Hastanesi çevredeki ev fiyatla-
rında artışa sebep oldu. 

Anadolu yakasının en fazla fiyat artışı yaşa-
nan ilçesi olan Ataşehir’e baktığımızda ise, 
yine pandemi ve deprem korkusu etkisini 
görüyoruz. Ataşehir’deki yeni binaların fazla 
olması deprem korkusu yaşayan ve Anado-
lu yakasında eski binalarda oturan aileleri 
bu bölgelere çekti. Öte yandan pandemi 
sürecinde evinde fazlaca vakit geçirip daha 
konforlu evlere taşınmak isteyenler için ca-
zip bir bölge haline geldi.”

Kiralık konutlarda 1 ayda yüzde 10’un 
üzerinde fiyatı artan ilçeler

Son 1 aylık değişimin de değerlendirildiği 
Hürriyet Emlak Ocak 2021 Endeksi’ne göre, 
kiralık konutlarda Bağcılar %12’lik artışla ilk 
sırada yer aldı. Geçtiğimiz ay kiralık konut-
ların ortalama metrekare fiyatı 25 TL iken bu 
ay bu rakamın 28 TL’ye yükseldiği gözlem-
lendi. İkinci sırada ise %11,11’lik bir artışla 
Gaziosmanpaşa yer aldı. Geçtiğimiz ay 18 
TL olan ortalama metrekare fiyatları bu ay 
20 TL’ye yükseldi. Hızlı yükselişin gözlem-
lendiği bir diğer ilçe de %10,65 ile Eyüpsul-
tan oldu. Eyüpsultan’da geçtiğimiz ay 29 TL 
olan kiralık konutların ortalama metrekare 
fiyatı bu ay 32 TL üzerinden kiracısını buldu. 

Hangi ilçelerde kiralar düştü?

Hürriyet Emlak Ocak 2021 Endeksi eksiye 
geçen ilçeleri de sıraladı. Endeks verilerine 
göre Sultanbeyli’de kiralık konut fiyatları 
%25 oranında geriledi. Geçtiğimiz ay kira-
lık konutlardaki ortalama metrekare fiyatı 
13 TL iken bu ay bu rakam 10 TL’ye indi. 
Düşüşün yaşandığı bir diğer ilçe de %9,54 
ile Zeytinburnu oldu. Zeytinburnu’nda ra-
kamlar bir ay içerisinde 24 TL’den 21 TL’ye 
geriledi. Sarıyer ise düşüşün görüldüğü bir 
diğer ilçe oldu. %8,75 düşüşün gözlemlen-
diği ilçede geçtiğimiz ay ortalama metreka-
re fiyatı 54 TL iken bu ay bu rakam 49 TL’ye 
geriledi. Yüzde 8,34 düşüşün gözlemlendiği 
Çekmeköy de ise geçtiğimiz ay 19 TL olan 
rakamların bu ay 17 TL olduğu gözlemlendi. 
Hızlı düşüşüyle dikkat çeken bir diğer ilçe 
olan Küçük Çekmece’de ise geçtiğimiz ay 
ortalama metrekare fiyatı 21 TL iken bu ay 
19 TL üzerinden kiracısını buldu.

Türkiye’nin uzman emlak platformu Hürriyet Emlak, son 1 yıl içerisinde İstan-
bul’un yatırım açısından değerlenen ilçelerini sıraladı. Aylık olarak en hızlı 

artışın yaşandığı ilçeleri de ortaya koyan Hürriyet Emlak, kiralık konutlarda-
ki aylık ve yıllık değişimi de gözler önüne serdi.

Hürriyet Emlak Ocak 2021 Endeksi İstanbul’un Yatırım 
Değeri Yüksek İlçeleri

Zeynep Tandoğan
Hürriyet Emlak Eş Genel Müdürü 
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Unilever, 10 yıl önce Sürdürülebilir Yaşam 
Planı ile yola çıkarken temel hedeflerinden 
biri, insanları ve gezegeni yok saymadan 
büyümenin sağlanabileceğini ve tüm pay-
daşlarımızla birlikte uzun vadeli sürdürüle-
bilir değer yaratılabileceğini kanıtlamaktı. 
Şirket, ‘Daha iyi bir gelecek yaratmak’ için 
sürdürülebilirliği işinin merkezine koydu. 1 
milyardan fazla insanın sağlık ve esenliğini 
iyileştirmek, çevresel etkisini yarıya indir-
mek ve milyonlarca insanın geçim kaynakla-
rını iyileştirmek için uzun dönemli bir plana 
odaklandı. Nitekim Unilever, geçtiğimiz on 
yılda önemli adımlar attı, başarılar elde etti. 
Sadece sözlerle değil, eylemlerle iyiliğin itici 
gücü olabileceğini ispatladı. 

Dünya gıda sisteminde ciddi aksaklıklar var 
ve bu durum, herkesi değişim için zorluyor

-Dünyada 2 milyar insan fazla kilolu, buna 
karşın 1 milyar insansa açlık sınırında yaşam 
mücadelesi veriyor. 

-Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, 
dünyada hala 2 milyar insan vitamin ve mi-
neral eksikliği yaşıyor.

-Gıda sistemi çevreye büyük zarar veriyor. 
Küresel sera gazı salımının yüzde 20'sinden 
fazlası gıda endüstrisi tarafından gerçekleş-
tiriliyor, buna karşılık üretilen tüm gıdaların 
üçte biriyse çöpe gidiyor. 

-Dünya genelinde yiyeceklerimizin %75’i 12 

bitki ve 5 hayvan türünden geliyor. 

-Bitkisel gıda tüketiminin %60’ı sadece buğ-
day, pirinç ve mısırdan elde ediliyor. 

-Dünya, önümüzdeki yılarda 10 milyar insa-
nın nasıl besleneceğine sorusuna yanıt bul-
maya çalışıyor.

Unilever Türkiye Gıdadan Sorumlu Başkan 
Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür 
Kölükfakı: 

“Dünyanın en büyük gıda üreticilerinden 
biri olarak, adil bir küresel gıda sisteminin 
şekillenmesi için taşıdığımız sorumlulukla 
Yarının Gıdaları İnisiyatifini başlatıyoruz. Bu 
kapsamda 4 temel taahhütte bulunuyoruz:

1. Ürünlerimizde sürdürülebilir tarımsal 
ham maddeler kullanımını ve bitkisel temel-
li gıda seçeneklerini artırmak.

2. Besleyici gıdaları herkes için erişilebilir 
kılmak. 2025 yılına kadar yeterli ve dengeli 
beslenmeye katkı sağlayan ürünlerimizi iki 
katına çıkaracağız.

3. Tüm ürün gruplarımızda kalori, tuz ve şe-
ker miktarını azaltmaya devam edeceğiz.

4. Gıda atığını yarıya indirmek. 2025’e kadar 
üretimden, ürünlerimizin raflara ulaşmasına 
kadar olan süreçteki doğrudan faaliyetleri-
mizde gıda atıklarını yarıya indireceğiz.

Sürdürülebilir bir gıda sistemine geçişe ön-
cülük etmek için ölçeğimizi, markalarımı-
zı ve yeteneklerimizi kullanacağız. Ayrıca, 
önümüzdeki beş ila yedi yıl içinde, et ve süt 
ürünlerine seçenek olarak bitkisel temelli 
gıdalardan oluşan global büyüklüğü 1 mil-
yar Euro’ya ulaşacak yeni bir gıda iş kolu 
geliştirmeyi planlıyoruz. 

Yıllardır hayata geçirdiğimiz iyi uygulama-
ları, gıda kategorimizin yeni taahhütleriyle 
birlikte daha ileriye taşıyacağımız için çok 
heyecanlıyız. Önümüzde uzun bir yol var… 
Ancak ortak çabalar ile daha sağlıklı bir 
dünya yaratıp daha sürdürülebilir ve besle-
yici gıdaları beslenmeye dahil edebileceği-
mize inanıyoruz.

Gıda sistemini değiştirmek, ekonomik bü-
yüme açısından da önemli.  Dünya genelin-
de 80 milyon istihdam yaratabilir ve üretim-
deki büyümeye 2030 yılı itibarıyla 2 trilyon 
Euro oranında bir katkı sağlayabilir.  Eyleme 
geçmemenin maliyeti, aslında eyleme geç-
menin maliyetinden çok daha yüksek. Ça-
lışmalar, beslenmeye harcanan her 1 dolar 
karşılığında ekonomik fayda açısından en az 
16 dolar oranında geri dönüş sağlandığını 
gösteriyor. 

Sürdürülebilir yaşam yolculuğunda neler 
başardık?

Sürdürülebilir tarımsal ham maddeler 
kullanmak

-2010 yılından bu yana sürdürülebilir kay-
naklar kullanan tarımsal ham maddeleri-
mizin miktarını %14’ten %62’ye yükselttik; 
öncelikli 13 sebze ve baharatımızın %86’sini 
sürdürülebilir kaynaklardan elde etme-
yi başardık. Türkiye’de domateslerimizin 
%100’ünü Bursa, Karacabey’den geleceğe 
dost tarım yapılan tarlalardan sağlıyoruz. 
Nanemiz, Manisa Salihli ve Gaziantep Ni-
zip’ten gelen %100 sürdürülebilir ürünler. 

-2012 yılında WWF ile başlattığımız ‘Sürdü-
rülebilir Tarım Programı’ ile bugüne kadar 
birlikte çalıştığımız 4.000 çiftçiye geleceğe 
dost tarım uygulamaları konusunda eğitim-
ler verdik. 

-Türkiye, Lipton çayın hem üretilip hem tü-
ketildiği ilk ve tek Yağmur Ormanları Birliği 
Sertifikası (RA) alan ülke oldu. Lipton Sür-
dürülebilir Çay Tarımı Projesi kapsamında 
2011 yılından beri her sene 35.000 kişiye 
toplamda 100.000 saat doğru tarım uygu-
lamaları hakkında eğitim verildi.

-Magnum kakao çekirdeklerinin %98’inden 
fazlası sürdürülebilir şekilde Rainforest Alli-
ance Certified ™ çiftçilerinden temin edili-
yor. 

UNİLEVER BESLEYİCİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDALARIN HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR OLMASI HEDEFİYLE

YARININ GIDALARI İNİSİYATİFİNİ BAŞLATIYOR

Özgür Kölükfakı
Unilever Türkiye Gıdadan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim 
Kurulu Üyesi
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-Türkiye’de gıda, içecek ve dondurma işi-
mizde, hammadde ve ambalaj malzemele-
rinin %72’sini sürdürülebilir kaynaklardan 
elde ediyoruz; harcamalarımızın %81’ini 
yerel kaynaklara yapıyoruz. 

Besleyici gıdaları erişebilir kılmak

-Gıda çeşitliliğimizi artırarak yeme alışkan-
lıklarımızı değiştirmeliyiz. Knorr ve WWF 
bu amaçla, globalde farklı üniversiteler ve 
sivil toplum kuruluşları ile çalışarak, ‘Ge-
leceğin Gıdası’ olarak tanımlanan 50 ham 
maddenin yer aldığı bir rapor hazırladı. 
Geleceğin 50 Gıdası listesinde Türkiye’de 
kolayca bulabileceğimiz gıdalar var: Kabak 
çiçeği, bamya, bakla, börülce, mercimek, 
maş fasulyesi, soya fasulyesi, karabuğday, 
horasan buğdayı, kinoa, kavuzlu buğday, 
kırmızı lahana, ıspanak, keten tohumu, 
kenevir tohumu, susam tohumu, ceviz, 
fasulye filizi, nohut filizi gibi. Bu gıdaların 
besin değerleri de oldukça yüksek. Kadim 
Anadolu, tüm bu leziz ve besleyici gıdalar 
açısından tam bir cevher. Biz de tüketicile-
rimize en lezzetli ürünleri sağlamak ama-
cıyla bu ham maddeleri kullanıyoruz, kul-
lanmaya da devam edeceğiz.

Tuz, şeker, kalori ve plastik kullanımını 
azaltmak

Tuz:

-2019 sonu itibarıyla, gıda ürünlerimizin 
yüzde 70'i, küresel olarak günlük 5g olan 
bu tuz alımı standartlarını karşılamaktadır. 
Portföyümüz genelinde bir yandan mü-
kemmel lezzete sahip ürünler üretmeye 
devam ederken, tuz miktarında da hali-
hazırda önemli oranlarda azaltma gerçek-
leştirdik. Knorr tarafında, özellikle çorbada 
%5 ila %20 oranında tüketici tercihlerine 
göre tuzu azalttığımız ürünlerimiz var. 
Salata soslarımızda, bazı harçlarda, çeşni 
ürünlerimizde, makarna soslarımızda tuz 
azaltılarak Unilever’in en yüksek beslenme 
standartlarına (HNS) ulaşıldı.

Şeker:

-Dondurma kategorisinde şekeri azaltma 
konusunda aldığımız çok ciddi aksiyonlar 
var. Son 3 yılda ortalama yüzde 10-15 ora-
nında şeker azaltımı gerçekleştirdik. Tüm 
ürün gruplarında programlı olarak şeker 
azaltma çalışmalarımız devam sürmektedir 
ve yalnızca bu yıl

-Carte D’or ürünlerinde ortalama %6 

-Algida Keyif ürünlerinde ortalama %9 şe-
ker azaltıldığını belirtmek isteriz.

-Daha az şeker ve daha düşük kalorili 

ancak yine mükemmel bir lezzete sahip 
seçenekler sunmak üzere kalori kontrol-
lü dondurmaları piyasaya sürdük. Algida 
ürün portföyümüzde son yıllarda artan tü-
ketim trendleri göz önünde bulundurula-
rak geliştirilen şeker ilavesiz ve tatlandırıcı 
içermeyen; şekeri meyveden gelen Frootie 
%100, Frootie Super gibi ürünlerimiz bu-
lunuyor.

Kalori:

-Global olarak 2015 itibarıyla ambalajlı 
dondurma ürünlerimizin kalorisinin porsi-
yon başına 250 kcal seviyesini aşmayaca-
ğına karar verdik ve bunu başardık. 2019 
yılında global portföyümüz, yüzde 93 
oranında bu hedefi tutturdu. Şu an kalori 
kararımızı, 2025 itibarıyla ambalajlı don-
durma portföyümüzün yüzde 95'ini kap-
sayacak şekilde genişletmiş bulunuyoruz. 
Bu karar doğrultusunda ambalajlı dondur-
ma portföyümüzün yüzde 95’i, 2025 itiba-
riyle en fazla 22 gram şeker ve 250 kcal 
içerecektir.

-Farklı kalori seviyelerindeki ürünlerden 
oluşan bir yelpaze sunarak tüketicilere 
tercih hakkı tanıyoruz. Aynı zamanda da 
mevcut ürün gruplarımızda yaptığımız ça-
lışmalar ile de kalori azaltma ajandamıza 
uygun olarak ürünlerimizi iyileştiriyoruz.

-Carte D’or Light %35 daha az enerji, %45 
daha az şeker, %50 daha az yağ içeren bir 
seçenek

Mevcut ürünlerimizde yürüttüğümüz 
programla da sadece bu yıl

-Carte D’or ürünlerinde ortalama %10 

-Algida Maraş Usulü ürünlerinde ortalama 
%5 

-Algida Keyif ürünlerinde ortalama %10 
enerji azatımı sağlamış bulunmaktayız.

-Çocuklara yönelik dondurmalarımız 2014 
yılından bu yana porsiyon kontrollü ve 
porsiyon başına 110 kcal ya da daha dü-
şük kaloriye sahiptir.

Sürdürülebilir ambalaj:

-Ar-Ge ekiplerimiz ürün ambalajlarımız 
için inovatif çözümler üzerinde yoğun 
bir şekilde çalışıyor. Örneğin; ‘dünyanın 
ilk geri dönüştürülebilir çorba ambalajı’nı 
Türkiye’de geliştirmeyi başardık. Knorr 
çorba ambalajlarımız artık BPA’sız ve geri 
dönüştürülebilir şekilde üretiliyor. Çok 
katmanlı yapısıyla geri dönüştürülmesi en 
zor ambalajlardan birinde bunu başardık 
ve dünyaya örnek olduk. 2021’de tüm po-

şet ambalajlarda yüzde 100 geri dönüştürü-
lebilir olacağız.

-Dondurmada ise yüzde 97 oranında geri 
dönüştürülebilir ambalaj kullanıyoruz. Her 
geçen yıl Lightweight gibi teknolojilerle 
özellikle ev tipi dondurma kaplarımızda kul-
landığımız plastiği azaltıyoruz. 

-Çay ambalajlarının %100’ü geri dönüştü-
rebilirdir. 2021’de demlik ve bardak poşet 
çaylarımızda kullandığımız filtre kağıdında, 
doğada çözünebilir bitki bazlı çay kağıdına 
geçme planımız bulunuyor.

Gıda israfını azaltmak

-Konya Dondurma Fabrikası, Sıfır Atık Yö-
netmeliği’nce Sıfır Atık Yönetim Sistemini 
kurarak Sıfır Temel Belgesi almaya hak ka-
zandık.     

-2013’ten beri hızlı tüketim ürünleri sektö-
ründe bir ilk olarak, Türkiye’deki 6 fabrika-
mız ve 2015 yılından beri ofislerimiz, de-
polarımız ve Ar-Ge merkezlerimiz ‘çöplüğe 
sıfır atık’ statüsünde çalışıyor. 

-Lipton ile Rize’de; 2012’de katı atık topla-
ma, 2013’te atık su arıtma tesislerini açtık.

-Gıda atığının ev dışı tüketimde çok önemli 
olduğunu biliyoruz. UFS Academy ile farkın-
dalığı artırmak üzere çalışacağız.  



ZAMAN BİR ARADA OLMA ZAMANI
ZAMAN PERAKENDE GÜNLERİ ZAMANI

PERAKENDE GÜNLERi’NDE
YERİNİ ALDI

“Birçok organizasyonunuzda çözüm ortağı olmak için gönüllüyüz. 
Projesinde yer aldığımız her organizasyondan başarı ile ayrılmış olmanın haklı 

gururu ile sizlere en doğru, en başarılı ve en özel hizmet vereceğimizden 
eminiz.” FARKINDALIK STÜDYOSU
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Türkiye’de ilkleri gerçekleştirerek sektörün 
lider markası olmaya devam eden Karaca, 
Karaca Home, Emsan, Jumbo, Weimar ve 
CookPlus olmak üzere perakende, toptan, 
yurt dışı, franchise ve online satış kanal-
larıyla yurt içi ve yurt dışında 30’dan fazla 
ülkede her sene büyüyerek faaliyetlerine 
devam ediyor. Karaca şimdi de dünyada 
10’dan fazla ülkede, Türkiye’de 1000’den 
fazla satış noktasıyla Homend ürünlerinin 
tüketicilerle buluşmasını sağlayarak, özgün 
fonksiyonel çözümler ve anlamlı yeniliklerle 
hayata hizmet eden markanın, dünya mar-
kalarından biri olma yolunda stratejik orta-
ğı ve destekçisi olacak.

Homend’in Karaca ile birlikte sektöre farklı 
bir canlılık getireceğine inandıklarını söy-
leyen Homend’in marka stratejisinden de 
sorumlu olan Karaca Grup Marka Direktö-
rü Dilek Terliksiz şu bilgileri verdi: “Yaklaşık 
10 yıldır küçük ev aletleri pazarında olan, 
ürünlerinin sunduğu deneyimle fark yara-
tarak kısa sürede tüketiciler tarafından ara-
nan bir marka haline gelen Homend, artık 
Karaca ile birlikte faaliyetlerini sürdürecek. 
Bir tarafta, sunduğu katma değerli, yenilikçi 
ürünleriyle Türkiye’de kategorisinin Love-

mark’ı Kara-
ca, diğer ta-
rafta kendine 
özgü tasarım ve marka diliyle, kalite ve 
performans gözeten Homend var. Hem 
Türkiye pazarında, hem global pazarda 
farklı kitlelere ve ihtiyaçlara, farklılaşan 
ürünleriyle cevap veren iki dinamik mar-
kayla pazardaki tüm boşlukları doldur-
mayı hedefliyoruz. Bu işbirliği ile pazarda 
dengelerin değişmeye başlayacağını dü-
şünüyoruz.”

“Homend’e özgü, anlamlı yenilikler 
geliştirmeyi sürdüreceğiz”

Homend’in gerek tasarımları, gerekse 
inovatif ürünleri ile insanı merkeze ko-
yan yaklaşımının, Karaca’nın vizyonu ile 
örtüştüğünü aktaran Terliksiz, bu açıdan 
bakıldığında 2 markanın oluşturacağı 
sinerjinin tüm sektörde kendini hissetti-
receğini ve bunun da pazarın gelişimine 
katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti. 
Dilek Terliksiz sözlerine şöyle devam etti: 
‘’Homend mutlu, keyifli ve yaratıcı yönü 
kuvvetli bir hayata hizmet eden elektrik-
li ev aletleri geliştirmeye devam edecek. 

Elektrikli ev aletleri dünyasında yeni 
ihtiyaçlar fark ederek alışılmış standart-
ları ve kabulleri değiştirme misyonuyla, 
Homend’e özgü, anlamlı yenilikler ge-
liştirmeyi sürdüreceğiz. Dileyen herkes 
www.homend.com.tr adresinin yanı 
sıra, Karaca Grup satış noktaları, önde 
gelen online pazaryerleri  ile teknoloji 
mağazalarından Homend ürünlerine 
ulaşabilir.”

Homend, form kadar fonksiyona da 
önem vererek, tasarıma olan bakış 
açısını sade ama basit olmayan, yalın 
ama yavan olmayan bir güzellik anla-
yışı olarak ortaya koyarak mutfaktan, 
kişisel bakıma kadar evle ilgili birçok 
kategoride ürün geliştiriyor.  Kurulu-
şundan bu yana aldığı 2 faydalı model 
3 patent, 5 endüstriyel tasarım tescili, 3 
adet uluslararası tasarım ödülü ile kü-
çük ev aletleri pazarında Homend, sa-
tış sonrası servis hizmetlerinde ise sek-
törün en iddialı ve öncü firması olarak 
tüketicilerin gönlünü kazandı.

Türkiye’nin köklü firmalarından ve pazarının 
öncülerinden olan Karaca,  sektörün sevilen 
markalarından Homend ile işbirliğine imza 
attı. Karaca bundan böyle, hayata hizmet 
etme misyonuyla küçük ev aletleri pazarı-
na sunduğu, müşterilerinin kalbini kazanan 
ürünlerin yanı sıra, satış sonrası hizmetleriyle 
kısa sürede sektörde farklılaşan Homend’i 
tüketicilerle buluşturacak.

HOMEND VE KARACA’DAN  
HAYATINIZA ANLAM KATAN 
YENİLİKLER

Dilek Terliksiz 
Karaca Grup Marka Direktörü 
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Türkiye gayrimenkul sektörünün çatı örgütü GYODER’in, 
mevcut sorunlara çözüm bulmak amacıyla hayata geçirdiği 
‘GYODER Çözüm Platformu’nun beşinci toplantısı, ‘Pande-
mi sonrasında nasıl bir dünya? Ofis ve Alışveriş Merkezleri’ 
başlığı altında online olarak düzenlendi. Pandemi sürecin-
de AVM’lerin öneminin çok daha net anlaşıldığını belirten 
GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, “AVM’lerin sadece 
mağazaların bir arada bulunduğu yapılar olmadığınını, ter-
cih edilen bir buluşma mekanı  olduğunu gördük. Geliş-
tiricisinden yatırımcısına, perakendecisinden kiracısına ve 
müşterisine kadar ‘kazan-kazan’ modeliyle aslında herkesi 
mutlu ettiğini daha iyi anladık” dedi. 

GYODER (Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
Derneği) tarafından, gayrimenkul sektöründe yaşanan son 
gelişmeleri değerlendirmek ve yaşanan sorunlara çözüm 
bulmak amacıyla hayata geçirilen ‘GYO-
DER Çözüm Platformu’ toplantısı, Digital 
Network Alkaş işbirliği ile ikinci kez online 
platformda yapıldı. CBRE Türkiye’nin ana 
sponsorluğu, Endeksa, Apsiyon, Garanti BB-
VA’nın sponsorlukları ile 7 Ocak Perşembe 
günü ‘Pandemi sonrasında nasıl bir dünya? 
Ofis ve Alışveriş Merkezleri’ başlığı altında 
düzenlenen toplantıya gayrimenkul sektörü 
temsilcilerinin ilgisi yüksek oldu. Modera-
törlüğünü GYODER Yönetim Kurulu Üyesi, 
PwC Türkiye Ortağı Ersun Bayraktaroğlu’nun 
yaptığı ‘Çözüm Platformu’ toplantısının 
konuşmacıları, pandemi sürecinde ofis ve 
AVM’lerde yaşanan değişimi konuştu. 
AVM’lerin ‘kazan-kazan’ modeliyle herkesi 
mutlu ettiğini gördük

“Pandemide AVM’lerin hayatımızda tuttuğu 
yeri çok daha net görme imkanımız oldu” di-
yen GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Kalyoncu, şöyle devam etti: “Pandemide 
e-ticaretin daha da büyüdüğünü gördük. Bu 
süreçte herkesin bazı konuşmalarda şahit ol-
duğu ‘AVM’ler bitecek, lojistik depolara dö-
necek, her şey internetten alınacak, AVM’ler 
eğitim, sağlık yapılarına dönüşecek’ gibi 
öngörülerin yanlış olduğunu gördüğümü-

zü düşünüyorum. AVM’lerin sadece mağa-
zaların bir araya geldiği yapılar olmadığını, 
tabiatla uyumlu, teknolojinin imkanlarından 
faydalanan ve iyi tasarlanmış olduğu takdir-
de bir buluşma mekanı  olduğunu gördük. 
Ayrıca AVM’ler kapalıyken perakendeciler 
istedikleri ciroyu yapabildiler mi? Yapama-

dılar. Müşteriler memnun mu? İnternetten 
sürekli alışveriş yapmak memnun etti mi 
hepimizi? Tabi ki kolaylıkları var ama insan 
yine de fıtratı gereği bir arada olmayı bire bir 
temas kurmayı özlüyor. Bu açıdan alışveriş 
merkezlerinin geliştiricisinden, yatırımcısına, 
perakendecisinden kiracısına ve müşterisine 

GYODER BAŞKANI 
MEHMET KALYONCU: 
”PANDEMİ SÜRECİNDE 
AVM’LERİN ÖNEMİ 
DAHA NET ANLAŞILDI” 
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kadar önemli bir yer tuttuğunu, ‘kazan-ka-
zan' modeliyle aslında herkesi mutlu ettiğini 
gördük. “
 
Bir yandan da evden çalışma sürecininin 
yaşandığını vurgulayan Mehmet Kalyoncu, 
“Artık daha düşük metrekarelerde, daha 
verimli, daha esnek, yine dijitalle iç içe ofis 
alanları göreceğiz. Belki de şehre yakın ol-
mak, her gün ofise gidilmeyeceği için çok 
önemli olmayacak fakat fiziki anlamda yine 
doğru kullanmış ofis projelerinin ön plana 
çıktığını düşünüyorum” diye konuştu.  

Daha esnek çalışma modelleri yaygınla-
şacak

IPSOS Türkiye CCO’su Yasemin Özen Gürelli, 
‘Covid Sürecinde Değişen Alışkanlık ve Dav-
ranışlar’ başlıklı sunumunda şunları söyledi: 
“Türk toplumunun yüzde 62’si Türkiye’de vi-
rüsün ancak 2021 sonunda ya da daha uzun 
bir tarihte kontrol altına alınabileceği düşün-
cesinde. Toplumun yarısından fazlası Tür-
kiye’nin geliştireceği yerli aşıya güveniyor. 
Çalışma hayatı değişiyor. Çalışanların yüzde 
40’ı evden çalışmayı uygun buluyor. Büyük 
şehirlerde yaşayan insan sayısının azalacağı-
nı düşünenlerin oranı: yüzde 46. Beyaz yakalı 
için büyük şehirlerden göç, hayal olmaktan 
çıkacak. Daha esnek çalışma modelleri gün-
demde ve yaygınlaşacak. Ofis kullanım ama-
cı orta vadede evrilecek. AVM’ler daha riskli 
bulunuyor bu nedenle caddeler hareketle-
necek. Tüketicinin alışveriş mekanı tercihleri; 
yüzde 37 cadde mağazaları, yüzde 33 e-tica-
ret, yüzde 30 alışveriş merkezleri şeklinde sı-
ralanıyor. AVM’lerin daha fazla sosyalleşme 
mekanı, farklı aktivitelerin de dahil edeceği 
alanlar olması gerekiyor.”

Evlerimiz artık ofislerimiz olduğuna göre 
çalışma konforunu sağlamamız gereki-
yor

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Sağ-
lık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Mustafa Necmi İlhan, son dönemde sosyal 
sağlıktan bahsedildiğini belirterek, “Sağlığın 
sosyal belirleyicileri; yani yaptığınız iş, yaşa-
dığınız yer, ait olduğunuzu düşündüğünüz 
sosyal sınıf, işe neyle gidip geldiğiniz, işiniz-
le eviniz arasındaki mesafe, evinizin, işinizin 
size ne sunduğu çok önemli hale geldi. Son 
dönemde şunu tartışıyoruz; evdeki oda sa-
yısı mı yoksa banyo tuvalet sayısı mı daha 
önemli? Tercihler giderek farklılaşmaya 
başlamışken, sağlığın sosyal belirleyicile-
riyle beraber koronavirüs geldi hayatımıza. 
Toplumun sağlık algısı değişti. Geldiğimiz 
aşamada insanlar artık sağlık kurumlarına 
yakın olmayı arzu ediyor. Çalışma hayatında 
esnek çalışma sistemi çok önemli. İşyerinde 
2-3 günlük bloklarla dönüşümlü çalışmak 
pandemiyle mücadelede daha etkili. Evleri-

miz artık çalışma ofislerimiz olduğuna göre 
evlerimizde de çalışma konforunu sağlama-
mız gerekiyor. Kullanılan koltuğun, sandal-
yenin bu ihtiyaca göre sağlanması gereki-
yor. 2022’ye geldiğimizde önümüzde hem 
tamamlanmamış pandemi süreci hem evde 
kalmanın obezite, yüksek tansiyon, diyabet, 
solunum yolu hastalıklarına en az iki kat ar-
tıracağı bir süreçle karşı karşıya kalacağız” 
dedi.  

Fiziksel ve dijital satış kanalları birbirine 
rakip değil

Pandemi öncesi de e-ticaretin arkasına rüz-
garı alıp gittiğini vurguluyan Migros Tica-
ret A.Ş. E-Ticaret İş Birimi Direktörü Orçun 
Onat, şöyle konuştu: “Biz satışlarımızı yüzde 
100 büyütmüştük. Pandeminin ilk dönemin-
de öyle bir talep geldi ki, yurtdışında 15-20 
güne çıkan sevkiyat sürelerini biz 4-5 günde 
gerçekleştirdik. Hızlıca sadece e-ticaret için 
4 bin ek istihdam sağladık. Migros Sanal 
Market uygulamasını 35 ilden 81 ile çıkar-
dık. Sanal markette yaş ortalaması da arttı. 
60 yaş üzeri müşterilerden teslimat ücret 
almadık, telefonla sipariş imkanı sağladık, 
temassız teslimat özelliğini devreye aldık. 
Tüketicilerin yarısından fazlası özellikle gıda 
ürünlerini ¬internetten satın almaya devam 
edeceğini söylüyor. Fiziksel ve dijital kanal-
ları birbirine rakip değil tamamlayıcı olarak 

görüyoruz. Toplam faktör verimliliği, aynı 
girdiyle çok daha fazla çıktı almaktır. E-ti-
careti aynı mağaza içinden yapmamızın çok 
büyük faydası var. Dolayısıyla belki bizim 
için verimsiz olacak bir mağaza online ope-
rasyonla verimli hale geliyor.”

Hijyen ve müşteri deneyimi konusunda 
çok hızlı hareket ettik

Türkiye’de pandemiye karşı çok hızlı önlem-
ler alındığını belirten DeFacto Operasyon ve 
Genişlemeden Sorumlu Genel Müdür Yar-
dımcısı Serdar Ersoy, şunları söyledi: “Biz on-
line, offline olmak üzere 50 ülkede faaliyet 
gösteriyoruz. Yaşanan olumlu olumsuz bir-
çok durumu hem rakiplerle hem ülke olarak 
kıyaslama şansına sahibiz. Türkiye’deki bir-
çok perakendeci bence çok hızlı bir şekilde 
pandemi aksiyonlarını aldı. Hijyen kuralları 
ve müşteri deneyimi konusunda. AVM’ler 
de bunu takip etti çünkü bizim hem cadde-
de hem AVM’de mağazalaramız olduğu için 
daha hızlı uyum sağladığımızı düşünüyo-
rum. En büyük keşkelerden biri bence klima 
konusu. Biz AVM’lerde klimaları çalıştırana 
kadar çok uğraştık. Avrupa’da böyle bir en-
dişe yoktu. Keşke içinde bulunduğumuz du-
rum topluma daha iyi yansıtılsaydı. Müşteri 
rasyonel düşünüyor ama irrasyonel davra-
nıyor. ‘AVM’ye girmek istemiyorum’ diyor 
ama toplu taşıma kullanıyor.”
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2021 yılının ilk günlerinde, yeni bül-
tenimizde sizlerle bir kez daha sek-
tördeki gelişmeleri, ECE Türkiye 
portföyündeki alışveriş merkezlerinin 
performanslarını, pandemi dönemin-
de bu performansları artırmaya yöne-
lik yaptığımız çalışmaları paylaşmak-
tan mutluluk duyuyoruz.

Pandeminin getirdiği sağlık sorunları 
ile birlikte sosyal ve ekonomik alanda 
yaşadığımız zorlu süreçler bizleri de-
ğişime yönlendirdi. G izi daha sağlıklı 
yürütebilmek adına iş birliğinin öne-
mini bir kez daha yaşayarak deneyim-
ledik. Sektörümüzdeki tüm oyuncula-
rın ortak geleceğimizi garanti altına 
alabilmek için “bugün” fedakarlıkla 
çalıştığını gördük. İlerleyen dönemde 
değişime ayak uydurabilen, hızlı ve 
doğru kararlar alabilen firmaların bu 
süreçten güçlenerek çıkacağına ina-
nıyoruz.

ECE Türkiye ailesi olarak öncü pozis-
yonumuzun bilinci içerisinde sektöre 
yön vermek üzere çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz. Ülkemize ve sektörümüze 
olan inancımız, bilgi birikimimiz, glo-
bal pazarlardaki tecrübemizin getir-
diği sinerji ile geleceğe hazırız. 2021 
yılının, hepimize öncelikle sağlık, bol 
kazanç ve umut dolu günler getirme-
sini dileyerek yeni yılınızı kutluyoruz.

Semet Yolaç Canlıel
Genel Müdür 
ve COO 

Nuri Şapkacı
Genel Müdür 

ve CFO
  

ECE Türkiye Sektördeki 20. Yılını Kutluyor

Sektördeki 20. yılımızı kutladığımız bu sene, Türk perakende sektörüne olan inan-
cımız ve bağlılığımızla Türkiye’nin en prestijli alışveriş merkezlerinden on tanesine 
hizmet veriyor olmaktan, bu alışveriş merkezlerinin sürdürülebilir başarısına katkı 
sağlayabilmekten, iş ortaklarımız olan yatırımcı ve perakende grupları ile müşterile-
rimiz için katma değer yaratabilmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz.

Yıl dönümümüz sebebi ile uzun yıllardır birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızdan bazı-
ları ile çok büyük keyif alarak yapmış olduğumuz “ECE Türkiye 20. Yıl Sohbetleri”ni 
LinkedIn ve YouTube sayfamızdan izlemenizi öneririz.

BURADAN 
İZLEYEBİLİRSİNİZ
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Makroekonomik Görünüm

Üçüncü çeyrekte GSYİH’nın %6,7 oranında büyüme gerçekleştirdiğini görüyoruz. Piyasa beklentilerinin üzerinde kalan bu büyüme 
oranının temelinde, pozitif baz etkisinin yanı sıra, esas olarak Haziran ayındaki normalleşme ve kredi büyümesinin olduğu söylene-
bilir. Ancak COVID-19, ciddi bir risk kalemi olmaya devam etmektedir. Yeni ekonomi yönetiminin uzun vadeli performansı da ilgiyle 
takip edilmektedir. Kurlarda süregelen dalgalanma, bu iki alanla hayli ilintilidir. Güçlüklerin aşılabilmesi için tüm paydaşların yakın 
iş birliğini sürdürmesi gerekmektedir. Bu iş birliğinin temelinde, karşılıklı anlayış çerçevesinde adımlar atmak, ziyaretçilerimizi daha 
iyi anlayıp onlara çözümler sunarak memnuniyetlerini sağlamak bulunmaktadır. Yine sektörümüz açısından, getirilen yeni önlemler 
bağlamında, istihdamın ve mevcut durumun perakende harcamalarına yansıması da yakından takip edilmelidir.

Ciro Gelişimi

Üçüncü çeyrek ciroların-
da bir önceki yılın aynı 
dönemine göre ortalama 
%16’lık bir daralma oldu-
ğunu görüyoruz. Tüketici 
elektroniği, %62’lik büyü-
me ile diğer branşlardan 
ayrılıyor. Burada kurlar-
daki dalgalanmalarla ar-
tan ürün fiyatlarının ve 
evlerde daha fazla vakit 
geçirilmesiyle öne çekilen 
talebin etkisinden bahset-
mek mümkün. 

Gastronomi branşıysa pandeminin daha doğrudan etkisi altındadır. Bu sebeple negatif seyir göstermektedir. Buna rağmen yenilikçi 
çözümlerle 2021 yılında çıkış yakalama şansı en yüksek branşlardan biridir. Diğer yandan moda, büyük mağazacılık ve sağlık branşla-
rında da daralma yaşandığı görülmektedir. Tahmin edilemez şekilde değişen tüketici istek ve ihtiyaçları ve yeni alışveriş alışkanlıkları-

nın etkisini bu daralmanın 
satır aralarında görmek 
mümkün.

Perakendeci ortaklarımı-
zın sürdürülebilirliğine 
odaklandığımız ve hep 
birlikte ziyaretçi sayılarını 
ve ciro performanslarını 
artırmaya yönelik iş bir-
liklerine ve pazarlama ak-
siyonlarına hız verdiğimiz 
bu dönemde, çok daha 
ağır sonuçların ortaya çık-
masını engellemeyi amaç-
ladık. Kasım sonu itibariy-
le hayatımıza tekrar giren 
pandemi önlemleri kar-
şısında da sektörümüzün 
geleceğini birlikte inşa 
etme hedefiyle hareket 
ediyoruz. Tesis yönetimi 
ve pazarlama alanların-
daki stratejilerimizi de bu 
doğrultuda hayata geçir-
meye devam ediyoruz.
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Türkiye'de Bir İlk: Mobil Uygulama Üze-
rinden Araç Kampanyası

ANKAmall, yine bir ilke imza atarak BMW 
Gran Coupe Sport Line araç kampanyasını 
mobil uygulama üzerinden gerçekleştiriyor. 

Nike Concept Store ANKAmall’da Açıldı
 
Dünyaca sevilen spor markası Nike, Avrupa’daki en büyük 
ve Türkiye’deki tek konsept mağazasını ANKAmall Alışveriş 
Merkezi’nde açtı. 1.000 metrekare alan üzerinde konumla-
nan ve Anadolu genelinde diğer mağazalarda bulunmayan 
en yeni modelleriyle ziyaretçilerini karşılayan ANKAmall Nike 
Concept Store, Jordan özel koleksiyonunu ilk kez bu mağa-
zasında ziyaretçilerinin beğenisine sunuyor. Türkiye’nin en 
büyük alışveriş merkezlerinden biri olan ANKAmall, tüm ko-
leksiyonlarda en fazla model çeşidine sahip Nike mağazası 
ile sporseverlere ilham verirken, bu önemli markanın kattığı 
sinerji ile de alışveriş merkezinin çekim gücünü de önemli öl-
çüde artırdı.

Hemington, Nautica ve Stamati’s Aqua Florya’da

Pandemi döneminde de hız kesmeden, Aqua Florya Alış-
veriş Merkezi’ne değer katan yeni markalar kazandırmaya 
devam ediyoruz. Dünyanın en iyi ipliklerinden üretilen öz-
gün tasarımları ile erkek giyim deneyimini yeni bir seviyeye 
taşıyan Hemington, günlük bir stilde bizlere denizden ilham 
alan ve şehirde tasarlanan klasik bir denizcilik tarzı sunan 
Nautica ve birbirinden prestijli dünya markalarını, stil öne-
rilerini, dünya moda trendlerini ziyaretçilerine sunan ve ilk 
mağazasını Aqua Florya’da açan Stamati’s, alışveriş merke-
zinin güçlü marka karmasını daha da çekici hale getirerek 
ziyaretçi kitlesinin beklentilerini en üst düzeyde karşılamaya 
devam ediyor.

Ciro artırmaya yönelik olarak hayata geçiri-
len bu ticari kampanyada başvurular ilk kez 
gerçekleştirilen bir yöntemle mobil uygula-
ma üzerinden yapılıyor.

Pandemi sürecinin başından itibaren aldığı 

üst düzey önlemlerle TSE onaylı Güvenli 
Hizmet Belgesi’ni alan ANKAmall, misafir-
lerinin ve çalışanlarının güvenliğini yine en 
önde tutarak araç çekilişinde de temas ve 
riski en aza indirmek için bir yeniliğe imza 
atıyor.
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Gastronomide Başarının Tarifi: 
Marmara Park'ın Food Court'u 
Yenilendi

ECE Türkiye, yatırımını yaptığı ve 
yönettiği Marmara Park AVM’nin 
yeme içme alanını yeniledi. Şubat 
2020’de başlanan renovasyon çalış-
maları, pandemi döneminde devam 
ederek Ağustos ayında tamamlan-
dı. ECE Türkiye Mimari Departman 
Müdürü Fulya Tokuç Özgür, haya-
ta geçirilen çalışma ile ilgili olarak 
“Marmara Park'ta yaklaşık 3.000 m2 
alanı kapsayan food court yenileme 
projemizi tamamladık. Yeni yerle-
şim planı çalışmamızı takiben Şubat 
2020 tarihinde başlayan inşaatımız, 
food court faaliyetini sürdürürken 
aşamalı olarak tamamlanmıştır. 
Projenin tamamlanmasıyla, food 
court oturma kapasitemiz 650 ki-
şiden 1.300 kişiye çıkartılırken yeni 
yerleşim planına uygun olarak ta-
mamen yenilenen mobilyalar, ze-
min ve kolon kaplamaları, aydın-
latmalar, bitkilendirilmiş alanlar ve 
sirkülasyonu rahatlatan dokunuş-
larla, daha ferah, daha sıcak ve sağ-
lıklı bir atmosfer yaratılmıştır. Yeni 
konseptimiz ile ilgili gerek food 
court kiracılarımızdan gerekse mi-
safirlerimizden çok olumlu tepkiler 
almak bizleri mutlu ediyor.” dedi.

Espark, ISO Kalite Belgelerini Aldı
 
Eskişehir’in buluşma noktası Espark Alışveriş Merkezi, Almanya ulusal akreditasyon kuruluşu 
DAkkS akreditasyonuyla ISO 9001 Kalite Yönetimi sertifikası ve ISO 14001 Çevre Yönetimi 
sertifikası ile Almanya uluslararası belgelendirme şirketi TRB International tarafından bel-
gelendirilen ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasını almaya hak kazanarak çevrenin 
korunması, doğal kaynakların etkin kullanımı, etkin kalite yönetimi ve güvenli iş ortamı alan-
larındaki yetkinliğini kanıtladı.

ECE Türkiye AVM’leri Sosyal Medya Ödüllerine Damgasını Vurdu

Türkiye’nin en kapsamlı sosyal medya yarışması “Social Media Awards Turkey”de 
bu sene AVM kategorisinde ECE Türkiye yönetimindeki Park Afyon altın, TerraCity 
gümüş ve ANKAmall bronz ödülü alarak ödül programına damgasını vurdu. Özel-
likle son yaşanan gelişmelerle, dijitalleşmenin ve sosyal medyanın hayatımızda 
gittikçe daha fazla yer aldığı günümüz şartlarında güçlü rakipler karşısında alınan 
bu ödüller, ECE Türkiye’nin bu alandaki başarısının da ispatı niteliğini taşıması se-
bebiyle daha da önem kazanıyor.

BURADAN 
İZLEYEBİLİRSİNİZ
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RÖPORTAJ

Oğuz Isıgöllü
Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü 

“İstanbul’un Avrupa yakasının 1 numaralı outleti 
ve ilk sıralarda yer alan alışveriş merkezi olma 

hedefimiz 2021 yılındaki en öncelikli hedefimiz 
olmaya devam edecek.”
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AVM sektörünün 2020 yılı nasıl geçti? 
2020’den neler öğrendik?

2020 yılı diğer tüm sektörlerde olduğu gibi 
AVM sektörü için de sıkıntılı geçti. Dünyanın 
üretim üssü olan Çin’de başlayan virüs etki-
leri, direkt olmasa da ocak ve şubat ayların-
da ülkemizde ve sektörümüzde hissedilme-
ye başladı. Mart ayına gelindiğinde dünya 
genelinde pandemi ilan edildi. Ülkemizde 
16 Mart itibariyle markaların tamamının 
mağazalarını kapatmalarıyla birlikte Avm’ler 
de kapandı. 2,5 ay kapalı kalan avm’ler 1 
Haziran’da tekrar faaliyete geçti. Birçok ted-
birlerle, kurallarla, kısıtlamalarla ve değişen 
alışveriş alışkanlıklarıyla artık yeni bir dün-
ya düzenine başlamış olduk. Eylül ve ekim 
ayları eskiye yakın seviyelerde geçti. Fakat 
vaka sayılarında yaşanan ikinci peak süreci, 
kasım ayında kısıtlamaların tekrar gündeme 
gelmesi zorunluluğunu doğurdu. Dolayısıy-
la 2,5 ayı kapalı olarak geçen 2020 yılında 
pandeminin olumsuz etkileriyle, yıl bazında 
hem ziyaretçi sayılarında hem de cirolarda 
%40-%50’ler seviyesinde sektörel kayıplar 
yaşandı.

2020 yılının bize hatırlattığı bazı kazanımlar 
da oldu. İnsan sağlığı ve güvenliğinin her 
şeyden daha önemli olduğunu, sosyalleş-
menin ve insan ilişkilerinin ne kadar önemli 
olduğunu, yakınlarımızla ve sevdiklerimizle 
bir arada olabilmenin ne kadar değerli ol-
duğunu dramatik bir şekilde hatırlamış ol-
duk.

AVM’lerdeki önlemler ve önlemler için 
yapılan harcamalar neler?

1 Haziran’da kademeli olarak kontrollü 
sosyal hayata geçiş süreci başladı. Toplu-
mumuzda çok önemli bir yeri olan alışveriş 
merkezleri bu süreçte öncü rol üstlendiler. 
Virüsten korunmada en temel kurallar olan 
maske, mesafe ve hijyen uygulamaları baş-
ladı. Girişlerde yapılan ateş ölçümleri, hes 
kodu sorgulamaları, kapasiteye göre kont-
rollü sayıda ziyaretçilerin kabul edilmesi ve 
avm genelinde kuralların uygulanmaya baş-
lamasıyla birlikte, başlarda zorlanılan fakat 
süreç içerisinde tüm çalışanların ve ziyaret-
çilerin alışkanlık haline getirdiği bu kural-
larla birlikte avm’ler en kontrollü ve güvenli 
yerler durumuna geldi. Önlemlerin en üst 
seviyede alınması ve sürdürülebilir olması, 
avm yönetim giderlerine %20’ler seviyesine 
kadar çıkan ilave maliyetler getirdi.  

Pandeminin ziyaretçi sayılarına etkileri 
nelerdir? 

Ocak ayında başlayan etki, şubat ayında 
artarak devam etti. Buna rağmen sektör bu 
ayları beklentiler seviyesinde ve önceki yıl-
larla aynı seviyelerde geçirdi. 2,5 ay kapalı 

kalınan dönem sonrasında toparlanma dö-
nemi başladı. Eylül ve ekim’de toparlanma 
süreci hızlanmışken, tekrar gelen kısıtlama-
larla kasım ve aralık ayları da düşüşlerle geç-
ti. Yani yılın tamamı pandeminin artan veya 
azalan dönemsel etkileriyle tamamlandı. Zi-
yaretçi sayılarında ortalamada %50’ler sevi-
yelerinde düşüş gerçekleşti. Bununla birlik-
te, insanlar ihtiyaçlarını karşılamak üzere ve 
alışveriş odaklı olarak avm’lere gittikleri için, 
cirolarda düşüler daha az oldu. Zaman za-
man önceki yılları geçen seviyelerde cirolar 
ve önceki yılların çok üzerinde gerçekleşen 
alışveriş sepet ortalamaları gerçekleşti. 

Pandemi bir süre sonra mutlaka bitecektir. 
Fakat kurallar ve tedbirler büyük ölçüde 
devam edecektir. En azından sosyal mesafe 
kurallarının kalıcı olacağını düşünüyorum. 
Dolayısıyla kısıtlamalar kalktıktan sonra 
avm’lerin yeni döneme göre optimum ziya-
retçi adetleri oluşacaktır. 

Doluluk oranlardaki değişimden bahse-
der misiniz? Yeni markalar geldi mi?

Venezia olarak pandemi öncesinde, Türkiye 
ciro rekorları kıran, sıralamalarda Türkiye 
1.’si 2.’si olan birçok markamız vardı. Pan-
demi etkileri azaldıkça çok hızlı toparlan-
ma yaşayacağımızın örneğini eylül ve ekim 
aylarında gösterdik. Dolayısıyla perakende 
tarafı Venezia’nın potansiyelini biliyor. Pan-
demi öncesinde marka genelinde ekono-
mik sıkıntı yaşayan birkaç mağazamız vardı. 
Bunlar pandemi süreci sonrasında kapandı-
lar. Yerlerine yeni markalar koyduk. Doluluk 
oranımız değişmedi. 

AVM’lerde kiralarla ilgili bir düzenleme 
yapıldı mı?

Takip ettiğimiz kadarıyla tüm avm’ler kendi 
dinamikleri dahilinde, kiracıları için pandemi 
sürecinin tamamında desteklerde bulundu. 
Hiç kira alınmayan, sabit kira yerine ciro kira 
alınan ve sabit kiralarda belirli oranlarda 
indirimler yapılan dönemler oldu. Sektör 
genelinde avm yatırımcılarının markalara 
gerekli tüm desteği verdiklerini rahatlıkla 
söyleyebiliriz. 

AVM’lerin çalışma saatlerindeki değişim 
ziyaretçi sayısını nasıl etkiledi?

Avm’lerin 10:00-22:00 olan çalışma saatle-
ri, kısıtlamalar çerçevesinde geçici olarak 
10:00-20:00 olarak değişti. Bir süredir hafta 
sonları sokağa çıkma kısıtlaması olduğun-
dan, insanların avm’lere hafta içi günlerde 
iş çıkış saatlerinden sonra gitmeleri olduk-
ça zorlaştı. 0-20 yaş grubunun 13:00-16:00 
saatleri haricinde dışarı çıkamıyor olması ve 
bu saatlerde okulların online devam ediyor 
olması, ailelerin de avm’lere gitmelerini ol-

dukça zorlaştırıyor. Dolayısıyla saat değişik-
likleri avm’lerin ziyaretçi sayılarını ve dola-
yısıyla cirolarını olumsuz yönde çok ciddi 
şekilde etkiliyor.

Venezia Mega Outlet’in 2020 yılı nasıldı?

2020 yılı Venezia için sektör ortalamalarının 
üzerinde bir performansla geçti diyebiliriz. 
Pandemi sürecinde avantaj olan açık kon-
septimizle, 1 Haziran’dan itibaren iletişim 
stratejimizde bu özelliğimizi ön planda tu-
tarak, güçlü bir iletişim süreciyle, sektörde 
öne çıktığımızı söyleyebilirim. İstanbul’un 
Avrupa yakasının 1 numaralı outlet’i olma 
hedefimizle, pandemi sürecini iyi değerlen-
dirdik. Önümüzdeki süreçte marka karma-
mızı daha da güçlendirerek, yeni dönemde 
ön planda olan avm’lerin başında geleceği-
mizi düşünüyorum.

2021 yılında sektörü neler bekliyor?

2021 yılının ilk çeyreğinden itibaren, kısıtla-
maların ve aşı çalışmalarının etkilerini gör-
meye başlayacağız. Mayıs ayından itibaren 
pandeminin hayata etkisinin çok azalacağı-
nı, uluslararası dolaşımın artacağını ve yaz 
dönemine girilecek olması sebebiyle turiz-
min artacağını düşünürsek, sektörümüzün 
hızlı bir toparlanma yaşayacağını söyleye-
biliriz. Tedbirler belki giderek azalacak ama 
sosyal mesafe temelli tedbirlerin bundan 
sonra da hayatımızda olmaya devam ede-
ceğini düşünüyorum. Alışveriş alışkanlıkları 
günden güne eski normallere yaklaşacaktır. 
Bu süreçte en çok etkilenen eğlence sek-
törünün ve yiyecek içecek sektörünün vaz-
geçilmez olduğunu ve kısa süre içerisinde 
kademeli olarak hayatımıza tekrar hızlıca 
gireceklerini öngörüyorum. 

Venezia Mega Outlet’in 2021 için hedef-
leri neler?

Venezia için çok başarılı geçen 2019 yılının 
ardından pandemi yılı olarak 2020’yi say-
mazsak, 2021 yılında bıraktığımız yerden 
devam etmeyi hedefliyoruz. Kısıtlamaların 
etkileriyle virüsle mücadelede başarılı olun-
maya başlandığını ve aşı çalışmalarının hem 
ülkemizde hem de etkileşimde olduğumuz 
ülkelerde hızla devam ettiğini biliyoruz. 
Kısa süre içerisinde kısıtlamaların kademeli 
ve kontrollü olarak kaldırılması bekleniyor. 
Bizim için hızlı bir geri dönüş olacağını ve 
sonrasında açık konseptli oluşumuzun ge-
reği yüksek sezonumuz olan yaz dönemiyle 
birlikte, eski performanslarımızın da üzeri-
ne çıkacağımızı öngörüyorum. Daha önce 
bahsettiğim üzere, İstanbul’un Avrupa ya-
kasının 1 numaralı outleti ve ilk sıralarda yer 
alan alışveriş merkezi olma hedefimiz 2021 
yılındaki en öncelikli hedefimiz olmaya de-
vam edecek.
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MOTOMOBİL
MOTOSİKLET VE 
MOBİL YAŞAM 
ARAÇLARI FUARI

Aksiyon, heyecan, hobi ve adrenalin tutkunlarının özlediği her şey MOTOMOBİL’de!
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inceleme ve deneyimleme fırsatı sunarken 
unutamayacakları anlara da imza atacak. 

Özgür yaşama dair her şey MotoMobil’de
Yaklaşık 50 bin ziyaretçiyi ağırlaması bek-
lenen MotoMobil Fuarı’nda motosikletten 
sportif hava araçlarına, bisikletten karava-
na ve kamp malzemelerine kadar macera, 
seyahat ve özgürlük tutkunlarının aradığı 
her şey olacak. ALICE ISTANBUL’un Kuru-
cusu Tolga Alişoğlu, Motomobil ve Boat 
Show fuarlarının aynı alanda ve aynı anda 
yapılacak olmasının yaratacağı sinerji ile 
hem katılımcı firmalar hem de ziyaretçi-
ler açısından eşsiz bir deneyim sunacağını 
söyleyerek şu bilgileri verdi:

“Yaklaşık 1 yıldır tüm dünyayı etkisi altına 
alan Covid – 19 ile ilgili verilen mücadelede 
umut veren gelişmeler, bu sıkıntılı sürecin 
sonuna doğru geldiğimizi işaret ediyor. 
Özgürlüğün değerini daha iyi anladık. Bu 
süreçte özgürlüğümüzü daha fazla yaşatan 
araçlara talep daha da arttı. Mobil araçlar 
artık hayatımızda bir taşıt olmanın ötesin-
de mobil yaşamın vazgeçilmez unsurları 
olarak yer alıyorlar. Başta motosiklet olmak 

M
otosiklet ve Mobil Yaşam 
Araçları Fuarı Motomobil, 
3 – 11 Nisan 2021 tarih-
leri arasında Tuzla Viaport 
Marina’da gerçekleştirile-

cek. Big Boyz Festival etkinliği ile sektörün 
nabzını tutan ALICE ISTANBUL tarafından 
organize edilecek olan MotoMobil Fuarı’nın 
en büyük sürprizi ise, ‘’açık havada’’ Tuzla 
Boat Show ile aynı anda ve aynı alanda ger-
çekleşmesi olacak. Hava, kara ve denizde 
kullanılan en heyecan verici araçları yakın-
dan inceleme ve deneyimleme fırsatı suna-
cak olan fuarın 50 bin ziyaretçiyi ağırlaması 
bekleniyor.

Motosiklet ve Mobil Yaşam Araçları Fua-
rı MotoMobil, 3 – 11 Nisan 2021 tarihleri 
arasında Tuzla Viaport Marina’da gerçek-
leştirilecek. Big Boyz Festival etkinliği ile 
sektörün nabzını tutan ALICE ISTANBUL 
tarafından organize edilecek olan Moto-
Mobil Fuarı’nın en büyük sürprizi ise, ‘’açık 
havada’’ Tuzla Boat Show ile aynı anda ve 
aynı alanda gerçekleşmesi olacak. Fuar zi-
yaretçilerine hava, kara ve denizde kulla-
nılan en heyecan verici araçları yakından 

üzere, atv, karavan, yeni nesil elektrik 
motorlu araçlar, tekneler Özgür dünyada 
bizim yol arkadaşlarımız.

Bu açıdan baktığımızda da MotoMo-
bil, mobil yaşam araçlarının gelişimi ve 
tanıtımının yanı sıra sektörde yer alan 
markalar ile tüketicilerim, 80 bin met-
rekarelik alanda buluşturacak iddialı bir 
platform olacak. Ayrıca aynı günlerde 
aynı alanda düzenlenecek olan Boat 
Show ile de ziyaretçilerimiz tekne, mo-
toryat, katamaran gibi hobi ve sportif 
deniz araçları ile ekipmanlarına dair her 
şeyi deneyimleme imkânı da bulacak. 
MotoMobil ve Boat Show macera, hobi, 
seyahat ve adrenalin tutkunlarının merak 
ettikleri her şeyi deneyimleme imkânı 
sunacak.

Sınırlarını test et, kendini yeniden 
keşfet!

3 – 11 Nisan günlerinde 10:00- 18:00 
saatleri arasında kapılarını misafirleri-
ne açacak olan MotoMobil Fuarı, Covid 
– 19’a karşı uluslararası standartlarda 
önlemlerin alınacağı 80 bin metrekare-
lik alanda ve açık havada düzenlenecek. 
Alanda, fuarda yer alan araç ve gereçler 
için test sürüşleri ile deneyimleme sa-
haları da bulunacak. Özgürlük, macera, 
hobi ve seyahat tutkunları, fuar alanın-
daki araçları deneyimleyerek hem ken-
dilerini hem de sınırlarını yeniden keşfe-
decekler.

BURADAN 
İZLEYEBİLİRSİNİZ.
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Fırat ÇAPKIN
Eğitmen I Yazar I Konuşmacı

ÇALIŞANLAR - YÖNETİCİLER VE MESAFELER

Bazı yöneticiler tüm ekiplerine profes-
yonel davranış ve tutum sergileyip, ekip 
üyelerine eşit mesafede durmayı ba-
şarırken, bazıları ise bu konuda sıkıntı 
yaşıyor. Ekip üyelerine eşit mesafede 
duramayıp, iç dengeleri olumsuz yönde 
etkileyebiliyorlar. Bu durum diğerlerinin 
de-motive olmasına neden oluyor. Ken-
dini oyunun dışında hisseden ekip üyesi 
içten içe kızmaya, kin tutmaya başlaya-
biliyor. Bu süreçte hem kendini hem de 
sistemi yıpratıyor.

Peki bu durumdan karlı çıkan kim ? 

Karlı çıkan yok. Ve bu durumu fark edip, 
davranış ve tutumlarını düzeltenlerin sa-
yısı da çok az!

Şimdi gelin, birlikte bu durumu nasıl dü-
zeltebiliriz ? bunu konuşalım :

Şirketi, büyük bir gemi olarak kabul 
edelim. Yöneticiler veya patronlar ola-
rak bu geminin kaptanı olsun. Sizler de 
gemide çalışan ekip üyeleri. Anlaştık mı? 
Peki. Gerçek bir gemi kaptanı olan Şük-
ret Kaptan ile yaptığım bir konuşmayı 
sizlerle paylaşarak konunun pekişmesini 

sağlayayım. 

Şükret Kaptan 30 yılını okyanuslarda yaşa-
mış, fırtınalar, poyrazlar, meltem rüzgarla-
rını çokça görmüş deneyimli bir gemi kap-
tanı. Beyaz sakallı, piposu elinde, sevecen 
ve çok dikkatli! Merak edip sordum : 

-Şükret Kaptan, yolcu gemileri ile sefere 
çıktığınızda hep aynı ekiple mi çıkıyorsu-
nuz yoksa yoksa ekip her seferde değişiyor 
mu?
 
Gülümseyerek cevap vermişti : 

Değerli Mall and Motto Okuyucuları,

Bu ayki yazımda sizlerle tüm sektörlerde sıkça karşılaştığım bir konuyu paylaşmak istiyorum:
“Yöneticiler ile çalışanlar arasındaki davranışsal tutum eksiklikleri!”
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-Keşke hep aynı ekip olsa. İşimiz biraz daha 
kolay olurdu Fırat Hocam ama hep aynı ki-
şilerle belki de monoton da olurdu herhal-
de demişti. 

Her yeni sefere çıktıklarında kadro değişir-
miş. O zaman değişen bu ekibin yönetimi 
nasıl oluyor? Diye sordum: 

-Fırat hocam, öncelikle kurmay kadromu 
seçerim. Yani kimlerle yakın çalışacağım? 
Sonrasında da tüm ekip ile tanışıp, otur-
duğum yerden değil, bizzat sahada dola-
şarak, onlarla iletişimde kalarak sevk/idare 
işini yaparım. Ki orada çok hassas bir konu 
daha var : Ekipteki çalışanlardan biri ile çok 
uzun sohbet edersen, O’nun adı çıkar Kap-
tanın Adamı diye! Bu durum da diğer ekip 
üyelerini olumsuz etkiler. Ben buna çok 
dikkat ederim, dedi.

Bu durum yani Kaptanın Adamı olmak kimi 
zaman işine yarar, çoğu zaman da işine ya-
ramaz, dedi. 

Neden peki ? 

-Hocam, yöneticilerin seveni var, sevmeye-
ni var! Saygı duyanı var, duymayanı var! 

Diğer ekip üyeleri bu kişiyi kendi araların-
da hemen etiketler ve ona göre davranır-
lar. Bu durum sıkıntılıdır. Bir dönem sonra 
size veremedikleri tepkileri O’na verirler. İş 
kontrolden çıkar ve sonuçları da herkes için 
sıkıntılı olur. Bu ve benzeri nedenlerden 
dolayı “Kaptan” olarak çok dikkatli olma-
nız gerekir. Eşit mesafede durmayıp, ekip 
üyelerinden birini fazlaca kolladığınızda 
diğer bir dezavantaj da orta vadede olu-
şuyor. Yakın olduğunuz kişi sizin ruhunuz 
bile duymadan “Ben kaptanın adamıyım, 
istersem sizi attırırım!” diye davranmaya 
başlayabilir.  Bu ve benzeri nedenlerden 
dolayı ekipte görev yapan herkesi iyi tanı-
mak, mesafeye dikkat etmek gerekir. 

Bu durumda ana mesaj olarak şunun söy-
lemek istiyorum : Yöneticiler olarak yap-

manız gereken bir sürü görevleriniz var. Bu 
görevleri rahat rahat yapabilmek için, ekip 
üyeleri ile iş birliği yapmaya, birlikte çalış-
maya  ihtiyacınız var. Birlikte çalıştığınız eki-
binize tam da bu noktada eşit fırsatlar ve-
rin. Tabi ki işini iyi yapanlara gerekli takdiri 
gösterin. Ancak, dikkat edin! Davranış ve 
tutumlarınız diğerlerinin oyunu bırakmasına 
neden olmasın. Unutmayın! Ekibiniz kadar 
iyisiniz.

Eğer konuyu toparlarsak; ekiple iyi ilişki-
lerde kurmak, yönetici ve patronlar olarak 
işimizin bir parçası. Sonrasında ise ekip üye-
lerine eşit mesafede durmak! Eğer bunu ba-
şarırsanız, şirket içinde sürekli kaynamakta 
olan dedikodu kazanının sönmesini sağlar-
sınız. Aksi halde, kraldan çok kralcı olanlar, 
yani sizden çok patron olanlar, yönetimi ele 
geçirebilir. Durumu fark ettiğinizde de bü-
yük bedeller ödemeniz gerekebilir.

Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler di-
lerim.
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Geniş marka karması ile Konya ve 
çevresi için kıymetli bir yaşam 
merkezi haline gelen M1Konya 
AVM, global bir markayı daha 

misafirleri ile buluşturmaya başladı. 

Dünyaca ünlü teknoloji markası Samsung, 
Türkiye’de İstanbul ve Ankara’nın ardından 
Samsung Teknoloji konseptli üçüncü ma-
ğazasıyla M1Konya AVM’de, ziyaretçilerini 
ağırlıyor. Üstün teknoloji ve mükemmel ta-
sarımlarla sunduğu geniş ürün yelpazesiyle 
hizmet veren M1Konya AVM Samsung Ma-
ğazası, teknoloji severleri bekliyor. M1Kon-
ya AVM’nin yeni mağazası, aynı zamanda 
Konya’da tam ankastre bulaşık makinesi 
satışı olan tek mağaza oldu. 

Konforlu ve güvenli bir alışveriş deneyi-
mi

Yeni açılan Samsung Mağazası’na Konya 
halkını davet eden M1Konya AVM, güler 
yüzlü çalışanlarıyla misafirlerine konforlu 
ve güvenli bir alışveriş deneyimi sunuyor. 
AVM, tek kat üzerine kurulu yerleşimi, geniş 
koridorları ve açık otoparkı ile normalleşme 
sürecinde ziyaretçilerini havadar ve sağlıklı 
ortamlarıyla karşılıyor. Ziyaretçilerinin gü-
venlik ve sağlığını en yüksek seviyede gö-
zeten M1Konya AVM, uygulamaya koyduğu 
önlemlerle geçtiğimiz günlerde Türk Stan-
dartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen 
COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni almaya 
hak kazanmıştı.

Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul 
yatırımcılarından FİBA Commercial Proper-
ties (FİBA CP) şirketi AVM yönetim şirketi 
FİBA Commercial Property Management 
(FİBA CPM) yönetiminde faaliyetlerini sür-
düren M1Konya AVM hakkında ayrıntılı bil-
giye www.fibacpm.com.tr ve www.m1kon-
yaavm.com.tr adreslerinden ulaşılabiliyor.

Konya’nın yaşam merkezi M1Konya AVM, Güney Koreli teknoloji devi Samsung’u marka kar-
masına ekledi. Üstün teknolojisi ve mükemmel tasarımlarıyla M1Konya AVM’de Konyalılarla 

buluşan Samsung, Konya’da tam ankastre bulaşık makinesi satışa sunan tek mağaza özelliğini 
taşıyor.  

SAMSUNG TÜRKİYE’DEKİ TEKNOLOJİ KONSEPTLİ ÜÇÜNCÜ 
MAĞAZASINI M1KONYA AVM’DE AÇTI 
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Burcu Polatdemir
Aile ve Çocuk Kaygı Terapisti

‘SCHADENFREUDE’  

Başlık biraz ilginç oldu farkındayım. Alman-
ca adıyla ‘Schadenfreude’ olarak kullanılan 
, sözlük anlamı olarak  ‘başkasının mutsuz-
luğundan mutlu olma ‘gibi bir duyguyu  
tanımlayabilir. ‘Kötülükten duyulan sevinç  
duyma’  anlamını barındırmakla birlikte   
uluslararası da terminolojiye girmiş bir söz-
cük aynı zamanda.

İnsan;  bir başkası için; O kişiyi tanısın ya da 
tanımasın neden başka birinin mutsuzluğu-
na karşı sevinç duyabilir sizce ? Bunun  ‘nor-
mal ‘ görmemiz gereken ya da normalleşti-
rilecek bir tarafı var mı? Neye göre normal 
diyeceğiz öyle değil mi? Burada görünen o 
ki; yaşanan bir psikolojik bir sıkıntıyı ifade 
ediyor maalesef ki. İnsanlar  karşı tarafın 
duygusuna karşı uzun süre ‘tepkisiz’ davra-
namayacağı gibi uzun süreli o şey karşısın-
da aksi bir ruh halinde kalamaz. İnsan olarak 
‘empati’ yapmak duygularımızı besler ve in-
san olmanın manevi anlamda karşılığını his-
setmemizi sağlar. Fakat ‘Schadenfreude’ ke-
limesi bize  bunun empatiyle yakından ilişki 
olmadığını göstermekte.  Neden mi? Hepi-
miz çoğu zaman gördüğümüz,dinlediğimiz,  
karşılaştığımız olaylar karşısında , hızlıca  o 
kişinin anlattığı duyguya giremeyebilir hatta 
aynı histe olamayabiliriz kendi gündemimiz 
dolayısıyla vs. Bu oldukça insani bir durum… 
Sizin içinde bulunduğunuz durumla  karşı 
tarafın yaşadığı şeyler ya da geçtiği süreç 
tamamen farklı olabilir. Fakat aynı duygu-
daşlığı o an için sağlayamamakla aynı şey 
değil bu anlattığım. Burada ; olumsuz olay-
dan kendine mutlu olacak bir neden çıkar-
mak söz konusu.

Yüzyıllardır insanoğlu varolmaya  başladığı 
andan itibaren duyguları vardı. Korku, öfke, 

sevgi, merhamet vs gibi.  Kültürel , sosyal 
olarak birlikte yaşadığı topluluğa bir şekil-
de uyum sağladı . Bir dağın tepesine çıkıp 
inzivaya çekilen Tibet rahiplerinden değilse 
elbette.  Uyum olmazsa zaten sosyal yaşam 
diye de bir şey olmazdı. Dolayısıyla öğreni-
len her duygu bize insan olmanın gerektir-
dikleriyle yüzleştirdi. Bu bağlamda empati 
de önemli yerini korumuş oldu. Duygudaş-
lık da denebilecek ‘empati’ yi  kendini karşı-
sındakinin yerine koyarak, insani bir duygu 
geçişi konusunda  hepimizde  aynı hisleri 
hissetmemiz konusunda  yardımcı oldu.

Kötülükten mutluluk duyanların sayısının;  
araştırmaların gösterdiği ölçüde bu kadar 
artması  , bana göre son 20 yılda sosyal 
medya ve internetin hayatımıza girmesiyle 
daha da arttı . Kendi yaşadığımız hayatın 
dışındaki dünyanın mükemmel olduğunu 
bize empoze eden sosyal medya dünyası-
nın kendini yetersiz ve eskisi kadar doyumlu 
olamadığını fark eden insanoğlunun da  bir 
şekil kendini rahatlatma ihtiyacı doğdu. Bu 
da psikolojik yanılgıya düşen sosyal medya 
takipçilerini gafil avladı. Yani zıtlıkların var-
lığı..

Bu ne demek: ‘Dışarıda benim hayatımdan 

farklı o kadar güzel bir hayat var ki herkes 
belli ki mutlu.. Bir tek benim hayatım yete-
rince can sıkıcı’. Bu düşünce o kadar bas-
kın bir hale geliyor ki kişi artık kendinden 
nispeten refahı olan  ya da mutlu bir insan 
gördüğünde buna katlanamaz hale geliyor. 
Ve bu ona haz vermeye başlıyor. Diyelim ki; 
bir kişi işini kaybediyor. O sırada karşılaştığı 
kişi de ekonomik olarak zorluk yaşayan bu 
kişiye;  yaptığı alışverişi ballandırarak anlat-
masından rahatsız oluyor. Bu duygu dün-
yasında yaşadığı gerginlik, karşı tarafın da 
işini kaybetmesiyle kendini hazza bırakıyor. 
Maalesef ki biraz sert gelmiş olabilir. İnsa-
noğlu dünyada var olmanın yolunu kendini 
dengede tutmayı öğrenerek de kanıtlamadı 
mı zaten?

Bu psikolojik bir rahatsızlıktır sizin başınıza 
gelenle karşı tarafın yaşadıkları arasında 
eksi ya da artı diye bir korelasyon bağı söz 
konusu değil. Bu; duygu dünyamızın kendi 
başımıza gelen şeylerle ilgili oluşturduğu 
bir  bakış açımız. Başımıza gelen her şeyin 
kendince bir nedeni  var. Böyle bakmaya 
çalışmadıkça ve sosyal medya da bu nokta-
da tam gaz devam ettikçe ‘Schadenfreude’ 
sayısı gitgide artacak gibi duruyor. Herkese 
mutlu haftalar
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SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE AŞKIN YOLU 
VICTORIA’S SECRET’TAN 

Sevgililer Günü’ne az bir zaman 
kaldı şimdi her yerde tatlı bir telaş 
var. İşte bu yüzden sevdiklerini-
ze en güzel hediyeyi vermek için 
hazırlık yapmaya başlamanın tam 

zamanı. 

Aşk dolu hediyelerin en doğru adreslerin-
den biri olan Victoria’s Secret’ta en güzel 
hediyeler sizi bekliyor. Birbirinden iddialı 
iç çamaşırlarından yumuşacık rahat pija-
malara ve güzellik ürünlerine kadar birçok 
alternatifin bulunduğu Victoria’s Secret ile 
Sevgililer Günü’nü unutulmaz kılmak sizin 
elinizde.

Yılın en romantik, en unutulmaz gününü 
Victoria’s Secret ile kutlamaya ne dersiniz? 
Hem romantizmi yaşatacak hem de sizi şı-
martıp iyi hissettirecek ürün alternatifleri 
Victoria’s Secret mağazalarında, mağaza-
lara gidemeyenler için ise güzellik ve ak-
sesuar ürünleri victoriassecret.com.tr’de 
sizlerle. 

Sizi ya da sevdiklerinizi özel hissettirecek 
hediye alternatifleri arasında konforu ve 
desteği hissedeceğiniz sütyenler, dantel 
şıklığıyla desteklenen body’ler, gece şık-
lığınıza ayrı bir boyut katacak pijama, sa-
bahlık gibi alternatifler ile bu özel güne 
gönderme yapan baskılı veya işlemeli farklı 
modellerde külotlar dikkati çekiyor.

Hayalini kurduğunuz kutlama için tek yap-
manız gereken farklı ürün seçenekleri ile 
bugünü unutulmaz kılmanızı sağlayacak en 
doğru adrese yani Victoria’s Secret’a gel-
meniz. En güzel hediye seçenekleri için Vi-
ctoria’s Secret mağazalarına uğrayın, hem 
sevdiklerinizi hem de kendinizi şımartarak 
büyüleyici, şık, hep hatırlanacak bir kutla-
maya imzanızı atın. 

Geçiyor
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Pandeminin değiştirdiği gayrimenkul 
alışkanlıkları nedeniyle birçok insan 
merkezden uzak yerlerde arsa aldı, 
bazısı bu süreçte arsalarına ev yap-

tırdı. 'İmar affı gelecek' vaadiyle satılan ar-
salar ve  tapusuz evler konusunda uyaran 
uzmanlar, "Koronakondulara dikkat, aldığı-
nız ev çöp olabilir" diyor. 

Merkezden kaçış yaşanıyor

Pandemi sürecinde kalabalıklara karışmak 
istemeyen insanların uzaktan çalışma, uzak-
tan eğitim gibi nedenlerden dolayı büyük 
şehirlerden kaçarak daha küçük ilçelere 
yerleştiklerini belirten  Besa Grup Satış ve 
Pazarlama Koordinatörü Şule Alp "Özellik-
le tatil beldelerinin nüfusları ikiye katlandı. 
Bodrum'a talep çok yüksek. İnsanlar bu il-
çelerde ev kiralama veya satın alma haricin-
de uygun bütçeli imarsız arsaları da tercih 
ediyorlar" dedi. 

Eviniz yıkılabilir

İmarsız tarlası bulunan veya arsası imarlı 
olmasına rağmen belediye süreçleriyle uğ-
raşmak istemeyen insanların aklına ilk gelen 
konunun kaçak yapılar, prefabrik veya ah-
şap evler olduğuna dikkat çeken Besa Grup 
Satış ve Pazarlama Koordinatörü Şule Alp, 
"İmar affının tekrar geleceğine dair söylen-
tilerin olması da bu tercihlerin artmasına 
sebep oluyor. Şunu söylemeliyim ki yakın 
zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, yeni bir sürecin gündemde olmadı-

ğı açıkladı. Bunun dışında Bodrum'da kaçak 
yapılaşmalara karşı çok ciddi bir duruşun 
olduğunu geçtiğimiz yıllarda hep beraber 
gördük. Bu tür yapılaşmaların usulüne uy-
gun yapılmaması durumunda yatırımın çöp 
olacağını hatırlatmak da fayda var" ifadele-
rini kullandı. 

Bu kuralları unutmayın

İmarsız arsaya prefabrik yapmak için bir 
takım kurallar olduğuna dikkat çeken Alp, 
kuralları ise şöyle sıraladı: "İmarsız arsaya 
prefabrik yapmak için  arsanın yola cephesi 
olması gerekiyor. 
Yola cephesi olmayan parsellere çeşitli uy-
gulamalarla yol cephesi tedarik edilmedik-
çe, yapısız bir arsanın yapılı bir arsaya dö-

nüştürülmesine izin verilmiyor.

Kadastro cepheli imarsız arsalardaki imar 
izni yüzde 5 kadar. Ayrıca bu en fazla 250 
metrekarelik ev yapma izni verilmesi anla-
mına da geliyor. 

Yapı diyelim ki imarsız arsaya inşa edildi. Bu 
sefer de altyapı sorunuyla karşılaşmamak 
adına belirtilen bir önemli husus daha var. 
Ev yapılmadan önce tüm altyapı kontrolle-
rinin kesin bir şekilde sağlanması gerekiyor.
Ayrıca arsanın bağlı bulunduğu belediye 
ile görüşülerek imar durumundan bağımsız 
olarak ileride yaşanabilecek sorunlara karşı 
önlem almak gerekiyor. Bu nedenle de ar-
sanın mutlaka ama mutlaka sorgulatılması 
gerekiyor. "

KORONAKONDULARA 
DİKKAT

Şule Alp 
Besa Grup Satış ve Pazarlama 

Koordinatörü 
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Necati Ufuk TOYDEMİR

2020 süreç yönetimi açısından başarılı geçti
Alışveriş merkezleri bünyesinde çalışan bin-
lerce çalışma arkadaşımız 2020 yılı boyunca 
yaşadığımız süreçte ortaya koydukları fe-
dakârlık ve devamlı yüksek seviyede tuttuk-
ları görev bilinci ile birbirlerini kenetlenerek 
süreci en iyi şekilde devam ettirmişlerdir. 
Yaşanan zor dönemde hayata geçirilen tüm 
aksiyonlara uyum sağlayarak, duyarlı ve ile-
tişimi üst düzeyde tutarak salgınla mücade-
lede üzerine düşen tüm sorumlulukları yeri-
ne getirmişlerdir. Önce sağlık ilkesi ile tüm 
yetkili makamların almış olduğu kararlara ve 
uyarılar tam olarak uygulanmış, sürecin yö-
netiminde başarılı bir tablo oluşturulmuştur.

2020 yılı ticari açıdan zorluklarla geçti

2020 yılı ticari açıdan zorluklarla geçti. Pan-
deminin etkisi ile alışveriş alışkanlıklarında 
değişiklikler oluştu, alışveriş merkezlerimi-
zin ziyaretçi sayıları geriledi, mağazaları-
mızın cirolarında kayıplar yaşandı. Ancak 
organize perakende tarafında bu dönem-
de tedarik zinciri tek kelime ile harika işle-
di. Tüketici bu dönemde ihtiyacı olan tüm 
ürünlere zorluk çekmeden ulaştı. E ticaret 
kanadında büyük gelişmelere tanık olduk. 
Ancak alışveriş merkezlerimizde fiziki or-
tamlarda gerçekleşen alışveriş ile e ticareti 
birbirinden ayırmadan, birbirlerini tamam-
layan özellikleri ile birlikte düşünmeliyiz. 
Önümüzdeki dönemlerde bazı e ticaret fir-
maları da alışveriş merkezlerimizde yerlerini 
alacaklardır. 
 
2021 yılında yaralarımızı  sarmaya başla-
yabiliriz

2021 yılının ikinci çeyreğinden itibaren nor-
malleşme adımlarının hızla hayata geçece-
ğini ve alışveriş merkezlerimizin yeni stra-
tejileri ile sosyal hayatın bir parçası olmaya 
devam edeceklerini düşünüyorum.

2021 yılında alışveriş merkezlerimizde fonk-
siyonel değişimleri görmeye başlayacağız. 
Alışveriş merkezinin algısı da kamuoyunda 
değişime başlayacaktır. Özel eğitim mer-
kezlerini, etüt alanlarını, lojistik noktalarını, 
sağlık ünitelerini, kamu yararına oluşturu-
lan organize çözüm ofislerini alışveriş mer-
kezlerimizde görmeye başlayacağız. Top-
lantıların, seminerlerin yapılacağı salonları 
yakında alışveriş merkezi bünyelerimizde 
görmemiz mümkün.

Pazarlama alanında daha çok teknolojiyi 
kullanan ve daha etkili projelere tanık ola-
cağız. Tüm stratejilerimizde ziyaretçi odak 
noktası olup, teknoloji ve deneyim ile bir-
likte mağaza cirolarını artıracak projeler 
üretilecektir.

2021 yılından itibaren yönetimin, dijital 
uygulamaları kullanmanın, teknolojiden 
faydalanmanın ve konsept geliştirmenin 
önemi eskisinden çok daha fazla olacaktır.

ALIŞVERİŞ MERKEZİ YÖNETİMİNDE 
SEKTÖRÜN TECRÜBELİ İSİMLERİNDEN NECATİ UFUK 

TOYDEMİR ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ İLE 2020 VE 2021 
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMEDE BULUNDU
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CarrefourSA ve Migros çeşitli illerdeki 34 
CarrefourSA mağazasının, alınan stratejik 
karar doğrultusunda Migros’a dönüştürül-
mesi yönünde anlaşmış bulunmaktadır. Bu 
karar, her iki şirketin kendi stratejik optimi-
zasyon hedefleri doğrultusunda alınmıştır. 
Bu kapsamda CarrefourSA’nın işletmekte 
olduğu 34 mağazanın, kiracılık haklarının 
ve  kira sözleşmelerinin devri hususun-
da taraflar arasında 7 Ocak 2021 tarihinde  
sözleşme imzalanmış olup, bu sözleşmeye 
istinaden Rekabet Kurulu’na İzin Başvurusu 
yapılacaktır. Sözleşme kapsamında gerekli 
hukuki ve idari izinlerin alınması için Reka-
bet Kurulu'na izin başvurusu yapılması dahil 
resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde 
iş ve işlemler başlatılacak olup, devir işlem-
leri Rekabet Kurulu onayı sonrasında ger-
çekleştirilerek geçerlilik kazanacaktır.

CarrefourSA’nın temel önceliği müşteri-

lerine en doğru şekilde hizmet ve ürün 
sağlayabilmektir ve bu hedef doğrultu-
sunda şekillenen yatırım ve büyüme stra-
tejisi verimlilik odağıyla devam edecektir. 
Migros müşterilerine en iyi alışveriş de-
neyimini yaşatmak için sürdürülebilir bü-
yüme stratejisi çerçevesinde, verimlilikten 
elde ettiği kaynaklarla, yatırımlarına de-
vam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur. 

KAP açıklaması Migros

“Şirketimizin stratejik hedefleri doğrul-
tusunda; Şirketimiz ile CARREFOURSA 
CARREFOUR SABANCI TİCARET MER-
KEZİ A.Ş. (“CarrefourSA”) arasında, Car-
refourSA tarafından işletilmekte olan 
34 adet mağazanın, kiracılık hakkının ve  
kira sözleşmelerinin devri hususunda 7 

Ocak 2021 tarihinde sözleşme imzalan-
mıştır. 

Sözleşme kapsamında gerekli hukuki ve 
idari izinlerin alınması için Rekabet Kuru-
lu'na izin başvurusu yapılması dahil res-
mi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde 
iş ve işlemler başlatılacak olup, devir iş-
lemleri Rekabet Kurulu onayı sonrasında 
gerçekleştirilerek geçerlilik arz edecektir. 
Mağaza adedi, mağaza lokasyonları ve 
devir bedeli uyarlamaya tabi olup, Reka-
bet Kurulu onayının ardından kesinleşe-
cek ve gerekli açıklama yapılacaktır.

Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar gör-
memesi ve yatırımcıların yanıltılmasına 
yol açmaması amacıyla bu konuya ilişkin 
yapılacak görüşmelerin kamuya açıklan-
masının ertelenmesine ilişkin daha önce  
karar alınmıştır.”

MİGROS VE CARREFOURSA 34 MAĞAZA 
İÇİN ANLAŞMA İMZALADI
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Engin Yıldırım

Çok  zor ama imkansız değil. Hem çok iyi 
bir performans hem de çok iyi halkla iliş-
kiler gerekir.

En beğenilen şirket olmak, üniversitelerin 
en iyi mezunlarının size tercih etmesini, 
başka şirketlerden kolayca personel trans-
feri yapılmasını, daha da önemlisi şirketin 
sektörde söz sahibi olmasını sağlar. Bütün 
bunların yanında şirket içi motivasyonun 
yüksek tutulmasına da yardımcı olur.

Püf Noktaları

1-Beğenilen şirketler sıralaması için yöne-
tim kurulu bir hedef saptar. Hedefler mut-
laka hem genel sıralama için hem de ‘en 
iyi eğiten’, ‘en yenilikçi’ gibi farklı kriterler 
konmalıdır.

2-Hangi mecrada beğenilen şirket olmak 
istendiği de saptanır. Örneğin bir üniver-
site de ilk beş arasına girmek ya da sektör 
şirketleri arasında birinci olmak gibi. Bun-
lar, bilgi alınabilecek kanallar olmalıdır.

3-Bu hedefler 5 yıllık konur. Her yıl daha 
yukarıda bir hedef verilir.

4-Bu bir halkla ilişkiler faaliyetidir, dolayı-
sıyla yürütülmesinden halkla ilişkiler mü-
dürü sorumludur.

5-Üniversite öğrencileri için kariyer günleri 
yetmez, onları zaman zaman şirkete çek-
mek, pratik hayatı göstermek faydalıdır.

6-Sektörde beğenilmek için de öncelikle 
performansın çok iyi olması gerekir. Hedef 
kitle tarafından yapılan değerlendirmeler-
de ilk etapta reklamlar, markaların gücü ve 
kalite standartları öne çıkar.

7-Dışarıda aktif olmak önemlidir. Konfe-
ranslara, TV programlarına katılım, basın 
toplantıları, yeni ürün tanıtımları bunlara 
örnek olabilir. Ancak burada çokta aşırıya 
kaçılmamalı, belli bir program çerçevesinde 
ilerlenmelidir.

8-Şirketi tanıtacak programlarda standart 
tanıtımın yanında herkesi ilgilendiren birkaç 
konu da seçilmelidir.  Örneğin, ‘sürdürülebi-
lirlik’ veya ‘cari açık’ gibi.

9-Sosyal sorumluluk projeleri çok önem-
lidir. Markayla ve sektörle ilgili yürütülen 
projelerin duyurulması , ‘iyi yurttaş’ imajı-
nı güçlendireceği gibi motivasyon için de 
avantaj sağlar.

10-Şirketin renkli ve huzurlu bir çalışma or-
tamı olmalı.

11-Eğitime ve gelişime önem verilmesi.

12-Tüketicilerin şikayetlerine hızlı dönüş ya-
pan ve çözüm üreten firma olmak.

13-Sattığı ürün veya hizmete karşı tutkusu 

olan firma olması.

14-Hamilelik, askerlik gibi geçiş dönem-
lerinde kıymetli elemanları kaybetmeyen 
şirket olmak.

15-Muhtelif kademelerde ödüllendirme 
yapılması.

16-İş etiğine dikkat ediliyor olması.

17-Sektörde öncü, sağlam  ve saygın fir-
malardan olması.

18-Kültür-Sanat ve sportif vb. faaliyetlere 
destek vermesi.

19-Personel sirkülasyonunun hızlı olma-
ması.

Yukarıdaki maddeler uzar gider ama 
önemli olan iç müşterin mutlu olmasıdır. İç 
müşteri  yani personelin mutluluğu verimli-
liği etkileyen en önemli unsurlardan biridir. 
Kendi çalışanlarınca itibarlı kabul edilme-
yen hiçbir marka ya da kurumun toplum 
nezdinde beğenilme şansı yoktur.

NASIL EN BEĞENİLEN ŞİRKET OLUNUR?
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Özellikle son 15 yıldır hızla yaygınlaşan yük-
sek katlı ve camları açılmayan plazalar ve 
alışveriş merkezlerinin havalandırması, tüm 
dünyayı etkisi altına alan pandemiyle birlik-
te daha da önem kazandı. AVM’ler, yüksek 
katlı plazalar ve rezidanslarda taze hava gi-
rişi, bu binalarda zamanının büyük kısmını 
geçiren çalışanlar, yaşayanlar ve ziyaretçiler 
için büyük önem taşıyor. Toplum sağlığı için 
kritik rol oynayan bu yapılardaki klima sant-
rallerini “binaların gizli kahramanları” olarak 
tanımlayan Systemair HSK, iç mekânların 
hava kalitesini artırıp insanlara taze hava 
sağlamak için çalışıyor. Son olarak hayata 
geçirdikleri “Taze Hava Akımı” isimli kamu-
oyu bilgilendirme kampanyası kapsamında 
kapalı alanlarda sağlıklı ve temiz havanın 
ancak doğru “havalandırma” ile sağlanabi-
leceğine dikkat çeken Systemair HSK Genel 
Müdürü Ayça Eroğlu, toplum sağlığı için iş-
letmelerin alması gereken önlemleri anlattı.  
Pandemiyle birlikte AVM, plaza ve rezidans-
lardaki havalandırma sistemleri; çalışanlar, 
bu konutlarda yaşayanlar ve ziyaretçiler için 
büyük bir endişe kaynağı haline geldi. Son 
olarak, AVM’lere HES koduyla girilmesi şek-
linde alınan olumlu kararla birlikte enfekte 
bireylerle aynı ortamı paylaşma konusunda 
endişelerin bir miktar azaldığını ancak bu 
binaların nasıl havalandırıldığını bilmeyen-
lerin akıllarındaki soru işaretlerinin devam 
ettiğini söyleyen Systemair HSK Genel Mü-
dürü Ayça Eroğlu, şu bilgileri verdi:

“Tüm dünya, benzeri olmayan bir şekilde 
bir virüsle mücadele ediyor. Kapalı alanlar-
da daha fazla zaman geçirdiğimiz bir yılın 
son günlerine yaklaşırken havalandırma 
sistemleri, endişe kaynağı olmayı sürdürü-
yor. Soluduğumuz havayı ısıtan, soğutan, 
nemlendiren ve temizleyen bu sistemler 
büyük önem taşıyor. Bu dönemde okul, 
hastane ve fabrikaların yanı sıra AVM, pla-
za ve rezidanslarda çalışan ve yaşayanlar da 
havalandırma sistemleri konusunda haklı 

endişelerini paylaşıyorlar. Örneğin, salgın 
öncesinde AVM’lerin bir günde ziyaretçi sa-
yısı 6-7 milyonu buluyordu. Pandemiyle bir-
likte bu rakam birkaç milyona kadar düşse 
de toplum sağlığı için düşündüğümüzde bu 
alanların çok önemli olduğu aşikâr… Bu ka-
palı alanları güvenle ziyaret edebilmek, bu 
ortamlarda sağlıklı bir şekilde çalışabilmek 
ve toplu konutlarda rahatlıkla yaşayabilmek 
için doğru havalandırma sistemlerinin kulla-
nılması olmazsa olmaz.”

Binaların gizli kahramanları klima sant-
ralleri ortama sürekli “taze hava” sağlı-
yor

Özellikle son 15 yıldır hızla yaygınlaşan yük-
sek katlı ve camları açılmayan plazalarda 
taze hava girişini sağlayarak kritik rol oyna-
yan klima santrallerini ‘binaların gizli kahra-
manları’ olarak nitelendirdiklerini söyleyen 
Ayça Eroğlu, sözlerine şöyle devam etti: 
“Klima santrallerinin en önemli özelliği, ha-
vayı sadece ısıtmak ve soğutmakla kalmayıp 
aynı zamanda ortama sürekli taze hava sağ-
laması. Klima santralleri sayesinde fabrikalar 
gibi endüstriyel ortamlar, hastaneler, altyapı 
projeleri, havalimanları ve okulların yanı sıra 
AVM’ler, plazalar ve yüksek katlı konutlar-
daki iç ortam havasının ısıtılması, soğutul-
ması ve en önemlisi sürekli taze kalması 
mümkün oluyor.”

Yüzde 100 taze hava ile virüslerin diğer 
alanlara yayılması önleniyor 

AVM’ler, plazalardaki ofisler ve toplu konut-
lar gibi alanlardaki havalandırma sistemle-
rini sağlıklı iç ortam havası sağlayabilecek 
kullanışlı bir araca dönüştürmek için işlet-
melerin bazı önlemler alabileceğini söyle-
yen Ayça Eroğlu, önerilerini şöyle sıraladı: 
“İnsanlığın Covid-19 veya farklı virüslerle 
mücadelesi devam edecek gibi görünüyor. 
Virüslerin yayılımını önlemek için uygulana-
bilecek yeni yöntemler olduğu gibi mevcut 
sistemler için de alınabilecek önlemler bu-
lunuyor. Doğru sistemlerle sürekli sağlanan 
‘taze ve temiz hava’ vasıtasıyla ortamdaki 
virüs ve kirleticilerin yoğunluğu azaltılabi-
lir. Havalandırma sistemlerinde virüsün ya-
yılmasını durduracak en kritik eylem, taze 
hava ile iç ortam havasının karışmasının 
tamamen önüne geçmek ve klima santralle-
rini yüzde 100 taze hava moduna getirerek 
ortamdaki virüsün diğer mahallerdeki in-
sanlara taşınmasını engellenmek.”

Mevcut havalandırma sistemlerinde önlem-
ler alınmalı ve veriler sürekli takip edilmeli
İşletmelerin önlemlere ve çalışmalara önce-
likle havalandırma süresini ve debisini artır-
makla başlayabileceklerini söyleyen Eroğlu; 
“Çalışma saatlerinden iki saat önce klima 
santrallerini çalıştırıp, tesis boşaldıktan iki 

saat sonra durdurmak ve maksimum taze 
hava debisinde tutmak faydalı bir önlem. 
Eğer imkân varsa geceleri de klima santral-
lerini düşük debide çalıştırmak, ortamdaki 
virüsler veya diğer kirleticilerin yoğunluğu-
nu minimize etme konusunda fayda sağ-
layabilir. Özellikle toplu alanlar için temel 
prensip, içeride mümkün olduğunca fazla 
taze hava sağlayabilmektir. Bu noktada, tu-
valet egzoz sistemleri de 7/24 çalıştırılarak 
o alanlar negatif basınçta tutulmalıdır. Aynı 
zamanda yapılan çalışmalar, havadaki nem 
dengesinin virüsün hayatta kalması ve ta-
şınmasına ciddi bir etkisi olduğunu gösteri-
yor. Dolayısıyla, iklimlendirme sistemleri sa-
dece soğutma ve ısıtma ihtiyaçlarına karşılık 
verecek şekilde değil, aynı zamanda ortam 
havasının nemini de kontrol etmek üzere bir 
donanıma sahip olmalı. Bu noktada ortam 
bağıl neminin yüzde 40-60 arasında kontrol 
edilmesini ve bunu sağlayacak sistemlerin 
kullanılmasını öneriyoruz” şeklinde açıkla-
malarda bulundu. 

Doğru bakım ve temizlik çok önemli

Toplu alanlarda taze hava ihtiyacını kar-
şılamak için kullanılan klima santrallerinin 
modüler olma, kolay bakım ve en önemlisi 
temizlenebilme özellikleriyle öne çıktığını 
söyleyen Ayça Eroğlu, sözlerine şöyle de-
vam etti: “Klima santrallerinin ilk günkü per-
formanslarını koruması ve sağlıklı bir şekilde 
taze iç ortam havası sağlama fonksiyonlarını 
yerine getirebilmeleri için doğru bakım son 
derece kritik önem taşıyor. Bu sayede klima 
santralleri kapalı ve toplu alanlar için fayda 
sağlayan sistemlere dönüşüyor.”

Taze Hava Akımı kampanyası ile kamuo-
yunu bilinçlendirmeyi hedefliyor

Havalandırma konusunda büyük bir bilgi 
kirliliği ve algı karmaşası gözlemlediklerini 
söyleyen Ayça Eroğlu, sözlerini şöyle ta-
mamladı: “Türkiye’de 10 yıldır klima santral-
leri sektörünün lideri konumundaki Syste-
mair HSK olarak, akıllardaki soru işaretlerini 
ortadan kaldırıp sağlıklı havalandırma ko-
nusunda kamuoyunda farkındalık sağlamak 
için yakın zaman önce ‘Taze Hava Akımı’ 
kampanyasını başlattık. Bu bilinçlendirme 
kampanyası kapsamında; hastanelerden 
alışveriş merkezlerine, okullardan otellere, 
fabrikalardan ofislere kadar pek çok fark-
lı alanda sektör profesyonellerine ulaşarak 
toplum sağlığı için taze havanın önemini ve 
doğru havalandırma yöntemlerini anlatma-
ya devam edeceğiz. Bireylere ise evleri, ofis-
leri, çocuklarının okulları, gittikleri alışveriş 
merkezleri, oteller ve hastaneler gibi gün-
lük hayatta içerisinde bulundukları tüm bu 
mekânlardaki iç ortam hava sağlığını nasıl 
sorgulayabilecekleri konusunda bilgiler ver-
meyi sürdüreceğiz.”

AVM VE PLAZALARDA SAĞLIKLI 
HAVANIN PÜF NOKTALARI

Ayça Eroğlu
Systemair HSK Genel Müdürü 
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Gonca Tekeli
Avukat

Geçtiğimiz günlerde, Türkiye’de en çok 
kullanılan sohbet uygulaması WhatsApp’ın 
Şubat 2021’den itibaren “Kullanıcı Hizmet 
Koşulları”nı yenileyeceğini duyurması ülke-
miz gündemine adeta bomba gibi düştü. 
Halihazırda Instagram, Facebook gibi on-
line platformlar üzerinden tüm hayatlarını 
paylaşan internet kullanıcıları, mahremiyet-
lerinin ihlal edileceği düşüncesiyle bu duyu-
rudan son derece rahatsız oldu. 

Genel olarak WhatsApp; “Koşullarımız kap-
samındaki tüm hak ve yükümlülüklerimiz; 
bir birleşme, devralma, yeniden yapılanma 
veya varlıkların satışı ya da yasa veya diğer 
bir hükmün işletilmesi ile bağlantılı olarak 
herhangi bir iştirakimize serbest bir şekil-
de devredilebilir ve biz, sizin bilgilerinizi 
herhangi bir iştirakimize, yerimizi alan ku-
ruluşa veya yeni sahibimize aktarabiliriz” 
demekteydi. Bu aktarmanın fiziki dünyadaki 
karşılığı ne olabilir diye düşünüldüğünde; 
Cambridge Analytica skandalıyla kişisel bil-
gilerin satışı konusunda zaten kötü bir şöh-
rete ulaşmış olan, WhatsApp’ın ana firması 
Facebook’un, çeşitli şirketlere, markalara vs. 
veri satmasının legal hale getirileceği anla-
şılıyordu. 

Bir Hak Olarak “Mahremiyet”

Öncelikle “Kişisel Bilgi/Veri” kavramının, te-
mel bir insan hakkı olan “Özel Hayatın Giz-
liliği” kapsamında olduğunu belirtmek ge-
rek. Özel hayat kavramına ilk defa yer veren 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 12. 
maddesine göre; 

“Hiç kimsenin özel yaşamına, ailesine, evine 
ya da yazışmasına keyfi olarak karışılamaz, 
onuruna ve adına saldırılamaz. Herkesin, bu 
gibi müdahale ya da saldırılara karşı yasa ta-
rafından korunma hakkı vardır.” 

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 8. mad-

desinde de “Özel ve Aile Hayatına Saygı 
Hakkı” şu şekilde düzenlenmektedir; 

“1. Herkes özel hayatına, aile hayatına, ko-
nutuna ve haberleşmesine saygı gösteril-
mesi hakkına sahiptir.

2. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu oto-
ritesinin müdahalesi, ancak ulusal güvenlik, 
kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, 
dirlik ve düzeninin korunması, suç işlenme-
sinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya 
başkalarının hak ve özgürlüklerinin korun-
ması için, demokratik bir toplumda zorunlu 
olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak 
koşuluyla söz konusu olabilir.”

“Özel hayat” kavramını genel çerçeve olarak 
düşünürsek; kimlik, iletişim, sağlık ve mali 
bilgiler ile özel hayata, dini inanca ve siyasi 
görüşüne ilişkin bilgiler de “Kişisel Veri” alt 
başlığını oluşturmaktadır. Kişisel veri kişinin 
yalnızca özel yaşamındaki bilgileri değil; 
ekonomik ve mesleki bilgileri de dahil onun 
kimliğini ortaya çıkaran, kişiyi belirli kılan 
ve karakterize eden bütün bilgi ve veriler-
dir. Kişisel verilerin korunmasının asıl amacı, 
kamu veya özel sektör tarafından tutulan 
kayıtların korunması için gerekli önlemlerin 
alınarak, özel hayatın gizliliğini güvence al-
tına almaktır.

Avrupa Birliği (“AB”) mevzuatında kişisel ve-
rilerin işlenmesi, aktarılması, saklanması ve 
imhası sıkı bir şekilde düzenlenmiştir. Ayrı-
ca 2019/770 sayılı AB Direktifi, dijital içerik 
ve dijital hizmetlerin sağlanmasına yönelik 
sözleşmeleri özel olarak regüle etmektedir. 
Türkiye’de henüz bu alanları özel olarak 
düzenleyen bir kanun bulunmamakla bir-
likte Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı-
mız Avrupa Birliği müktesebatı ile paralel 
düzenlemeler içeriyor. Özel hayatın gizlili-
ği Anayasamızın 20. maddesi uyarınca ilke 
olarak düzenlenmiş olup, Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu 5. maddesinde öngörül-
düğü şekilde, kişisel verilerin işlenmesi için 
kişilerden “Açık Rıza” alınması zorunludur. 

İşte bu noktada, WhatsApp yeni Kullanım 
Koşullarına vereceğimiz onayın “Açık Rıza” 
teşkil edip etmeyeceği konusu tartışmalıdır. 
Zira yeni düzenlemeler, WhatsApp’ı kullan-
maya devam etmek için önümüze bir şart 
olarak koşuluyor. Bu “Ya Hep Ya Hiç” da-
yatmasının ne derece rızaya dayalı olacağı 
malum… Ayrıca WhatsApp, veri kullanma ve 
işleme süreçleri hakkında detay vermiyor. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunumuz 
uyarınca; Açık Rıza verilebilmesi için söz-
leşmede kişisel verilerin kullanılma amaç-
ları, yurtdışına aktarımın nasıl yapılacağı, 
bilgilerin ne şekilde işleneceği, saklanma 
koşulları ve süresi, imhası vs. konuların dü-
zenlenmesi gerekiyor. 

Diğer yandan, WhatsApp’in her türlü kişi-
sel veri için tek bir onay istemesi de hu-
kukumuza aykırı düşmektedir. Zira Kişisel 
Verilerin Korunması Kanununda;

-Sağlık verisi,
-Cinsel hayata ilişkin veriler,
-Biyometrik ve genetik veriler,
-Dernek, vakıf ya da sendika üyeliği bilgisi,
-Irk, etnik köken,
-Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirle-
riyle ilgili veriler
-Siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep 
veya diğer inançlar,
-Kılık ve kıyafet bilgileri,

sınırlı sayıdaki “Özel Nitelikli Kişisel Veri” 
olarak sayılmış olup, bunların öğrenilmesi 
kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına neden 
olabileceğinden, bunlar diğer verilere göre 
çok daha sıkı şekilde korunmaktadır. Bun-
ların her biri için ayrı rıza alınması zorunlu 
olup, işlenmelerine izin verilen haller de 
son derece sınırlıdır. 

İdari Kurumlarımız Devrede…

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 11 ve 12 
Ocak 2021 tarihlerinde 2 duyuru yayın-
ladı. 2021/28 sayılı kararı ile WhatsApp 
Inc. hakkında re’sen inceleme başlattığı-
nı duyurdu; bir hizmetin Açık Rıza şartına 
bağlanmasının mümkün olmadığı, Açık Rı-
zanın “ön şart” olarak ileri sürülemeyeceği 
vurgulandı. Yani Kurul, WhatsApp’ın bu du-
yurusunu “kullanıcılardan talep edilen Açık 
Rıza” olarak yorumladı. Kurulun 8 Şubat’ta 
tekrar değerlendirme yapması bekleniyor.

Diğer yandan Rekabet Kurumu da 11 Ocak 
2021 tarihinde Facebook Inc., Facebook 
Ireland Ltd, WhatsApp Inc. ve WhatsApp 
LLC hakkında Rekabetin Korunması Hak-
kında Kanununun “Hakim Durumun Kö-
tüye Kullanılması” maddesini ihlal edip 
etmediklerinin tespiti amacıyla re’sen so-
ruşturma başlatıldığını duyurarak, What-
sApp’ın verilerin paylaşılması zorunlulu-
ğunu 8 Şubat 2021’e kadar durdurması 
gerektiğine karar verdi. 

WHATSAPP SANSASYONU: DİJİTAL ÇAĞDA TEMEL İNSAN HAKLARINDAN
 “MAHREMİYET”
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KÄRCHER BUHARIN GÜCÜYLE EVİNDE GÜVENİLİR 
HİJYEN İSTEYENLERİN GÖZDESİ OLDU

Pandemi döneminde kış aylarının gelmesiyle evlerde hijyen konusu daha da önem kazandı. Buharlı te-
mizlik makineleri de evlerinin her köşesinde güvenilir hijyen sağlamak isteyenlerin gözdesi haline geldi. 
Alman temizlik teknolojileri devi Kärcher’in SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi de hem hızı hem de 
kesintisiz temizlik sağlamasıyla, yeni nesil temizlik anlayışının vazgeçilmezi oldu. Üstelik mükemmel perfor-
mansı sayesinde bakterilerin yüzde 99.99’unu öldürüyor.

Evlerde hijyen konusu her geçen gün 
daha da önem kazanıyor. Buharlı te-
mizlik makineleri de evlerinin her kö-
şesinde güvenilir hijyen sağlamak is-
teyenlerin gözdesi haline geldi. Alman 
temizlik teknolojileri devi Kärcher’in 
SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi 
de hem hızlı olması, hem suyu 30 sani-
yede ısıtması, hem de sürekli dolduru-
labilen su haznesi ile kesintisiz temizlik 
sağlıyor olmasıyla yeni nesil temizliğin 
olmazsa olmazı haline geldi.

Kirlenen bezi dokunmadan değiş-
tirmek mümkün 

Evin her köşesini en sağlıklı şekilde 
dezenfekte etme imkanı sunan SC 3 
EasyFix, geniş aksesuarları sayesinde 
fayansları, setüstü ocakları, aspiratör-
leri ve hatta en küçük boşlukları bile 
hijyenik olarak temizliyor. SC 3 EasyFix 
buharlı temizlik makinesinin kireç çöz-
me kartuşu kullanılacak suyun kireçs-
siz hale gelmesini sağlayarak cihazın 
ömrünü de uzatıyor. 

Ergonomik zemin aparatı ve mükem-
mel temizlik için sabitlenmiş aksesuar 
teknolojisiyle donatılmış olan Kärcher 
SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi 
ayrıca  hızlı bez değiştirme sistemi ile 
mikrofiber zemin bezinin zemin apa-
ratına kolaylıkla takılmasını sağlıyor. 
Üstelik kirlenen bezin temassız şekil-
de çıkartılabilmesine olanak sağlayan 
teknolojisiyle de olağanüstü kolaylık 
sağlıyor. İki aşamalı buhar düzeneği 
sayesinde yüzeyler ve lekelere yöne-
lik mükemmel sonuçlar sağlayan SC3 
EasyFix mükemmel performansı saye-
sinde bakterilerin yüzde 99.99’unu da 
öldürüyor. 
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Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER
Nemsiz Ciltler İçin Maske

Malzemeler

4 yemek kaşığı kakao
2 yemek kaşığı süt kaymağı
1 çorba kaşığı badem sütü
1 çorba kaşığı bal
1 çorba kaşığı yoğurt

Hazırlanışı

Badem sütü: 1 kahve fincanı tuzsuz çiğ bademi geceden 
kaynar suya koyun. Sabah kabuklarını ayıklanıp 2 fincan suyla 
el blendırından geçirin. Badem sütünüz hazır. Diğer malzemeleri de
ekleyerek karışımı tamamlayın. 

Kırışıklık Kremi

Malzemeler

1 tatlı kaşığı üzüm pekmezi
2 taze kara üzüm suyu
1 çay kaşığı üzüm çekirdeği yağı 
Yarım çay kaşığı limon suyu

Hazırlanışı ve kullanışı

Cildinize dairesel hareketlerle, 5 dakika kadar nazikçe masaj yaparak uygulayın. 
Sonrasında ılık suyla durulayın. Bu kremi günlük olarak hazırlayın. Hazırladığınız 
malzeme artarsa buzdolabında muhafaza edin. Bu kremi gece ya da gündüz
uygulayabilirsiniz. Tercihen gece kullanmanızı tavsiye ederiz. 

Kepekli Saçlar İçin

4 yemek kaşığı kabak çekirdeğini öğütün. Elma sirkesiyle 
ıslatın. Saç diplerine peeling yapın ve 15 dakika beklettikten 
sonra yıkayın.
 



62

MALL&MOTTO / Haberler

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yö-
netimindeki Erciyes Anadolu Holding şir-
ketlerinden Bellona’nın 128 milyon liralık 
yatırımla hayata geçirdiği yeni üretim tesisi 
faaliyete başladı. TMSF yönetiminde ilk sıfır-
dan yatırım olan üretim tesisinde 600 kişiye 
istihdam sağlanacak.

Üretim tesisinin açılış töreninde konuşan 
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, milletin 
emaneti olarak gördükleri firmaları yaşat-
maya, geliştirmeye ve büyütemeye odaklı 
çalıştıklarını söyleyerek, “Bu çerçevede, ya-
tak ve sandalye pazarının talep ve ihtiyaçları 
doğrultusunda bu tesisi kurduk. Bellona-6 
sayesinde Grubun sandalye ve yatak üretim 
yelpazesine güç kattık” dedi.

Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş 
ise, Türkiye’de 600 mağazaları 3 bin doğru-
dan istihdamları olduğunu belirterek, “Yurt-
dışında ülke insanımızın alın terini 5 kıta 
ve 40 ülkede temsil etmekteyiz. Avrupa ve 
ABD’de yapılanma ve yatırımlarımıza devam 
ediyoruz” diye konuştu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 
‘milletin emaneti’ olarak gördüğü şirketleri 
büyütmeye devam ediyor. Bir zamanlar te-
röre finansman sağlayan şirketleri milletin 
hizmetine sunan TMSF, 128 milyon lira ya-
tırımla üretim tesisi kurdu. Erciyes Anadolu 
Holding şirketlerinden Bellona’nın bünye-
sinde hayata geçirilen üretim tesisi 600 ki-
şiye istihdam sağlayacak.

Yeni tesisin açılış törenine TBMM Sana-
yi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Eli-
taş, AK Parti Milletvekili Taner Yıldız, MHP 
Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Valisi Şeh-
mus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Yerel 
Yönetimler Başkanı - Genel Başkan Yardım-
cısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Sanayi Odası 

Başkanı Sn. Mehmet Büyüksimitçi ve çok sa-
yıda davetli katıldı.

Erciyes Anadolu Holding’in sandalye ve 
yatak üretimine güç katmak adına kurulan 
Bellona-6 Üretim Tesisi 82 milyon lirası bina 
inşası, 46 milyon lirası makine- tesisat yatı-
rımı olmak üzere 128 milyon lira yatırımla 
faaliyete geçti. Bugün 414 kişiye istihdam 
sağlamaya başlayan üretim tesisi, tam ka-
pasite çalışmaya başlayacağı haziran ayında 
toplam 600 kişiye istihdam sağlayacak. 50 
bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam-
da 75 bin metrekare alan üzerine kurulan te-
sis, yıllık 480 bin adet yatak ve 420 bin adet 
sandalye üretim kapasitesine sahip. Bello-
na-6 hali hazırdaki üretim kapasitesi ile 20 
milyon 500 bin lira ciroya ulaşmışken, tam 
kapasiteye geçeceği Haziran ayında ise aylık 
40 milyon lira ciroya ulaşacak. Mobilya sek-
törünün ulaştığı en son teknolojileri kulla-
narak inovatif (yenilikçi) bir anlayışla üretim 
yapacak olan tesis sektörün en iddialı Ar-Ge 
ve inovasyon merkezilerinden birisine de sa-
hip olacak.
 
‘Holding dünden daha kuvvetli’

Tesisin açılış töreninde konuşan TMSF Baş-
kanı Muhiddin Gülal, açılışı gerçekleştirilen 
Bellona-6 üretim tesisinin tüm testlerinin 
yapıldığını anlattı. Tesisin Ekim ayından bu 
yana aktif olarak çalıştığını belirten Gülal, 
“Sizleri, doğrudan doğruya çarkları dönen bir 
tesisin içinde ağırlamanın gurur ve mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. Bugün hakikaten TMSF Aile-
si olarak bizim için iftihar günü. Çünkü bize 
verilen görevi layıkıyla yerine getirmenin 
huzuru, gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 
Çünkü göğsümüzü gere gere söylüyorum: 
Bu holding bugün itibarıyla dünden kuvvet-
lidir. Üstelik tam da dediğimiz gibi, bu işleri 
yaparken değerlerine değer katıp, bırakın 
işçi çıkarmayı; istihdamı ciddi oranlarda arttı-
rıyoruz. Böylece, dün terörün finansmanında 

kullanılan kaynaklar, bugün milletimizin hiz-
metine sunuluyor” diye konuştu.
 
TMSF’ye devredilen şirketlerin aktif bü-
yüklükleri yüzde 60 arttı

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF’nin bu-
gün itibariyle 38 ilde 797 şirkette kayyımlık 
görevini yürüttüğünü kaydetti.  Bununla bir-
likte TMSF’nin, 114 şirkette pay kayyımı ve 
104 gerçek kişinin mal varlıklarına da kayyım 
olarak atandığını anlatan Gülal, “Bu şirketler-
de toplam 40 bin 589 kişi istihdam edilmek-
tedir. Yönetimimizdeki şirketlerin, 2020 yılı 
sonunda aktif büyüklükleri 70 milyar TL, öz 
kaynakları ise 29,5 milyar TL seviyesindedir. 
Bu şirketlerin TMSF’ye devredildiğinden bu-
güne aktif büyüklükleri yüzde 64, öz kaynak-
ları ise yüzde 63 oranında artmıştır. Bununla 
birlikte, şirketlerin sadece 2020 yılının sonun-
da ciroları 35 milyar TL, dönem kârları ise 3,5 
milyar TL olarak gerçekleşmiştir” dedi.

Erciyes Anadolu Holding’in Türkiye’nin 500 
büyük sanayi kuruluşu arasında 6 grup şirketi 
ile yer aldığını hatırlatan Gülal, şöyle devam 
etti: “Ağustos 2016’dan bu yana TMSF kay-
yımlığında yönetilen Erciyes Anadolu Hol-
ding’in 2018 yılında 9,8 milyar TL olan cirosu 
yüzde 15’lik artışla 2019 yılında 11,2 milyar 
TL’ye yükselmiştir. Bunun yanı sıra, aynı dö-
nem net karlılık yüzde 74 oranında gerçek-
leşmiştir. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, tüm 
sektörlerin temel ihtiyacı olan elektrik enerji-
sini temin etmek adına enerji sektörüne güç-
lü bir giriş yapan Erciyes Anadolu Holding, 
yaptığı yatırımlarla bu alandaki başarısını 
günden güne arttırmaktadır. Bu kapsamda, 
bünyesinde hali hazırda 11’i hidroelektrik 
santrali (HES), 1’i rüzgar elektrik santrali (RES) 
olmak üzere toplam 12 enerji santrali bulun-
maktadır. Enerji şirketinin 2019 yılı cirosu 
43.2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.”

‘Avrupa ve ABD’de yatırımlarımıza devam 
ediyoruz’

Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş 
ise, Bellona’nın doğrudan 3 bin dolaylı olarak 
ise 15 bin kişiye istihdam sağladığını söyledi. 
2017- 2023 yılları arasında 7 yıllık büyüme 
projeksiyonlarında yıllık yüzde 20 büyüme 
hedeflerini şimdiye kadar tutturduklarını 
ifade eden Karamemiş, “2023 yılına kadar 
hedeflerimizi gerçekleştirmek için gecemizi 
gündüzümüze katacağız. Yurt çapında 600’e 
yakın mağazamız ve 1.1 milyon metrekare 
teşhir alanımız ile ülke insanımıza hizmet 
vermekte. Yurtdışında ülke insanımızın alın 
terini 5 kıta ve 40 ülkede temsil etmekteyiz. 
Avrupa ve ABD’de yapılanma ve yatırımla-
rımıza devam ediyoruz. Bu toprakların bir 
markası olarak ülkemize ve insanımıza hiz-
met etmekten şeref duyuyoruz” ifadelerini 
kullandı.

ERCİYES ANADOLU HOLDİNG’İN 128 MİLYON LİRALIK
BELLONA-6 YATAK VE SANDALYE FABRİKASI ÜRETİME BAŞLADI

Muhiddin Gülal
TMSF Başkanı 

Mustafa Karamemiş 
Bellona Genel Müdürü
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Fatma FİDAN
Uzm.Diyetisyen

Kış mevsimini belirgin hissetmeye başladı-
ğımız bugünlerde yeterli ve dengeli beslen-
menin sağlanması sağlığımızın korunma-
sı, daha sağlıklı olmak ve yaşam kalitesini 
yükseltmek açısından önem taşımaktadır. 
Havalarında soğuması ile birlikte hastalık-
lar baş göstermeye başlamıştır. Kışın soğuk 
günlerde, sıcak günlere oranla damarlarda 
daralma olur. Ve kalp ve damar hastalıkları 
soğuktan etkilenir. Damarlarında tıkanma 
ve daralma olan hastaların, soğuk havalar-
da damarları daha da daralır. Bu da kalp 
hastalıklarında kalp krizi tetikleyebilir. So-
ğuk hava kalp düzeninin bozulmasına(ritim 
bozukluğu) ve ani ölümlere yol açabilir. Kış 
mevsiminde sık görülen grip ve solunum 
yolu hastalıkları kalp hastalıklarını ağırlaş-
masına neden olabilir. Grip, gerek kalp ge-
rekse akciğer hastalıkları için ciddi tehlike 
oluşturabilir. Kalp hastalıkları, kalp yetmez-
liği ve şeker hastalıkları olanlar gribe karşı 
korunmalıdır. Hastalıklardan kendimizi ko-
rumanın en iyi yolu sağlıklı beslenmek ve 
bağışıklık sistemimizi güçlendirmek olacak-
tır. Soğuk havalarda vücut kendini koruma-
ya alır ve metabolizma yavaşlar. Özellikle 
yağlı, karbonhidrat değeri yüksek ve şekerli 
besinlere eğilimimiz artmaktadır. Vücut so-
ğuk havaya akışı direnmek ve üşümemek 
için vücut deri altı yağ dokusunu kalınlaştır-
mak ister. Yağlanmanın olması için vücuda 
fazla kalori alınmalıdır. Bu nedenle vücut 
iştahı açar. Fiziksel aktivitenin de azalma-
sıyla birlikte kilo artışı görülebilir. Ve kilo 
sorunu olan birçok insan, kışın kalın giysiler 
içerisinde kilolarını daha rahat saklayabil-
melerini düşünerek, sağlıklı beslenme alış-
kanlıklarından uzaklaşabilmektedir.  Güçlü 
bir bağışıklık sisteminin temelinde yeterli ve 
dengeli beslenme vardır. Vitamin ve mine-
ral bağışıklık sistemi için çok önemlidir. Son 
yıllarda yapılan çalışmalar antioksidan vita-
minlerin, vücudun savunma mekanizmasını 
güçlendirdiğini göstermiştir. Böylelikle vü-
cut direnci artmakta ve enfeksiyonlara ya-

kalanma riski azalmaktadır.

Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek vü-
cudumuzu hastalıklara karşı korumak 
için; 
 
Günlük 5-6 porsiyon kış meyve ve sebzeleri 
tüketilmelidir. C vitamini ihtiyacını karşılan-
masında ve sıvı alımını katkı sağlanması açı-
sından taze sıkılmış meyve suları tüketilmesi 
önemlidir. E vitamini de bağışıklık sistemini 
güçlendirmesinde etkilidir. Soğuk algınlığı 
ve diğer enfeksiyonlara karşı vücut direncini 
arttırmakta, A vitamininin okside olmasını 
da engellemektedir. E vitamini iyi kaynakla-
rı; yeşil yapraklı sebzeler, fındık, ceviz gibi 
yağlı tohumlular ve kuru baklagillerin ye-
terli miktarda tüketilmesi önemlidir. Gribal 
enfeksiyonlara karşı koruyacak ve bağışıklık 
sistemimizi güçlendirecek taze soğan, sa-
rımsak sık tüketilmesi gereken bir antiok-
sidandır. Kefir bağışıklık sistemimizi ciddi 

anlamda kuvvetlendiren içerisinde probi-
yotik etkiler gösteren besin kaynağıdır. Bes-
lenmemizde kefire özellikle yer verilmelidir. 
Haftada 2-3 kez balık tüketmeliyiz. İçerisin-
de omaga- 3 yağ asitleri bulunur. Günde en 
az 1 kez süt ve süt ürünleri tüketilmelidir. 
Süt ve süt ürünlerinde bulunan kalsiyum, 
fosfor ve D vitamini kemik sağlığımız için 
son derece önemlidir. Vücut ısısını dengede 
tutabilmek için bol sıvı alımı gerekmektedir. 
Yeterli sıvı alımı vücutta oluşan toksinlerin 
(zararlı öğeler) atılması, vücut fonksiyonları-
nın düzenli çalışmasında, metabolizma den-
gesinin sağlanmasında ve vücutta pek çok 
biyokimyasal reaksiyonun gerçekleşmesin-
de son derece önemli rol oynamaktadır. Bu 
nedenle her gün 2-2.5 litre su içilmelidir. 
Kışın hareketsizlikle birlikte kabızlık sorunu 
yaşanmaktadır. Bunu önlemek için bol po-
salı beslenip fiziksel aktivite arttırılmalıdır.

Kış aylarının içinizi soğutmaması dileğiyle..

SOĞUK HAVA İLE ESEN BESLENME 
RÜZGÂRLARI
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Koronavirüsün Bodrum’a ilgiyi 
durdurmadığını belirten Lüks 
Gayrimenkul Danışmanı Şule 
Alp, “Bodrum son dönemin par-

layan yıldızı. Bu pandemiye rağmen de-
ğişmedi. Başta gayrimenkul olmak üzere 
tüm sektörlerde bu süreçte projeler baş-
ladı. Farklı alanlardaki yatırımların top-
lam 5 milyar doları aştı” dedi.

Bu süreçte dünyaca ünlü markaların ya-
tırımlar yaptığını belirten Alp, “Bodrum 
lüks turizmin dünyadaki sayılı destinas-
yonlarından biri olmaya aday. Son dö-
nemde dünyanın çok prestijli markaları 
tarafından otel ve restoranlar açıldı, bir-
çok yatırım yapıldı. Bunda uluslar arası 
marinalara sahip olmasının da etkisi bü-
yük” diye konuştu.

Gayrimenkul lider

Özellikle yerli yatırımlarda gayrimen-
kulün öne çıktığına dikkat çeken Alp 
“Vaka yoğunluğu, apartmanlardaki gü-
rültü, yürüyüş alanlarının azlığı, kalaba-

lıklardan kaçmak isteme gibi nedenlerle 
Bodrum’daki yazlıklar normalleşmeden 
sonra zaten dolmuştu. Buna home office 
çalışma ve uzaktan eğitim de eklenenin-
ce birçok insan kışın da kalmaya karar 
verdi. Bu nedenle yeni gayrimenkul ara-
yışları arttı” dedi.  

Türkiye çapında geçen yıl Haziran Tem-
muz Ağustos aylarında arsa satışları, 45 
milyon TL’yken bu yıl aynı dönemde 89 
milyon TL’ye çıktığını aktaran Şule Alp,  
“Geçen yıl haziran, temmuz ve ağustos 
döneminde 1.219 konutun satıldığı ilçe-
de, bu sene aynı dönemde yüzde 83,1 
artışla 2 bin 232'ye yükseldi. Üstelik artık 
Bodrum’un Meşelik, Dörtepe, Güvercin-
lik, Güllük gibi adını çok duymadığımız 
bölgeleri de tercih ediliyor. Merkeze 
uzak ama ulaşımın kolay olduğu bu böl-
gelerde insanlar arsa alarak ev yapmayı 
düşünüyorlar. Hatta bazıları prefabrik 
yapılar yaparak bu yılı geçirmek istiyor” 
ifadelerini kullandı.

Yeni projeler yolda

Şule Alp, ilçede her isteğe göre gayri-
menkul bulunacağını belirten Alp, “Ne 
istediğinize bağlı. Devlet kurumlarına, 
merkeze yakın olsun diyenler Bitez, Ko-
nacık gibi bölgeleri tercih ediyor. Otelde 
tatil yapar gibi yaşamak isteyenler Yalı-
kavak, Türkbükü, Gündoğan’da ev arıyor. 
Özellikle uluslararası limana sahip Yalıka-
vak yaz-kış hareketli” dedi.

İlçede satışların devam etmesi duru-
munda yeni projelerin hayata geçme-
sinin kaçınılmaz olacağını dile getiren 
Alp, Bodrum’daki gayrimenkul piyasası 
hakkında şu bilgiler verdi: “Kreş, temiz-
lik, deniz taksi gibi hizmetlerin bulun-
duğu projelerde daire fiyatları 750.000 
euro’dan başlıyor 9 milyon euro’ya kadar 
yükseliyor.  Sadece deniz manzaralı, 2+1, 
1+1 evim olsun diyenlerin de 1 milyon 
TL’yi gözden çıkarması gerekiyor. Kiralık 
evlerde ise 2+1 evler için ücretler 2500 
TL’den başlıyor.  Bu ücret eşyalı evlerde 
iki katı. Ayrıca evin imkânlarına göre 70 
bin TL’ye kadar kiralık daireler bulunu-
yor.”

DÜNYACA 
ÜNLÜ 
MARKALAR

Şule Alp
Lüks Gayrimenkul Danışmanı 
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Taylan KÜMELİ
Sağlıklı Beslenme ve

Diyet Uzmanı

2021 BESLENME TRENDLERİ

2020 yılı, dünyadaki birçok insan için zor-
luklar ve değişimler getirdi. Günlük alış-
kanlıklarımız ve davranışlarımız da önemli 
ölçüde değişti. Birçok kişi yedikleri de dahil 
olmak üzere sağlıklı yaşama yeniden odak-
lanarak devam etti ve bu konuda öncelik-
lerimiz de değişti. Sonuç olarak, yemek ve 
sağlık kültürü değişti. Pek çok endüstri uz-
manının büyük bir değişiklik beklemesiyle, 
2021'de neler olduğunu merak edebilirsiniz. 
İşte 2021'de beklenen en önemli 10 Beslen-
me trendi;

Dünyada Sağlıklı Beslenme Trendleri

Fonksiyonel Beslenme

Hipokrat'ın bir zamanlar dediği gibi, "Bıra-
kın yiyecekler ilacınız, ilacınız da yemeğiniz 
olsun."

Bu ifade tartışmalı olsa da, özü bugün doğ-
ru geliyor - sizi hem fiziksel hem de zihin-
sel olarak besleyen yiyecekler yemek. CO-
VID-19'un birçok insanın fiziksel ve zihinsel 
sağlığı üzerindeki önemli etkisi nedeniyle, 
sağlıkla ilgili amaçlara yönelik yiyecekleri 
yemeye ilgi artmaktadır. Mesela daha çok 
bağışıklık güçlendirici besine yönelmek 
gibi...

Bağışıklık Güçlendiriciler

Yiyeceklere sadece karnımızı doyurmak 
amacıyla bakmıyoruz. Yiyecek ve içece-
ğin geleceği, besin takviyeleri pazarından 
ipuçları alacak ve belirli bileşenlerin genel 
sağlığı iyileştirmede oynadığı rollere dikkat 
çekecektir.

Zihinsel Sağlık

Ruh sağlığı da birçok insan için bir önce-
lik haline geldi. Tek başına yemek depres-
yon, anksiyete veya stresi tedavi edemez 
veya iyileştiremezken, çeşitli besinler açı-
sından zengin, çoğunlukla minimum dü-
zeyde işlenmiş yiyecek içeren bir diyet , 
zihinsel sağlığınızı desteklemeye yardım-
cı olabilir.

Yerelcilik

Salgın ve kapanmalar, birçok kişiye yerel 
toplulukları, özellikle de tabaklarımıza 
sağlıklı besinleri getirecek satıcıları - bak-
kalları, mahalle pazarlarını ve evimizin 
yakınındaki restoranları keşfetmemizi 
sağladı. İleride, yerel olarak yetiştirilen yi-
yeceklerin satın alınması ve tüketilmesine 
yönelik artan bu ilgi devam edecektir. Bu 
yaklaşım hem yerel ekonomiyi destekler, 
genellikle daha taze ürünlere ulaşırız ve 
çevresel etkisi daha azdır.

İklimsellik

Yerelciliğin faydalarını yansıtan beslen-
menin daha çevre dostu, sürdürülebi-
lir gıda uygulamalarını içerecek şekilde 
değişmesi bekleniyor. İki aşırı spektrum 
(yani vegan ve et yiyenlere karşı) arasında 
savaşmak yerine, birçok insan çoğunlukla 
iklim etkisinin en düşük olduğu yiyecek-
lere odaklanacaktır.

Flexitarianism

Bir et tüketicisini vegan olmaya ikna et-
meye çalışmak büyük bir başarıdır, ancak 
onlarla ortada bir yerde buluşmak daha 
kolay olabilir. Omnivorları et ve hayvan-
sal ürünleri tamamen bırakmaya ikna 
etmeye çalışmak yerine, hayvansal ürün-
lerin alımını azaltma yönünde bir eğilim 
olacak. İlginç bir şekilde, araştırmalara 
göre Y kuşağının %60'ı esnek bir beslen-
me şekli benimsemekle ilgileniyor.

Diyet Kültürü Revizyonu

Pek çok insan popüler diyetlerden ve 
büyük sonuçlar vaat eden ancak sağla-
mayan hileli takviyelerden bıkıyor. 

2021'de, insanlar bunun yerine sağlık 
için daha dengeli bir yaklaşım arayışında 
olduklarından, kısıtlayıcı diyetler ve kilo 
verme programları gözden düşecektir.

Yemek Kutuları

2020 yılı çoğumuza evden yemek yap-
manın eğlenceli ve keyifli bir deneyim 
olabileceğini öğretti. Yine de, zamandan 
tasarruf ettiren ancak sağlıklı beslenme-
nize olanak tanıyan hazır yemek kitler-
ine ve sağlıklı yiyecek kutularına doğru 
büyüyen bir eğilim göreceğiz. Yemek 
kutuları veya diyet yemekleri dağıtım 
hizmetleri, sağlıklı olması, rahatlıkları ve 
uygun fiyatlarıyla geçen yıl katlanarak 
büyüdü.

Şeffaflık

Birçok insan yanıltıcı, yanlış veya belir-
siz bilgilerden bıktı. Geçmişte, besin ve 
besin takviye şirketleri içerikleri ve uygu-
lamaları konusunda çok özeldi. Dahası, 
pek çoğu, onları desteklemek için çok 
az bilimsel kanıtı olan veya hiç olmayan 
sağlık iddialarında bulunurdu. Artık 
tüketiciler, tükettikleri gıda ürünlerinin 
beslenme kalitesiyle daha fazla ilgile-
nirken, şirketlerin ürünleri hakkında net, 
şeffaf ve dürüst olduklarına dair artan bir 
beklenti olacaktır.

Aile ve Çocuk Beslenmesi

Pek çok yetişkin yalnızca kendi diyetleri 
için değil, aynı zamanda tüm aile için 
daha sağlıklı yiyecek ve ek seçenekler 
bulmakla ilgileniyor.

Uzaktan eğitim alan ve evde kalan 
daha fazla sayıda çocukla birlikte, ebev-
eynler artık çocukların her öğününü 
evde hazırlıyor. Ailelerinin sağlığını iy-
ileştirmek için birçok ebeveyn, çocukları 
için keyifli ancak yine de besleyici ürün-
ler arayacaktır. Dahası, şeker ve yapay 
malzemelerle ilgili artan endişeler göz 
önüne alındığında, daha doğal malze-
melerle yapılmış yiyecekler ön planda 
olacaktır.
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2015 yılından bu yana Tür-
kiye’nin birçok şehrinden 
öğrencilerin sanatını görünür 
ve ulaşılabilir kılan Sanata Bi 
Yer platformu ile sanat, sergi 
salonlarının ve galerilerin 
dışına taşındı. Doğuş Grubu 
mekanlarının sanatçı aday-
ları için sergileme alanına 
dönüştüğü platform kapsa-
mında 13 öğrencinin çalış-
malarından oluşan seçki, 
1 Mart 2021'e kadar farklı 
lokasyonlarda sanatseverler-
le buluşuyor.

2015 yılından bu yana güzel sanatla-
ra ilgi duyan üniversite öğrencilerine 
‘’Çünkü Sanat Alan İster’’ mottosuyla 
Doğuş Grubu’na ait çeşitli mekanlar, 
festivaller ve sergilerde çalışmalarını 
sergileme imkanı sunan sosyal sorum-
luluk platformu Sanata Bi Yer, 1 Mart 
2021 tarihine kadar 13 öğrencinin 
çalışmalarından oluşan seçkiyi farklı 
lokasyonlarda sanatseverlerle buluş-
turuyor. Ece Gül, Eylem Can Kılıç, Mert 
Ağbulak, Safiye Otman, Seda Öztürk, 
Serap Can, Merve Özpütürcüklü, İbra-
him Yanık, Yunus Emre Aydın, Emine 
Dirik, İbrahim Deniz Tavlıbıyık, Emirhan 
Azgel ve Tuğba Korucu’nun birbirinden 
farklı çalışmaları İstanbul’a yayılıyor. 

Genç sanatçı adaylarının çalışmaları 
Doğuş Center Maslak, Doğuş Oto Mas-
lak, Doğuş Otomotiv, D-Gym, D-Ofis 
ve Yapı Kredi bomontiada’da sanatse-
verlerle bir araya geliyor. Sanata Bi Yer 
platformu hakkında detaylı bilgi ve öğ-
rencilerinin portfolyolarını incelemek 
ve hayatınızda sanata bi alan açmak 
için sanatabiyer.com adresini ziyaret 
edebilir, Sanata Bi Yer instagram hesa-
bından takip edebilirsiniz. 

SANATA Bİ YER SANATÇI ADAYLARINA PANDEMİ 
DÖNEMİNDE DE SERGİLEME İMKANI SUNMAYA DEVAM EDİYOR
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Kısaca Sanata Bi Yer:

Üniversite öğrencisi genç sanatçı aday-
larının yeteneklerini geliştirmelerini 
sağlayarak ilk sergilemelerini yapmak 
üzere Doğuş Grubu mekanlarını ga-
leriye dönüştüren Sanata Bi Yer plat-
formu derecelendirme, değerlendirme 
yapmadan, eleştirmeden genç sanatçı 
adaylarını sadece davet ediyor ve ça-
lışmalarını sergilemeleri için imkan 
sağlıyor. Sanatseverler ise hem üniver-
site öğrencisi genç sanatçı adaylarıyla 
buluşuyor hem de eserleri satın alarak 
onlara destek oluyor. Türkiye’de sana-
tın gelişimine yeni mekanlar katarak, 
duvarları kaldırarak, 365 gün erişilebilir 
bir dijital sergi sunan bu özel platfor-
mun bugüne kadar gerçekleştirilen 4 
karma sergi, 10 pop up sergi, seminer-
lerle 7 binin üzerinde üyesi bulunuyor.
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Sağlık & Motto

Katkılarıyla...
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Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı
 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı

EKLEM KİREÇLENMESİ KADINLARI DAHA ÇOK ETKİLİYOR
Halk arasında eklem kireçlenmesi olarak bilinen osteoartrit, erişkin popülasyonda 
yaşamı sınırlayıcı çok ciddi bir sorun. Eklem kireçlenmesinin, günlük yaşam sınırla-
masının yüzde 24’ünün nedeni olarak kabul edildiğini belirten Anadolu Sağlık Mer-
kezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı, “Eklem 
kireçlenmesinin tedavisinde, özellikle eklem açıklığını korumaya yönelik egzersizler 
çok önemli. Eklemlerde kısıtlılık varsa germe egzersizleri, kısıtlılık yoksa açıklığı koru-
maya yönelik egzersizler mutlaka uygulanmalı. Kadınlarda biraz daha fazla görü-
len bu hastalık, özellikle yük altında kalan eklemlerde daha sık görülüyor ve yaşla 
birlikte de artıyor” açıklamasında bulundu.

Kadınlarda menopoz sonrasında östrojende 
azalma, yaşla beraber gelişen bazı olumsuz 
faktörler, kıkırdağın daha çabuk yıpranma-
sına neden olurken; diğer taraftan kilonun 
fazlalaşması da eklemlere binen yükü artırdı-
ğını söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Fiziksel 
Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist 
Prof. Dr. Semih Akı, “Osteoartrit boyun, bel, 
kalça, diz, el bileği, ayak bileği ve el parmak-
ları gibi çok sayıda bölgeyi tutuyor. Görülme 
sıklığı yaşa, cinsiyete ve ırka göre değişiyor. 
Örneğin, kalça ve diz osteoartriti 65 yaş üs-
tünde daha sık görülüyor. Özellikle 45 ya-
şın üstünde sıklığının arttığını söyleyebiliriz. 
Diz osteoartriti ise 45 yaş altında erkeklerde 
daha sık karşımıza çıkıyor” şeklinde konuştu.

Eklem kireçlenmesi başlangıçtan itibaren 
hastayı sınırlandırıyor

Osteoartritin ilk evresinde kıkırdakta şişme 
ve ödem meydana geldiğini anlatan Fiziksel 
Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist 
Prof. Dr. Semih Akı, “Vücut bunlara tepki 
olarak iyileştirici hücreleri harekete geçiriyor 
fakat bu hücrelerle birlikte kıkırdağı yıpratıcı 
bazı maddelerin de salımını yapıyor. Hastalı-
ğın son evresinde ise kıkırdak iyice eriyerek 
inceliyor ve eklem aralığı daralıyor. Başlan-
gıç evresinden itibaren bu durum, hastayı 
sınırlandırıcı bazı şikayetleri de beraberinde 
getiriyor. Son evrede kıkırdak eridiği, incel-
diği için eklem aralığında yapışma ve daral-
malar yeni kemik parçalarının da oluşmasına 
neden olarak sıkıntıları artırıyor. Bir kişinin 
vücudunda bir yerde osteoartritin olması, 
farklı bölgelerde de olabileceği olasılığını 
güçlendiriyor. Bu, kişinin osteoartrite yatkın-
lığını gösteren bir durum ve oradaki mekanik 
yapıyı bozduğu için zincir şeklinde dizdeki 
osteoratrit, kalçayı ve beli de etkiliyor. Eklem 
aralığı değiştiği için, ağırlık merkezi de deği-
şerek duruş bozukluğu ortaya çıkıyor” dedi.

Osteoartritin nedeni tam olarak bilinmi-
yor

Osteoartritin nedeninin tam olarak bilinme-
diğini ancak oluşumunda pek çok faktörün 
rolünün olduğunun altını çizen Prof. Dr. Se-
mih Akı, “En başta da genetik faktörler geli-
yor. Sorunun temelinde yatan kemiksel kı-
kırdak yıpranmasının nedenleri ise eklemlere 
göre farklılık gösterebiliyor. Örneğin, diz os-
teoartritinde mekanik yıpranmanın nedenle-
rinden biri aşırı kilo. Kilo fazlalığı olan kişiler 
her hareket ettiklerinde eklemler birbirine 
daha yakın olduğu için, sürtünme artıyor ve 
bu da mekanik strese neden oluyor. Böylece 
kıkırdakta yıpranma başlıyor” açıklamasında 
bulundu. Bir diğer nedenin ise tekrarlayan 
mikrotravmalar, yani yanlış kullanım oldu-
ğunu söyleyen Prof. Dr. Semih Akı, “Özellikle 
sporcularda gözlenen bası dönme hareketi 
veya sürekli çömelme, aşırı merdiven inip 
çıkma gibi dizi gereğinden fazla kullanmalar 
yıpranmaları hızlandırıyor. Yıpratıcı etkenle-
re fazla maruz kalındığında osteoartrit 25-
30’lu yaşlarda da ortaya çıkabiliyor. Ayrıca, 
hastalığın seyrinde ve gelişim hızında; yapı-
lan iş, vücudun kullanım şekli, günlük yaşam 
tarzının çok hareketli ya da daha durağan 
olması gibi pek çok faktörün etkili olduğunu 
söyleyebiliriz” dedi.

Tedavide egzersiz ve fizik tedavi önemli

Tedavide en önemli noktanın hastanın şi-
kayetlerini mümkün olduğunca azaltmak 
olduğunun altını çizen Prof. Dr. Semih Akı, 
“Günümüzde hastanın ağrı şikayetleri, ağ-
rısını baskılamaya yönelik tedavilerle, ilaçla 
ya da fizik tedaviyle giderilebiliyor. Ağrıyla 
birlikte hasta oturup kalkamıyor, günlük ak-
tivitelerini daha yavaş ve zor yapar hale ge-
liyor. Bu nedenle ağrıyı azaltırken ya da yok 
ederken, hastanın günlük hayatını da daha 
düzenli devam ettirebilmesi için özellikle ek-
lem açıklığını, kas gücünü artırmaya yönelik 
egzersiz ve fizik tedavi programları uygulan-
ması önemli. Özellikle eklem açıklığını koru-
maya yönelik egzersizler tedavinin olmazsa 
olmazı. Eklemlerde kısıtlılık varsa germe eg-
zersizleri, kısıtlılık yoksa da açıklığı koruma-
ya yönelik egzersizler yapılmalı. Osteoartrit 
ömür boyu süren bir hastalık olduğu için 
ilaç tedavisinin uzun süre kullanılması tercih 

edilmemeli. Daha ziyade hastanın ağrısı-
nın, kısıtlılığının yoğun olduğu dönemlerde 
daha yoğun bir tedavi uygulamak, onun 
dışındaki dönemlerde ise egzersizle tedavi 
etmek daha doğru bir yaklaşım” şeklinde 
konuştu.

Egzersiz hastalığın ilerlemesini engelli-
yor

Egzersizin hastalığın ilerlemesini engelledi-
ğini vurgulayan Fiziksel Tıp ve Rehabilitas-
yon Uzmanı, Kayropraktist Prof. Dr. Semih 
Akı, “Kullanılan fizik tedavinin, dokuları iyi-
leştirici ve ödem giderici etkisi var. Damar 
genişlemesi sağlanıp bölgedeki kanlanma 
artıyor. Böylelikle bölgeye giden besin mik-
tarında da artış oluyor. Tedaviden alınan 
sonuç her hastada değişebiliyor. Ağrı ne-
deniyle kaslarda güçsüzlük varsa kas güç-
lendirici egzersizler uygulanabiliyor. Çünkü 
kas güçlendirici egzersizler sayesinde ke-
miğe binen yükün miktarı azaltılabiliyor. 
Öte yandan kimi vakalarda baston, parmak 
ve bilek için atel, bel için korse yardımıyla 
hastanın günlük hayatını daha konforlu bir 
şekilde geçirmesi sağlanıyor” dedi.

Osteoartrit tedavisinde birinci ve ikinci ev-
rede eklem içi enjeksiyon tedavisinin de 
kullanılan yöntemler arasında yer aldığını 
belirten Prof. Dr. Semih Akı, “Kalça, omuz, 
diz osteoartritinde de eklem içi enjeksiyon-
lar uygulanabiliyor. Ancak enjeksiyon teda-
visi kısa süreli rahatlama amacıyla yapılıyor, 
uzun dönemde bir etkisi yok. Aynı zaman-
da ileri evre hastalarda da etkinliği bulun-
muyor” açıklamasında bulundu.

Kişinin kilosundaki 5 kiloluk bir artış os-
teoartrit riskini yüzde 36 artırıyor

Çok ilerlemiş vakalarda tercih edilen tedavi 
seçeneğinin cerrahi işlemle ekleme protez 
uygulaması yapmak olduğunu dile getiren 
Prof. Dr. Semih Akı, “Ancak protezlerin da-
yanma süreleri kısıtlı olduğundan, cerrahi 
işlem mümkün olan en ileri yaşa ertelen-
meli. Böylece hastanın iki defa ameliyat 
olmasının da önüne geçilmiş oluyor” dedi. 

.
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Prof. Dr. Serdar Turhal
Medikal Onkoloji Uzmanı

2020 YILINDA 10 MİLYON KİŞİ KANSER
 NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

 
Dünya COVID-19 salgınıyla meşgul, ancak çağımızın önemli hastalıklarından 
kanser gibi hastalıklarda da 2020 yılında artışlar yaşandı. 15 Aralık’ta Ulusla-
rarası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) Dünya Kanser İstatistiklerini açıkladı. Bu 
istatistiklerde 185 ülkedeki 36 kanser tipi ile ilgili 2020 yılı bilgilerine yer verildi. 
Buna göre 2020 yılında 19.3 milyon hastaya yeni kanser tanısı konulduğunu 
ve 10 milyon kansere bağlı ölüm olduğunun hesaplandığını belirten Anadolu 
Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Dünyada her 
5 insandan biri yaşamı boyunca kansere yakalanıyor ve 8 erkekten biri, 11 
kadından biri kanser sebebiyle hayatını kaybediyor” açıklamasında bulun-
du.

İlk 10 kanser tüm kanserlerin yaklaşık yüzde 
60’ını ve kanserden ölümlerin yüzde 70’ini 
oluşturuyor. 2020 yılında ilk defa meme 
kanserinin yüzde 11.7 ile dünyada en sık 
rastlanan kanser olduğunu ve her 8 vaka-
dan birinin meme kanseri olduğunu vurgu-
layan Anadolu Sağlık Merkezi Medikal On-
koloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Ona 
benzer bir sıklıkta, yüzde 11.4 ile akciğer 
kanseri gözleniyor ve onları sırasıyla yüzde 
10 ile kalın bağırsak kanseri, yüzde 7.3 ile 
prostat kanseri ve yüzde 5.6 ile mide kanseri 
takip ediyor” dedi.

Kansere bağlı ölümlerde akciğer kanseri 
ilk sırada

Kansere bağlı ölümlerde akciğer kanserinin 
yüzde 18 ile ilk sırada yer aldığına dikkat çe-
ken Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ser-
dar Turhal, “Kalın bağırsak kanseri yüzde 9.4 
ile ikinci sırada, karaciğer kanseri yüzde 8.3 
ile üçüncü sırada, mide kanseri yüzde 7.7 ile 
dördüncü sırada ve meme kanseri de yüzde 
6.9 ile beşinci sırada yer alıyor” açıklamasın-
da bulundu. 

Erkeklerde akciğer kanseri, kadınlarda 
ise meme kanseri ölüme yol açıyor

Erkeklerde en sık görülen ve ölüme yol açan 
kanserin akciğer kanseri olduğunu belir-
ten Prof. Dr. Serdar Turhal, “Onu, görülme 
sıklığında prostat ve kalın bağırsak kanse-
ri izlerken, ölüme yol açma sıklığında ise 
karaciğer kanseri ve kalın bağırsak kanseri 
izliyor” dedi. Kadınlarda ise en sık görülen 
(her 4 vakadan biri) ve ölüme yol açan (her 6 
ölümden biri) kanserin meme kanseri oldu-
ğunu söyleyen Prof. Dr. Serdar Turhal, “Onu, 
görülme sıklığında kalın bağırsak kanseri ve 

akciğer kanseri, ölüme yol açmada ise akci-
ğer kanseri ve kalın bağırsak kanseri izliyor” 
dedi.

2040 yılında 28.4 milyon kişiye yeni kan-
ser tanısının konacağı tahmin ediliyor

Meme kanseri artışındaki ana sebepler ara-
sında daha geç yaşta çocuk sahibi olunması, 

daha az çocuk doğurulması, artan obezite 
ve hareketsiz yaşamın düşünüldüğünün 
altını çizen Prof. Dr. Serdar Turhal, “Mev-
cut trend korunursa 2040 yılında yüzde 47 
artışla 28.4 milyon kişiye yeni kanser tanısı 
konulacağı hesaplanıyor. Bu artıştan en çok 
etkilenecek ülkelerin ise düşük ve orta in-
sani gelişmişlik grubundaki ülkeler olması 
öngörülüyor” dedi.
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Doç. Dr. Elif Hakko
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı 

COVID-19’UN YENİ MUTASYONU DAHA 
HIZLI YAYILIYOR 

COVID-19 salgınıyla mücadele tüm dünyada son hızla devam eder-
ken; son zamanlarda virüsün mutasyona, yani değişime uğradığı bil-
gisi de tüm dünyada endişeye neden oldu. Salgının devam etmesi 
ve virüsün genomundaki değişikliğin beklenen bir sonuç olduğunu 
belirten Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. 
Dr. Elif Hakko, “Bu zamana kadar virüste çok sayıda mutasyon mey-
dana geldi ancak son zamanlarda gerçekleşen mutasyonun diğer 
mutasyonlara göre daha hızlı yayıldığını söyleyebiliriz. Salgın, dünya 
nüfusunun büyük çoğunluğunun doğal bağışıklığı veya aşılanması ta-
mamlanana kadar sürecek. Bu süre de henüz tam olarak kestirilemi-
yor. Ancak 2021 yılı da çok kolay bir yıl olmayacak diyebiliriz” açıkla-
masında bulundu. 

Şu ana kadar henüz kesinleşmiş bir bil-
ginin olmadığını ancak Coronavirus’un 
diğer geçirdiği mutasyonlardan farklı 
olarak yeni mutasyonla daha hızlı yayıl-
dığına dikkat çeken Anadolu Sağlık Mer-
kezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. 
Dr. Elif Hakko, “Bu zamana kadar virüste 
çok sayıda mutasyon meydana gelmesine 
rağmen bu mutasyonların virüs üzerinde 
önemli bir etkisi olmadı. Ancak son geçi-
rilen mutasyon, virüsün insan hücrelerine 
girişini sağlayan S proteinini kodlayan gen 
üzerinde gerçekleşerek B117 varyantını 
ortaya çıkardı” dedi. 

Mevcut aşılar mutasyondan etkilenmi-
yor

Peki aşılar virüsün yeni mutasyonuna 
karşı ne kadar etkili? Mevcut aşıların bu 
mutasyondan etkilenmediğini belirten En-
feksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif 
Hakko, “Özellikle mRNA aşıları çok kısa 
zamanda yeni mutasyona karşı yeniden 
kodlanarak üretiliyor. Ancak bu süre zar-
fında bu virüsün daha kolay bulaştığını 
düşünürsek, daha önce aldığımız önlem-
lere daha sıkı uymamamız önemli. Maske, 
mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uy-
mamız gerekiyor” açıklamasında bulundu. 

Tüm mutasyonlar ciddiye alınmalı

Mutasyon geçirmiş virüsün özellikle 20 
yaş altı çocuklarda da enfeksiyona neden 
olduğunun düşünüldüğüne dikkat çeken 
Doç. Dr. Elif Hakko, “Her ne kadar bu yaş 
grubu hastalığı hafif geçirse de özellikle 
kronik hastalığı olan çocuklar risk altında. 
Elbette çocuklar ailelerine ve diğer çocuk-

lara bulaştırabilir ve daha fazla insanın hasta olmasına neden olabilirler. Ne kadar çok kişi 
hasta olursa ağır hastalık ve ölüm oranları da o kadar artar. O nedenle tüm mutasyonlar 
ciddiye alınmalıdır” şeklinde konuştu. 
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 351.489 1 ANKAmall AVM 532.663 1 Mavibahçe AVM 350.903
2 City's Nişantaşı AVM 318.680 2 Forum Ankara Outlet 132.858 2 TerraCity AVM 335.363
3 İstanbul Cevahir AVM 238.877 3 ACity Outlet 93.796 3 Espark AVM 130.462
4 Kanyon AVM 231.977 4 Kentpark AVM 69.748 4 Park Afyon AVM 129.374
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 195.087 5 Cepa AVM 69.003 5 Samsun Piazza AVM 124.484
6 İsfanbul AVM 191.070 6 Gordion AVM 63.452 6 Kulesite AVM 114.526
7 Marmara Park AVM 178.947 7 Next Level AVM 54.056 7 Forum Mersin AVM 107.462
8 Emaar Square Mall 149.403 8 Atlantis AVM 48.893 8 Forum Kayseri AVM 107.069
9 Trump AVM 141.512 9 Taurus AVM 48.281 9 Gebze Center 104.459

10 Mall of İstanbul 113.035 10 Nata Vega Outlet 40.775 10 Forum Gaziantep AVM 104.412
11 İstinyePark AVM 108.392 11 One Tower AVM 39.716 11 Forum Bornova AVM 101.718
12 Aqua Florya AVM 102.856 12 Antares AVM 37.333 12 MarkAntalya AVM 93.104
13 Brandium AVYM 102.161 13 Podium Ankara AVM 37.016 13 Özdilek Bursa AVM 91.163
14 Buyaka AVM 101.830 14 Arcadium AVM 34.275 14 Forum Trabzon AVM 90.704
15 Zorlu Center 101.440 15 Anatolium Ankara AVM 31.287 15 Antalya Migros AVM 89.757
16 Maltepe Park AVM 99.913 16 Kızılay AVM 26.797 16 ÖzdilekPark Antalya AVM 83.119
17 Torium AVM 94.224 17 Panora AVYM 25.917 17 Outlet Center İzmit 81.060
18 Palladium AVM 90.936 18 365 AVM 23.360 18 Point Bornova AVM 78.194
19 Viaport Asia Outlet 88.893 19 Atakule AVM 22.150 19 MalatyaPark AVM 76.047
20 Tepe Nautilus AVM 86.842 20 Tepe Prime Avenue 20.729 20 Kent Meydanı AVM 58.910

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 56.559 1 ANKAmall AVM 12.650 1 Özdilek Bursa AVM 29.065
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 55.279 2 Antares AVYM 6.797 2 Park Afyon AVM 7.107
3 Kanyon AVM 48.767 3 Kentpark AVM 4.706 3 TerraCity AVM 7.001
4 Emaar Square Mall 18.353 4 Tepe Prime Avenue 4.419 4 Sera Kütahya AVM 5.916
5 Capitol AVM 14.247 5 Cepa AVM 3.426 5 HighWay Outlet AVM 5.776
6 Buyaka AVM 13.064 6 Armada AVM 3.393 6 Kayseri Park AVYM 5.285
7 İstinyePark AVM 9.965 7 Gordion AVM 2.703 7 MalatyaPark AVM 4.832
8 Zorlu Center 7.980 8 Atlantis AVM 2.573 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.671
9 Astoria AVM 7.658 9 Next Level AVM 2.021 9 Deepo Outlet Center 3.518

10 Akasya AVM 7.392 10 Arcadium AVM 1.861 10 Korupark AVM 3.285
11 Sapphire Çarşı 5.386 11 365 AVM 1.713 11 Forum Mersin AVM 3.201
12 ArenaPark AVYM 5.236 12 Forum Ankara Outlet 1.654 12 Espark AVM 3.123
13 Palladium AVM 5.036 13 Bilkent Center AVM 1.633 13 17 Burda AVM 2.748
14 Marmara Forum AVM 4.946 14 Anatolium Ankara AVM 1.350 14 Antalya Migros AVM 2.745
15 İsfanbul AVM 4.927 15 One Tower AVM 1.105 15 Outlet Center İzmit 2.427
16 Galleria Ataköy AVM 4.734 16 Gimart Outlet 974 16 Palladium Antakya AVM 2.272
17 Watergarden İstanbul 4.357 17 ACity Outlet 908 17 Bursa Kent Meydanı AVM 2.096
18 Kozzy AVM 4.347 18 Park Vera AVM 562 18 Oasis AVM 2.084
19 ArmoniPark Outlet Center 4.101 19 Kızılay AVM 338 19 Forum Bornova AVM 2.061
20 Forum İstanbul AVYM 3.996 20 Metromall AVM 284 20 Sanko Park AVM 2.024

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 84.601 1 ANKAmall AVM 115.243 1 TerraCity AVM 78.027
2 Zorlu Center 78.679 2 Antares AVYM 38.322 2 Mavibahçe AVM 72.685
3 İsfanbul AVM 53.937 3 ACity Outlet 32.244 3 M1 Adana AVM 54.882
4 İstinyePark AVM 52.918 4 Nata Vega Outlet 31.781 4 Optimum - İzmir 46.565
5 Watergarden İstanbul 48.906 5 Cepa AVM 30.545 5 Kulesite AVM 46.313
6 Buyaka AVM 47.708 6 Gordion AVM 28.289 6 41 Burda AVM 45.011
7 Mall of İstanbul 45.701 7 Armada AVM 24.901 7 Park Afyon AVM 41.951
8 Vadistanbul AVM 45.249 8 Kentpark AVM 23.661 8 Westpark Outlet AVM 34.452
9 City's Nişantaşı AVM 43.688 9 Metromall AVM 22.372 9 Point Bornova AVM 32.139

10 212 İstanbul Power Outlet 42.269 10 Podium Ankara AVM 22.121 10 17 Burda AVM 31.332
11 Forum İstanbul AVYM 41.251 11 Panora AVYM 21.344 11 Forum Bornova AVM 31.307
12 Akyaka Park AVM 38.214 12 Atlantis AVM 21.141 12 Özdilek Bursa AVM 31.083
13 Kanyon AVM 37.867 13 Atakule AVM 19.723 13 Agora AVM 30.426
14 Maltepe Park AVM 36.063 14 Taurus AVM 17.091 14 39 Burda AVM 29.866
15 Hilltown AVM 35.342 15 Arcadium AVM 15.873 15 Agora Antalya AVM 28.651
16 Venezia Mega Outlet 33.395 16 Forum Ankara Outlet 15.258 16 Antalya Migros AVM 28.441
17 Marmara Park AVM 33.050 17 One Tower AVM 13.847 17 Mall of Antalya AVM 27.715
18 İstanbul Cevahir AVM 30.265 18 Bilkent Station AVM 13.530 18 10Burda AVM 27.632
19 Trump AVM 29.684 19 Next Level AVM 9.794 19 01Burda AVM 26.950
20 Meydan İstanbul AVM 27.657 20 Kartaltepe AVM 7.724 20 Kent Meydanı AVM 26.845
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 351.489 1 ANKAmall AVM 532.663 1 Mavibahçe AVM 350.903
2 City's Nişantaşı AVM 318.680 2 Forum Ankara Outlet 132.858 2 TerraCity AVM 335.363
3 İstanbul Cevahir AVM 238.877 3 ACity Outlet 93.796 3 Espark AVM 130.462
4 Kanyon AVM 231.977 4 Kentpark AVM 69.748 4 Park Afyon AVM 129.374
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 195.087 5 Cepa AVM 69.003 5 Samsun Piazza AVM 124.484
6 İsfanbul AVM 191.070 6 Gordion AVM 63.452 6 Kulesite AVM 114.526
7 Marmara Park AVM 178.947 7 Next Level AVM 54.056 7 Forum Mersin AVM 107.462
8 Emaar Square Mall 149.403 8 Atlantis AVM 48.893 8 Forum Kayseri AVM 107.069
9 Trump AVM 141.512 9 Taurus AVM 48.281 9 Gebze Center 104.459

10 Mall of İstanbul 113.035 10 Nata Vega Outlet 40.775 10 Forum Gaziantep AVM 104.412
11 İstinyePark AVM 108.392 11 One Tower AVM 39.716 11 Forum Bornova AVM 101.718
12 Aqua Florya AVM 102.856 12 Antares AVM 37.333 12 MarkAntalya AVM 93.104
13 Brandium AVYM 102.161 13 Podium Ankara AVM 37.016 13 Özdilek Bursa AVM 91.163
14 Buyaka AVM 101.830 14 Arcadium AVM 34.275 14 Forum Trabzon AVM 90.704
15 Zorlu Center 101.440 15 Anatolium Ankara AVM 31.287 15 Antalya Migros AVM 89.757
16 Maltepe Park AVM 99.913 16 Kızılay AVM 26.797 16 ÖzdilekPark Antalya AVM 83.119
17 Torium AVM 94.224 17 Panora AVYM 25.917 17 Outlet Center İzmit 81.060
18 Palladium AVM 90.936 18 365 AVM 23.360 18 Point Bornova AVM 78.194
19 Viaport Asia Outlet 88.893 19 Atakule AVM 22.150 19 MalatyaPark AVM 76.047
20 Tepe Nautilus AVM 86.842 20 Tepe Prime Avenue 20.729 20 Kent Meydanı AVM 58.910
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1 City's Nişantaşı AVM 56.559 1 ANKAmall AVM 12.650 1 Özdilek Bursa AVM 29.065
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 55.279 2 Antares AVYM 6.797 2 Park Afyon AVM 7.107
3 Kanyon AVM 48.767 3 Kentpark AVM 4.706 3 TerraCity AVM 7.001
4 Emaar Square Mall 18.353 4 Tepe Prime Avenue 4.419 4 Sera Kütahya AVM 5.916
5 Capitol AVM 14.247 5 Cepa AVM 3.426 5 HighWay Outlet AVM 5.776
6 Buyaka AVM 13.064 6 Armada AVM 3.393 6 Kayseri Park AVYM 5.285
7 İstinyePark AVM 9.965 7 Gordion AVM 2.703 7 MalatyaPark AVM 4.832
8 Zorlu Center 7.980 8 Atlantis AVM 2.573 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.671
9 Astoria AVM 7.658 9 Next Level AVM 2.021 9 Deepo Outlet Center 3.518

10 Akasya AVM 7.392 10 Arcadium AVM 1.861 10 Korupark AVM 3.285
11 Sapphire Çarşı 5.386 11 365 AVM 1.713 11 Forum Mersin AVM 3.201
12 ArenaPark AVYM 5.236 12 Forum Ankara Outlet 1.654 12 Espark AVM 3.123
13 Palladium AVM 5.036 13 Bilkent Center AVM 1.633 13 17 Burda AVM 2.748
14 Marmara Forum AVM 4.946 14 Anatolium Ankara AVM 1.350 14 Antalya Migros AVM 2.745
15 İsfanbul AVM 4.927 15 One Tower AVM 1.105 15 Outlet Center İzmit 2.427
16 Galleria Ataköy AVM 4.734 16 Gimart Outlet 974 16 Palladium Antakya AVM 2.272
17 Watergarden İstanbul 4.357 17 ACity Outlet 908 17 Bursa Kent Meydanı AVM 2.096
18 Kozzy AVM 4.347 18 Park Vera AVM 562 18 Oasis AVM 2.084
19 ArmoniPark Outlet Center 4.101 19 Kızılay AVM 338 19 Forum Bornova AVM 2.061
20 Forum İstanbul AVYM 3.996 20 Metromall AVM 284 20 Sanko Park AVM 2.024
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2 Zorlu Center 78.679 2 Antares AVYM 38.322 2 Mavibahçe AVM 72.685
3 İsfanbul AVM 53.937 3 ACity Outlet 32.244 3 M1 Adana AVM 54.882
4 İstinyePark AVM 52.918 4 Nata Vega Outlet 31.781 4 Optimum - İzmir 46.565
5 Watergarden İstanbul 48.906 5 Cepa AVM 30.545 5 Kulesite AVM 46.313
6 Buyaka AVM 47.708 6 Gordion AVM 28.289 6 41 Burda AVM 45.011
7 Mall of İstanbul 45.701 7 Armada AVM 24.901 7 Park Afyon AVM 41.951
8 Vadistanbul AVM 45.249 8 Kentpark AVM 23.661 8 Westpark Outlet AVM 34.452
9 City's Nişantaşı AVM 43.688 9 Metromall AVM 22.372 9 Point Bornova AVM 32.139

10 212 İstanbul Power Outlet 42.269 10 Podium Ankara AVM 22.121 10 17 Burda AVM 31.332
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12 Akyaka Park AVM 38.214 12 Atlantis AVM 21.141 12 Özdilek Bursa AVM 31.083
13 Kanyon AVM 37.867 13 Atakule AVM 19.723 13 Agora AVM 30.426
14 Maltepe Park AVM 36.063 14 Taurus AVM 17.091 14 39 Burda AVM 29.866
15 Hilltown AVM 35.342 15 Arcadium AVM 15.873 15 Agora Antalya AVM 28.651
16 Venezia Mega Outlet 33.395 16 Forum Ankara Outlet 15.258 16 Antalya Migros AVM 28.441
17 Marmara Park AVM 33.050 17 One Tower AVM 13.847 17 Mall of Antalya AVM 27.715
18 İstanbul Cevahir AVM 30.265 18 Bilkent Station AVM 13.530 18 10Burda AVM 27.632
19 Trump AVM 29.684 19 Next Level AVM 9.794 19 01Burda AVM 26.950
20 Meydan İstanbul AVM 27.657 20 Kartaltepe AVM 7.724 20 Kent Meydanı AVM 26.845
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20 Tepe Nautilus AVM 86.842 20 Tepe Prime Avenue 20.729 20 Kent Meydanı AVM 58.910

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 56.559 1 ANKAmall AVM 12.650 1 Özdilek Bursa AVM 29.065
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 55.279 2 Antares AVYM 6.797 2 Park Afyon AVM 7.107
3 Kanyon AVM 48.767 3 Kentpark AVM 4.706 3 TerraCity AVM 7.001
4 Emaar Square Mall 18.353 4 Tepe Prime Avenue 4.419 4 Sera Kütahya AVM 5.916
5 Capitol AVM 14.247 5 Cepa AVM 3.426 5 HighWay Outlet AVM 5.776
6 Buyaka AVM 13.064 6 Armada AVM 3.393 6 Kayseri Park AVYM 5.285
7 İstinyePark AVM 9.965 7 Gordion AVM 2.703 7 MalatyaPark AVM 4.832
8 Zorlu Center 7.980 8 Atlantis AVM 2.573 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.671
9 Astoria AVM 7.658 9 Next Level AVM 2.021 9 Deepo Outlet Center 3.518

10 Akasya AVM 7.392 10 Arcadium AVM 1.861 10 Korupark AVM 3.285
11 Sapphire Çarşı 5.386 11 365 AVM 1.713 11 Forum Mersin AVM 3.201
12 ArenaPark AVYM 5.236 12 Forum Ankara Outlet 1.654 12 Espark AVM 3.123
13 Palladium AVM 5.036 13 Bilkent Center AVM 1.633 13 17 Burda AVM 2.748
14 Marmara Forum AVM 4.946 14 Anatolium Ankara AVM 1.350 14 Antalya Migros AVM 2.745
15 İsfanbul AVM 4.927 15 One Tower AVM 1.105 15 Outlet Center İzmit 2.427
16 Galleria Ataköy AVM 4.734 16 Gimart Outlet 974 16 Palladium Antakya AVM 2.272
17 Watergarden İstanbul 4.357 17 ACity Outlet 908 17 Bursa Kent Meydanı AVM 2.096
18 Kozzy AVM 4.347 18 Park Vera AVM 562 18 Oasis AVM 2.084
19 ArmoniPark Outlet Center 4.101 19 Kızılay AVM 338 19 Forum Bornova AVM 2.061
20 Forum İstanbul AVYM 3.996 20 Metromall AVM 284 20 Sanko Park AVM 2.024

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 84.601 1 ANKAmall AVM 115.243 1 TerraCity AVM 78.027
2 Zorlu Center 78.679 2 Antares AVYM 38.322 2 Mavibahçe AVM 72.685
3 İsfanbul AVM 53.937 3 ACity Outlet 32.244 3 M1 Adana AVM 54.882
4 İstinyePark AVM 52.918 4 Nata Vega Outlet 31.781 4 Optimum - İzmir 46.565
5 Watergarden İstanbul 48.906 5 Cepa AVM 30.545 5 Kulesite AVM 46.313
6 Buyaka AVM 47.708 6 Gordion AVM 28.289 6 41 Burda AVM 45.011
7 Mall of İstanbul 45.701 7 Armada AVM 24.901 7 Park Afyon AVM 41.951
8 Vadistanbul AVM 45.249 8 Kentpark AVM 23.661 8 Westpark Outlet AVM 34.452
9 City's Nişantaşı AVM 43.688 9 Metromall AVM 22.372 9 Point Bornova AVM 32.139

10 212 İstanbul Power Outlet 42.269 10 Podium Ankara AVM 22.121 10 17 Burda AVM 31.332
11 Forum İstanbul AVYM 41.251 11 Panora AVYM 21.344 11 Forum Bornova AVM 31.307
12 Akyaka Park AVM 38.214 12 Atlantis AVM 21.141 12 Özdilek Bursa AVM 31.083
13 Kanyon AVM 37.867 13 Atakule AVM 19.723 13 Agora AVM 30.426
14 Maltepe Park AVM 36.063 14 Taurus AVM 17.091 14 39 Burda AVM 29.866
15 Hilltown AVM 35.342 15 Arcadium AVM 15.873 15 Agora Antalya AVM 28.651
16 Venezia Mega Outlet 33.395 16 Forum Ankara Outlet 15.258 16 Antalya Migros AVM 28.441
17 Marmara Park AVM 33.050 17 One Tower AVM 13.847 17 Mall of Antalya AVM 27.715
18 İstanbul Cevahir AVM 30.265 18 Bilkent Station AVM 13.530 18 10Burda AVM 27.632
19 Trump AVM 29.684 19 Next Level AVM 9.794 19 01Burda AVM 26.950
20 Meydan İstanbul AVM 27.657 20 Kartaltepe AVM 7.724 20 Kent Meydanı AVM 26.845

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM
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Aşklar kimi zaman şarkılarda kimi zaman-
da filmlerde ölümsüz oluyor. Biz de 14 

Şubat’ı aşkı en güzel anlatan şarkıların ses-
lerine sorduk. Türk Sanat Müziği tarzındaki 
Assolist albümü ile Avrupa listelerine giren 
Opera sanatçısı ve oyuncu Efruze, Klasik 
eğitimi ile poptan caz’a söyediği farklı dil-
lerdeki şarkılarla dünya müziğinin seçkin 
repertuvarını yıllardır dinleyici ile buluşturan 
Barbaros, Kendi yazdığı şarkıları seslendiren 
ve son şarkısı “Derin Yemin”le aşkı anlatan 
Ezgi Ayçe ve 24 yaşına 100’e yakın beste sığ-
dıran son şarkısı “Menekşem” ile dinleyici ile 
buluşan Ragıb Narin aşkı anlattı.

EFRUZE

Sizi Türk Sanat Müziği ile dinliyoruz. As-
lında Opera Sanatçısınınız sizce hem Ope-
rada hem de Türk sanat müziğinde aşkı 
en güzel anlatan şarkı hangisi? Neden?

Türk Sanat Müziği engin bir okyanus. Aşkı 
anlatan çok değerli eserler var. Ama benim 
en çok sevdiğim “Gözleri Aşka Gülen” şarkısı 
sanırım. Sevgili Gündoğdu Duran hocamıza 
ait. Benim için aşkı en güzel anlatan şarkı di-
yebilirim. 

Opera aryasına gelince, belki de dünyanın 
en meşhur aryalarından biri Georges Bizet’in 
Carmen operasından “Habanera”. Aşkın 
uçsuz bucaksız, özgür olduğunu anlatır ki 
sözleri beni her zaman çok etkilemiştir. Aynı 
zamanda aşkın ele avuca sığmaz ve isyankar 
olduğunu anlatır. 

Aynı zamanda bir annesiniz. Aşkın farklı 
hallerini yaşadınız. Eşinize ve çocuklarını-
za olan aşkınızı nasıl tanımlarsınız? 

Aşk benim için tek bir kişiye duyulan duygu-
dan daha büyük bir anlam taşıyor. Mesela 

Kimi çiçeklerine, kimi işine, kimi beslediği 
hayvanlara tutku ile bağlı olabilir ve bunun 
da adı aşk olabilir. Bir kadın olarak anne ol-
duktan sonra tabii ki insanın hayatı değişiyor 
ve eşiyle olan ilişkisi de başka bir boyuta ta-
şınıyor. O sevgi çok daha fazla büyüyor ve 
pekişiyor.

BARBAROS

İlk aşkınızı hatırlıyor musunuz?

İlk aşkımda anaokulundaydım. Çok hayal 
meyal hatırlıyorum. Çok heyecanlandığımı 
ve hep yanında olmak istedigimi hatırlıyo-
rum.

Aşk sizce zamanla şekil değiştiriyor mu?

Hiç bir şey ölmez, her sey yaşar ve sadece 
şekil değiştirir. Aşk da kaybolmuyor. Za-
manla sevgi, koruma iç güdüsü, şefkat gibi 
duygularla büyüyor.

Sevgililer günü sizin için ne ifade ediyor?

Sevgililer günü, sadece sevgili diyebilece-
giniz her kim varsa, onunla beraber güzel 
zaman geçirmek için tatlı bir bahane.

EZGİ AYÇE

İlk olarak Yarım Sevda şarkısı ile tanımış-
tık sizi. Aşklar sizce neden yarım kalıyor?

Aşklar yarım kalınca aşk oluyor gibi geliyor 
bana çünkü yaşananlar yarım kalıyor. Ta-
mamlanınca aşk sevgiye dönüşüyor. O da 

güzel tabii ama aşk artık şekil değiştirmiş 
oluyor. Yarım kalan aşklar ya egoların kur-
banı oluyor ya da kader kurbanı.

Son şarkınız Derin Yeminde de aşık bir 
kadını dinliyoruz. Sizce müzik aşk olma-
dan olmaz mı? Ezgi Ayçe aşkı nasıl anla-
tır?

Aşk olmadan şarkı yazılır tabi, kendini o duy-
gunun içinde hayal ederek de şarkı yazabilir 
insan ama bu her zaman çok kolay değildir. 
Daha zevkli ve doğal olanı aşkın içinde ya-
narken o duyguları yansıtabilmektir. Bana 
göre aşkın bir kendinden çıkma halidir, içi 
dolu bir silahı vurulmak uğruna sevdiğinin 
eline vermektir, kendinden vazgeçme ha-
lidir, inanılmaz bir afrodizyak ve ilaçtır. Her 
derde deva bir şeydir aşk. Tüm sorulara ce-
vaptır.

RAGIB NARİN

100 ü aşkın besteniz var. Sizi en çok etkile-
yen esinlendiğiniz aşk hikayesi kime ait? 

Kaynağım sanırım iyi bir gözlemci olmam. 
Bu şarkıların yazıldığı biri değil, birileri var. 
Abimin yaşadığı bir aşk, sokakta gördüğüm 
bir çift, çok duygusal bulduğum ve etkisinde 
kaldığım bir film, yaşadığım ve aşk sandığım 
bazı ilişki tecrübelerim hepsi bana ilham olu-
yor. Aile şirketimizle ticaretle uğraştığım için 
2 yıl gibi bir sürede 35 ülke gezdim. Gitarım 
da benimle dünyayı dolaştı diyebilirim. Son 
şarkım Menekşem de bir aşk şarkısı. Aşık 
olduğu kişiye methiyeler düzen bir erkeğin 
hikayesini anlatıyor.  O kadar seviyor ki şarkı 
biterken sevgilisine evlen benimle diyor.

Şarkılarınızda sevdiğiniz kişiye evlenme 
teklif edecek kadar cesursunuz. Peki ger-
çek hayatta nasıl bir aşıksınız?

Aslında çok melankolik sayılmam daha çok 
mantığımla hareket ederim ama enterasan 
bir şekilde bir o kadar da duygusal bir insa-
nım. Şarkılarımdaki kimi zaman benim, kimi 
zaman yakın çevremde gördüklerim kimi za-
mansa sadece hayallerim. 

YILDIZLAR AŞKI 
ANLATIYOR
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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.

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.

4 Şubat Dünya Kanser Günü 

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

Tarihte Bu Ay Neler Oldu

Tarih Motto /MALL&MOTTO 

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.
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"Wraith Kryptos, eşi benzeri olmayan bir 
Rolls-Royce Koleksiyonu. Kriptografik bir 
şifre ile gömülü, gizem ve entrika ile dolu.

Rolls-Royce Motor Cars, kısa süre önce or-
taya çıkardığı Wraith Kryptos Koleksiyonu 
ile ilgili ilk ipucunu açıkladı.

Torsten Müller-Ötvös, CEO, Rolls-Royce 
Motor Cars ;

‘’Dünyanın her yerinden arabalarını almaya 
başlayan müşteriler için ilk ipucunu açıklı-
yoruz. Her Rolls-Royce motorlu arabanın 
kaputunu süsleyen Spirit of Ecstasy, bu 
kodu ortaya çıkarmanın anahtarını elinde 

tutuyor. KRYPTOS kelimesi SOE tabanının 
etrafına şifre ile kazınmış ve bu bilgilerle 
müşterilerin kriptografik yolculuklarına baş-
lamalarına olanak sağlıyor. Bu kodu çözen 
ilk müşteri, olağanüstü yetenekleri nede-
niyle Rolls-Royce'dan benzersiz bir hediye 
alacak! " dedi.

Dünyanın dört bir yanındaki müşteriler 
son derece sınırlı Wraith Kryptos arabala-
rını almaya başladıkça, motorlu arabanın 
iç ve dış kısmındaki Bespoke unsurlarında 
bulunan gizemli mesajları çözmeye başla-
yacaklar. Temmuz 2020'de tanıtılan Wraith 
Kryptos Koleksiyonu'ndaki 50 arabanın her 
biri, Rolls-Royce Bespoke Tasarımcısı Katrin 

Lehmann tarafından oluşturulan bir şifre ile 
süslendi. Daha önce Lehmann, "anahtarı" 
bulmanın gizemli kodu ortaya çıkarmanın 
ilk adımı olduğunu söylemişti. Rolls-Royce, 
bugüne kadar başarılı bir şifre çözme işle-
mi yapmadan bu esrarengiz koleksiyonda-
ki Spirit of Ecstasy’nin KRYPTOS kelimesini 
kod olarak gizlediğini ortaya koyuyor. Bu 
yedi deşifre edilmiş karakter, müşterilere 
Wraith Kryptos'un karmaşık ön panosun-
daki bu harfleri tanımlamaya başlarken ke-
şif yolculuklarında yardımcı olacak. Benzer 
şekilde, koltuk başlıklarındaki nakış, şifrede 
oluşturulmuş RR monogramı olarak çevrilir. 
Bespoke ekibi, bu ipuçları ile birlikte, sahip-
lerin şifreleri denemesine olanak tanıyan bir 
"giriş" sağlayabileceğini umuyor. 

Müşteriler, Şubat 2021'den itibaren mar-
kanın Whispers uygulaması aracılığıyla 
kodu kırma çabalarını göndermeye davet 
edilecekler. Bulmacayı ilk tamamlayan kişi-
ye benzersiz ve prestijli bir ödül verilecek. 
Goodwood, West Sussex'teki Rolls-Royce 
fabrikasında sadece iki kişi şifrenin tam çö-
zünürlüğünü biliyor. Tasarımcı ve İcra Kuru-
lu Başkanı. Cevap, CEO’nun kasasında kapalı 
bir zarf içinde saklı.

ROLLS-ROYCE GİZEMLİ WRAITH KRYPTOS KODUNA
 DAİR İLK İPUCUNU AÇIKLADI
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T I K L AY I N  H A B E R S İ Z  K A L M AY I N !
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