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MALL&MOTTOMALL&MOTTOMALL&MOTTO
METE BUYURGAN

ÜLKER CEO’SU
ŞİRKETİMİZ 2021’İN İLK ÇEYREĞİNİ

 2,7 MİLYAR TL CİROYLA KAPATTI.

CAN ÇAKA
ANADOLU EFES CEO’SU

İLK ÇEYREKTE YILA GÜÇLÜ
 BİR BAŞLANGIÇ YAPMAMIZ BİZİ

 CESARETLENDİRDİ.

HÜSEYİN ALTAŞ
AYD BAŞKANI

PANDEMİNİN TÜMÜYLE KONTROL
 ALTINA ALINMASI VE HAYATIN

 NORMALE DÖNMESİ HEPİMİZİN 
ORTAK ARZUSU. 

SİNAN ÖNCEL
BMD BAŞKANI

KİRA DÜZENLEMESİ HEM 
OMUZLARIMIZDAKİ 

YÜKÜ KALDIRIR HEM DE 
TARTIŞMALARI SONLANDIRIR.

PERAKENDE GÜNLERİ START VERİYOR

NTS DANIŞMANLIK 14.YILINI KUTLUYOR
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LEVENT ÇAKIROĞLU
KOÇ HOLDİNG CEO’SU

“2021 YILINA TÜM SEKTÖRLERDE  
GÜÇLÜ BIR BAŞLANGIÇ YAPTIK.”

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.

Sevgili Mall&Motto Okuyucuları, yeni bir sayımız ile haziran 
ayında da karşınızdayız.

Bu ay çok hareketli geçecek, aya 2-3 Haziran Perakende 
Günleri ile başlıyoruz. Haliç Kongre Merkezi’nde sektörün 
kalbi atacak. Uzun zamandır birbirlerini görmeyen sektör bol 
bol sohbet edecek gibi görünüyor.

Ülkemizde ise tam kapanma ardından vaka sayıları düşünce 
aşamalı normalleşme ile birlikte kapalı birçok işletmenin 
açılacak olması ekonomi için birçok alanda tekrar hareketlilik 
sağlayacak. AVM’ler olarak bizimde beklentimiz cumartesi ve 
pazar günleri yaşanan kısıtlamanın kaldırılması. Hafta sonu 
satışların %60’ı gerçekleşirken bu günlerin kapalı olması hem 
AVM’ler hem de kiracılar için önemli bir kayıptı.

Haziran ile birlikte aşılamanın da hız kazanacağı bilgisi ile 
olumlu bekleyiş bu bağlamda da yükseldi. 120 Milyon aşı 
ile ilgili anlaşmanın imza altına alınması şüphesiz piyasalarda 
çok olumlu karşılandı.

Toparlarsak umut dolu bir aya giriyoruz. Bizde umut ediyoruz 
ki haziran ayı ile birlikte tüm sektörlerde birlik bolluk ve 
bereket olsun.
Sizleri PG’ deki standımıza bekliyoruz unutmadan…

İyi Okumalar…

   

İMTİYAZ SAHİBİ
Farkındalık Stüdyosu

FS Reklam Tanıtım Org.Hiz.Ltd.Şti

KÜNYE

Genel Direktör
C.Serhat TÜRKKAN



Genel Direktör

D ü n y a y ı  ş e k i l l e n d i r e n  s u  v e  r ü z g a r d ı r.

Ya t ı r ım l a r ın ı z ı  ş e k i l l e n d i r e n  

d oğ r u  t e r c i h l e r i n i z d i r.

www.nts-avm.com  / ntsdanismanlik



"Şirketimiz 2021’in ilk çeyreğini 2,7 milyar TL 
ciroyla kapattı.”

"Pandeminin tümüyle kontrol altına alınması ve 
hayatın normale dönmesi hepimizin ortak arzusu.”

“İlk çeyrekte yıla güçlü bir başlangıç yapmamız 
bizi cesaretlendirdi."

“Kira düzenlemesi hem omuzlarımızdaki 
yükü kaldırır hem de tartışmaları sonlandırır.”

“Avm’lerin bizi konuşuyor olması beni ciddi 
heyecanlandırıyor."

“Sektör olarak zor günler geçirmiş olsak da 
günün sonunda pandeminin bizlere ciddi 
öğretileri oldu.”

İçİndekİlerİçİndekİler
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Norm Construction services to several 
brands which are known and has 
branches in all around of the world.

normconstructionwww.normconstruction.com.tr
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ÜLKER’IN 2021 İLK ÇEYREK CİROSU 
2,7 MILYAR TL OLDU 

Ülker Bisküvi, 2021 yılının ilk çeyreğinde satışlarını, 2020 yılının aynı dönemine göre 
yüzde 13 artırarak 2,7 milyar TL’ye ulaştırdı. İhracat ve 

yurt dışı operasyonları ise yüzde 19 büyüdü. 

Ülker Bisküvi, 2021 yılının ilk çeyreğinde 
de büyümesini devam ettirdi. Şirket, Ka-
muoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 
gönderdiği açıklamaya göre, bu yılın ilk 
çeyreğinde satışlarını 2020 yılının aynı 
dönemine göre yüzde 13 artırarak 2,7 
milyar TL ye ulaştırdı.

Pandeminin tüm dünyada olduğu gibi, 
Türkiye’de de etkisini devam ettirdiğini 
dile getiren Ülker CEO’su Mete Buyurgan, 
“Gelişmeleri yakından takip ederek, iş 
süreçlerimizde şartlara uygun değişiklik-
ler yaparak, sürece hızla uyum sağladık. 
Üretmeye ve ürünlerimizi dağıtmaya ara-
lıksız devam ederek, ekonominin çarkları-
nın işlemesi için var gücümüzle çalışıyo-
ruz” dedi. 

Buyurgan şirketin performansıyla ilgili şu 
bilgileri aktardı: 

Şirketimiz 2021’in ilk çeyreğini 2,7 mil-
yar TL ciroyla kapattı. 

Konsolide FAVÖK marjı yüzde 17 oldu. 
Güçlü karlılık performansımızda ihracat 
ve yurt dışı operasyonlarımızdaki yük-
sek performans etkili oldu.

Türkiye operasyonlarımızın ciro büyü-
mesi yüzde 10, ihracat ve yurt dışı ope-
rasyonlarımızın ciro büyümesi yüzde 
19 olarak gerçekleşti.

İhracat ve yurt dışı operasyonlarımı-
zın toplam ciro içindeki payı yüzde 40 
toplam FAVÖK içindeki payı yüzde 50 
oldu.

Türkiye’de ve faaliyet gösterdiğimiz 
tüm coğrafyalarda sürdürülebilir büyü-
memiz devam ediyor. 

Türkiye’de ve yurt dışı pazarlarımız-
da, güçlü pazar paylarımızı daha da 
artırdık. Ortadoğu’da bisküvideki li-
derliğimizi güçlendirerek sürdürmeyi 
hedefliyoruz. Kazakistan ve Orta Asya 
ülkelerinde de güçlü büyüme trendi-
miz devam ediyor, önümüzdeki dö-
nemde de trendin aynı şekilde sürece-
ğini öngörüyoruz.

2021 yılında da büyümemizi sürdüre-
rek; çalışanlarımız, tüketicilerimiz ve 
paydaşlarımıza odaklı; dijitalleşmeye 
ve sürdürülebilirlik projelerimize daha 
da hız vererek, yeni yatırımlar ve güçlü 
inovasyonlarla, ülkemizin kalkınma he-
deflerine destek olup, global rekabette 
güç kazanmak, bulunduğumuz pazar-
larda güçlü konumumuzu korumak ve 
liderliklerimizi devam ettirmek için ça-
lışacağız.

Mete Buyurgan
Ülker CEO’su



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ILAN-2.pdf   1   29.07.2019   16:16



10

MALL&MOTTO / Haberler

ANADOLU EFES 1. ÇEYREK KONSOLİDE 
SONUÇLARINI AÇIKLADI

Anadolu Efes, pandeminin etkilerine rağ-
men hem bira hem de meşrubat operas-
yonlarında sağladığı performans ile güçlü 
sonuçlar açıkladı. Şirketin konsolide FAVÖK 
(BMKÖ) rakamı yıllık bazda yaklaşık %140 
oranında artış ile 715 milyon TL seviyesine 

ulaştı. Şirketin (bira ve meşrubat) konsolide 
net karı ise 295 milyon TL seviyesinde ger-
çekleşti.

Anadolu Efes, Kamuoyu Aydınlatma Platfor-
mu’na (KAP) 2021 yılının ilk çeyrek finansal 

sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre; Ana-
dolu Efes konsolide satış hacmi COVID-19 
pandemisinin ilk etkilerinin görülmeye 
başlandığı geçen senenin aynı dönemine 
göre %13,2 oranında artarak 23,2 mhl se-
viyesinde gerçekleşti. 2021’in ilk çeyreğin-
de şirketin konsolide net satış gelirleri de 
%36,5 oranında artarak 6,2 milyar TL sevi-
yesine ulaştı. 

Konsolide hacim büyümesine uluslararası 
bira operasyonları ve meşrubat operas-
yonları katkı sağladı. Uluslararası bira ope-
rasyonlarında yüksek hacim artışı büyüme 
trendini devam ettiren Rusya ve BDT ülke-
lerinde gerçekleşti. Açık satış nokta payı-
nın en yüksek olduğu Türkiye bira operas-
yonlarında, pandemi nedeniyle alınan sıkı 
önlemlerden dolayı açık satış noktalarının 
kapanması, hacim performansının geçen 
yılın aynı döneminin altında kalmasına yol 
açtı. Bu yılın Mart ayında açık satış noktala-
rının geçici olarak açılması ise beklenen se-
naryonun üzerinde bir performans sağladı. 
Meşrubat operasyonları ise tüm pazarların 
sağlam performansı ile kayda değer bir 
büyüme kaydetti. Pakistan ve Ürdün bu 
büyümenin öne çıkan ana lokomotifi ol-
dular. 

Yılın ilk üç ayında uluslararası bira ve meş-
rubat operasyonel giderlerinde kaydedilen 
iyileşme sayesinde konsolide FAVÖK (Faiz, 
Amortisman, Vergi Öncesi Kar-FAVÖK) ge-
çen yıla kıyasla ciddi oranda büyüme kay-
dederek yıllık bazda %138 oranında artış ile 
715 milyon TL seviyesine ulaştı.  

Anadolu Efes CEO’su Can Çaka, 2021 birin-
ci çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili olarak 
şunları söyledi:

“İlk çeyrekte yıla güçlü bir başlangıç yap-
mamız bizi cesaretlendirdi. Bunun yanında 
yılın ikinci yarısına kadar sürdürülebilir bir 
normalleşme olmasını da beklemiyoruz. 
Ancak, bu yılki hedeflerimize ulaşmak için 
zorlukların üstesinden gelmeye hazırız. 
Salgının etkisini hafifletmek ve COVID-19 
sonrası dönemde karlı büyümeyi sağlamak 
hedefiyle güçlü yönlerimizi geliştirmek için 
stratejik önceliklerimize odaklanıyoruz. 
Güçlü marka portföyümüz, ihtiyatlı yatırım-
larımız, pazarlarımızdaki lider konumumuz, 
finansal disiplinimiz ve bilanço gücümüzün 
sağladığı değer yaratma stratejimize yöne-
lik uygulamalarımıza devam ediyoruz.” 

 

Can Çaka
Anadolu Efes CEO’su



ankagruplojistik@hotmail.com

ETİLER MAH. ANKARA AYAŞ YOLU BULVARI OPTİMUM 
OUTLET AVM ZEMİN KAT DANIŞMA NOKTASI
ETİMESGUT / ANKARA

0 (536) 305-5757 - 0 (549) 534-6327

AVM İÇİ 
TAŞIMACILIK

PERSONEL 
ve

YOLCU TAŞIMACILIĞI

DANIŞMA
HİZMETİ

TAX FREE
VERGİ İADE

HAVAALANI 
TRANSFER

HİZMETLERİMİZ

ANKAGRUP LOJİSTİKTE
GÜVEN ve KALİTE

BİR ARADA...
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Özel 
Röportaj

Tam kapanma sonrası pozitif vaka sayı-
larının aşağıya doğru inişi ile kademeli 
normalleşmenin başlayacağı açıklandı 
sizce Türkiye ‘de tamamen Covit-19 ‘un 
kontrolü ne zaman gerçekleşir.  Alışve-
rişin normalleştiği AVM’ler in tamamen 
koşulsuz açık olduğu günlere ne zaman 
kavuşacağız ?

Pandeminin tümüyle kontrol altına alınma-
sı ve hayatın normale dönmesi hepimizin 
ortak arzusu. Bunun için de şu anda eli-
mizdeki en önemli tedbir hijyen ve sosyal 
mesafe. Bir yandan da devam eden aşılama 
çalışmalarının hız kazanması ve yetişkin nü-
fusun büyük oranda aşılanması ile birlikte 
maskelere veda edeceğimiz günlerin yakın 
olduğuna inanıyoruz. Elbette burada sal-
gının Türkiye’de tahmini olarak ne zaman 
kontrol altına alınacağına ilişkin Sağlık Ba-
kanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların 
açıklamalarına kulak vermek zorundayız. 
Hükümetimizin en son yaptığı açıklamalara 
göre aşılama çalışmalarını önümüzdeki son-
bahara kadar tamamlayarak okullarda yüz 
yüze eğitim dahil normalleşme başlayacak. 
Tüm kurumlar ve şirketler gibi AVM’ler de 
koşulsuz açılacağı zaman için ilgili kurum-
ların yönergeleri doğrultusunda hareket et-
meye devam edecektir. 

Sektör olarak zor günler geçirmiş olsak 
da günün sonunda pandeminin bizlere 
ciddi öğretileri oldu. Sizce bu sürecin 
sonunda pandemi bizlere neler öğretti 
hangi refleksleri kazandırdı ?

Pandeminin hem sektörler üzerinde hem 
de günlük yaşantımızda kimi geçici kimi 
kalıcı etkiler yaratacağı muhakkak. Hepimi-
zin hayatında yeni normaller var ve bu yeni 
normale uyum sağlayacak adımları atmak 
durumundayız. Artık hepimiz iş yapma sü-

reçlerimizde daha fazla teknoloji kullana-
cağız. Daha önce belki uzun vadede plan-
ladığımız projeleri neredeyse aylar içinde 
gerçekleştirecek şekilde hareket etmeyi öğ-
rendik. Pandemi biraz da çekindiğimiz ko-
nularda daha hızlı olmayı öğretti. Pandemi 
global bir sorun ancak mücadele ulusal ve 
sektörler açısından baktığımızda da müca-
deleyi tek başımıza değil ilgili tüm tarafla-
rı içine alacak şekilde koordinasyon içinde 
yürütmek zorundayız. Bu yönüyle pandemi, 
iş ortaklarımızla iletişimi ve koordinasyonu 
daha da arttırdığımız bir dönem oldu di-
yebiliriz. Kısacası pandemi bize işbirliğinin 
önemini bir kez daha hatırlattı. Pandemi 
aynı zamanda insanın ne kadar sosyal bir 
canlı olduğunu ve alışveriş merkezlerinin 
de sosyal hayatımızın ne kadar önemli bir 
parçası olduğunu bizlere hatırlattı. Hepimiz 
bir arada olmayı yem içme, alışveriş, kafe, 
sinema ve eğlence alanlarımızı çok özledik. 

Türkiye’de AVM’ler bu süreci nasıl yö-
netti ve en önemlisi AYD bu süreçte 
AVM’leri temsil edebildi mi? AVM ‘lerin 
yaşadığı sorunlara tercüman olabildi mi ?

Alışveriş merkezleri ve AYD olarak bu sü-
reçte önceliğimiz kamu sağlığı ve istihda-
mın korunması oldu. Tüm çalışmalarımızı 
da bu doğrultuda yaptık. Sürecin en başın-
da AVM’lrin kapatılması yönünde resmi bir 
karar olmamasına rağmen kamu ve çalışan 
sağlığını gözeterek market ve eczane gibi 
zorunlu ihtiyaçlar sağlayan mağazalar dışın-
da AVM’lerin kapatılması ve kapalı kalınan 
süre boyunca kira alınmaması yönünde tav-
siye kararları almıştır. AYD bu süreçte dünya 
örneklerini de inceleyerek alışveriş merkez-
lerinin hangi önlemlerle açılması gerekti-
ğine dair tavsiye kararımızı da yine Sağlık 
Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar, 
sektör ve kamuoyuyla paylaştık. Süreç için-

de de hem AVM’ler hem derneğimiz geliş-
meleri yakından takip etti ve salgının yayıl-
masını önlemeye yönelik tedbirleri aldı ve 
zor durumdaki kiracısına imkanları ölçüsün-
de destek olmayı sürdürdü. Yine derneğimi-
zin TSE ile başlattığı işbirliği ile standartları 
sağlamış ve denetimlerini tamamlamış alış-
veriş merkezleri TSE Güvenli Hizmet Serti-
fikası aldı. AYD olarak süreç boyunca üye-
lerimizi bir yandan hızlıca koordine ederek 
atılacak adımları hep birlikte kararlaştırırken 
diğer yandan kamu otoriteleri ile de sektö-
rün yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerimiz 
konusunda istişarelerde bulunduk. 

2021 Sonun için hedeflerinizi gerçekleş-
tirmeyi planlıyor musunuz ?  2021 için 
sizin dışınızda makro ekonomik göster-
gelerin nasıl gerçekleşeceğıni ön görü-
yorsunuz ?

2021 yılında da önceliğimiz salgınla müca-
dele ve halk sağlığının korunması. Umuyo-
ruz aşılanma çalışmalarının da hızlanmasıy-
la birlikte salgını geride bırakarak bundan 
sonraki süreçte perakendeci ve diğer iş 
ortaklarımızla birlikte ziyaret ve ciro sayıla-
rımızı nasıl arttıracağımıza odaklanacağız. 
İnsanlar alışveriş merkezlerini, sosyalleş-
meyi, bir arada olmayı özledi. AYD olarak 
perakende ile birlikte gerçekleştireceğimiz 
kampanyalarla özlediğimiz sosyal haya-
tı yeniden canlandıracağız. Ancak elbette 
tüm bunlar pandemi ile mücadelede ve 
sonrasında alınacak tedbirlerde kamu oto-
ritelerinin vereceği kararlar bağlı olacaktır. 
Ekonomik göstergeler de yine devletimizin 
alacağı kararlara göre şekillenecektir. Bizim 
beklenti ve umudumuz biran önce salgının 
sona ermesi ve kamu otoriteleri ile birlikte 
pandeminin yarattığı olumsuz etkilerin her 
bir sektör özelinde değerlendirilerek atıla-
cak adımların kararlaştırılması. 

Hüseyin Altaş
AYD Başkanı

“Pandeminin tümüyle kontrol altına alınması ve 
hayatın normale dönmesi hepimizin ortak arzusu.”
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Her biri ülkemizin bir değeri olan 
markalarımız pandemi nede-
niyle Mart 2020’den bu yana 
çok sıkıntılı bir süreçten geçi-

yor. Sektörde yüzde 50 – 60’a varan ciro 
kayıplarına yol açan salgın aynı zamanda 
perakendecileri ve mülk sahiplerini daha 
önce deneyimlemedikleri bir durumla karşı 
karşıya bıraktı. Sorunun çözümü için ta-
raflar genel olarak iyi niyet çerçevesinde 
adımlar atarak bugünlere kadar gelebildi. 
Ancak tüm iyi niyetli yaklaşımlara rağmen 
referans oluşturacak belli standartlar bu-
lunmadığı için yer yer haksızlıklar oluştu. 
Mülk sahipleri ve perakendeciler arasında 
ihtilaflar yaşanmaya başladı. Aylık çözüm 
formülleri üretmekten hem çok yorulduk. 

Hatırlanacağı gibi daha önce dövizle kira 
konusunda benzer bir sorun vardı. Üç yıl 
önce Cumhurbaşkanığı kararı ile bu bü-
yük sorun çözüme kavuşturuldu. Pandemi 
döneminde zorunlu nedenlerle kapalı ka-
lınan günler ve erken kapanma nedeniy-
le kaybedilen saatlerden kira alınmaması 
için yasal bir düzenleme gerektiğini her 

fırsatta dile getiriyoruz. Perakendecinin 
bu haklı ve acil talebiyle ilgili Ankara’da 
bir yasal düzenleme üzerinde çalışıldığını 
biliyoruz. Tüm üye markalarımızda bü-
yük sevinç yaratan ve mülk sahiplerinin 
de alamadıkları bedelleri vergilerinden 
mahsup edebilmelerine imkân sağlaya-
cağına inandığımız düzenlemenin en kısa 
zamanda tamamlanarak yürürlüğe girme-
sini bekliyoruz. Böyle bir düzenleme hem 
bizim omuzlarımızdaki yükü önemli ölçü-
de kaldırır hem de tartışmaları noktalaya-
cağından her iki taraf için de psikolojik bir 
rahatlama sağlar. 

Markalarımızın AVM’lerdeki ortak alan 
giderlerini şeffaflaştıracak ve belli stan-
dartlara bağlayacak yönetmelik değişik-
liği beklentisi de devam ediyor. Ticaret 
Bakanlığı’ında uzun zamandır üzerinde 
çalışılan yönetmeliğin de markalarımızın 
beklentileri doğrultusunda tamamlana-
rak hızla uygulamaya geçirileceğini umut 
ediyoruz. 

Pandeminin başından itibaren devletimiz 

perakende sektörü için vergi ve kredi ko-
laylıkları sağladı. Bu desteklerin de yardı-
mıyla Avrupa’da ve ABD’de olduğu gibi 
dramatik marka iflasları olmadan bugünle-
re gelebildik. Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın 17 Mayıs Pazartesi 
günü açıkladığı 4,6 milyar TL’lik desteği de 
beklentileri karşılamasa da çok önemsiyo-
ruz. Ekonominin ‘kılcal damarları’ olan kü-
çük esnafa verilen her türlü destek önemli.
Ancak biz ‘yedek akçesi’ kalmayan organi-
ze perakende için de vergi kolaylıkları ve 
uygun koşullu kredi desteği bekliyoruz.

Pandemi sürecini en az hasarla atlatmak 
birinci öncelik olmakla birlikte markaları-
mız bir yandan sonrası için de hazırlık ya-
pıyorlar. Birçok firmamız e-ticaret alt ya-
pısını güçlendiriyor. Bu süreç genel olarak 
sektörü olumsuz etkilemekle birlikte ba-
zen fırsata da dönüşebiliyor. Örneğin bazı 
markalarımızın yurt dışında uzun süredir 
yatırım yapmak istedikleri merkezlerde 
çok daha uygun kiralama koşullarında ma-
ğaza bulunabiliyor. Biz de markalarımızı 
bu fırsatları değerlendirmeleri konusunda 
teşvik ediyoruz. 

BMD BAŞKANI 
SINAN ÖNCEL:

KIRA DÜZENLEMESI HEM 
OMUZLARIMIZDAKI 

YÜKÜ KALDIRIR HEM 
DE TARTIŞMALARI 

SONLANDIRIR
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Tam kapanma sonrası pozitif vaka sayı-
larının aşağıya doğru inişi ile kademeli 
normalleşmenin başlayacağı açıklandı 
sizce Türkiye ‘de tamamen Covit-19 ‘un 
kontrolü ne zaman gerçekleşir. Alışve-
rişin normalleştiği AVM’ler in tamamen 
koşulsuz açık olduğu günlere ne zaman 
kavuşacağız ?

Eğer imkanlarımızı etkili ve adil bir şekilde 
kullanırsak, sadece ülkemiz için değil, kü-
resel çapta da bu salgını yıl sonuna kadar 
kontrol altına almamızın mümkün olduğu-
nu düşünüyorum. Pandeminin sona ermesi 
konusunda geçen sene mart ayında da önü-
müzde çok uzun bir yol olduğunu belirtmiş-
tim. Şimdi tünelin sonunda ışığın göründü-
ğünü hissedebiliyorum. Bu tünel sonunda 
ışığı gördüm derken ki iyimserliğim için de 
pek çok nedenim var. Aşılanma oranındaki 
artış, vaka sayılarındaki düşüş bana göre bu 
virüs ve varyantlarının kontrol altına yakın 
bir zamanda alınabileceğini göstermekte-
dir. Ayrıca İsrail ve İngiltere örnekleri olum-
lu olarak görülmektedir. Nüfusun %70 inin 
aşılanmasının tamamlanması ve bağışıklık 
kazanması benim için pandeminin kontrol 
altına alınması için yeterli aşı oranıdır. 

Eğer aşılama konusunda sıkıntılar yaşanır-
sa ve aşılama hızı yavaşlarsa; virüs yayılımı 
devam edecektir. Doğada virüs yayılımının 
devam etmesi demek bana göre virüsün 
mutasyon riskinin de devam etmesi demek-
tir. Bu nedenle aşılanma oranı bu konuda 
beklentilerimizi etkileyen en önemli unsur 
olarak yer almaktadır. “ Bu arada hepimiz 
birer profesör olduk, hayatımda hiç bu ka-
dar sağlıkla ilgili makale okuduğumu hatır-
lamıyorum”

Alışveriş merkezleri olarak 2020 yılının mart 
ayında etkilerini görmeye başladığımız 
pandemi dönemi boyunca kamu kurumları 
tarafından alınan tüm kurallara uyum sağ-
layarak ve önce insan sağlığı diyerek bugü-
ne kadar geldik. Mayıs ayında da kademeli 
normalleşme dönemine geçiş yaptık. Ka-
demeli olarak devlet kurumları tarafından 

alınan tedbirlere ve kurallara uyum sağlaya-
rak belirtilen takvim içerisinde önce sağlık 
ilkemizden ödün vermeden haftada 7 gün 
84 saat hizmet veren sistemlerimize tekrar 
ulaşacağız.

Sektör olarak zor günler geçirmiş olsak 
da günün sonunda pandeminin bizlere 
ciddi öğretileri oldu. Sizce bu sürecin 
sonunda pandemi bizlere neler öğretti 
hangi refleksleri kazandırdı ?

İsterseniz bu dönemi kısaca önce bir hatır-
layalım. Hem Türkiye hem de dünyada or-
ganize perakende sektörü, daha önce hiç 
yaşanmamış bir dönemi yaşadı. 2020 yılına 
yepyeni umutlarla ve beklentilerle başla-
mıştık. Yıla hızlı başlayan sektör mart ayında 
COVID-19 salgınıyla tanıştı. Önce çok kısa 
süreli temel gıda maddelerinde stok sorunu 
yaşansa da hızla toparlanan sektör online 
ticarete yöneldi. 2020 yılı Mart ayı sonunda 
alınan önlemler birlikte alışveriş merkezle-
ri olarak market ve eczane ünitelerimiz dı-
şında kapılarımızı geçici olarak kapattık. Bu 
dönemde tüketiciler ihtiyaçlarını karşılamak 
için online ticarete yöneldiler. Kargo şirket-
leri kimi zaman burada oluşan yoğunlukla-
ra cevap vermekte zorlandılar. Taşımacılık 
alanında yeni yatırımlar yapıldı, mevcut 
araç parkları büyütüldü, bu sektörde yeni 
istihdam alanları oluşturuldu. İlk kapanma 
dönemi ve sonrasında yaz ayları temkin-
li bir şekilde atlatıldı. Sonbaharda ise bizi 
bekleyen bir ikinci dalga vardı ve en başa 
göre daha hazırdık. Ve geldiğimiz noktada 
anlattığım yaklaşık 14 aylık dönemde neler 
öğrendik şimdi bunlara bakalım. 

Salgın hastalıklar, tarih boyunca mücadele 
edilen ve insan hayatını tehdit eden önem-
li sağlık problemleri olmuşlardır.  Dünyada 
geçmişten günümüze adı geçen Kara Veba, 
Kolera, İspanyol Gribi, Ebola vb. salgınların 
yanında 2019 yılının aralık ayında ortaya 
çıkan Covid-19 ya da diğer adıyla yeni tip 
Korona virüsü de küresel salgın olarak ilan 
edilmiştir ve büyük çaplı salgınlardan biri 
olarak gelecekte tarihe geçecektir.

Global dünya düzeninde tarihteki eski sal-
gınlara göre bu salgının daha fazla bulaşma 
hızı gösterdiği söylenebilir. İnsanlık tarihi 
boyunca salgın hastalıklar sadece etkin ol-
duğu dönemde değil, uzun süreçte köklü 
toplumsal değişimlere yol açmıştır. 

Tüm gezegenimizi etkisi altına alan Co-
vid-19 pandemisi de dünya genelinde ve 
ülkemizde insanların tüketim alışkanlıklarını 
önemli ölçüde değiştirmiştir. Bu dönemde 
bazı ürün gruplarının talep oranlarında çok 
büyük artışlar görülürken bazı ürün grupla-
rına yönelik talep oranlarında ise düşüşler 
gerçekleşmiştir.

Özellikle sağlık, kişisel bakım, kuru gıda, 
temizlik ve hijyen ürünlerine yönelik talep-
lerde oransal artışlar dikkat çekerken, giyim, 
aksesuar gibi kategorilerde talep oranında 
düşüşler gerçekleşmiştir.
 
Covid-19 pandemisi sürecinden sonra da 
belirli bir süre daha tüketici alışkanlıkla-
rından dolayı talebi artan ürün gruplarının 
tüketim eğrilerinin artış hızını kaybetmeden 
bir doğru üzerinde ilerleyeceği söylenebilir. 
Covid-19 pandemisi dönemi başladığı ilk 
günden itibaren tüm dünyada tüketicilerin 
davranışları, tüketim ve alışveriş alışkan-
lıklarındaki değişimler, arz talep dengeleri 
konularında pek çok araştırma yapılmış ve 
sonuçların birbirleri ile benzerlik gösterdiği 
ortaya çıkmıştır. 

Özellikle evlerin iş, eğitim, spor, eğlence 
gibi birden fazla amaca hizmet edecek tarz-
da kullanılmaya başlaması değişimin başla-
dığı ilk nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. 
İnsanların evde geçirdikleri zamanın artma-
sıyla giyim tarzlarında da değişimler mey-
dana gelmiştir. Günlük rahat giysiler takım 
elbise gibi resmi kıyafetlerin yerini alma-
ya başlamıştır ve yaşadığımız bu pandemi 
sonrası normal hayata döndükten sonra işe 
giderken de aynı şekilde devam etmesini 
muhtemel görmekteyim.

Bu dönemde dünya genelinde market-gıda 
sektöründe ciddi bir talep artışı görülmüş-
tür. Virüsün yayılım hızı, artan vaka sayıla-
rı, artan ölüm oranları, insanların hastalığa 
yakalanma endişesi, bazen tam bazen de 
kısmı olarak uygulanan sokağa çıkma ya-
sakları ve benzeri sebeplerle ihtiyaçlarından 
fazlasını alarak stoklayan ve  stok sayesinde 
kendilerinin güvende olduğu hissine ulaşan 
tüketiciler bu süreçte en sık görülen tüketici 
profili olmuştur 

Aytaç Özçiçek
Mallmark Kurucusu
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Avrupa ve Amerika’daki çeşitli ör-
neklere ve bilim adamlarının ifa-
delerine göre toplumsal bağışıklık 
%70’in üzerine çıktığı zaman Ko-

vid -19’un kontrolü gerçekleşir ve o zaman 
AVM’ler koşulsuz açık olacaktır.

Sektör olarak zor günler geçirmiş olsak 
da, günün sonunda pandeminin bizle-
re ciddi öğretileri oldu. Sizce bu sürecin 
sonunda pandemi bizlere neler öğretti? 
Hangi refleksleri kazandırdı?

Bir çok sektöre hizmet verdiğimiz için Pan-
demi döneminde yaşanan olumsuzluklar 
herkes gibi bizi de çok etkiledi. Çoğu müş-
terimiz bu dönemde yayınlarını durdurdu. 
Müşterilerimizin bu dönemdeki isteklerini 
hızlıca yerine getirdik. Yayına devam eden 
sektörlerde insanların pisikolojilerine uygun 
olacak, rahatlatacak müzik listeleri hazır-
ladık. Hijyen, mesafe, maske konularında 
Kovid-19 önemleri için bir çok anons ça-
lışmasıyla müşterilerimize hizmet verdik. 
Bu anonslar uyarı mahiyetinde olduğu için 
çok hızlı aksiyon aldık. Gerek müşterilerimiz, 
gerekse de onların ziyaretçilerinin sağlığına 
önem verdiğimiz için en kısa sürede kayıtla-
rı alıp yayınları programladık. Yeni kararlar 
doğrultusunda açılmaların kademeli başla-
masıyla da müzik listelerini moralleri yüksek 
tutatacak, yaz aylarına uygun olacak şekilde 
tüm sektörler için düzenliyoruz. Bu sürecin 
bize öğretilerinden biri de; uzaktan çalışa-
rak görüntülü toplantılarla çok daha verimli 
çalışılabileceğini anlamış olduk. Yüz yüze 
toplantıların sıcaklığı gibi olmasa da, trafikte 
zaman kaybetmeden 2 iş gününü 1 iş günü-

ne sığdırdık.

Türkiye’de AVM’ler bu süreci nasıl yönet-
ti ve en önemlisi AYD bu süreçte AVM’le-
ri temsil edebildi mi? AVM‘lerin yaşadığı 
sorunlara tercüman olabildi mi ?

AVM’ler yasal süreçlere uyarak, mesafe ve 
hijyen kurallarına dikkat ederek yapılması 
gereken herşeyi yaptılar. Bence süreci çok 
iyi yönettiler. Biz de bu dönemde AVM’le-
rin açık olduğu gün ve saatlere uygun ola-
rak yayınları güncelledik. Bu zor süreçte, 
müziklerimizle ortamlara neşe kattığımızı 
düşünüyoruz. Hizmet verdiğimiz firmaların 

müşterilerini, anonslarımız sayesinde, hızlı 
bir şekilde ve doğru zamanda bilgilendir-
mesini sağladık. 

2021 sonu için hedeflerinizi gerçekleştir-
meyi planlıyor musunuz? 2021 için sizin 
dışınızda makro ekonomik göstergelerin 
nasıl gerçekleşeceğıni ön görüyorsunuz ?

İçinde olduğumuz dönemin zorluklarını 
bilerek planladığımız hedeflerimizi 2021 
sonunda gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki 
dönem herkes için zor bir süreç olacak ama 
Türkiye’nin bu zorlukları aşacağına inanıyo-
rum.

TAM KAPANMA SONRASI 
POZİTİF VAKA SAYILARININ 
AŞAĞIYA DOĞRU 
İNİŞİ İLE KADEMELİ 
NORMALLEŞMENİN 
BAŞLAYACAĞI AÇIKLANDI. 
SİZCE TÜRKİYE‘DE 
TAMAMEN 
COVİT-19‘UN KONTROLÜ 
NE ZAMAN GERÇEKLEŞİR?           
ALIŞVERİŞİN 
NORMALLEŞTİĞİ 
AVM’LERİN TAMAMEN 
KOŞULSUZ AÇIK OLDUĞU 
GÜNLERE NE ZAMAN 
KAVUŞACAĞIZ ?

Gül Gürer Alimgil
SMG Kurucu Ortağı
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Tam kapanma sonrası pozitif vaka sayı-
larının aşağıya doğru inişi ile kademeli 
normalleşmenin başlayacağı açıklandı 
sizce Türkiye ‘de tamamen Covit-19 
‘un kontrolü ne zaman gerçekleşir.           
Alış-verişin normalleştiği AVM’ler in 
tamamen koşulsuz açık olduğu günlere 
ne zaman kavuşacağız ?

Salgın hastalıklar, insanlık tarihini derin-
den etkilemiş, siyasî ve toplumsal hayata 
yön vermiş olgulardır. COVID-19 salgını-
nın, dünya ölçeğinde toplumsal yaşamlar 
üzerinde belirli etkiler bıraktığı bilinen bir 
gerçektir. Uzmanlar, Covid-19 salgınının 
toplumun bağışıklık kazanmasıyla orta-
dan kalkacağı konusunda hemfikir. Has-
talığın kesin çözümünü ifade eden aşının 
tüm vatandaşlarımıza uygulanmasıyla Co-
vit-19 ‘un kontrolünün gerçekleşeceğinizi 
düşünüyoruz.

Sektör olarak zor günler geçirmiş olsak 
da günün sonunda pandeminin bizlere 
ciddi öğretileri oldu. Sizce bu sürecin 
sonunda pandemi bizlere neler öğretti 
hangi refleksleri kazandırdı ?

Öngördüğümüz kadarıyla hem uzun hem 
de alışveriş tercihlerinin değiştiği bir dö-
nem olacak.

Son 1 yıldır pandemi nedeniyle paket ser-
vise olan rağbet benzeri görülmemiş şe-
killerde arttı. 

Online yemek sipariş platformları ve e-ti-
caret sitelerini tüketiciler yeni seçenek 
olarak benimsedi. Pasaport Pizza olarak 
en önemli misyonumuz ;  her zaman tü-
keticilerimize en sağlıklı en lezzetli ürün-

leri teslim etmektir.  Gıda güvenliği stan-
dartlarının karşılandığından emin olmak 
için saha ekibimiz tarafından bayilerimiz 
çok sık denetlenmektedir. Mutfağın temiz 
tutulması ve düzenli ilaçlanması sağlıklı 
gıda güvenliğini sürdürmenin ilk adımıdır. 
El dezenfektanı, eldiven ve maske kullan-
mak bayilerimiz için pandemiden önce de 
vardı. Pandemi ile birlikte bu döneme çok 
kolay adapte olduk. Bayi İlaçlama ve de-
zenfektan uygulama sürelerini sıklaştırdık.  
Ayrıca, çalışanlarımıza ve müşterilerimize 
her ziyaretten sonra ellerini sabunla yıka-
maları, el dezenfektanı kullanmaları ko-
nusunda restoranlarımıza uyarıcı işaretler 
koyduk. Pizza tesliminde gıda hijyen eti-
ketlerini kullanıyoruz

Türkiye’de AVM’ler bu süreci nasıl yö-
netti ve en önemlisi AYD bu süreçte 
AVM’leri temsil edebildi mi? AVM ‘le-
rin yaşadığı sorunlara tercüman olabil-
di mi ?

AVM'lerin içerisindeki restoran, lokanta ve 
kafelerin de kısıtlama kapsamına alınması 
üzerine çoğu avm, tamamen kapananlar-
dan kira alınmaması, paket servis ve gel-al 
olarak faaliyetlerini devam ettirenlerden 
ise ciro bazlı kira alınması yönünde des-
tek olunacağını belirttiler. Tüm dünyada 
olduğu gibi, Covid-19 Türkiye'de de sos-
yal hayatı ve alışkanlıkları değiştirdi. Artık 
insanlar AVM'ler de çok zaman geçirmek 
yerine ihtiyaçlarını karşılayıp gitmeyi ter-
cih ediyor.

2021 Sonun için hedeflerinizi gerçek-
leştirmeyi planlıyor musunuz ?  2021 
için sizin dışınızda makro ekonomik 
göstergelerin nasıl gerçekleşeceğıni ön 

görüyorsunuz ?

Franchising hizmetimizde kooperatif man-
tığı ile çalışıyoruz. Yatırımcılarımızdan ciro 
payı, royalty gibi bedeller almıyoruz. Pan-
demi dönemine bayilerimize ödeme, mal 
tedariki ve reklam hizmetleri  konusunda 
ekstra kolaylıklar sağladık. Bu durumda 
yatırımcımızın diğer markalar karşısında 
kar marjı ve rekabet gücü daha fazla oldu. 
Ülkenin dört bir yanındaki restoranların, 
kapanması nedeniyle esnafın kira ödeme-
lerini karşılayamadığı ve çalışanlara ödeme 
yapamadığı, ayakta kalmak için mücadele 
ettiği bir yılda, %100 yerli sermaye ile ku-
rulmuş en güçlü büyüme potansiyeline sa-
hip Türkiye’nin en itibarlı yerli pizza marka-
sı ve zinciriyiz. Pasaport Pizza olarak gıda 
firmaları arasında dünya devleriyle rekabet 
ederken 160 bayi sayısına ulaştık. 2020 yı-
lında 30, bu yılın ilk 3 ayında da 7 şube aç-
tık. Ekonomik göstergelerin yukarı yönde 
olacağı tahmin ediyoruz.

Mükremin Özdemir
Pasaport Pizza Genel Müdürü 

“Öngördüğümüz kadarıyla hem uzun 
hem de alışveriş tercihlerinin
 değiştiği bir dönem olacak.”
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Tam kapanma sonrası pozitif vaka sayı-
larının aşağıya doğru inişi ile kademeli 
normalleşmenin başlayacağı açıklandı 
sizce Türkiye ‘de tamamen Covit-19 ‘un 
kontrolü ne zaman gerçekleşir. Alışve-
rişin normalleştiği AVM’ler in tamamen 
koşulsuz açık olduğu günlere ne zaman 
kavuşacağız ?

Bu konuda konunun birinci derece yetkilileri 
ve hükümet yetkilileri zaten gerekli bilgilen-
dirme ve açıklamaları, tahminleri bildiriyor. 
Tam kapanmanın tek başına pandemi süre-
cini tamamen ortadan kaldıramayacağı aşi-
kar olmakla birlikte çok büyük bir ihtimalle 
pik yapmış vaka sayılarını tekrar 5000'ler 
seviyesi ve belki daha da altına indireceği 
kesin. Akabinde uzun bir süre normal kont-
roller ve kısıtlama demesek te önlemler de-
vam edecektir ama AVM lerin tam açılması 
sanıyoruz ki ekstrem bir durum çıkmaz ise 
haziran sonunda olacaktır. Avm ler aslına 
bakarsanız şu an açıklar ama hafta sonları 
açık olmadıkları sürece ve ayrıca eğlence 
merkezleri sinemalar, Fastfood işletmeleri 

faaliyet göstermediği sürece çok ciddi an-
lamda bir eksiklik olacaktır.

İnşallah yeni bir salgın, dalga yada ekstrem 
bir durum olmaz ise bu sonbahara bence 
tam serbest olarak gireriz diye düşünüyo-
rum.

Sektör olarak zor günler geçirmiş olsak 
da günün sonunda pandeminin bizlere 
ciddi öğretileri oldu. Sizce bu sürecin 
sonunda pandemi bizlere neler öğretti 
hangi refleksleri kazandırdı ?

Herşeyden önce temizlik, hijyen, sosyal 
mesafe yani genel olarak sağlık ile ilgili ko-
runma önlemleri tüm dünya genelinde bir 
standart haline geldi. Pek çok alışkanlığımız 
bence tekrar eskisi gibi olmayacak derece-
de değişti. Diğer taraftan bakarsak olaya 
kurallar ve önlemlere ne kadar uyulursa tabi 
ki top yekün olarak bu sorun çok daha kolay 
atlatılabileceğini gördük. Kısmi uygulamalar 
ya da geçici önlemlerin çok fazla etkili ol-
madığını gördük. 

2021 Sonun için hedeflerinizi gerçekleş-
tirmeyi planlıyor musunuz ?  2021 için 
sizin dışınızda makro ekonomik göster-
gelerin nasıl gerçekleşeceğıni ön görü-
yorsunuz ? 

Pek çok işletme gibi pandemi sürecinde 
uzun bir süredir bizlerde kapalıyız. Sanıyo-
rum ki eğlence sektörü olarak ilk kapatılan 
ve muhtemelen son açılacak işletmeler ola-
rak bu konuda en fazla mağduriyeti yaşayan 

bizler olduk. Bununla birlikte daha öncesin-
de anlaşmalarını yaptığımız ve pandemi 
dolayısı ile yarım kalan projelerimize hiç ara 
vermedik. Yasaklar ve kısıtlamaların elverdi-
ği sürece biz çalışmaya devam ettik. proje 
bazlı hedeflerimizi gerçekleştireceğiz ama 
gönül isterdi ki cirosal anlamda da 2021 için 
koyduğumuz hedeflerimizi de gerçekleşti-
rebilseydik. 

Şu an sadece yatırım yapıyoruz ama tüm 
işletmelerimiz kapalı olduğu için kendi öz 
kaynaklarımızla devam etmeye çalışıyoruz. 
2021 sonuna kadar yurt dışında 4 ve yurt 
içinde 3 olmak üzere 7 projeyi tamamlamış  
ve açmış olacağız. Türkiye’de Cizre ,Mardin, 
batman projelerini yurt dışında Kazakistan 
Aktau, Özbekistan Andijan, Kosova Mitrovi-
ca, Makedonya Üsküp projeleriide 2021 yılı 
sonuna kadar tamamlamış ve açmış olaca-
ğız. Zira Aktau ve Cizre projelerimizi hayata 
geçirdik ve açtık. Bununla birlikte danış-
manlık verdiğimiz yurt içi yurt dışı projeleri-
miz ve kapalı olduğumuz süre fırsat olarak 
yenileme projelerimiz devam etmekte.

BOWLINGO VE PLAYPARK ŞIRKET SAHIBI FATIH KEÇEBIR
 PANDEMİ SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ 
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Pandemi gölgesinde geçen 2020 yılı ve 
2021’in ilk yarısını, 212 Outlet başta ol-
mak üzere sektörel açıdan  değerlendi-
rebilir misiniz? 212 Outlet pandemide ne 
tür önlemler aldı?

Pandemi sebebiyle 2020 yılı tüm sektörlerde 
olduğu gibi perakende sektöründe de dura-
ğanlığa sebep oldu. Bu zor günlerde AVM 
yatırımcıları, caddelerdeki bireysel yatırımcı-
lara göre kiracılarına daha fazla destek oldu. 
Biz de mevcut kiracılarımıza desteklerimizle 
yardımcı olurken, yeni yatırımlara da ön ayak 
olduk. Bu sürecin tüm olumsuzluklarına rağ-
men Starbucks ile birlikte moda tarafında da 
Manche ve Venesa markalarını bünyemize 
dahil ettik. Ayrıca Boyner Outlet ile birlikte 
pop up mağazası açarak pandemi koşulla-
rında bile sektöre hareket kazandırılabilece-
ğini gösterdik. 

 2021’in ilk yarısının da 2020 yılı gibi olaca-
ğını öngörerek planlarımızı buna göre yap-
mıştık. Dolayısıyla 2021’in ilk yarısı bizim için 
sürpriz olmadı ve bu süreci olabilecek mak-
simum verimle geçirdik. Pandemi sürecinin 
sektörde birçok kayba neden olduğu aşikar, 
ancak bu zor dönemi atlatan sektör oyun-
cularının pandemiden güçlenerek çıkacağını 
düşünüyorum.

Ziyaretçilerimiz için de bu süreçte maksimum 
hijyen önlemlerini aldık ve bu önlemlerimizi 
sürekli olarak iletişim kanallarımızdan duyu-
rarak ziyaretçilerin 212 Outlet'e bu konuda 
da güvenini sağladık. Bakanlıklardan sektö-
rümüzle ilgili önlem yönetmelikleri henüz ya-
yımlanmadan harekete geçip kendi önlemle-
rimizi alarak hem sürece çabuk adapte olduk 
hem de ziyaretçilerimizden olumlu dönüşler 
aldık. Pandemi dönemi bittikten sonra da zi-
yaretçilerin alışveriş merkezlerinin bu süreci 
nasıl yönettiğini unutmayacağını ve süreci iyi 
yöneten alışveriş merkezlerinin marka algısı-
nın güçleneceğini düşünüyorum.

Hasan Necip Akol 
212 Outlet Genel Müdürü

“Her zaman yeni fırsatlar sunmaya 
devam edeceğiz.”

İlk sorunun devamı olarak, 2021 yılının 
devamında 212 Outlet olarak beklentile-
riniz nedir? Size göre pandeminin etkileri 
ne zaman sonlanır?

Biz 2021 Haziran ayı ile birlikte normalleşme-
nin başlayacağını düşünüyorduk, görüldüğü 
kadarıyla atılan adımlar bizim düşüncemizi 
doğrular nitelikte. Haziran ayında normalleş-
menin kademeli olarak başlaması ve turizm 
sezonun açılmasıyla cirosal olarak önceki 
yaz aylarından daha iyi bir performans ala-
cağımızı düşünüyorum. 212 Outlet olarak 
pandemi başladığından beri yeni ve önemli 
yatırımlara ev sahipliği yaptık ve yapıyoruz 
ancak tabii ki bu dönemde kararlarını erte-
leyen yatırımcılar oldu, 2021’in bundan son-
raki aylarında bu yatırımların da bünyemize 
dahil olacağını göreceğiz. Ziyaretçiler anla-
mında da kısıtlama döneminden çıkan in-
sanlarımızın en güvenli şekilde sosyalleşebi-
leceği yerler alışveriş merkezleri olacağı için 
ve aşılamanın da artmasıyla kademeli olarak 
pandemiden önceki ziyaretçi sayılarına ula-
şılacağını düşünüyorum. Yabancı ziyaretçi 
konusunda son üç yıldır yoğun bir çalışma 
gerçekleştirdik ve bu çalışmamızın meyvesini 
pandemi sürecinde bile aldık. Turizm sezo-
nunun gelmesiyle de bu çalışmalarımızı art-
tırarak İstanbul’un en çok yabancı ziyaretçi 
çeken alışveriş merkezlerinden biri olmaya 
devam edeceğiz. 

 Pandeminin etkisinin, eğer her şey planlan-
dığı gibi devam ederse yıl sonu gibi mini-
muma ineceğini düşünüyorum. Bu süreçten 
herkes çok şey öğrendi; Artık sektörümüzde 
hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, alışveriş alış-
kanlıkları değişecek ve alışveriş merkezlerine 
yeni oyuncular katılacak.

Mecidiyeköy – Mahmutbey Metro Hat-
tının açılmasının üzerinden 6 ay kadar 
zaman geçti. Mahmutbey İstasyonu 212 
Outlet’e çok yakın. Bu geçen zamanı 

göz önüne alınca bu metro hattı ile ilgili 
yorumlarınız nedir?

Mecidiyeköy – Mahmutbey Metro Hattı İs-
tanbul’un en yoğun kullanılan metro hattı 
oldu. Bu hat sayesinde Mecidiyeköy’den 212 
Outlet’e 30 dakikada ulaşabiliyor ziyaretçile-
rimiz. Ayrıca hattın açıldığı günden itibaren 
Mahmutbey İstasyonu ile 212 Outlet arasın-
da ücretsiz müşteri servislerimizi başlattık. 
212 Outlet’in sektörde bilinirliği çok yüksek 
olduğu için hat açıldığından beri bu hat üze-
rindeki vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ile kar-
şılaştık. Kısıtlama günleri haricinde bu yolla 
212 Outlet’e gelen ziyaretçilerimizin sayısı 
her gün katlanarak artış gösterdi. Tabii bu 
metro hattı sayesinde bizim de hitap ettiği-
miz bölge genişlemiş oldu, iletişim çalışma-
larımızı da Mecidiyeköy’e kadar uzanacak 
şekilde gerçekleştirmeye başladık. Geçen 
aylarda Mecidiyeköy ve Mahmutbey Metro 
İstasyonlarındaki reklam alanlarının tamamı-
na yakınını kullandık, ziyaretçi artışına bu ça-
lışmalarımızın da yardımı oldu. Yıl sonu gibi 
açılması planlanan Bakırköy – İkitelli Metro 
Hattı ile bu çalışmalarımızı Bakırköy tarafına 
doğru da genişletmeyi planlıyoruz. Ayrıca 
bu hattın bir istasyonu hemen 212 Outlet’in 
önünde olacağı için alışveriş merkezimizin 
konumu daha da önem kazanacaktır.

212 Outlet ziyaretçilerini bundan sonra 
neler bekliyor?

Her zaman yeni fırsatlar sunmaya devam 
edeceğiz. Pandemi döneminde fiziki etkin-
liklerimizi maalesef gerçekleştiremedik an-
cak sosyal medya üzerinden etkinliklerimize 
ve çekilişlerimize devam ettik. Etkinlik yasa-
ğı kaldırıldığı gibi, başta çocuk etkinlikleri-
miz olmak üzere tüm etkinliklerimizi tekrar 
hayata geçireceğiz. Pandemi döneminde 
ziyaretçilerimize yemek hediye çeki ve bez 
çanta hediye ederek hem onları memnun 
ettik hem de sektörümüze öncülük ettik. Bu 
çalışmalarımız normalleşme ile birlikte kat-
lanarak artacaktır. Ayrıca ziyaretçilerimizin 
özlemle beklediği ve artık gelenekselleşen 
Fırsat Garajı’mızı da toplu etkinlikler yasa-
ğının kalkması ile birlikte hızlıca düzenleye-
ceğiz. 212 Outlet ziyaretçilerine her zaman 
kampanyalar, indirimler, fırsatlar ve etkinlik-
ler sunmaya devam edecektir. 



AVM Kiralama
AVM Yönetimi & Yönetim Danışmanlığı

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

“YATIRIMLARINIZA DEĞER KAZANDIRIR!”

yıl
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Markanızın kuruluş hikayesini ve haliha-
zırdaki faaliyetlerini sizden dinleyebilir 
miyiz?

24 yaşındayken bir kurumda fabrika müdü-
rü olarak görev yapıyordum. O dönemde 
kendi markamı kurma fikrine sıcak bakmaya 
başladım. İlerleyen zamanda çalıştığım ku-
rumdan ayrıldım ve  2011 yılında şahıs fir-
ması olarak Cafemarkt’ı kurdum. Sadece bir 
masa ve sandalye ile başlayan markalaşma 
sürecinin zaman içerisinde daha büyüyece-
ğine, gelişeceğine inanarak bu duruma uy-
gun şekilde adımlar atıldı. Daha sonrasında 
marka, adım adım hızlıca büyümeye baş-
ladı. Cafemarkt kurulduktan ve büyümeye 
başladıktan sonraki en büyük adımımızın, 
“Sektörde yenilik olarak ne yapabiliriz?” diye 
düşünmeye başladığımız zaman olduğu-
nu söyleyebilirim. Sektörde yüzlerce  firma 
vardı ama biz yeni olarak ne yapabilirdik? 
Cafemarkt’ı internet ayağına taşımayı, yani 
sektörde e-ticaret firması olarak yer almayı 
düşündük ve bunu da gerçekleştirdik. Sek-
törümüzde  e-ticaret’e giren ilk firma olarak 
yer alıyoruz. 2011 yılında e-ticaret’e girdi-
ğimiz zaman örnek alabileceğimiz web site 
sayısı yok denecek kadar azdı. Yurt dışından 
örnek alabileceğimiz birkaç site bulunuyor-
du. Müşterilerin telefonda sordukları ürünle-
ri internet sitesine aktarıp sitemizde portföy 
oluşturuyorduk. Bu durumun sonuçlarının 
teknolojik gelişmelerle ve Cafemarkt’ın bü-
yümesiyle birlikte olumlu olduğunu gördük. 
Bugün sadece online kanadımızda 450’den 
fazla marka ve 21 binden fazla ürünümüz 
bulunuyor. 2018 yılında ise İngiltere’deki 
şirketimizi kurarak global tarafta ilk adımı-
mızı attık.

Cafemarkt’ın hedef kitlesi kimlerden olu-
şuyor?

Cafemarkt olarak bir platform mantığın-

da ilerliyoruz. Asıl müşterilerimiz bizim için 
kafe, restoran ve otellerden oluşuyor. Bun-
ların yanısıra konsolosluklar, okullar, beledi-
yeler ve askeriyeler gibi büyük kurumlarda 
müşterilerimiz arasında yer alıyor. Endüst-
riyel mutfak sektöründe yer aldığımız için 
mutfağı olan her yerin bizim müşterimiz 
olduğunu söyleyebilirim. Özellikle pandemi 
dönemi ile perakende müşteri sayımızda 
önemli bir artış yaşandı. Perakende tarafın-
da kahve makinesi, stand mikserler, şarap 
dolabı, profesyonel fırınlar ve profesyonel 
mutfak ekipmanları gibi ürünlerimizi almak 
isteyip evinde profesyonellik yaşayan müş-
terilerimiz var. Hedef kitlemizde daha çok 
B2B bir yaklaşım var ancak  B2C tarafındada 
profesyonel hizmet ve uzman ekibimiz ile 
destek sağlıyoruz. Hedef kitlemizi ikiye ayı-
rırsak, B2B yoğunluklu olarak B2C tarafına 
da yer verdiğimizi belirtmeliyim. 

Kendi markanızı rakip firmalardan ayıra-
cak özellikleriniz neler?

Birçok rakibimiz olduğunu söyleyebiliriz. He-
pimizin bildiği pazar yerlerini rakiplerimizin 
başında sayabiliriz. Cafemarkt’ın en büyük 
farkı ilk başlayan ve lider olması sebebiyle 
sektördeki diğer tüm firmalara ilham veren 
esinlenme kaynağı olması. Personel eğitim 
ve uzmanlık seviyesi ile her alanda bir çok 
konuyu şirket içi çözüyor olmamız. 

Pandemi dönemi sektörünüzü nasıl etki-
ledi?

Ana lokomotiflerimiz ve ciromuzu yükselten 
yerlerden olan kafe, restoran ve otellerin 
çoğunluğu bildiğiniz gibi pandemi döne-
minde kapalıydı. Bu durum bizim satışları-
mızı olumsuz olarak etkiledi. Satışlarımızda 
bir düşüş yaşandı. Ancak bizim birbirinden 
farklı kategorilerimizin olması, satışlarımız-
da yaşanan düşüşü biraz kapattı. Pandemi 
döneminde tüketicilerimizin özellikle kahve 
ekipmanlarına yönelmeleri ve bu ekipman-
ları satın almaları bu açığın kapanmasında 
büyük rol oynadı. 

Cafemarkt’ın kısa adı DMP olan Digital 
Marketing Plus ürünü hakkında bilgi ve-
rir misiniz?

Cafemarkt olarak kurumsal kimliğimizi ve 
platform yapımızı kalıcı olarak oturtacağımız 
ve sektörde bu konumda yerimizi pekiştire-
cek bir yıl olması için çalışmalar yapıyoruz. 
Cafemarkt’ta bulunan marka sayıları her 
ay artıyor. Profesyonel markaların yanı sıra 
biraz daha A+ perakendeye yönelik ürün 
çeşitliliğimizi arttırıyoruz. DMP olarak kısalt-
tığımız Digital Marketing Plus ürünümüz ile 
satışını yaptığımız markalara ek marketing 
hizmeti sunuyoruz. Hizmet kalitemizi ve 
hizmet verdiğimiz marka sayısını arttırmak 

major hedeflerimizden biri. Yanı sıra 2022 
ve 2023 yıllarında Almanya ve Amerika local 
sitelerimizi ve şirketlerimizi yaratma düşün-
cesi içerisindeyiz. Global pazardaki sektörel 
hareketler ve pandemi koşullarının gelişimi 
bu konudaki süreçlerde önemli etken ola-
cak. E-ticarette lokalizasyon kurgusu he-
deflerimiz içinde önemli rol alıyor. Bugün 
için konuştuğumuzda ise en çok ihracatımız 
Avrupa ülkelerine gerçekleşiyor. İkinci sırada 
ise Türki Cumhuriyetler bulunuyor.

Sektörün geleceğinin nasıl şekilleneceği-
ni öngörüyorsunuz?

Sektör pandemi sonrası büyümeye devam 
edecek ancak fiyat rekabetleri daha da arta-
cak. Üreticiler ve distribütörler bayi sayılarını 
azaltıp kendi satış kanallarını geliştirebilirler.

Cafemarkt olarak önümüzdeki dönemde 
kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz? 
Hedefleriniz neler?

2021 yılı kurumsal kimliğimizi ve platform 
yapımızı kalıcı olarak oturtacağımız ve sek-
törde bu konumda yerimizi pekiştirecek bir 
yıl olması için çalışmalar yapıyoruz. Cafe-
markt’ta bulunan marka sayıları her ay daha 
da artıyor. Profesyonel markaların yanı sıra 
biraz daha A+ perakendeye yönelik ürün 
çeşitliliğimizi arttırıyoruz. DMP olarak kısalt-
tığımız Digital Marketing Plus ürünümüz ile 
satışını yaptığımız markalara ek marketing 
hizmeti sunuyoruz. Hizmet kalitemizi ve 
hizmet verdiğimi marka sayısını arttırmak 
major hedeflerimizden biri. Yanı sıra önü-
müdeki yıllarda Almanya ve Amerika local 
sitelerimizi ve şirketlerimizi kurma hedefimiz 
bulunuyor. Global pazardaki sektörel hare-
ketler ve pandemi koşullarının gelişimi bu 
konudaki süreçlerde önemli etken olacak. 
E-ticarette lokalizasyon kurgusu hedefleri-
miz içinde önemli rol alıyor.

Dağhan Akdağ
Cafemarkt Kurucusu
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150’yi aşkın sponsor ve fuar katılımcısının 
yer aldığı Perakende Günleri, her yıl yarat-
tığı coşku ve enerji ile sektöre güç vermeye 
devam ediyor. 

Bu sene 20. yılı da kutlanacak olan Pera-
kende Günleri’21, 2-3 Haziran tarihlerinde 
başarılı televizyoncu ve sunucu Oylum Ta-
lu’nun sunuculuğunda, Haliç Kongre Mer-
kezi’nde gerçekleşecek. 

Perakende Günleri’21 hem içerik hem de 
fiziksel olarak kendini pandemi şartlarına 
göre yenileyerek katılımcılarıyla bir araya 
gelmeye hazırlanıyor. Bu sene ana tema-
sı ‘Dijital Dünya’ olarak belirlenen PG21’in, 
fuar alanında dijital dünyanın gelişimi ile 
teknoloji firmalarının ağırlığı artmış durum-
da. Öyle ki bu sene ABD’den 3 yazılım firma-
sı ilk kez PG21’e katılıyor. Zorlu bir süreçten 
geçen AVM yatırımcıları da yeni projeleri ile 
PG21 fuar alanında yerini alacak.

Perakende Günleri 2021’de, 40 farklı otu-
rumda yabancı ve yerli 50’den fazla uzman 
ve üst düzey yönetici katılımcılara seslene-
cek.  Bu seneki yabancı konuşmacılar ara-
sında Fütürist Peter Hinssen, Sinolog ve 
Girişimci Pascal Coppens ve Çin İstanbul 
Başkonsolosu Cui Wei yer alıyor. PG21’in 
yerli konuşmacıları arasında ise Başkanlar 
Oturumunda BMD Başkanı Sinan Öncel ile 
AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, Vestel 
Genel Müdürü Ergün Güler, Akinon CEO’su 
Tolga Tatari, Tüm Restoranlar ve Turizmciler 
Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, 
Posta Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet 
Coşkundeniz, MediaMarkt Türkiye CEO’su 
Yenal Gökyıldırım ve Zincir Mağazalar Der-
neği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınas-
tepe yer alıyor.  

Oditoryum oturumlarının yanı sıra Uzmanlık 
Sahneleri’nde sektöre yön veren çok değerli 
konuşmacılar bulunuyor:

•İDA Yönetim Kurulu Başkanı Esra Şengülen 
Ünsür ve Ufuk Çarşıbaşı: Mağdur Markalar 
Canavar Müşteriye Karşı

•DNG Danışmanlık Kurucusu ve Ekonomist 
Fatih Keresteci: Ekonomi 2021: Pedalı Hangi 
Hızla Çevirelim? 

•Coca Cola İçecek Yerinde Tüketim Satış 
Direktörü Şehnaz Gökaslan ve Coca Cola 
İçecek Türkiye Pazar Araştırma Müdürü Sevi 
Sidar: COVID-19 Pandemisinin Alışverişçi ve 
Perakende Üzerine Etkileri

•Armiya Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali İhsan Tuğ: Robotik Teknolojiler Çağında 
Markalaşma ve Otomasyon 

•Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kol-
başı, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Üye-
si ve CEO Sema Güral Sürmeli ve Eti Gıda 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Firuzhan 
Kanatlı : Değer Odaklı Üretim, Sürdürülebilir 
İnovasyon

•Erdal Kesrelioğlu ile Finansın Uzmanından 
Tavsiyeler: Parayı Nasıl Yönetelim Oturumu

•Lacoste OmniChannel Dönüşümü: Eren 
Perakende Satış ve Mağazacılık CDO Arda 
Genç 

•Related Digital CEO Sedat Kılıç: Doğru 
Segmentasyon, Akıllı Otomasyon, Mutlu 
Müşteri

•BI Technology Satış ve Pazarlama Genel 

Müdür Yardımcısı Ömer Çıtak: Perakende 
Sektöründe Veri Odaklı Yaklaşım 

•Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği 
Başkanı Melih Şahinöz ve Turyid Başkan 
Yardımcısı ve Big Chefs Cafe & Brasserie 
Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli: 
Dünyada Bir İlk: Güvenilir Tedarikçi Prog-
ramı ile Tabağındaki Yemeğin Malzemesi-
ni Kendin Keşfet

•Ortak Akıl Kurucu Ortak ve Onur Market 
Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi, Metro 
Cash & Carry Yönetim Kurulu Üyesi ve Ge-
nel Müdür Yardımcısı Deniz Alkaç, Market-
yo CEO Özer Fırat: Çoklu Kanalda Rekabet! 
Yereller Dijitalleşiyorken Dirileşiyor!

•Samsung Electronics Türkiye E-Ticaret 
ve Omnichannel Direktörü Erkut Gündüz: 
Kesintisiz Ve Bütünleşik Alışveriş Deneyimi

•Derimod Başkan Yardımcısı Murat Zaim 
ve Derimod Başkan Yardımcısı Ali Zaim: 
Ne Seninle Ne De Sensiz! E-Ticaretin Ko-
nuşulmayanları

•LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü: LC 
Waikiki’den E-Ticarette Yeni Adımlar

•Boyner Büyük Mağazacılık CEO Eren Ça-
murdan ve Payten Türkiye Ülke Lideri Bu-
rak Kutlu: Geleceğin Müşterisi İçin Ödeme 
Sistemleri Kulisinde Ne Var?

•ENS Danışmanlık Genel Müdür Emre Şen, 
Avrupakent Gayrimenkul Genel Müdür 
Muhsin Erkoç, Torunlar GYO Korupark 
Avm Müdürü Feyza Acar Sönmezer ve 
Esas Gayrimenkul Cheif Asset Manage-
ment Officer Nevzat Yavan: Avm’ler: Nere-
ye Geldik, Nereye Gitmeliyiz?

BU SENE 20. YILI DA 
KUTLANACAK OLAN 
PERAKENDE GÜNLERİ 
21, 2-3 HAZİRAN 
TARİHLERİNDE BAŞARILI 
TELEVİZYONCU 
VE SUNUCU 
OYLUM TALU’NUN 
SUNUCULUĞUNDA, HALİÇ 
KONGRE MERKEZİ’NDE 
GERÇEKLEŞECEK. 

Suat Soysal
SOYSAL Eğitim Danışmanlık 
Kurucusu
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Novada Menemen 4 yıldır hizmet ver-
mekte ve bölgenin cazibe merkezi du-
rumunda. Ege’nin en renkli alışveriş 
merkezleri arasında olmasını sağlayan 
etkenler olarak, bulunduğu lokasyon ve 
mimari açıdan özelliklerinden bahsedebi-
lir misiniz? 

İzmir – ÇanakkaIe karayolu üzeri, Eski Foça 
kavşağında yer alan Novada Menemen, 
Menemen’in yanısıra,Aliağa, Bergama, Diki-
li, Çiğli ve Foça’yı da kapsayan bir etki ala-
nı içinde bulunuyor. Bunun yanı sıra Kuzey 
Ege’de yer alan tüm tatil beldelerinin ulaşım 
yolu üzerinde olması dolayısı ile öncelikle 
Manisa olmak üzere, özellikle hafta sonu ve 
tatil günlerinde bölgemize gelen toplamda 
yaklaşık 4 milyon 200 bin kişinin uğrak nok-
tası halinde. Bulunduğu lokasyon ile vatan-
daşların rahatlıkla durup, zaman geçirebile-
ceği ve alışveriş ihtiyacını karşılayabileceği 
mağaza, restoran ve eğlence mekanı içeriği-
ne sahip durumda.

Ayrıca Novada Menemen, Ege mimarisini 
yansıtan, açık hava konseptinde alış veriş 
imkanı sunan bir merkez. İzmir-Çanakkale 
asfaltı üzerinde binlerce aracın aktığı böylesi 
işlek bir yol üzerinde, bölge halkı ile yerli ve 
yabancı turistler için renkli, rahat ve geniş 
kapsamlı ürün çeşidi sunan bir mola nokta-
sıdır.

Buna örnek verecek olursak, Kuzey Ege’nin 

tek Avm’si konumunda yer alan Novada 
Menemen, Türkiye’nin en büyük firmala-
rından Köfteci Yusuf Restoranı’na, İzmir’in 
ikinci Tekzen mağazasına, bölgesinin tek 6 
salonlu profesyonel sinemasına ev sahipliği 
yapmaktadır.

Pandemi sebebiyle sürdürülebilirlik sek-
törün öncelikli konularından oldu. Bu 
kapsamda Novada Menemen Avm’yi ön 
plana çıkaran özellikler nelerdir?

Ülkemiz ve dünya, maalesef zor bir pande-
mi sürecinden geçiyor. Novada Menemen 
Avm’yi öne çıkaran özellik, alışveriş yapmak 
isteyen, mola vermek, sıcak soğuk birşey-
ler yemek ve içmek isteyen insanlara, açık 
hava/sokak konsepti imkanı sunması ve ge-
niş alana sahip olması, en büyük avantajı-
mızdır. 

Şimdi sizin Masal Park Projenizden bah-
sedelim. Novada Masal Park olarak plan-
ladığınız proje aslında Avm'lerde gör-
mediğimiz bir yenilik ve bir ilk. Novada 
Masal Park projenizin de sizi ön plana 
çıkaracağını düşünüyoruz. Bu proje ile 
Avm’ye gelen ziyaretçilerinizi, özellikle 
çocukları ne gibi süprizler bekliyor?

Alışveriş Merkezine gelen ziyaretçilerimizin, 
Avm'mizde alışveriş, yemek gibi ihtiyaçların 
dışında eğlenebilecekleri ve kaliteli zaman 

geçirebilecekleri bir alan oluşturmak iste-
dik. Neticede biz sadece Alışveriş Merkezi 
değiliz. Aynı zamanda  bir Yaşam Merke-
zi’yiz. Novada Masal Park, Hem yetişkin-
ler, hem de çocukların keyifli vakit geçire-
bileceği ve farklı etkinliklerin olacağı bir 
alan olacak. İzmir bölgesinde ilk ve tek 
Masal Parkı’nı Avm’mizde konumlandır-
dık. Masal Parkımızı ziyaret eden her ço-
cuğumuza Novada Masal Park a özel ya-
pılmış resim kitapları hediye edilecek ve 
daha birçok sürpriz onları bekliyor olacak.

Novada Menemen’de sürekli bir yeni-
lik görüyoruz. Bu en son yapacağınız 
yenilenme Novada Menemen’e nasıl 
bir değer katacak?

Yapılan her yeni yatırımın muhakkak bir 
değeri olmakla beraber, Masal Park’ın 
Avm'mize yeni bir bakış, yeni bir soluk 
getireceği ve şüphesiz çekim kaynak-
larımızdan biri olacağını düşünüyoruz. 
Çünkü yapılan bu yeni yatırım, Avm’mize 
gelen ziyaretçilerimizin eğlenebildikleri, 
kaliteli zaman geçirecekleri bir proje ol-
duğu için ziyaretçi memnuniyetiyle sür-
dürülebilir bir müşteri ziyareti potansiyeli 
oluşturacaktır.

Bunun yanı sıra yeni yatırımlarınız da 
olacak mı?

İlerleyen süreçte yeni yatırımlar ve proje-
lerimiz tabi ki olacak. Şuan için Masal Park 
ile ilgili geri dönüşleri değerlendireceğiz 
ve üst seviye de memnuniyeti sağlamaya 
odaklanmış durumdayız. Avm’mize gelen 
ziyaretçi ve müşterilerimizin kaliteli za-
man geçirmelerine yönelik, Masal Park’ı 
destekleyici farklı kombinler de yeni alan-
lar oluşturmayı planlıyoruz. 

Özel 
Röportaj

Hacı Ali Demir
Yönetim Kurulu Başkanı

“Hem yetişkinler, hem de çocukların keyifli vakit 
geçirebileceği ve farklı etkinliklerin olacağı bir alan 

olacak.”



St i l Sahibi Miniklere
Özgün Tasarımlar

Zamansız özgün şıklığın doğallıkla harmonisi...

www.minisculebyebrar.com
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MIGROS’TAN DÜNYADA BIR ILK:  ROBOT TARO

Mükemmel alışveriş deneyimi yaşatmak 
amacıyla ileri teknoloji ve inovasyonu iş 
yapış biçimlerine entegre eden Migros, 
e-sipariş toplamada büyük önem taşıyan 
robotik teknolojiler konusunda dünyada 
alanında ilk olan yeni bir uygulamaya imza 
attı. Migros’da kullanılmaya başlanan, tama-
men Migros ve Asis Otomasyon’daki Türk 
mühendisler tarafından geliştirilen robot 
destekli ürün toplama asistanı TARO, yoğun 
talep artışına yanıt olarak ürün siparişlerinin 
hazırlanmasına büyük bir hız kazandırıyor. 

Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort, 
“Öncü ve inovatif uygulamalarımızla müş-
terilerimize hem kusursuz hem de çağın 
ötesinde bir deneyim yaşatmak için yatırım-
larımızı sürdürüyoruz. Şimdi ise bugünün 
perakendesinin ötesinde ve gelecekte de 
dünya perakendesinin yönünü etkileyecek 
teknolojik bir gelişmeye öncülük ediyoruz. 
Uluslararası perakendede hem fiziksel ma-
ğazacılık hem de e-ticarette sahip olduğu-
muz bilgi birikimiyle dünya perakendesine 
yeni bir teknoloji kazandırıyoruz. Migros 
olarak robotik sistemler, yapay zeka ve al-
goritmalarla entegre çalışan ve dünyada ilk 
olan bu teknolojik sistemin uluslararası pe-
rakendenin kullanımı için ihracatına olanak 
sağlayacağız.

Mağaza depolarımızda kullanıma aldığımız 
robot destekli ürün toplama asistanı TARO 
ile hızımıza hız kattık, online siparişlerdeki 
ürün toplama hızımız 5 katına çıktı. Migros 
Sanal Market ekibinin yönlendirmeleri ile 
Türk mühendisleri tarafından geliştirilen 
robot, perakende sektöründe teknolojik an-
lamda gelinen son nokta. Migros peraken-
de sektöründe bir ilki daha gerçekleştirdi” 
dedi. 

Dijital dönüşüm konusundaki çalışmala-
rıyla öncü adımlar atan Migros, yenilikçi 
yaklaşımıyla devreye aldığı ileri teknolojiye 
sahip uygulamalarına bir yenisini daha ek-
ledi. Dünya perakendesine örnek olacak bir 
ilki gerçekleştiren Migros, robot teknolojili 
ürün toplama asistanı TARO’yu mağaza de-
polarında kullanmaya başladı.

“TARO ile hızımıza hız kattık” 

Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort, 
“Müşterilerimiz, artık tek tıkla her ürünü 
evinden sipariş verebilmenin kolaylığını ve 
rahatlığını yaşıyor. Hem offline hem de on-
line taraftaki alışverişlerde, kalite kadar hıza 

da önem verdiklerini biliyoruz. Biz de öncü 
ve inovatif uygulamalarımızla müşterileri-
mize hem kusursuz hem de çağın ötesinde 
bir deneyim yaşatmak için yatırımlarımızı 
sürdürüyoruz. Özellikle pandemi süreciy-
le birlikte artan yoğun talebi karşılamak 
adına bir yandan ek istihdam sağlayarak 
organizasyonumuzu büyütürken, bir yan-
dan da operasyonel hız ve verimlilik adına 
mağazadan teslim alma seçeneğini ekledik, 
gölge mağazalarımızı devreye aldık. Şimdi 
ise bugünün perakendesinin ötesinde ve 
gelecekte de dünya perakendesinin yönünü 
etkileyecek teknolojik bir gelişmeye öncü-
lük ediyoruz. Mağaza depolarımızda kulla-
nıma aldığımız robot destekli ürün toplama 
asistanı TARO ile hızımıza hız kattık, online 
siparişlerdeki ürün toplama hızımız 5 katına 
çıktı. Hatayı sıfıra indirerek verimliliğimize 
önemli katkıda bulunacak olan TARO, ça-
lışanlarımızın en büyük yardımcısı olacak.  
Yılsonuna kadar Migros Sanal Market sipa-
rişlerinin yüzde 50’sini TARO ile hazırlıyor 
olacağız. Migros Sanal Market ekibinin yön-
lendirmeleri ile Türk mühendisleri tarafın-
dan geliştirilen robot, perakende sektörün-
de teknolojik anlamda gelinen son nokta. 
Migros perakende sektöründe bir ilki daha 
gerçekleştirdi” dedi. 

“Migros’ta geliştirilen ve dünya peraken-
desine kazandırılan yeni teknolojilerin 
ihracatına olanak sağlayacağız”

Özgür Tort, şu bilgileri verdi:

“Uluslararası perakendede hem fiziksel 
mağazacılık hem de e-ticarette sahip ol-
duğumuz bilgi birikimiyle öncü uygulama-
larımıza bir yenisini ekliyor ve dünya pera-
kendesine yeni bir teknoloji kazandırıyoruz. 
Bu ileri teknoloji, fiziksel mağaza ve dağıtım 
merkezlerinde de kullanılabilecek. Migros 
olarak robotik sistemler, yapay zeka ve al-
goritmalarla entegre çalışan ve dünyada 
ilk olan bu teknolojik sistemin, uluslararası 
perakendenin kullanımı için ihracatına da 
olanak sağlayacağız.”

ASİS Otomasyon ve Migros mühendis-
lerinden kendi alanında ilk olan robot 
asistan

Yoğun talep gören e-siparişlerde ürün top-
lama adımında büyük önem kazanan ro-
botik teknolojiler adına öncü bir çalışmaya 
imza atan Migros, TARO ile hizmet kapa-
sitesini arttırmayı hedefliyor. Sipariş topla-

ma sürecini akıllı ve kusursuz bir yolculuğa 
dönüştüren TARO ile verimliliği maksimum 
seviyeye çıkaran Migros, hem müşterile-
ri hem de çalışanları için fayda sağlıyor. 
Migros’un ihtiyaçları doğrultusunda Asis 
Otomasyon’un tamamı Türk mühendisleri 
tarafından geliştirilen robot teknolojili ürün 
toplama asistanı TARO, robot ve insan iş 
birliğiyle çalışarak, Migros çalışanlarının ha-
yatını kolaylaştırıyor. Online sipariş veren 
müşterilerin sepetlerindeki ürünleri 5 kat 
daha hızlı ve hatasız şekilde toplayan TARO, 
hem hizmet kalitesini yükseltiyor hem de 
operasyon süreçlerini daha kolay hale ge-
tiriyor. 

Asis Otomasyon CEO’su Yusuf Kaya ise şun-
ları kaydetti: “Böyle bir teknolojiyi 12 aydan 
kısa bir sürede düşünce safhasından uygu-
lamaya geçirmiş olmak, iki ekibin uyumlu 
çalışması ve şirketimizin uzun yıllara da-
yanan ‘robotik ve endüstriyel otomasyon 
uzmanlığı’ sayesinde oldu. Şimdi sırada bu 
teknolojiyi Migros’la birlikte yurtdışına taşı-
mak ve yeni başarı hikayeleri yazma zama-
nıdır.”

Kendi yolunu çizerek siparişi hatasız bir 
şekilde tamamlıyor

Perakende sektörüne getirdiği teknoloji 
desteği bakımından önemli bir adım olan 
TARO, mağaza içerisinde bulunan akıllı raf-
ların rehberliğinde en doğru ve en kısa yol 
haritasını çıkartıyor. Arka planda binlerce 
algoritmanın çalıştığı yapay zeka ve sensör 
teknolojilerini kullanan sistem, böylece si-
parişte yer alan ürünlere hızla ulaşıyor. Akıllı 
raflar üzerindeki LED ışıklar ürünü göster-
mek için yanarak hedefteki doğru ürünü 
işaret ediyor. Robot üzerindeki QR oku-
yucuları ve sepet ağırlık sensörleriyle ürün 
Migros çalışanları tarafından doğrulanarak 
sipariş hatasız bir şekilde tamamlanıyor. 
Kullanıcı dostu tasarıma sahip robot ile 3 
sipariş aynı anda toplanabiliyor. 
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HERMES CREATIVE AWARDS’TAN TERRACITY’E ÜÇ ÖDÜL BIRDEN
 

Antalya’nın premium alışveriş ve 
yaşam merkezi TerraCity, geçti-
ğimiz yıl gerçekleştirdiği Sırılsıklam 
Aşk ve New Year City etkinlikle-
riyle Uluslararası Hermes Yaratıcı-
lık Ödülleri'nde 2 platin ve 1 altın 
ödüle layık görüldü.
 
Antalya’da ayrıcalıklı alışverişin adresi Ter-
raCity, dünyanın en eski ve en büyük ulus-
lararası yaratıcılık yarışmalarından biri olan 
Hermes Yaratıcılık Ödülleri'nde “Halkla İliş-
kiler/İletişim - Canlı veya Sanal Etkinlik”” ile 
“Halkla İlişkiler / İletişim – Pandemi Dönemi 
Uygulamaları” kategorilerinde iki platin, “Ti-
cari Etkileşim ile Marka Deneyimi” kategori-
sinde bir altın ödülün sahibi oldu. 

Salgın önlemlerinin uygulandığı döneme 
denk gelen ve yılbaşına özel olarak gerçek-
leştirilen New Year City etkinliği, TerraCity’e 
iki platin ödül birden kazandırdı. TerraCity, 
etkinlik çerçevesinde sokağa çıkma yasağı 
uygulanan 31 Aralık akşamı YouTube’dan 
yapılan canlı yayın ile yeni yılı evlerinde kut-
layan genç izleyicilere ulaştı. Alışveriş mer-
kezinde yılbaşı dekoru eşliğinde yapılan, 
beş DJ’in canlı performanslarının paylaşıl-
dığı çekim yılbaşı akşamı yayınlandı. Daha 
sonra her DJ seti ayrı video olarak da Ter-
raCity YouTube kanalında izlenme almaya 
devam etti. Büyük beğeni toplayan etkinlik, 

TerraCity’e Halkla İlişkiler/İletişim – Stratejik 
Programlar ana başlığında “Pandemi Döne-
mi Uygulamaları” ve “Canlı/ Sanal Etkinlik”-
kategorilerinde en büyük ödül olan platin 
ödülü getirdi. 

TerraCity’e “Ticari Etkileşim ile Marka Dene-
yimi” kategorisinde altın ödül getiren etkin-
lik ise Sevgililer Günü için gerçekleştirilen 
Sırılsıklam Aşk – Waterfall Swing oldu. Et-
kinlik kapsamında ziyaretçiler, alışveriş mer-
kezinin içinde sosyal medya paylaşımlarına 
uygun bir dekor eşliğinde kurulan ve kesin-
tili su akışı ile bir şelalenin içinden salınan 
salıncağa binme şansını yakaladı. 10 gün 
olarak planlanan etkinlik, ziyaretçilerin yo-
ğun ilgisi nedeniyle 10 gün daha uzatıldı ve 
etkinliğe 2 bin 700 kişi katıldı. Yaşattığı eşsiz 
deneyim ve sosyal medya paylaşımları için 

oluşturulan dekoru ile sanal dünyada be-
ğeni toplayan etkinlik, Facebook‘ta 90.000 
erişim ve 450.000’e yakın etkileşim alırken 
Instagram‘daki paylaşımlar ise 45 binden 
fazla gösterim alarak geniş bir kitleye ulaştı. 

TerraCity AVM Müdürü Gözde Hoşten, “İçe-
risinde yer alan seçkin markaları ve modern 
mimarisi ile TerraCity’i Antalya’nın “premi-
um” alışveriş merkezi olarak konumlandırı-
yoruz. Hayata geçirdiğimiz etkinliklerle de 
bu pozisyonumuzu güçlendirmek üzere 
çalışıyoruz. Sırılsıklam Aşk ve New Year City 
etkinliklerimizle salgın döneminde de hedef 
kitlemizle iletişimimizi en doğru kanaldan 
yaparak büyük başarı sağladık. Uluslarara-
sı arenada kazandığımız bu önemli ödüller, 
başarımızın ve yaratıcılığımızın kanıtı olarak 
bizleri gururlandırıyor” dedi. 

Gözde Hoşten
TerraCity AVM Müdürü

Bestekar Yusuf Nalkesen Sok. No: 10-9 Bostanlı Mahallesi Karşıyaka / İZMİR

sevincsc@gmail.com+90 553 336 85 10

www.smartiskiyafetleri.com
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ECE Türkiye yönetiminde bulunan İstan-
bul’daki Marmara Park, Ankara’daki ANKA-
mall, Eskişehir’deki Espark, Antalya’daki Ter-
raCity, Afyonkarahisar’daki Park Afyon ve 
Bursa’daki Sur Yapı Marka alışveriş merkez-
leri, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından yapı-
lan denetimleri başarıyla geçerek Sıfır Atık 
Belgesi’ni almaya hak kazandı.

ECE Türkiye, bu belgeyle alışveriş merkezle-
rinde bulunan atık, çöp ve tehlikeli sınıfına 
giren atıkların ayrıştırılması ve bertarafının 
sağlanması veya özel olarak bertaraf edil-
mesi gereken atıkların ayrıştırılıp firmalara 
teslimi gibi konulardaki tüm kriterleri titiz-
likle uyguladığını gözler önüne serdi.

“Atık yönetimi ile ilgili gerekli tüm ön-
lemleri alıyoruz”

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan 
ECE Türkiye Tesisler Yönetimi Müdürü Ha-
kan Kaya şunları söyledi: “Birçok işletmede 
olduğu gibi alışveriş merkezlerinde de ciddi 

miktarlarda atık oluşuyor. Portföyümüzdeki 
10 alışveriş merkezinde oluşan günlük dö-
nüştürülebilir atık miktarı 14 tona yaklaşıyor. 
Kaynakların daha verimli kullanılması, atık 
miktarının azaltılması, israfın önlenmesi adı-
na atıkların geri dönüşüme kazandırılması 
büyük önem arz ediyor. Kurulan depolama 
merkezleri, tehlikeli atıklar için oluşturulan 
alanlar ve sorumlu kişilerin tayin edilmesi, 
atıkların ayrıştırılıp ilgili firmalara teslimi, 
belgelendirilmesi, verilen eğitimler de dahil 
olmak üzere ECE Türkiye bünyesindeki alış-
veriş merkezlerinde atık yönetimi ile ilgili 
gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Yaptığımız 
çalışmalar sonucunda Marmara Park, AN-
KAmall, Espark Park Afyon, TerraCity ve Sur 
Yapı Marka alışveriş merkezlerinde sıfır atık 
belgelerimizi aldık. Portföyümüzdeki diğer 
alışveriş merkezlerinde de başvuru süreçleri 
devam ediyor.” 

“Sıfır atık hedefini topyekun bir amaç 
olarak benimsedik”

ECE Türkiye tarafından yatırımı yapılan ve 

yönetilmekte olan Espark Alışveriş Merke-
zi’nin Teknik Müdürü Özgür Önpeker ise 
yaptıkları çalışmalara dair şu bilgileri verdi: 
“Çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğe 
büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede alışve-
riş merkezimiz bünyesinde kaynakların etkin 
kullanılması, atık oluşumunun en aza indiril-
mesi, oluşan atıkların ise kaynağında toplan-
ması ve geri kazandırılması konusunda çalış-
malar yapıyoruz. Bu amaçla, personelimize 
gerekli eğitimleri verdik. Alışveriş merkezi-
mizin her katına yerleştirilen geri dönüşüm 
kutularına ek olarak sadece ziyaretçilerimizin 
değil Espark yakınlarında yaşayan çevre sa-
kinlerinin de atıklarını bırakabilecekleri atık 
getirme merkezimizi kurduk. Sıfır atık hede-
fini topyekun bir amaç olarak benimseyerek 
yaptığımız duyurularla bu konudaki bilinci 
artırmaya çalışıyoruz. Espark olarak atık olu-
şumunun an aza indirilmesi, oluşan atığın 
kaynağında geri kazandırılması konusunda 
gerekli önlemleri alıyoruz. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından verilen Sıfır Atık Belgesi 
de bu konudaki duyarlılığımızı göstermesi 
açısından bizim için büyük önem arz ediyor”. 

ECE TÜRKIYE AVM’LERİNİN SIFIR ATIK PROJESİ 
KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI TESCILLENDI

Hakan Kaya 
ECE Türkiye Tesisler Yönetimi Müdürü

Özgür Önpeker 
Espark Alışveriş Merkezi’nin Teknik Müdürü
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Almanya’nın bir numaralı yerel pazarı olan 
Otto, Almanların %92’sinin internet alışveri-
şi yaptığı bir alışveriş platformu. Türkiye’de 
Propars ile çalışmaya başlayan Otto’da 2020 
yılında toplam 62.8 milyar dolar online alış-
verişte harcandı.

Büyük satın alma gücü ve 83 milyonluk nü-
fusu göz önünde bulundurulduğunda Al-
manya’ya e-ihracat yapmanın avantajlı ol-
duğunu öngören Propars, bu konuda kolları 
sıvayarak çalışmalara başladı. Propars, Tür-
kiye’deki satıcıları Alman alıcılar ile buluş-
turmak için Otto ile iş birliği gerçekleştirdi. 
Almanya pazarında online platformlar ara-
sında Amazon ile birlikte güçlü bir konum-
da olan ülkenin yerli platformu Otto’da yıllık 
ortalama satın alma potansiyeli kişi başı 947 
Euro.

Almanya’daki e-ticaret tüketicilerinin %92 
olduğunu söyleyen Propars Genel Koordi-
natörü Ayşe Terzi ‘’Otto, dünyanın ve Al-
manya’nın en büyük e-ticaret şirketlerinden 
biri. Hamburg merkezli olan platform yirmi-
den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Özel-
likle moda ve yaşam stili kategorilerinde 
dünyanın önde gelen e-ticaret platformla-
rından. İşbirliğimiz aracılığı ile Almanya’nın 
en büyük pazaryerlerinden olan Otto’da ül-
kemiz satıcıları bizim aracılığımızla kolayca 
satış yapabilecekler’’ dedi.

Almanya’nın en büyüğü

Propars E-İhracat ile tüm ürünlerinizi dijital 

dünyaya taşımanın sanılandan daha kolay 
olduğunu da ifade eden Terzi ‘’ Propars 
paneline toplu olarak yüklediğiniz ürünleri 
Amazon ile birlikte Almanya’nın en büyük 
pazaryeri olan Otto’da satışa çıkarmak yal-
nızca tek tuşa basarak gerçekleştirdiğiniz 
bir işlem. Propars sizin yerinize satışta olan 
ürünlerinizin takibini yaparak, ürün satışı 
gerçekleştirdiğiniz an mağazalarınızdaki 
stoklarınızı otomatik olarak günceller’ ’diye-
rek nasıl çalıştıklarına değindi.

Terzi ‘’Propars gelişmiş çeviri desteğiyle 
Türkçe olarak oluşturduğunuz ürün isimleri 
ve açıklamaları pazar yerlerinde istediğiniz 
dilde yayınlayabiliyorsunuz. 

Siparişleriniz tek bir ekranda toplanıyor ve 
bütün mağazalarınız için sipariş yönetimle-
rinizi Propars panelinden yapabiliyorsunuz’’ 

83 milyonluk nüfusu ve yıllık ortalama 62.8 milyar dolarlık harcama oranıyla Almanya’nın yerli e-ticaret 
platformu Otto, Türkiye’de Propars ile çalışmaya başladı. Propars, Otto aracılığı ile Türk üreticileri Alman 

alıcılarla buluşturacak.

diyerek Propars’ın işleyiş biçimini de anlattı. 
1500’ün üzerinde firmanın dijital dönüşü-
müne katkı sağlayan ve Türkiye’deki işlet-
melerin e-ihracat sürecinde karşılaşabilece-
ği problemlere çözümler getiren Propars ile 
dünyanın ve Avrupa’nın güçlü Pazar yerle-
rinde yer almak ve kazanç sağlamak müm-
kün. 

Almanya’da online alışverişlerde en çok sa-
tış yapılan kategoriler ve yüzdeleri;

Tekstil ve Ayakkabı: %65
Kitaplar ve Sesli kitaplar: %47
Eczane Ürünleri: %46
Ev Elektroniği: %42
Ev mobilyaları ve Dekorasyon ürünleri: %32
Spor Ürünleri: %32
Kozmetik ve Cilt bakım: %30
Filmler: %30

E- TİCARET YAPAN TÜRKLER OTTO 
ARACILIĞI İLE ALMAN PAZARINA 

GİRİŞ YAPABİLECEK
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www.balondayız.com

YAKINDA
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Fırat ÇAPKIN
Eğitmen I Yazar I Konuşmacı

Değerli Mall & Motto Okuyucuları,

Bu ayki yazımda sizlerle yaz aylarının gel-
mesi ve Covid19 aşılama çalışmalarının bi-
raz daha hızlanması ile birlikte farkında ol-
madan üzerimize çöken, tarifsiz ağırlığı ve 
hantallaşmayı önlemek üzere bazı bilgiler 
vereceğim: 

Tam 14 ay önce tüm ülke olarak bu sevimsiz 
Covid19 küresel sağlık krizi ile tanıştık. He-
pimizin hayatı alt-üst oldu. Kendi gözlemim 
ve düşüncem olmakla beraber birçok dünya 
ülkesine kıyasla hızlı bir şekilde krizi teşhis 
edip, problemle savaşmaya başladık. Birçok 
insanın bu kriz nedeni ile maddi ve mane-
vi olarak canı yandı. Ancak ister istemez bu 
krizin de bir sonu olacaktı. Ve sıcakların art-
masıyla birlikte, uzunca bir süre kontrollü 
kapanma ile birlikte yavaşça nefes almaya 
başladığımızı söyleyebilirim.

Şimdi gelelim ataleti üzerimizden atmaya: 
1.Endişe, kaygı ve korku gibi hisleri artık bir 
kenara koymanın zamanı geldi. 2M1H yani 
maske-mesafe-hijyen kurallarına dikkat 
ederek, işlerimizin başına ve normal yaşan-
tımıza dönmeye hazırlanalım.

2.Küresel sağlık krizi ile ilgili bilgi edindi-
ğimiz kaynakların doğru bilgi verdiğine ve 
güvenilir olduğuna çok dikkat edelim.

3.Endişe duygusunu yüksek seviyede ya-
şayan insanları tespit edelim ve onların bu 
konuda olumlu gelişim sürecine geçiş yap-
maları için mutlaka uzman bir psikoloğa 
yönlendirelim. Bu konuda herhangi bir des-
tek verme işini lütfen üslenmeyelim. 

4.İç disiplinimizi gözden geçirip, pandemi 
öncesi hayatımızda yer alan rutine dönmek 

için hazırlık yapalım.

5.14 aydır tüm yaşadıklarımıza rağmen hala 
nefes alabiliyor, adım atıp yürüyebiliyorsak 
bu durum aslında içsel motivasyon kayna-
ğını ateşlemek için en büyük nedene sahip 
olduğumuz anlamına gelir. 

Aslında hepimiz tarih sayfalarında yerini 
alacak olan bir döneme şahitlik ediyoruz. 
Nasıl ki yıllar önce kolera, tifo v.b. krizler 
tarihte yerini aldıysa bu da öyle olacak. Bu 
nedenle bir de bu açıdan bakalım : Eğer ki 
gelecek nesillerin de bu ve benzeri olayla-

rı daha tecrübeli bir şekilde atlatmalarına 
liderlik etmek istiyorsanız o zaman siz de 
geçin ekran karşısına başlayın yazmaya. Ya-
zın ki kurumsal insanlık hafızası silinmesin. 
Bizlerden sonraki nesillere de bu yaşadık-
larımızı referans niteliğinde aktaralım. Böy-
lelikle hem bilgimizi artırır, hem de onlarla 
deneyimlerimizi paylaşarak, beklenmedik 
krizlere hazırlanmalarına destek oluruz. 

O halde “Hazırlıklar Başlasın!”

HAZIRLIKLAR 
BAŞLASIN!
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Anpagross markası ile birlikte hedefinizi 
öğrenebilirmiyiz ?

Hedefim AnpaGross’u Türkiye’nin en güç-
lü ve en iyi Gross Hipermarketi yapmak ve 
şuan ki yaptığımız üç projede de gerek m2 
verimlilik, gerekse mağaza performans ve 
yatırımı ile bunu gerçekleştirdiğimizi görü-
yorum. 

Bu hedefe ulaşma noktasında kaç şube 
açmayı planlıyorsunuz ?

AnpaGross ile hedefimiz Türkiye genelinde 
yaklaşık 30 mağaza olup, açacağımız yerde 
lokasyon, m2 ve otopark alanı bizim için 
ciddi önem arz etmektedir.

AVM’lerin cirosuna genel anlamda katkı-
nız nasıl ?

Teklif gelen bazı Avm’lerde Avm cirosu ka-
dar ciro hedefimizin olduğunu belirtebili-
rim. Genel olarak Avm’leri ciro performans 
ve doluluk ziyaretçi girişlerinde ciddi katkı 
sağlıyoruz.

Anpa’nın hızlıca irtifa kazanması doğru 

lokasyon ve yönetim ile doğru orantılı 
olarak sektörde gündem oluyorsunuz bu 
konuda neler hissediyorsunuz ?

Anpagross marka danışmanı olarak yeni ve 
Türkiye’de ciddi ses getirmiş ve getirecek 
olması kısa sürede ciddi talep almamız ve 
Avm’lerin bizi konuşuyor olması beni ciddi 
heyecanlandırıyor. 

Anpa için gelen yoğun bir talep olduğu-
nu biliyoruz hepsini karşılaşabilecekmi-
siniz ayrıca m2 bazında anpa’nın farklı 
konseptleri olacak mı?

Bazı Avm’lerde mağaza m2’lerin küçük ol-
masından dolayı ve mağazada gerekli tavan 
yüksekliğini yakalayamadığımız için tercih 
edemiyoruz. Burada da bahsettiğim m2’le-
rin yerleri 6.000-7.000 m2 olmasına rağmen 
bu AnpaGross operasyonu için ciddi zor 
olabiliyor. Çünkü ciddi stok hızı ürün ve ciro 
performansı olduğu için mağaza haricinde 
de büyük ve uygun mal kabulü ve depo 
alanları bulmakta zorlanıyoruz. Belki bu du-
rumu ileride AnpaGross Express olarak da 
çözebiliriz. Bu yeni çalışmamız olup üzerin-
de ciddi çalışıyoruz.

Yurt dışı ile ilgili görüşlerinizi öğrenebi-
lirmiyiz ?

Ciddi şekilde yurtdışı yatırımları için talepler 
almaktayız. Burada bizim için önemli olan 
kontrollü ve  yönetebileceğimiz yerler de 
olmak, bu AnpaGross olarak en çok önem 
verdiğimiz konulardan diyebilirim.

Tam kapanma sonrası pozitif vaka sayı-
larının aşağıya doğru inişi ile kademeli 
normalleşmenin başlayacağı açıklandı 
sizce Türkiye ‘de tamamen Covit-19 ‘un 
kontrolü ne zaman gerçekleşir. Alışve-
rişin normalleştiği AVM’ler in tamamen 
koşulsuz açık olduğu günlere ne zaman 
kavuşacağız ?

Sayın Bakanımızı da göz önünde bulundu-
rarak bu sürecin Haziran’da açılması ile  bir-
likte hızlı aşılama yolu ile daha kısa sürede 
atlatacağımızı ve sektörün eskisinden daha 
hızlı ve güçlü bir şekilde toparlanacağını 
düşünüyorum.

Sektör olarak zor günler geçirmiş olsak 
da günün sonunda pandeminin bizlere 

EMKA DANIŞMANLIK CEO'SU FATMA BOZDAĞ PANDEMİ 
SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ VE HEDEFLERİNDEN BAHSETTİ
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ciddi öğretileri oldu. Sizce bu sürecin 
sonunda pandemi bizlere neler öğretti 
hangi refleksleri kazandırdı ?

Herşeyden önce sağlıklı bir birey olmanın 
aslında ne kadar da önemli olduğunu hep 
birlikte öğrenmiş olduk. Diğer taraftan işi-
mizin kıymetini ve alışveriş alışkanlıklarımız-
da fiyatın önemini ve hassasiyetini kavra-
mayı öğrenmiş olduk. Yeni dönem alışveriş 
alışkanlıklarımız tüketicide fiyat hassasiyeti-
nin önemi ürünü daha uygun tercih edecek-
lerinden yanayım. 

Türkiye’de AVM’ler bu süreci nasıl yö-
netti ve en önemlisi AYD bu süreçte 
AVM’leri temsil edebildi mi? AVM ‘lerin 
yaşadığı sorunlara tercüman olabildi mi ?

Genel olarak bakarsak bu süreçte caddeleri 
göz önünde bulundurursak Avm’ler daha 
başarılı ve kontrollü diyebilirim. Birçok mar-
kadan kira anlaşmazlıkları, kira indirimleri 
yapılmadığı için cadde mağazalarını kapat-
tıklarını duydum. Bu durum Avm’lerde çok 
yaşanmadı diyebilirim. Yatırımcı Kiracısıyla 
aynı gemide olduğunu hatırlatırım.

2021 Sonu için hedeflerinizi gerçekleştir-
meyi planlıyor musunuz ?  2021 için sizin 
dışınızda makro ekonomik göstergelerin 
nasıl gerçekleşeceğıni ön görüyorsunuz ?

2021’den hedefim yüksek diyebilirim. Pan-
demi sürecini aza indirmemizle birlikte 
yatırımlarımızın hız kazanacağını ve tüm 
sektörün farklılaşarak daha güçlü şekilde 
toparlanacağını ve yatırımların artacağına 
inanıyorum. Avm’ler daha başarılı ve kont-
rollü yönetti diyebilirim. 
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KOÇ HOLDİNG YILIN İLK ÇEYREĞİNDE 57,3 MİLYAR TL KONSOLİDE GELİR 
ELDE ETTİ 2,6 MİLYAR TL KOMBİNE YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİ
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KOÇ HOLDİNG CEO’SU LEVENT ÇAKIROĞLU: 

“Pandemi ile mücadelede bir yılı geride bırakırken, salgının küresel çap-
taki etkilerini birçok alanda hissetmeye devam ediyoruz. İçinde bulun-
duğumuz bu zorlu sürece rağmen 2021’in ilk çeyreğinde başarılı sonuç-
lar elde ettik. Yatırımlarımızı aralıksız sürdürerek, 2,6 milyar tl’lik kombine 
yatırım gerçekleştirdik. Böylece son 5 yılda yaptığımız toplam yatırım 
43,3 milyar tl’ye ulaştı. Koç topluluğu olarak çalışma arkadaşlarımızın üs-
tün gayretleri, çevik yönetim anlayışımız, sağlam bilançomuz, dengeli 
portföy yapımız, kuvvetli bayi teşkilatımız, esnek tedarik zincirimiz, dijital 
yetkinliklerimiz ve çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim performansımız-
la üretmeye ve değer yaratmaya devam ediyoruz.”

Koç Holding, 2021 yılının ilk çeyreğinde 
konsolide bazda toplam 57,3 milyar TL gelir 
elde ederken, 2,6 milyar TL kombine yatı-
rım gerçekleştirdi. 2021 yılı ilk çeyrek finan-
sal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding 
CEO’su Levent Çakıroğlu, “Pandemi ile mü-
cadelede bir yılı geride bırakırken, salgının 
küresel çaptaki etkilerini birçok alanda his-
setmeye devam ediyoruz. İçinde bulundu-
ğumuz bu zorlu sürece rağmen 2021’in ilk 
çeyreğinde başarılı sonuçlar elde ettik. Koç 
Topluluğu olarak çalışma arkadaşlarımızın 
üstün gayretleri, çevik yönetim anlayışımız, 
sağlam bilançomuz, dengeli portföy yapı-
mız, kuvvetli bayi teşkilatımız, esnek tedarik 
zincirimiz, dijital yetkinliklerimiz ve çevresel, 
sosyal ve kurumsal yönetim performansı-
mızla üretmeye ve değer yaratmaya devam 
ediyoruz” dedi.

Levent Çakıroğlu: “2021 yılına tüm sek-
törlerde güçlü bir başlangıç yaptık.”

Topluluk olarak faaliyet gösterdikleri tüm 
sektörlerde 2021 yılına güçlü bir giriş yap-
tıklarının altını çizen Levent Çakıroğlu: 
“Belirsizliklerin hâkim olduğu 2020 yılında 
pekiştirdiğimiz güçlü konumumuzu 2021 
yılının ilk çeyreğinde de sürdürdük. Yılın 
bu döneminde özellikle dayanıklı tüketim 
ve otomotiv sektörlerinde geçtiğimiz yıl-
dan gelen güçlü iç talebin devam ettiğini 
gözlemledik. Yurt içi pazardaki güçlü tale-
bin yanı sıra ihracat rakamlarında da ivme 
yakalayan Arçelik, tüm ürün gruplarında 
önemli bir satış performansı sergileyerek 
konsolide net gelirlerini geçen yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 67 artırdı ve 13 milyar 
TL’ye çıkardı. Otomotiv sektöründe yurt içi 

pazardaki satışlarda yüzde 61’lik bir artış 
gözlemledik. Egea model ailesini yenileyen 
ve Egea Cross’u ürün ailesine katan Tofaş, 
geçtiğimiz 2 yılda olduğu gibi bu dönemde 
de Fiat markasıyla pazar liderliğini sürdür-
dü. 14 yıldır kesintisiz şekilde sektörün lider 
üreticisi olan TürkTraktör ise traktör piyasa-
sındaki güçlü performansını devam ettirdi. 
Yurt içi traktör satış adetleri 2021 yılının ilk 
üç ayında 2020 yılının ilk üç ayına göre yüz-
de 126 artış gösterdi. Traktör satışlarındaki 
başarılı performansın yılın geri kalanında da 
sürmesini bekliyoruz. 2020 yılında önemli 
ihracat anlaşmalarına imza atan Otokar ise 
ilk çeyrekte ihracatını yüzde 44, gelirlerini 
yüzde 91 artırarak global bir oyuncu olma 
hedefine ulaşmak için cesur adımlarla yo-
luna devam ediyor. Türkiye’nin en büyük 
rafineri şirketi Tüpraş ise pandemi koşul-
larına rağmen ülkemizin akaryakıt talebini 
karşılama görevini başarılı bir şekilde yerine 
getirmeye devam etti” dedi.

Finans sektöründeki gelişmeleri de değer-
lendiren Levent Çakıroğlu, “Yapı Kredi, ülke 
ekonomimize ve toplumumuza sağladığı 
desteğini 421,5 milyar TL’lik kaynakla artı-
rarak sürdürdü. Pandeminin yarattığı tüm 
belirsizliklere rağmen, aktif büyüklüğünü 
bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
23 büyüterek 534,7 milyar TL’ye yükselten 
Yapı Kredi, içsel sermaye yaratımı odağını 
ve sağlam likiditesini koruyarak ihtiyatlı du-
ruşunu devam ettirdi” dedi.

Levent Çakıroğlu: “Yatırımlarımızı aralık-
sız sürdürüyoruz.”

Koç Holding’in 2021’in ilk çeyreğinde ya-

tırımlarını aralıksız sürdürerek, 2,6 milyar 
TL’lik kombine yatırım gerçekleştirdiğini 
ve böylece toplam yatırımların son 5 yılda 
43,3 milyar TL’ye ulaştığını belirten Levent 
Çakıroğlu, “Ford Otosan, Avrupa’nın en 
büyük ticari araç üretim üssü olan Kocaeli 
Fabrikaları’nda elektrikli ve bağlantılı yeni 
nesil ticari araç projelerinin hayata geçiri-
leceği ve 2026’ya kadar sürecek olan 20,5 
milyar TL’lik yeni yatırımının en önemli fa-
zını duyurdu. Otomotiv sanayisinin en bü-
yük yatırımı kapsamında Kocaeli Fabrikala-
rı’nda ‘Yeni Nesil Transit Custom’ ailesinin 
dizel ve şarj edilebilir, hibrit elektrikli PHEV 
(Plug-In Hybrid) versiyonları ile tam elekt-
rikli ilk versiyonunun yanı sıra Ford Motor 
Company ve Volkswagen AG'nin stratejik iş 
birliği çerçevesinde yeni nesil Volkswagen 
1 tonluk ticari araç modeli de Ford Otosan 
tarafından üretilecek. Bu yatırımla ülkemi-
zin otomotivdeki rekabet gücünü önemli 
ölçüde artırmayı hedefliyoruz. Aygaz ise 
Bangladeş pazarına yönelik olarak LPG te-
mini, dolumu ve dağıtımı konusundaki ve 
AyKargo ile kargo sektöründeki faaliyetlerini 
geliştirmek üzere 2021 yılında yatırımlarına 
ağırlık verecek. Entegre ve öncü bir enerji pi-
yasası oyuncusu olmayı hedefleyen Entek ise 
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatı-
rımlarına ve yenilikçi teknolojileri uygulamak 
için çalışmalarına devam ediyor” dedi. 

Levent Çakıroğlu: “Bu taahhüt, çevresel, 
sosyal, kurumsal yönetim alanlarındaki 
performansımızı ve ilerlememizi şeffaf bir 
şekilde paylaşmamıza katkı sağlayacak.”

2050 yılında karbon sıfır olacak şekilde dü-
şük karbon ekonomisine geçişe yönelik ça-
lışmalara devam ettiklerini belirten Levent 
Çakıroğlu, “En önemli dış ticaret ortağımız 
olan Avrupa Birliği, iklim değişikliğiyle mü-
cadele kapsamında hayata geçirdiği Yeşil 
Mutabakatı aynı zamanda dijitalleşmeyi hız-
landıracak ve istihdamı artıracak ekonomik 
büyüme modeli olarak konumlandırdı. Bu-
rada alınacak kararlar, iş yapış şekillerimizi 
ve ticari ilişkilerimizi doğrudan etkileyecek 
nitelikte. Tüm bu değişim sürecini hazırlıklı 
ve dirençli bir şekilde karşılamak ve ortaya 
çıkacak fırsatları değerlendirmek üzere ça-
lışmalarımızı hızlandırdık” dedi ve sözleri-
ne şöyle devam etti: “Koç Holding, Dünya 
Ekonomik Forumu (WEF) bünyesinde Ulus-
lararası İş Konseyi tarafından oluşturulan 
‘Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri’ni kurum-
sal raporlamalarında kullanacağını taahhüt 
eden Türkiye’deki ilk şirket oldu. Çevresel, 
sosyal, kurumsal yönetim alanlarındaki 
performansımızı ve ilerlememizi şeffaf bir 
şekilde paylaşmamıza katkı sağlayacak bu 
taahhüt; sürdürülebilirlik vizyonunu tüm iş 
stratejimize, operasyonlarımıza ve kurum-
sal beyanlarımıza dâhil etme konusundaki 
kararlılığımızın bir yansımasıdır.”
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2007 yılında Behiye SAVAŞKAN tarafından 
kurulan ve kurulduğu günden bu yana 
“Doğru Yatırımlar için Doğru Çözüm-
ler“ geliştirmeyi ilke edinen, AVM ve gay-
rimenkul yatırımı, perakende sektöründe 
yurt içi ve yurt dışında proje geliştirme, 
analiz ve raporlama, arazi alım-satımı, fi-
zibilite, konsept oluşturma, tasarım, kira-
lama, pazarlama, yönetim ve yönetim da-
nışmanlığı alanlarında hizmet sunan NTS 
Danışmanlık 14. Yılını kutlayarak yenilikçi 
yaklaşımı ile projelerine hız kesmeden de-
vam ediyor.
 
NTS Danışmanlık, bölgesel, ulusal ve 
uluslararası değişim trendlerini değer ya-
ratma uzmanlarından oluşmuş deneyimli 
kadrosuyla yorumlayarak en isabetli bi-
çimde uygulayarak, müşteri talep ve he-
deflerini odak alarak, yenilikçi ve sorumlu 
bir yaklaşımla perakende sektörünün gün-
cel ve gelecekteki sürdürülebilirliğine kat-
ma değer sağlamaktadır.
 
AVM Kiralama, AVM Yönetimi & Yönetim 
Danışmanlığı, AVM Proje Geliştirme, Kiracı 
Temsilciliği & Sınır Ötesi, Proje Ve Geliş-
tirme Hizmetleri’yle şimdiye kadar gerçek-
leştirdiği başarılı projelerle uzun yıllardır 
sektörde ciddi söz sahibidir.
 
Yurt içi ve yurt dışında yeni yatırım ve pro-
jelerine devam eden NTS Danışmanlık 
sektördeki başarıları ile ‘’Yatırımlarınıza 
Değer Kazandırır!’’

NTS 
DANIŞMANLIK 
14.YILINI 
KUTLUYOR
 

Behiye Savaşkan
NTS Danışmanlık Kurucusu

Cizre de bir ilk yaşandı ilk avm açıldı. Bu bağlamda bu projenizden bahsedermisiniz?

Cizre Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi - CİZRE
Yatırımı MRD Group tarafından yapılan Cizre Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi projesi, 2020 yılı’nın başarılı projelerinden. Habur 
sınır kapısına yakın olması dolayısı ile Irak’tan gelecek müşteri potansiyeli düşünülerek faaliyete geçirilen, bölgede mağazası 
olmayan ulusal markaları bir araya getiren ve ilkleri gerçekleştiren Cizre Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi projemiz, 45.920 m2’lik 
büyük bir kompleks üzerinde yapımı devam eden 128 daire inşaat alanında ve16.500 m2 kiralanabilir alanda, Şırnak il ve ilçe-
lerinden  500 kişiye iş imkanı verilerek  istihdam sağlarken sosyalleşmeye ve kentin değerini arttırmaya büyük katkı sağlanmıştır.
Bölgenin Bölgenin ilk ve tek AVM Cadde projesi olan Cizre Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinin Lokasyonu; Bölgenin en büyük ticari aksı 
olan Irak-Silopi Yolu, Şırnak Cizre arası ulaşımı kolaylaştıracak Yeni Şırnak Yolu ve Mardin-Şırnak yolunun kesişim noktasında yer 
almasıyla projeye değer katmaktadır. Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin içerisinde MİGROS market, 2000 m2 ‘lik bölgenin en bü-
yük çocuk eğlence ve 6 hat bowling salonu PLAYPARK & BOWLİNGO , 5 adet sinema salonu CİZRE PARK SİNEMALARI, 
Türkiye’nin lider fastfood zinciri BURGER KING, kişisel bakım zinciri GRATİS, kadın, erkek, çocuk, ev tekstili , iç giyim birçok ürünü 
bünyesinde bulunduran perakende öncüsü bünyesinde bulunduran perakende öncüsü LCWAİKİKİ ,ayakkabı sektör lideri  FLO ,KOTON, ADL, D’S DAMAT, AVVA, JİBER, 
BARGELLO, YENGEÇ GİFT & MORE , MORAD TEA, SOULMATE COFFEE, GÖKSEL TANTUNİ, MEZEPOTAMYA ÇİĞKÖFTE, ŞERANİ KÜNE-
FECİ, SCHATZİ, BAYDÖNER, TAVADA TAVUK gibi birçok marka bulunmaktadır. Rahat ve güvenli bir  alışveriş ortamı ile vatan-
daşların sosyalleşmesi ve yaşam kalitelerini arttırması yönünden olanak sağlayan açık alan konsepti ile dikkat çeken Cizre Park 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi projesinin açılması ; sosyal, ekonomik, kültürel katkılarının yanı sıra istihdam açısından da gençlere iş 
imkanları sağlamış ve  7’den 70’e her yaştan bölge halkının Cizre Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde keyifle vakit geçirebil-imkanları sağlamış ve  7’den 70’e her yaştan bölge halkının Cizre Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde keyifle vakit geçirebil-
mesi amaçlanmıştır.

Behiye SAVAŞKAN      NTS Danışmanlık Kurucusu
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Cizre de bir ilk yaşandı ilk avm açıldı. Bu bağlamda bu projenizden bahsedermisiniz?

Cizre Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi - CİZRE
Yatırımı MRD Group tarafından yapılan Cizre Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi projesi, 2020 yılı’nın başarılı projelerinden. Habur 
sınır kapısına yakın olması dolayısı ile Irak’tan gelecek müşteri potansiyeli düşünülerek faaliyete geçirilen, bölgede mağazası 
olmayan ulusal markaları bir araya getiren ve ilkleri gerçekleştiren Cizre Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi projemiz, 45.920 m2’lik 
büyük bir kompleks üzerinde yapımı devam eden 128 daire inşaat alanında ve16.500 m2 kiralanabilir alanda, Şırnak il ve ilçe-
lerinden  500 kişiye iş imkanı verilerek  istihdam sağlarken sosyalleşmeye ve kentin değerini arttırmaya büyük katkı sağlanmıştır.
Bölgenin Bölgenin ilk ve tek AVM Cadde projesi olan Cizre Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinin Lokasyonu; Bölgenin en büyük ticari aksı 
olan Irak-Silopi Yolu, Şırnak Cizre arası ulaşımı kolaylaştıracak Yeni Şırnak Yolu ve Mardin-Şırnak yolunun kesişim noktasında yer 
almasıyla projeye değer katmaktadır. Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin içerisinde MİGROS market, 2000 m2 ‘lik bölgenin en bü-
yük çocuk eğlence ve 6 hat bowling salonu PLAYPARK & BOWLİNGO , 5 adet sinema salonu CİZRE PARK SİNEMALARI, 
Türkiye’nin lider fastfood zinciri BURGER KING, kişisel bakım zinciri GRATİS, kadın, erkek, çocuk, ev tekstili , iç giyim birçok ürünü 
bünyesinde bulunduran perakende öncüsü bünyesinde bulunduran perakende öncüsü LCWAİKİKİ ,ayakkabı sektör lideri  FLO ,KOTON, ADL, D’S DAMAT, AVVA, JİBER, 
BARGELLO, YENGEÇ GİFT & MORE , MORAD TEA, SOULMATE COFFEE, GÖKSEL TANTUNİ, MEZEPOTAMYA ÇİĞKÖFTE, ŞERANİ KÜNE-
FECİ, SCHATZİ, BAYDÖNER, TAVADA TAVUK gibi birçok marka bulunmaktadır. Rahat ve güvenli bir  alışveriş ortamı ile vatan-
daşların sosyalleşmesi ve yaşam kalitelerini arttırması yönünden olanak sağlayan açık alan konsepti ile dikkat çeken Cizre Park 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi projesinin açılması ; sosyal, ekonomik, kültürel katkılarının yanı sıra istihdam açısından da gençlere iş 
imkanları sağlamış ve  7’den 70’e her yaştan bölge halkının Cizre Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde keyifle vakit geçirebil-imkanları sağlamış ve  7’den 70’e her yaştan bölge halkının Cizre Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde keyifle vakit geçirebil-
mesi amaçlanmıştır.

2020 ve 2021 pandemi yılları oldu bu 
dönemde yeni ve başarılı projelere imza 
atmaya devam ediyorsunuz. Bizlere ça-
lışmalarını sürdürdüğünüz projelerden 
bahseder misiniz ?

Yatırımı MRD Group tarafından yapı-
lan Cizre Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi 
projesi, 2020 yılı’nın başarılı projelerinden. 
Habur sınır kapısına yakın olması dolayı-
sı ile Irak’tan gelecek müşteri potansiyeli 
düşünülerek faaliyete geçirilen, bölgede 
mağazası olmayan ulusal markaları bir ara-
ya getiren ve ilkleri gerçekleştiren Cizre 
Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi projemiz, 
45.920 m2’lik büyük bir kompleks üzerin-
de yapımı devam eden 128 daire inşaat 
alanında ve16.500 m2 kiralanabilir alanda, 
Şırnak il ve ilçelerinden  500 kişiye iş imka-

nı verilerek  istihdam sağlarken sosyalleş-
meye ve kentin değerini arttırmaya büyük 
katkı sağlanmıştır. Bölgenin ilk ve tek AVM 
Cadde projesi olan Cizre Park Alışveriş ve 
Yaşam Merkezinin Lokasyonu; Bölgenin 
en büyük ticari aksı olan Irak-Silopi Yolu, 
Şırnak Cizre arası ulaşımı kolaylaştıracak 
Yeni Şırnak Yolu ve Mardin-Şırnak yolunun 
kesişim noktasında yer almasıyla proje-
ye değer katmaktadır. Alışveriş ve Yaşam 
Merkezi’nin içerisinde MİGROS market, 
2000 m2 ‘lik bölgenin en büyük çocuk eğ-
lence ve 6 hat bowling salonu PLAYPARK 
& BOWLİNGO , 5 adet sinema salonu CİZ-
RE PARK SİNEMALARI, Türkiye’nin lider 
fastfood zinciri BURGER KING, kişisel ba-
kım zinciri GRATİS, kadın, erkek, çocuk, ev 
tekstili , iç giyim birçok ürünü bünyesinde 
bulunduran perakende öncüsü LCWAİKİ-

Kİ, ayakkabı sektör lideri  FLO ,KOTON, 
ADL, D’S DAMAT, AVVA, JİBER, BAR-
GELLO, YENGEÇ GİFT & MORE , MO-
RAD TEA, SOULMATE COFFEE, GÖKSEL 
TANTUNİ, MEZEPOTAMYA ÇİĞKÖFTE, 
ŞERANİ KÜNEFECİ, SCHATZİ, BAYDÖ-
NER, TAVADA TAVUK gibi birçok mar-
ka bulunmaktadır. Rahat ve güvenli bir  
alışveriş ortamı ile vatandaşların sosyal-
leşmesi ve yaşam kalitelerini arttırması 
yönünden olanak sağlayan açık alan kon-
septi ile dikkat çeken Cizre Park Alışve-
riş ve Yaşam Merkezi projesinin açılması 
; sosyal, ekonomik, kültürel katkılarının 
yanı sıra istihdam açısından da gençlere 
iş imkanları sağlamış ve  7’den 70’e her 
yaştan bölge halkının Cizre Park Alışveriş 
ve Yaşam Merkezi’nde keyifle vakit geçi-
rebilmesi amaçlanmıştır.
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Antik Meydan - MARDİN

Andera Park AVM - SİİRT

Kares AVM & Outlet Center - KARABÜK

Denge Towers - SANCAKTEPE

Tekno Global - ADANA Ata Corner - LÜLEBURGAZ

Pamuk Park - HATAY

NG Bedesten AVM - SAPANCA

Yalova Star AVM - YALOVA

Cadde Çomu - ADANA

Mardin Eski Çarşı girişinde 50.000 bin m2 alan üzerinde Alışveriş Merkezi ve cadde mağazaları, ticari ofisler, protokol binası, 
otel, spor merkezi, kreş, spa merkezi, çok amaçlı salonlar, düğün salonu, geniş otopark kapasitesi ve bir çok markanın yanı 
sıra birbirinden güzel cafe ve restoranlarla, Mardin’in eski çarşı konsepti ile bütünleşecek her yaştan tüketiciye hitap eden 
mağazalarla, aradığınız her şey bir arada bulacağınız doğa dostu sosyal alanınız olacak.
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NTS Danışmanlık olarak perakende ve gayrimenkul sektöründe birçok başarılı projeye imza atmış bir firmayız. 
Perakende sektöründe  başarılarımız artarak devam ederken, aldığımız ödüller ile de  keyifli ve heyecan verici 
yelken sporunda her sene başarılarımızı artarak devam ettirmek hedefindeyiz.  ‘Başarı Ekip İşidir !’

İş hayatındaki başarılarınızın dışında keyifli bir spor dalı olan yelken yarışlarında da yer alıyorsunuz. 
Bu daldaki başarılarınız hakkında da bilgi verebilir misiniz?

NTS Danışmanlık Yelken Takımı
NTS Danışmanlık olarak yelken takımı ve  tekne yarışlarında yer alma  fikri nasıl ortaya çıktı?  

Deniz, rüzgar, dalga ve bir çok doğal dış kuvvetlerle mücadele etme keyfi bambaşka bir adrenalin… İş yaşantısında sağ-
ladığımız ekip ruhu ve mücadeleyi yine ekip ruhu ve sporla birleştirerek sağlamak istedik. “Dünyayı şekillendiren su 
ve rüzgardır. Yatırımlarınızı şekillendiren doğru tercihlerinizdir.” mottosuyla NTS Danışmanlık olarak mavi sulara 
yelken açtık. Bu sayede kendi sektörümüzde başarılarımız devam ederken, bu keyifli ve heyecan verici sporda da 'Başarı 
Ekip İşidir ' diyerek yolumuza ödüllerimiz ile devam edeceğiz.

NTS Danışmanlık Yelken Takımı
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ÜNLÜ İSİMLERİN EVLERİNİ SANAL OLARAK
 ZİYARET EDİN

 

Freud'un Londra'daki son evini sanal olarak 
ziyaret ettiğinizde ikonik psikanalitik kane-
pesini, hastalarını dinlediği koltuğu görebi-
lir; kütüphanesinde, çalışma odasında dola-
şabilirsiniz. Ayrıca Martin Wilner'ın çağdaş 
sanat sergisini gezebilirsiniz. Bu evdeki anti-
kalara, heykellere bayılacaksınız! 

Frida Kahlo Evi

Frida Kahlo’nun Coyoachan’ın Meksika'daki 
“Mavi Ev” olarak anılan evi parlak renkleriyle 
göz alıyor. 1958 yılından bu yana Mavi Ev, 
Frida'nın kişisel eşyalarının yanı sıra yaratımı 
için ilham veren ambiyansı sergiliyor. Mü-
zede, Diego Rivera ile Fridanın resimlerinin 
yanı sıra dikkat çekici popüler sanat eserleri, 
Kolomb öncesi heykeller, fotoğraflar, belge-
ler, kitaplar ve mobilyalar sergileniyor. 

Martin Luther King’in Evi

Ünlü yurttaş hakları savunucusu Martin Lut-
her King’in doğduğu evi sanal olarak gezer-
ken ev hakkındaki bilgileri dinleme şansına 
da sahip oluyorsunuz. Bir aktivistin hayatı-

nın geçtiği bu ev, dönemin siyahilerinin ya-
şam standartlarına da ışık tutuyor. 

Anne Frank’in Evi

Anne Frank’in II. Dünya Savaşı sırasında 
yaklaşık iki yıl saklandığı ve günlüğünü yaz-
dığı Amsterdam’daki evini de online olarak 
gezebiliyorsunuz. Sanal tur sırasında Anne 
Frank’in saklandığı gizli bölmeye giden sa-
hanlıkta bulunan döner kitaplıktan geçer-
ken adeta o anları yaşıyorsunuz. 

Emily Dickinson’ın Evi

19. yüzyılın en önemli Amerikan şairlerin-
den Emily Dickinson’ın ABD Massachuset-
ts'in merkezinde yer alan evinde 1988 yı-
lına kadar ailenin mirasçıları oturdu. 1991 
yılında ev Emily Dickinson'ın yeğeni Martha 
Dickinson Vakfı’na devredildi, 2003 yılında 
ise müzeye çevrildi. Uçak bileti alıp buraya 
gidemeseniz de sanal olarak müzeyi ziyaret 
ettiğinizde Emily Dickinson’ın yatak odası, 
çalışma masası ve odanın dışındaki holü ge-
zebiliyorsunuz.

Pandemi nedeniyle bir süredir evlerimizden 
zorunlu olmadıkça çıkmıyor, kalabalık or-
tamlarda bulunmamaya özen gösteriyoruz. 
Sanal geziler sayesinde özellikle gezmeyi, 
yeni yerler görmeyi sevenler için bu durum 
problem olmaktan çıkıyor. Türkiye’nin lider 
uçak ve otobüs bileti sitesi Enuygun, ünlü 
isimlerin müze evlerini sanal dünyada geze-
rek keşfetmeye çağırıyor!

Dali Tiyatro Müzesi

Ünlü İspanyol ressam Salvador Dali, sür-
realizm yani gerçeküstücülük akımının en 
önemli temsilcisi. “Deli dahi” olarak da anı-
lan Dali’nin Tiyatro Müzesi, İspanya İç Sava-
şı'nın sonunda yıkılan 19. yüzyıldan kalma 
bir yapı olan eski Belediye Tiyatrosu'nun 
kalıntıları üzerine inşa edilmiş. Ünlü ressa-
mın eserlerini yakından inceleyebileceğiniz 
müze, saatlerinizi keyifle geçireceğiniz ben-
zersiz bir deneyim yaşatıyor. 

Gaudi Evi Müzesi

Barselona denildiğinde ziyaret edilecek 
ilk mekanların başında La Sagrada Familia 
(Kutsal Aile) Kilisesi geliyor. Benzersiz mi-
marisiyle kendine hayran bırakan bu kili-
senin mimarı Antoni Gaudi’nin evi incelikli 
detaylarıyla kendine hayran bırakıyor. Sanal 
tur ile evin bütün bölümlerini gezme olana-
ğınız bulunmuyor ama evin bahçesi, terası, 
mahzeni ve muhteşem bir manzaraya sahip 
kulesini görebilirsiniz. 

Mozart’ın Doğum Yeri

Wolfgang Amadeus Mozart’ın 1756’da, Sal-
zburg’da doğduğu evi sanal olarak ziyaret 
etmek mümkün. Müzik dehası Mozart’ın üç 
katlı evinde muhteşem bestelerini yaptığı 
piyanoyu nota kağıtlarını, enstrümanlarını 
görebiliyor ve yaşamına dair birçok bilgi 
edinebiliyorsunuz. 

Freud Müzesi

Psikanaliz biliminin kurucusu Sigmund 

Türkiye’nin lider uçak ve otobüs bileti sitesi Enuygun, kapıdan dışarı bile çıkmadan gezebileceğiniz birbirinden 
ünlü isimlerin müze evlerini derledi. Bu kapanma sürecinde Dali Tiyatro Müzesi’nden Gaudi Evi Müzesi’ne, Mo-

zart’ın muhteşem bestelerini yaptığı evinden ünlü yurttaş hakları savunucusu Martin Luther King’in doğduğu eve 
kadar tarihe yaptıkları ile iz bırakmış önemli isimlerin evlerine konuk olabilirsiniz.
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Burcu Polatdemir
Aile ve Çocuk Kaygı Terapisti

Son zamanlarda okuduğum ‘Zihinden 
Maddeye’(Dawson Church) adlı kitapta ol-
dukça çarpıcı bulduğum birkaç konudan 
bahsetmek istiyorum:

Günümüzde ‘popülerleştirilmiş ‘enerji kav-
ramının aslında insan hayatında ne kadar 
önemli olduğu vurgulanıyor. Buradan ha-
reketle; iyi niyetle oluşturduğumuz istik-
rarlı ve bütüne yönelik duygularımızın ve  
düşüncelerimizin  maddesel  boyutta ger-
çekleştiğiyle ilgili yüzlerce araştırmadan 
bahsediliyor. 
Bunların somut olarak gözlemlenen örnek-
leri  yaşamımızın devam etmesini sağlayan 
‘suyun üzerinde yapılan araştırmalar’ ol-
muş. Yıllar önce sosyal medyanın da yeni 
araştırmalar konusunda gündem oluştur-
muş olan  Masaru Emoto adlı Japon bir  
araştırmacı;  İnsan vücudunun ve yaşamak-
ta olduğumuz dünyanın %70 ‘ten fazlasını 
kaplamakta olan suyun moleküler yapısı-
nın insanların düşüncelerinden, sözcükler-
den ve dinlemiş olduğu müzikten etkilenip 
etkilenmediğini araştırmış ve çalışmalarını 
bu yönde yoğunlaştırmıştır. Suyun krista-
lize olan şekillerinde de  oldukça etkileyici 
ve çarpıcı şekiller gözlemlenmiştir.  İnsan-
ların yaşam kalitesinin vücutlarındaki  ve 
yeryüzündeki suyun kalitesi ile bağlantılı 
olduğunu savunan araştırmacı ; yaşama 
geçirilen pozitif düşünceler sayesinde insa-
nın kendisini ve yaşamış olduğu gezegeni 
iyileştirmesinin mümkün olduğunu savun-
muştur. (Suyun  Gizli Mesajı)
Suyun içinde bulunan moleküller ,dışarıdan 
gönderilen enerji, duygu veyahut düşünce 
yoluyla etkileşime girerek değişim göster-
mesi bilimin açıkladığı bir gerçeklik olmak-
la beraber günlük yaşamın da bir parçası 
olmaya devam ediyor. Genelde ; pozitif 

kalma noktasında ‘kişisel gelişim’ akımının 
önerdiği ‘Pozitif Düşün, Pozitif Olsun’ ki-
mileri için önemli bir dayanak durumunda. 
Diğer yandan da bu durumu ;  kimilerinin 
safsata olarak nitelendirdiği kendi dayanak 
noktasının da ‘ Her şey olacağına varır’ 
, ‘Gerçekliğe hayalle ,duyguyla ,enerjiyle 
ulaşılamaz’  olduğu iki taraflı bilgiler kar-
maşasında akıl karıştıran da bir konu.

Paylaşılan en kilit noktalardan biri: Kişinin 
kendi duygu ve düşünce dünyasının, ken-
disi tarafından tahmin edilenden daha faz-
la kontrol edilebilir olduğu.. Kişi eğer ister-
se kendi zihninde değiştirdiği düşüncelerle 
bilinçli bir çekim alanı oluşturabileceği ve 
bunun doğrultusunda değişen düşünce 
ve duygularla beklenti haline gelen olayın 
somut maddesel bir gerçekliğe dönüşmesi 
yönünde. Bu belki bazılarımız için fazlasıy-

la imkansız görünse de bilimin elinde bu 
konuda fazlasıyla ‘gerçek kanıtlar’ mev-
cut. Her ne kadar mistisizm ya da meta-
fizikle bağdaştırılan başlıklar altında yer 
verilse de bilimin esnekliği ve sadece lite-
ratürde geçen değişmez ve kesin formül-
lere dayanmadığını da bize göstermekte.

Bu düşünceler ışığında tüm bu bahsedi-
len konular ilk izlenim olarak; kişisel geli-
şimin her geçen gün ortaya attığı bir sa-
vın haklılığının arandığı bir mecra  olduğu 
fikrini verse de;  yapılan yüzlerce araştır-
manın ışığında somut gerçekliklerin hep-
sinin arkasında bir zamanlar düşünceler 
olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Sonuçta  
şu an günlük hayatımızda kullandığımız 
onca makinenin , malzemenin bir zaman-
lar onu icat eden kişinin düşünceleri değil 
miydi?

DÜŞÜNCELER NASIL 
'MADDELLEŞIR'
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GARENTA 31 İLDE 52 ŞUBEYE ULAŞTI
22 marka ve 85 farklı modelden oluşan 
geniş araç filosuyla hizmet veren Garenta, 
yatırımlarında hız kesmiyor. Garenta, Co-
vid-19 salgınına rağmen 2021 yılında beş 
şube daha açılışı gerçekleştirdi ve toplamda 
31 ilde 52 şubeye ulaşarak hizmet bölgesini 
genişletmeye devam etti. 

Covid-19 salgını kapsamında alınan soka-
ğa çıkma kısıtlaması kararlarının kiralamaya 
olan talebi etkilediğini belirten Garenta ve 
ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, 
“Ancak buna rağmen mart ayında günlük 
kiralamaya olan talep şubat ayına göre yüz-
de 50 artış kaydetti. Salgının esas etkisini 
nisan ayında görmeye başladık ve talepte 
yüzde 23 daralma yaşandı” dedi.

Yeni nesil hizmet anlayışıyla faaliyetlerini 
sürdüren Garenta, 22 marka ve 85 farklı mo-
delden oluşan 4 binin üzerinde geniş araç 
filosuyla sürdürülebilir büyümesine devam 
ediyor.

Salgın sürecinde de müşterilerinin hayatını 
kolaylaştırmak ve ulaşım ihtiyacına alter-
natif sunmak amacıyla bayi atağına devam 
eden Garenta, son olarak Bodrum, İzmir 
Karşıyaka, Edremit ve Zeytinburnu’nda 
franchise modeliyle açtığı yeni şubelerle 52 
noktada hizmet vermeye başladı. Salgına 
rağmen sürdürülebilir büyüme odaklı çalış-
malarına devam ettiklerini söyleyen Garenta 
ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ay-
yıldız, “2021 yıl sonunda hedeflerimizin de 
üzerine çıkarak şube sayımızı arttırmak için 
çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. 
Garenta deneyimini ve konforunu daha çok 
kişiye yaşatmak istiyoruz. Covid-19 salgını 
kapsamında da araçlarımızı müşterilerimi-
ze teslim ederken hijyen ve dezenfeksiyon 
işlemlerini Mart 2020’den bu yana uygulu-
yoruz” dedi. 

Salgın koşullarının günlük araç kiralama 
pazarını etkilediğini belirten Emre Ayyıldız, 
“Geçtiğimiz yıla benzer bir tablo yaşıyoruz. 
Geçen yıl da kısıtlama kararlarının olduğu 
dönemlerde araç kiralamaya olan talep düş-
müştü. Bu yıl ise, mart ayında kısıtlamala-
rın nispeten gevşetilmesinin ardından talep 
bir önceki aya göre yüzde 50 artış kaydetti. 
Nisan ayında ise yeniden kısıtlama kararla-
rının alınmasıyla birlikte talebin bir önceki 
aya göre yüzde 23 azaldığını söyleyebilirim” 
ifadelerini kullandı. 

Talepteki değişikliğin dijital kanallar üze-
rinden de anlaşıldığını söyleyen Ayyıldız, 

“Kiralama talebindeki değişimi resmi 
web sitemiz garenta.com.tr adresinden 
de gözlemliyoruz. Web sitemizin trafiği 
mart ayında bir önceki aya göre yüzde 
22 artarken, nisan ayında ise talep mart 
ayına göre yüzde 37 düştü. Site trafiğin-
deki bu azalma organik talebin de azal-
dığını gösteriyor. Ramazan Bayramından 
sonra yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte 
site trafiğinde ve talepte yeniden bir ar-
tış kaydedeceğimizi ve mayıs sonundan 
başlayarak eylül sonuna kadar günlük 
kiralama sektöründe son yılların en iyi 
dönemlerinden birini göreceğimizi, hatta 
talebe yetişmekte bile zorlanabileceğimiz 
zamanlar olacağını öngörüyoruz. Bu se-
beple, araç kiralamayı düşünenlerin yaz 
dönemi için önden rezervasyon yapma-

ları araç bulamama riskine karşı koruma 
sağlayacaktır” şeklinde konuştu. 

Garenta’da fırsatlar hız kesmiyor
Müşterilerine özel hazırladığı fırsatla-
rı sunmaya devam eden Garenta, hem 
farklı markalarla hem de kurumsal olarak 
hazırladığı kampanyalarla kullanıcılarının 
yanında oluyor. Ramazan Bayramı döne-
minde Turkcell, Garanti Bankası, Akbank, 
İş Bankası, Obilet ve Passolig gibi iş birlik-
lerinde %40’a varan indirimlerin yanı sıra 
şubeler özelinde de fırsatlar sunuluyor.

Garenta’nın güncel kampanyalarına ve 
kapanma döneminde şubelerin çalışma 
saatlerine www.garenta.com.tr adresin-
den ulaşılabiliyor. 

 

Emre Ayyıldız
Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü
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MUTLULUĞU 
HEP BIRLIKTE 
YAŞAYACAĞIZ

Necati Ufuk Toydemir 
Mallmark Yönetim Yardımcı Direktörü

Mart 2020 den itibaren etkisini hissettiğimiz 
pandemi döneminin getirdiği zorunluluklar 
sebebiyle ziyaretçilerimizin alışkanlıkların-
da değişiklikler, farklı beklentiler ve farklı 
kanalların kullanılmaya başlandığı görünse 
de pandemi döneminde sağlık konusunda 
alınan önlemler ve özellikle aşılamanın belli 
bir orana gelmesinden sonra pandeminin 
kontrol altına alınması ile alışveriş merkez-
lerimizin tekrar o eski günlerine dönmesi 
beklemekteyim.

Pandemi döneminde kalabalık yerlerden 
kaçınmaya şartlanan ziyaretçilerimiz en 
azından belirli bir süreliğine alışveriş mer-
kezlerimizi tercih etmemişlerdi. Belki belli 
bir süre daha etmeyeceklerdir. Bizler gerekli 
önlemleri aldıktan sonra ziyaretçilerimiz ile  
tekrar bir bağ oluşturacağız.

Bu eski günlere dönüş sürecini üç fazda de-
ğerlendirebiliriz. İlk önce birinci fazda ma-
ğazaların açıldığı, haftanın 7 günü 84 saat 
hizmet verdiğimiz aşamayı yaşayacağız. 

Şimdi bu dönüş aşamasında düzenleyece-
ğimiz iletişim kampanyaları ile geri dönüşü 
hızlandırabiliriz. Örnek vermek gerekirse 
Çin’de bazı yerel yönetimlerin hükümet yet-
kililerinden mağazalara giderek halka örnek 
olmalarını istediğini görmekteyiz. İletişim 
kampanyalarında bu örnekleri kullanmaya 
başlayacağımız zaman çok yaklaştı.

Çin’de bir taraftan iletişim kampanyalarında 
hükümet yetkililerinin halka örnek olması is-
tenirken diğer taraftan da ziyaretçileri tekrar 
mağazalara çekmek için indirim kuponları 
dağıtılmaktadır. Milyonlarca dolar değerin-
de olan kuponlar, fiziksel mağazalarda har-
canmak üzere dijital platformlar üzerinden 
dağıtılıyor.   

Bu dönemde kullanacağımız diğer bir yön-
temde sadık ziyaretçilerimizi eski alışkan-
lıklarına döndürmek için proaktif olarak 
yapacağımız kampanyalar olacaktır.  Ziya-
retçilerimiz için farklılaştırılmış, indirim gün-
leri, özel ürün günleri gibi kampanyalar eski 
sadık ziyaretçilerimizi geri getirecektir. Bu 
alanda mağazalar ile yapacağımız iş birlikle-
ri son derece önem arz edecektir.

Bu birinci faz olarak adlandırdığım dönem-

de bir süredir kısmi olarak kapalı olan ma-
ğazaların tekrar tam dönemli olarak alışve-
rişe açılmasında operasyonel açıdan iyi bir 
planlama yapmalarını zorunlu kılacaktır. 
Özellikle hazır giyim kategorisinde tüketici 
alışkanlıklarında yaşanabilecek değişimleri 
de göz önünde bulundurarak bazı düzen-
lemelere gidilmesi gerekecektir.  Çin’de 
bunun bir örneği yaşandı. Mağazalara geri 
dönmeye başlayan kadın tüketicilerin ha-
zır giyim tarafında standart ürünlerdense 
daha trend ürünlere yöneldiği gözlendi.

Tüm bunlar sonuç olarak bize ikinci faz 
olarak adlandıracağım arzın ve talebin 
dengelendiği dönemi getirecektir. Bu dö-
nemde mağazaların operasyonel gelirlerini 
optimize edecek şekilde ek önlemler ala-
cağını düşünüyorum. İlk amaçları mevcut 
mağazaları koruyarak mağaza noktalar-

dan ek gelir kaynakları elde etme yollarını 
araştıracaklardır. Ziyaretçi tercihlerindeki 
değişiklikler de bu konuda belirleyici ola-
caktır. Performansı düşük mağazalarını bu 
dönemde kapatılacak ve yatırımlar müşte-
ri trafiğininin yüksek olduğu lokasyonlara 
ve yeni aksiyonlara yönlendirilecektir. Bu 
planlamalarda da geleneksel dört duvar 
karlılığı yönteminin yanı sıra çoklu kanal 
stratejileri de değerlendirmelerde kullanı-
lacaktır. 

Üçüncü fazda da satışların artışa geçtiği, 
ciroların arttığı dönemi yaşayacağız. Bu 
faz ile birlikte özlediğimiz günlere başka 
bir deyişle ara verdiğimiz günlere dönüş 
yapmış olacağız. Tüm sektör bileşenleri bu 
döneme ulaştığında mutluluğu hep birlikte 
yaşayacağız. Mutluluğu paylaştığımız gü-
zel günlerde buluşmak dileği ile …
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ARABASI TEMİZ BAHÇESİ MİS GİBİ İSE BABANIZDAN 
MUTLUSU YOK DEMEKTİR!

Babalar Günü’nde hayatınızın 
en önemli kahramanını mutlu-
luktan havalara uçurmaya var 
mısınız? Bahçesine, arabasına, 
hobilerine düşkün babalarınız 
için Kärcher, Babalar Günü’ne 
özel Haziran ayı boyunca süre-
cek kampanyası çerçevesinde 
seçili basınçlı yıkama makine-
leri ile bahçe ürünlerinde yüz-
de 20’ye varan fiyat avantajı 
sunuyor. Kärcher, online alışve-
riş sitesi www.karcher.com.
tr’den seçeceğiniz ürünlerini 
tek tıkla evlerinize kadar teslim 
ederken, 30 gün koşulsuz iade, 
ücretsiz kargo ve vade farksız 9 
taksit imkanı da tanıyor.

Babalar Günü’nde babasını alışılmışın dı-
şında bir hediye ile mutlu etmek isteyen-
ler için en doğru adres  Kärcher olacak. 
Babalar için hobileri bir yana dünya bir 
yana. Durum böyle olunca en önemli ilgi 
alanlarının başında arabalar ve bahçeler 
geliyor. 

 Babanız eşsiz konforun keyfini yaşasın

Bahçesine, arabasına, hobilerine düşkün 
babalarınız için Kärcher, Babalar Günü’ne 
özel Haziran ayı boyunca sürecek kam-
panyası çerçevesinde belirlenen basınçlı 
yıkama makineleri ile bahçe ürünlerinde 
yüzde 20’ye varan fiyat avantajı sunuyor. 
Akülü çim biçme makinelerinden çit dü-
zelticilere, yaprak üfleyicilerden testereye 
kadar babanızın hayalindeki bahçesine 
kavuşmasını sağlayacak her şey Kärc-
her’da sizi bekliyor. 

Kärcher’in üstün temizlik teknolojisine 
sahip basınçlı yıkama makineleri ise ara-
basına ve bahçesine düşkün babaların en 
büyük yardımcısı olurken, keyifli zaman 
geçirmelerini de sağlıyor. Üstelik kulla-
nım kolaylığı ile eşsiz bir konfor da sunan 
Kärcher ürünleri babanızın vazgeçeme-
yecekleri arasında yer alırken, size de onu 
mutlu etmenin keyfini yaşayamak kala-
cak. Kärcher, online alışveriş sitesi www.
karcher.com.tr’den seçeceğiniz ürünlerini 
tek tıkla evlerinize kadar teslim ederken, 
30 gün koşulsuz iade, ücretsiz kargo ve 
vade farksız 9 taksit imkanı da tanıyor.
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Engin Yıldırım

BERABER YÜRÜDÜK BIZ 
BU YOLLARDA...

ARABASI TEMİZ BAHÇESİ MİS GİBİ İSE BABANIZDAN 
MUTLUSU YOK DEMEKTİR!

AVM yöneticileri & danışmanları başarılı 
AVM projesinin hayata geçirilebilmesi için 
projenin tasarlanma aşamasından, hatta lo-
kasyonun belirlenme aşamasından itibaren 
işin içinde olması lazım. Fakat diyelim ki bir-
takım nedenlerden ötürü AVM projesi ba-
şarılı olamadı. Peki şimdi ne olacak? Ne ola-
cağı meselesi 'projeye, yatırımcıya, piyasa 
koşullarına göre vs.' değişen uzun bir yazı 
konusu. Çözüm var mı? Var tabi, ölümden 
başka her şeyin çaresi var ama tek başına 
yöneticinin yapacağı şeyler sınırlı. Öncelikle 
yatırımcının üzerine düşen görevler var.

Zor durumda olan AVM'nin değişimi, gelişi-
mi için iyi bir kılavuz seçmek lazım. Yönetici-
ye ve ekibine piyasa şartlarının gerektirdiği 
tüm desteği vermek ve sabırlı olmak lazım. 
Vaktinden önce hedefe ulaşılmaz! Örneğin, 
Alışveriş Merkezinizin Kiracılar ve bölge hal-
kının kafasındaki olumsuz algıyı silmek, zi-
yaretçi alışkanlıklarını oluşturmak bile uzun 
zaman alır. Algı yönetimi başlı başına bir 
iştir.

Kapanmış veya kapanmak üzere olan bir 
AVM’ye lansman yaparız, sonrasında kirala-
ma için start veririz. Herkes de gelir yeniden 
kiralarız diye bir şey yok. Neden gelsinler? 
Neden AVM’nize ikinci bir şans versinler? 
İlkine göre ne farkınız var? Rekabet için ne-
ler yapacaksınız? Yönetim ekibiniz tecrübeli 
mi? Yeterli mi?  Bir de yatırımcının prestiji 
önemli. Çünkü itibarlı ve güvenilir bir yatı-
rımcı değilse, ne ulusal&uluslar arası mar-
kalar ne de bölgedeki potansiyel yatırım-
cılar ( bayilik alacak iş insanları veya yerel 
markaların sahipleri ) yatırım için o AVM’yi 
tercih etmiyorlar. 

Projesi değerli olan, başarılı olması kaçınıl-

maz gibi görünen ama aşırı öz güvenden 
ötürü projesinden beklenen verimi alama-
yan yatırımcılarda var. Çünkü liyakat sahibi 
yöneticileri veya danışmanlarından çok 'eşin 
dostun veya güvendiği ama bu işi bilmeyen 
eskiden beri yanında çalışanların' sözünü 
dinliyorlar. Bu şekilde bazı hayati konuları 
atlıyorlar; Sonuçta fatura profesyonellere 
kesiliyor...

Mağazaları boşalan, sorunlu AVM’nin yöne-
ticileri sık sık değiştirilmemeli. AVM & Kar-
ma Proje genel müdürünü doğru seçmek 
lazım.Tercihen zorda kalan AVM’leri düze 
çıkarmış, hedeflenen değişimi yapabilecek 
‘Kiralama&Reklam ve Pazarlama’ alanında 
uzman Genel Müdür ile el sıkışılmalı. Genel 
müdüre kendi ekibini seçme şansını ver-
mek ve belirli yetkilerle donatmak lazım. 
Yönetim ekibinin ilk senesi genelde bölge-
yi, AVM’yi, kiracıları tanımak ve yapacağın 
işlerin temelini atmakla geçer. İkinci yılda 
geri dönüşümleri almaya başlayabilirler. Sa-
bırsızlıkla verilen kararla yönetim ekibinin 
değiştirilmesiyle birçok şeyi sil baştan yap-
mak zorunda kalınır. Kimsenin elinde sihirli 
değnek yok! Yönetim ekibinizin kısa, orta 
ve uzun vadeli planları gerçekleştirmesi için 
sabırlı olmalı ve ekibe destek olmalısınız!..

Global düşünüp, yerel hareket edilmeli. 
AVM’lerdeki mağaza karması ile hedef kitle-
nin gelir düzeyi ve beklentileri ile örtüşmeli. 
Rekabetin yoğun olduğu günümüzde  diğer 
AVM’lerden farklı çekim gücü oluşturacak 
özellikleriniz, konseptiniz, pazarlama faa-
liyetleriniz var ise olumlu etkileri olacaktır. 
Malum özellikle büyük şehirlerdeki ilçelerde 
bile birden fazla AVM yer almaktadır. Tü-
keticiler 'birçok marka hemen her AVM’de 
yer aldığı için, trafik sıkışıklığı, vakitlerinin 

de kısıtlı olması vesair nedenlerden ötürü 
genelde evine, işine yakın AVM’leri tercih 
etmektedir.

Birde pandemi koşulları nedeniyle kredi 
borcunu ödemekte zorluk çeken ve kredi 
borcunun ertelenmesini bekleyen yatırımcı-
lar var. Pandemi sonrasında belki 5-6 AVM, 
belki 25-30 büyük AVM sorunlu çıkabilir. 
Bazı yabancı yatırımcılar AVM'yi banka-
ya bırakıp gidebilir. Bu sorunlu AVM'lerde 
bankaların eline geçecektir. O AVM batıp da 
hastane, otopark veya depoya dönecek de-
ğil! Bankalarda liyakat sahibi ekipler kura-
rak ve danışmanlık firmalarından da destek 
alarak bu büyük AVM'leri en verimli şekilde 
işletir.

Yüz yılda bir karşılaşılan pandemi sürecin-
den ise güçlenerek çıkabilmek için olumlu 
tutumuzu korumamız, birbirimize destek 
olmamız, liyakat sahibi insanları işe almamız 
ve iyimser bir yaklaşım sergilememiz gere-
kiyor. Ben de içinde bulunduğumuz süreci 
hepimiz için hem bir sınav hem de bir fırsat 
olarak görüyorum. Bu günler hepimiz için 
“zor zamanlarda sağlam durma” sınavı. Bu-
güne kadar küçük büyük birçok pratik yap-
ma fırsatımız oldu, şimdi ise elimizde uygu-
lamak için eşsiz bir fırsat var. Eğer bu süreci 
doğru değerlendirirsek çıkarılacak çok fazla 
ders olduğunu göreceğiz.

AVM'ler, markalar, taşeronlar, tüm çalışan-
lar, danışmanlar...Unutmayalım ki; 'Beraber 
yürüdük biz bu yollarda!' Yine birlik bera-
berlik içerisinde , empati yaparak, birbirimi-
zi destekleyerek bu zor günleri atlatacağız...
Neler geçmedi ki, bu günler de geçecek ve 
hep birlikte yeni normal düzenimize geçiş 
yapacağız.
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TÜRKİYE 
KONUT 
SATIŞLARINI 
KATLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ni-
san ayı verilerinin açıklanması üze-
rine; Türkiye genelinde konut sa-

tışlarını değerlendiren Now Gayrimenkul 
Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başyazı-
cıoğlu “Türkiye genelinde konut satışları 
2021 Nisan ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 124 oranında artarak 
95 bin 863 oldu. Konut satışlarında, İs-
tanbul 19 bin 250  konut satışı ve yüzde 
20,1 ile en yüksek paya sahip olurken sa-
tış sayılarına göre İstanbul'u, 9 bin 126 
konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 
5 bin 505 konut satışı ve yüzde 5,7 pay 
ile İzmir izledi. Pandemi kısıtlamaları ile 
birlikte evde bolca vakit geçirmeye baş-

layan vatandaşların yaşadıkları yerleri 
değiştirme arzusu ve yabancı yatırımcı 
artışta etkili oldu.

Nisan ayında yabancı yatırımcılara ko-
nut satışı yüzde 416,1 arttı 

Başyazıcıoğlu, konut satışlarındaki ya-
bancı yatırımcıya doğru artan ivmeyi 
şöyle değerlendirdi; “Enflansyonun art-
ması ile konut alımının daha da kolay-
laştığı Türkiye’de yabancı yatırımcılar da 
arttı. Sırasıyla Nisan ayında 557 konut 
satın alarak Türkiye’den en çok konut 
satın alan yabancı uyruklu yatırımcı olan 
İran vatandaşlarını 546 konut ile Irak, 402 

konut ile Rusya Federasyonu, 229 konut 
ile Afganistan ve 188 konut ile Kazakis-
tan vatandaşları izledi. Bu rakamların 
ışığında Nisan ayı konut satış verilerine 
baktığımızda, yabancılara yapılan konut 
satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 416,1 artarak 4 bin 77 oldu. Tu-
rizmin başkenti, Türkiye’nin en büyük 
metropolü İstanbul, bu tercihlerde Nisan 
ayında  2 bin 9 konut satışı ile birinci sıra-
da yer aldı. İstanbul’u sırasıyla 859 konut 
satışı ile Antalya, 228 konut satışı ile An-
kara, 192 konut satışı ile Ankara ve 197 
konut satışı ile Mersin ve 131 konut satışı 
ile Bursa izledi. Bu artışın yıla yayılarak 
devam edeceğini ön görüyoruz.

Şükrü Başyazıcıoğlu
Now Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı 
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FİLMLERİN DE HAKKI VAR: 
SİNEMA HUKUKU VE ESER KORUMASI

Bahar Nalan Danış 
Avukat-Arabulucu 

Son 2 yıldır küresel salgın nedeniyle sinema 
salonlarından uzak kalmış olsak da, dünya 
genelinde özellikle kapanma dönemlerin-
de ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 
saatlerde gerek “stream” denilen Netflix, 
Amazon gibi mecralardan gerekse de in-
ternet siteleri üzerinden sinema ve dizi film 
izlenme rekorları kırılmış durumda. Bu vesi-
leyle, kimilerimiz için keyifli vakit geçirmek 
için bir vazgeçilmezken, kimilerimizi “Sine-
fil” yapacak bir tutkuya dönüşen filmlerin 
tarihsel hukuki gelişimine ve altyapısına de-
ğinmek istedik. 

“Copyright” - Telif Hakları 

Matbaanın bulunması üzerine ilk olarak “bir 
edebiyat eserinin çoğaltılması” kavramını 
karşılamak üzere Batı dünyasında ortaya 
çıkan “Copyright” kavramı, zaman içinde 
tüm fikri eserlere ilişkin hakları kapsayan bir 
anlama kavuşmuştur. Ülkemizde bu kavra-
mın karşılığı olarak, “eser yazma” anlamına 
gelen “Telif Hakkı” kullanılmakta olup, bu 
ifadenin zaman içinde kapsamı genişlemiş 
ve tüm Fikri Hakları içine alan bir anlam ka-
zanmıştır. 

Dünyada Telif Hakları, 1709’dan beri kı-
sıtlı bir anlamda olsa da korunmakta iken, 
bu hakların uluslararası alanda korunması 
amacıyla ilk olarak 1886 tarihinde Edebi-
yat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin 
Bern Sözleşmesi (“Bern Sözleşmesi”) imza-
lanmıştır. Sinema Filminin bir eser olarak 
Bern Sözleşmesi kapsamına alınması ise, 
1908 tarihinde mümkün olmuştur. 

Sözleşmenin yürütülmesi için Fikri Mülki-
yetin Korunmasına İlişkin Birleşmiş Ulusla-
rarası Büro (BIRPI) kurulmuştur. BIRPI, 1973 
yılında tüm dünyada fikri ve sınai mülkiyet 
haklarının korunmasını sağlamak için kuru-

lan Dünya Fikir Mülkiyet Örgütü (WIPO) ile 
yeni bir isim ve yapıya kavuşmuştur.

Ülkemizde ise Osmanlı’ya matbaanın geç 
intikali nedeniyle Telif Haklarının gelişmesi-
nin yaklaşık 300 yıl geciktirdiği görülmek-
tedir. Gerçek anlamdaki ilk Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu, 1910 tarihli Hakkı Telif Ka-
nunu’dur. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu (FSEK) 1952 yılında yürürlüğe gir-
miş olup, 1983’ten 2020 yılına uzanan çeşitli 
kanun değişiklikleri ile halen yürürlüktedir. 

Sinema eserlerini daha detaylı düzenlemek 
üzere son olarak 2019’da değişikliğe uğra-
yan, 2004 yılında 5224 Sayılı Sinema Film-
lerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması 
ile Desteklenmesi Hakkında Kanun yürürlü-
ğe girmiştir.

Eser Olarak Korunan Film Türleri 

5224 sayılı Kanun 3/b maddesinde “Sinema 
Filmi”ni; “Sinema sanatına özgü dil ve yön-
temler ile meydana getirilen belgesel, kur-
gu, animasyon ve benzeri türlerde; konulu 
veya konusuz, uzun veya kısa metrajlı, tespit 
edildiği materyale bakılmaksızın elektronik, 
mekanik veya benzeri araçlarla gösterile-
bilen, sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili ha-
reketli görüntüler dizisinden ibaret filmler” 
olarak tanımlamıştır.

Devam eden maddelerinde dizi, belgesel 
ve animasyon filmler için de düzenlemeler 
yer almış olup çeşitlilik sağlanmıştır. Reklam 
filmleri için açık bir yasal düzenleme bulun-
mamakla beraber, Yargıtay’ımızın yerleşmiş 
içtihatları ile bunların da sinema eseri olarak 
kabul edilmesi gerektiği sabit olmuştur.

Bir Filmin Sahibi Kimdir?

Bilindiği üzere sinema, dizi veya reklam 
olsun, bir filmin meydana getirilmesinde 
metin yazarı, yönetmen, editör, ışıkçılar, 
sesçiler, makyözler, kostümcüler, oyuncular, 
figüranlar vs. bir çok tarafın emeği vardır. 
FSEK madde 8/3’de sinema eser sahipleri 
şöyle belirlenmiştir; “Sinema eserlerinde; 
yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo 

yazarı ve diyalog yazarı, eserin birlikte sahi-
bidirler. Canlandırma tekniğiyle yapılmış si-
nema eserlerinde, animatör de eserin birlik-
te sahipleri arasındadır.” Görüldüğü üzere, 
sinema eseri bir çok hak sahibinin birlikte 
yer aldığı özel bir eser türü.

Uygulamada ise genellikle, filmin finans-
manını dolayısıyla meydana gelmesini sağ-
layan yapımcı firmalar hak sahiplerinden 
filme ilişkin hakları devralmaktadır. FSEK 
uyarınca fikri haklara dair bu tür sözleşme 
ve işlemlerin yazılı yapılması; yazar, oyuncu, 
icracı sanatçılar gibi bağlantılı hak sahiple-
ri vs. haklarının neler olduğu, bu haklardan 
hangilerinin yapımcıya devredildiğinin ayrı 
ayrı gösterilmesi şarttır.

Bu nedenle, film üzerindeki hakların koru-
nabilmesi ve kullanabilmesi için en önem-
li şart, eser sahipleri, oyuncular, ile devir 
veya lisans sözleşmeleri imzalanmasıdır. Bu 
sözleşmelerin FSEK uyarınca mutlaka yazılı 
olarak yapılması ve konuları olan hakların 
ayrı ayrı belirtilmesi gerekir. Aksi halde, bir 
filmin meydana gelmesinde emek veren ta-
raflar, geri dönülemeyecek hak kayıpları ile 
karşılaşabilmektedir. 
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Ege Perla Yönetimi ile Mistral İzmir Toplu 
Yapı Yönetimi iş birliği ve DYO sponsorlu-
ğunda gerçekleştirilen mural çalışması ile 
İzmir’in en uzun duvar boyama etkinliği 
tamamlanarak Bayraklı bölgesinin duvarları 
sanat eserine dönüştü. 

Tepe Emlak Yatırım Yönetimi’ndeki İzmir’in 
öncü karma projesi Ege Perla, İzmir’in renk-
lerine renk katmak ve çevreyi güzelleştir-
mek adına başlattığı projeyle ‘İzmir’in en 
uzun mural çalışmasına imza attı. 7 sanat-
çının 1 ay süren çalışmasıyla ortaya çıkan 

mural çalışma, deniz yaşamına ait figürler 
ve deniz canlıları resmedilerek tamamlandı. 

Ege Perla Yönetimi ile Mistral İzmir Toplu 
Yapı Yönetimi iş birliğiyle DYO sponsorlu-
ğunda gerçekleştirilen mural çalışması ile 
Bayraklı’da bulunan Manda Çayı istinat du-
varının toplamda 1.728,8 m2‘lik alanı sanat-
la renklendirilmiş oldu. 

İZSU’nun kısa süre önce temizleyerek kente 
kazandırdığı Manda Çayı’nın duvarında, Ege 
Perla ile Mistral İzmir Toplu Yapı Yönetimi iş 
birliği ile gerçekleşen çalışmayı ziyaret eden 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer, sanatçılarla bir araya gelerek İzmir’i 
güzelleştirmek adına harcadıkları emek için 
tebrik ederek ortaya güzel bir eser çıktığını 
belirtti. 

EGE PERLA’DAN İZMİR’İ RENKLENDİREN MURAL 
ÇALIŞMA
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Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARIFLER
Türk Kahvesi Vücut Peelingi

Malzemeler

1 kahve fincanı Türk Kahvesi
1 çorba kaşığı deniz suyu
2 çorba kaşığı çiçek yağı veya susam yağı

Hazırlanışı ve Kullanılışı

2 çorba kaşığı yağda kahve ve deniz tuzunu ısıtın. Nemli vücuda ovarak sürün. 
Cildinizin pürüzsüz olmasını sağlayacaktır.

Cildi Canlandırmak İçin

Hazırlanışı ve Kullanılışı

Küçücük bir çeri domatesini ikiye bölün. Üzerine bir tatlı 
kaşığı toz şekeri döküp cildinizde yaklaşık 15  dakika na-
zik dokunuşlarla dolaştırın. Ilık suyla yıkayın. Cildi arındırır 
ve canlandırır. Kuru ciltler 2 damla  zeytinyağı damlatarak 
uygulayabilir. Yalnız hassas ciltler için uygun değildir. Do-
matese alerjiniz varsa kullanmayın.

Şişen Gözler için

Hazırlanışı ve Kullanılışı

Salatalık suyunu buz kalıplarına koyarak dondurun. Göz çevresinde dolaştırarak masajla uygulayın. 
Birkaç dakika sonra göz çevrenizin canlandığını hissedeceksiniz.
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BIGCHEFS İLE HAYATI FARKINDALIKLA ÖZENLE VE 
SAĞLIKLA SÜRDÜR!

Dünyadan lezzetlere, kültürümüzden izlere, büyük değerlere ve hatırda kalıcı anılara ev sahipliği yapan BigChefs, 
İlkbahar-Yaz menüsünü “hayatı farkındalıkla, özenle ve sağlıkla sürdür” mottosuyla hazırladı. Birbirinden farklı ve 
nefis kahvaltı çeşitleri, sağlıklı ve doğal salataları, dolu dolu kase seçenekleri, lezzetli ve doyurucu vegan ürün-
leri, sokak lezzetleri, ızgaraları, fırında hazırlanan yemekleri ve uluslararası enfes tatlarının yer aldığı yeni menüsü 
ile hem göze hem damağa hitap ediyor. Ayrıca menüye ilk defa giren şinitzel, mükemmel tadıyla damaklarda 
iz bırakıyor.  İlkbahar-Yaz menüsünde hafif lezzetleri tercih edenlere Uzman Diyetisyen Ulaş Özdemir tarafından 
hazırlanan beslenme önerilerine yer veren BigChefs, sürdürülebilir bir dünya için sağlıklı ve kaliteli yaşam ilkesini 

destekliyor.

Günümüzde dünyada iklim değişiklikleri ya-
şanıyor, sağlık problemleri artıyor, biyolojik 
çeşitlilik azalıyor. Küresel ısınma sorunu gün 
geçtikçe geri dönülmez bir boyuta taşınıyor. 
Ekosistemimizin düzenini bozan nedenler 
arasında beslenme büyük rol oynuyor. Bu 
sebeple, sürdürülebilir bir dünya için sürdü-
rülebilir bir beslenme tarzını benimsemek 
büyük önem taşıyor. BigChefs de Birleşmiş 
Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaç-
ları doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışma-
larla hayatın birçok alanında sürdürülebilir 
değerler yaratmayı amaçlıyor. Dünyadan 
lezzetlere, kültürümüzden izlere, büyük de-
ğerlere ve hatırda kalıcı anılara ev sahipliği 
yapan BigChefs, sahip olduğu bakış açısını 
yeni İlkbahar-Yaz menüsüne de yansıtarak 
“hayatı farkındalıkla, özenle ve sağlıkla sür-
dür’’ mottosu ile öne çıkardı.

Birbirinden farklı ve nefis kahvaltı çeşitleri, 
sağlıklı ve doğal salataları, dolu dolu kase 
seçenekleri, doyurucu vegan ürünleri, so-
kak lezzetleri, ızgaraları, fırında hazırlanan 
lezzetleri ve uluslararası enfes tatlarının yer 
aldığı yeni menüsü ile hem göze hem da-
mağa hitap ediyor. Ayrıca menüye ilk defa 
giren şinitzel, mükemmel tadıyla damak-
larda iz bırakıyor. İlkbahar-Yaz menüsünde 
hafif lezzetleri tercih edenlere Uzman Diye-
tisyen Ulaş Özdemir tarafından hazırlanan 
beslenme önerilerine yer veren BigChefs, 
sürdürülebilir bir dünya için sağlıklı ve kali-
teli yaşam ilkesini destekliyor.

Hafif tercih edenlere uzmanından eşsiz 
lezzetler 

Her damağa hitap eden birbirinden lezzet-
li yemeklerin mimarı BigChefs, hafif tercih 
edenler için İlkbahar-Yaz menüsünde Uz-
man Diyetisyen Ulaş Özdemir’in sağlıklı 
beslenme önerilerine yer veriyor. Sağlıklı, 
hafif ve her öğüne hitap eden önerilerde; 
Keçi & Lor Peynirli Brushetta, Izgara Köf-
te, Tavuklu ve Avokadolu Taco, Fit Burger 
ve Avokado Poşe Yumurta gibi birbirinden 
doyurucu ve lezzetli yemekler yer alırken, 
Cherrydox içeceği ile sıcak yaz günlerinde 

kalorisiz serinleme imkanı sunuyor. Kilo al-
madan tatlı yiyelim diyenlerin yüzünü de 
yağsız, şekersiz ve düşük kalorili Hurmalı ve 
Muzlu Mozaik Pasta güldürüyor.  

Şinitzeli yiyen tadına doyamıyor 

BigChefs, İlkbahar-Yaz menüsünde yer ver-
diği birbirinden lezzetli dışı çıtır içi yumu-
şacık her damağa hitap eden üç şinitzel 
tadıyla da müdavimlerinin kalbini fethedi-
yor. Düşük kolesterol ve yağ oranına sahip 
lezzetlerden Peynirli Dana Şinitzel ve Tavuk 
Şinitzel patates salatası, roka ve domates ile 
servis edilirken, Kadınbudu Şinitzel’e pata-
tes püresi ya da patates tava eşlik ediyor. 
BigChefs’in menüye yeni dahil olan şinitzel 
grubu nar gibi kızarmış mükemmel tadıyla 
farkını ortaya koyuyor. 

40 kadına destek veriyor

Mutfaklarında Türkiye’nin dört bir yanın-
daki kadın üreticilerden tedarik ettiği taze 
ve yöresel ürünler kullanan BigChefs, yerel 
ürünlerin sahiplenildiği bir kültürel değeri 
de ortaya çıkarıyor.  BigChefs severlere en 
taze ve doğal ürünleri sunarken, yerel kadın 
üreticileri de destekleyerek, onların ekono-
mik ve sosyal özgürlüklerini kazanmalarına 
yardımcı oluyor. Menüsünü yerel kadın üre-
ticilerden temin edilen mevsimin taze ürün-
leriyle hazırlıyor. “Toprağın Kadınlarından 
Sofralara” adıyla hayata geçirdiği projesiy-
le 40 kadına destek veriyor. Bu desteği her 
sene yüzde 10 kadar artırmayı hedefliyor.

Birleşmiş Milletler’in 5 küresel amacını, sos-
yal sorumluluk varlık alanı olarak belirleyen 
BigChefs, bu amaçlar doğrultusunda yaptı-
ğı çalışmaları her fırsatta BigChefs severler-
le paylaşıyor. Çünkü biliyor ki farkındalık da 
sevgi gibi paylaştıkça büyüyor ve çoğalıyor.
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Fatma FİDAN
Uzm.Diyetisyen

ADİPONEKTİN VÜCUDUMUZDAKİ 
MUCİZE

Obeziteyi önleyici, diyabet ve kalp-damar 
hastalıklarına karşı koruyucu, bağışıklık sis-
temini destekleyici fonksiyonu ile yaşam 
kalitesini artıran vücudumuzun mucize hor-
monu adiponektini tanıyor musunuz?

Adiponektin

Yağ dokusu (adipoz), adiponektin üretimin-
den sorumludur ve insülin sinyal yollarıyla 
salınır. Adiponektin, kan şekeri seviyelerini 
doğrudan düşürme, trigliseritleri parçala-
ma ve çeşitli kaslarda ve karaciğerde yağın 
oksidasyonunu artırma yeteneğine sahiptir. 
Araştırmalar, bir kişide dolaşımdaki adipo-
nektin seviyeleri ne kadar yüksekse, kilo 
verme potansiyelinin de o kadar yüksek ol-
duğunu göstermektedir.

Yağ yakmak ve kilo vermek için mücadele 
ediyorsanız, vücudunuzun yeterince adipo-
nektin hormonu üretmesi gereklidir. Bir kişi 
çok fazla kalori tükettiğinde veya fazla trans 
yağlar gibi sağlıksız yağlar tükettiğinde, 
adiponektin sentezleme ve salgılama yete-
neği, insülin direnci nedeniyle azalır. Sonuç 
olarak, trigliserid seviyeleri yüksek kalır ve 
kaslar, gereken enerjiyi kaybederler.

Sağlıklı bir diyet programı ile kilo kaybı 
ise hormon seviyesini artırmada etkilidir.. 
Yapılan son çalışmalar hormon seviyesi-
ni artırabilmek için en az %10 ağırlık kay-
betmeniz gerektiğini vurguluyor, bununla 
birlikte ‘’Akdeniz Diyeti’’ uygulayarak kilo 
kaybı sağlamak %25 oranında adiponektin 
düzeyini artırıyor. 

AKDENİZ DİYETİNİ SEVEN HORMON

Adiponektin düzeyini arttırmada en etkili 

yöntemlerden biridir.

Akdeniz diyeti; yüksek miktarda tam tahıl, 
zeytinyağı (tekli doymamış yağ asitlerin-
den zengin), sebze- meyve tüketimi ve orta 
düzeyde balık, süt ve süt ürünleri tüketimi, 
düşük miktarda kırmızı et, şeker ve doymuş 
yağ tüketimi ile karakterizedir.

YÜKSEK LİF DÜŞÜK GLİSEMİK İNDEKSE 
SAHİP KARBONHİDRATLARI TÜKETİN.

Meyve, sebze, kuru baklagiller, tam tahıl, 
bulgur, yulaf ezmesi gibi kompleks karbon-
hidratların glisemik indeksi düşüktür ve lif-
ten zenginlerdir. Rafine olmayan bu besinler 
ile beslenmek adiponektin hormon düzeyini 
artırır. Yapılan bir çalışmada lif takviyesi ile 
adiponektin düzeyinin %115 artırılabileceği 
önerilir.

SARI RENK SEBZE VE MEYVELER DOST

Yapılan bir çalışma Japonya’da yaşayan bi-
reylerde fiziksel aktivite ve vücut ağırlığın-
dan bağımsız olarak adiponektin hormon 
seviyesinin daha yüksek olduğunu gös-
termekte ve bu durumu yüksek miktarda 
koyu sarı renk sebze ve meyve tüketilmesi 
ile açıklamaktadır. Sarı biber, limon, mısır, 
patates, zencefil, greyfurt, ananas koyu sarı 

renk sebze ve meyvelerdir.

DOYMUŞ YAĞ TÜKETİMİNİ AZALTIN.

Tereyağı, margarin, sakatatlar, süt ve süt 
ürünleri, et ve et ürünleri yüksek miktarda 
doymuş yağ içerir ve bu yağların fazla tü-
ketimi adiponektin hormon sentezini azal-
tır. Diyetinizde doymuş yağ asidi tüketimini 
azaltıp, somon, fındık, badem, ceviz, zeytin, 
keten tohumu, ay çekirdeği, avokado gibi 
tekli ve çoklu doymamış yağ asidi tüketi-
mini artırmak adiponektin salgılanmasını 
aktive eder. Süt ve süt ürünlerini az yağlı/
yağsız tüketmek, etin yağlı kısımlarını tü-
ketmemek doymuş yağ alımını azaltmanızı 
sağlar. Aynı zamanda diyeti w-3 yağ asidi ile 
desteklemek adiponektin sentezini artırmak 
için önemlidir.

DAHA FAZLA MAGNEZYUM, DAHA FAZ-
LA ADİPONEKTİN

Yapılan çalışmalar magnezyum içeren besin 
tüketiminin adiponektin sentezinde olumlu 
gelişme gösterdiğini açıklamaktadır. Koyu 
yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, ba-
dem, fıstık gibi kabuklu kuru yemişler, ka-
bak çekirdeği ve kuru meyveler iyi magnez-
yum kaynaklarıdır, adiponektin sentezini bu 
besinler ile destekleyebilirsiniz.

BIGCHEFS İLE HAYATI FARKINDALIKLA ÖZENLE VE 
SAĞLIKLA SÜRDÜR!
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PLAKA TANIMA 
SİSTEMİ İÇİN 
VİTEL’DEN 7 IPUCU! 
OTOMATİK PLAKA 
TANIMA SİSTEMİ 
SATIN ALIRKEN 
NELERE DİKKAT 
ETMELİYİZ?

Her geçen gün gelişen teknoloji ile beraber 
hayatı kolaylaştıran yenilikler hızla artıyor. 
Plaka tanıma sistemi de son dönemdeki 
teknolojik gelişmeler içerisinde oldukça 
ilgi gören alanların başında geliyor. Bu sis-
temi satın alırken nelere dikkat etmek ge-
rekiyor? Vitel Teknik Destek Uzmanı Tuncay 
Gökdemir plaka tanıma sistemi satın alırken 
dikkat edilmesi gerekenleri 7 adımda açık-
ladı. 

1- Ortak Veri Veri Tabanı

Bir plaka tanıma sisteminin görevi plakala-
rın tanıması ve bu plaka bilgilerinin bir veri 
tabanına kaydedilmesidir. Böylece belirli 
bir bölgeye giren araçlara ait plaka bilgile-
ri, araca ait görüntüler, giriş ve çıkış bilgi-
leri gibi veriler kolaylıkla toplanabilmelidir. 
Bu sayede eğer girmesi istenmeyen yasaklı 
araçlar, daha önce şüpheli olarak belirtilmiş 
veya çalıntı olduğu bildirilmiş araçlar var ise 
bu veri tabanı yardımı ile bulunabilmelidir. 
Plaka tanıma sisteminin ortak bir veri taba-
nına sahip olması, güvenlik derecesini yük-
seltmektedir. Satın aldığınız çözümün ortak 
veri tabanı desteği var mı dikkat edin. Ayrıca 
şüpheli bir durumunda güvenlik görevlile-
rine otomatik bilgilendirme yapabiliyor ol-
ması da veri tabanının sağladığı faydalardan 
biridir. Bu sebeplerden plaka tanıma sistem-
lerinin bir veri tabanına bağlı olması olduk-
ça önemlidir.

2- Görüntü Kalitesine Dikkat Edin 

Plaka tanıma sistemlerinin araçlara ait edin-
diği verileri veri tabanına eklemesinin yanı 
sıra bu verilerin anlaşılabilir ve doğru olması 
da oldukça önemlidir. Görüntü çözünürlü-
ğünün net olmadığı bir kamera ile yeterince 
yakın olmayan bir mesafeden plaka tanıma-
sı yapılmaya çalışıldığında doğru sonuçlar 
vermeyebilir. Bu durumda hatalı güvenlik 
alarmları verilebilir veya aracın takibinde 
sıkıntı yaşanabilir. Hataların önüne geçmek 
için kameraların yeterli çözünürlükte ve gö-

rüntü formatlarının işlenebilir olması gerekir. 
Analog SD 

(standard definition), HD-SDI, EX-SDI, HD-
TVI, HD-CVI, AHD ve IP türleri plaka tanıma 
sistemlerinde genel olarak kullanılan görün-
tü formatlarıdır. Bu kameralar farklı çözünür-
lük opsiyonlarıyla kullanıcıya sunulabilmek-
tedir.

3- Taşıt Davranış ve Karakteristiklerini Ta-
kibi

Tercih ettiğiniz OPY çözümü, hatasız plaka 
okumalarına ek olarak, taranan taşıtın dav-
ranış ve karakterlerini otomatik olarak analiz 
edebilen ve yönelimleri takip etme ile şüp-
heli taşıtları tespit etmenize olanak tanıyan 
yazılımlarla entegre edilebilmelidir.

4- Araç Hızına Uygunluk ve Frame

Bir plaka tanıma sistemi, plaka tanımasını 
yapmadan önce takibi yapılacak aracın bir-
den fazla görüntüsünü alır ve işlenmek üzere 
ara birime ulaştırır. Hareket eden nesnele-
rin görüntülerini elde etmek istediğimizde 
bulanık görüntüler meydana gelebilir.  Bu 
durumda görüntü üzerinde iyileştirmelerin 
yapılması gerekir. Görüntü iyileştirmelerinin 
yapılabilmesi için hareket eden nesnelere ait 
birden fazla görüntüye ihtiyaç duyulur. Araç-
lar hızlı hareket ettiği için kameranın görün-
tü alma hızının da araç hızına oranla yüksek 
olması gerekir. Hareket halindeki araçlar için 
minimum 15fps (saniye başına alınan görün-
tü) kameraların kullanılması uygundur.

5- Kamera Görüş Açısı ve Eş Çalışma Ka-
pasitesi

Satın alınan plaka tanıma sistemi,  çok şeritli 
giriş ve çıkışlara sahip noktalarda kullana-
caksa, plaka tanıma sisteminin görüş açısını 
ve aynı anda kaç adet plaka tanıması yapa-
bileceğini kontrol edin. Daha küçük alanlar 
için üretilen plaka tanıma sistemlerinin, aynı 

anda birden fazla plaka tanıma gibi özellik-
lere sahip olmayabilir ayrıca  görüş açıları da 
dar olabilir. Fiyat avantajı nedeniyle tüketi-
cileri yanıltacak olacak bu sistemler, geniş 
kontrol noktaları için kullanışlı değildir. Bu se-
beple satın almadan önce kamera kapasitesi 
mutlaka kontrol edilmelidir.

6- Verilerinizin Kontrolünü Sağlayın

Otomatik Plaka Tanıma Sistemlerinde veri-
lerin kontrolünün kimde olacağı dikkat edil-
mesi gereken en önemli detaylardan biridir. 
Vitel tarafından sunulan Genetec firmasının 
AutoVu çözümü kurumunuzun içinden ve 
dışından kimlerin plaka verilerinize erişebi-
leceğiniz üzerinde tüm kontrolü size verir. 
OTP- Otomatik Plaka Tanıma verileri Gene-
tec’in merkezi bir sunucusunda değil kendi 
sunucunuzda saklanır ve Security Center’ın 
Federation özelliği verilerinin seçili ortaklar ve 
kamu güvenliği kuruluşlarıyla kolayca payla-
şılmasını sağlar. AutoVu, otomatik olarak veri 
güvenliği politikalarınızı takip ederek bireysel 
kullanıcıların belirli liste ve raporlara erişimini 
kontrol etmenize ve OPT görüntüleri ve veri-
leri için farklı saklama süreleri belirlemenize 
olanak tanır. 

7- Katma Değerli Uygulama Desteği

Plaka Tanıma Sistemleri ile kurumların iş 
verimliliğini artırması mümkündür. Satın al-
dığınız ürünün Otopark Uygulaması, Şehir 
Gözetleme ve Güvenlik ve Gözetleme gibi 
ek uygulama desteği bulunuyor mu kontrol 
edin. 

Otopark Uygulaması İle Gelen Verimlilik 

Genetec AutoVu, park izinleri, ücretli park ve 
zaman sınırlı yer kurallarını uygulatmak için 
otomatik olarak plakaları yakalayarak, oto-
park verimliliğini yükseltir ve otopark müşte-
ri deneyimini iyileştirir. Öte yandan AutoVu, 
devam eden soruşturmaları destekler, daha 
fazla şüpheliyi yakalar ve çalınan ve aranan 
taşıtların geri dönüş hızını artırır. Sabit ve 
mobil OPT sistemi olarak iki çeşidi bulunan 
AutoVu, kamera başına daha fazla plaka ya-
kalamak için sektör lideri doğruluğu yüksek 
hızlı performansla birleştirir. Tesislerin giriş ve 
çıkışlarını güvenli hale getirmenize yardımcı 
olan Genetec AutoVu,  denetleme tarihçesi 
oluşturur, kapılarınızdaki aranan taşıtları teş-
his eder ve taşıt erişim kontrolünü otomatik-
leştirir. Her bir AutoVu OPT ünitesi, Security 
Center sisteminiz içinde güvenlik kamerası 
olarak kullanılabilecek ikincil bir video kame-
ra ile beraber satılır. Vitel olarak Distribütörü 
olduğumuz Genetec firmasının AutoVu Oto-
matik Plaka Tanıma Sistemi dışında; Omnicast 
IP Güvenlik Kameraları ve Synergis IP Erişim 
kontrolü çözümü ile her ölçekten kurumun iş 
ihtiyacına tek noktadan cevap vermekteyiz. 

Tuncay Gökdemir 
Vitel Teknik Destek Uzmanı 
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Taylan KÜMELİ
Sağlıklı Beslenme ve

Diyet Uzmanı

Sağlıklı bir yaşam tarzını takip etmek genel-
likle inanılmaz derecede karmaşık görünür. 
Etrafınızdaki reklamlar ve uzmanlar çelişkili 
tavsiyeler veriyor gibi görünüyor olabilir. 
Ancak sağlıklı bir yaşam sürmenin karmaşık 
olması gerekmez.

Optimal sağlığa kavuşmak, kilo vermek ve 
her gün daha iyi hissetmek için yapmanız 
gereken tek şey bu 5 basit kurala uymak.

1-Vücudunuza Zehirli Şeyler Almayın

İnsanların bedenlerine aldıkları  birçok şey 
düpedüz toksiktir. Sigara, alkol ve kötüye 
kullanılan uyuşturucular gibi bazıları da son 
derece bağımlılık yapar, bu da insanların 
onlardan vazgeçmesini veya onlardan ka-
çınmasını zorlaştırır.

Bu maddelerden biriyle sorununuz varsa, o 
zaman diyet ve egzersiz yapmak  endişele-
riniz arasında en az olanıdır.

Alkol, buna tahammül edebilenler için ölçü-
lü olarak iyi olsa da, tütün ve kötüye kullanı-
lan uyuşturucular herkes için kötüdür.

Ancak bugün daha da yaygın bir sorun, 
sağlıksız, hastalıkları teşvik eden abur cubur 
yemektir. Optimal sağlığa kavuşmak isti-
yorsanız, bu yiyecekleri tüketmenizi en aza 
indirmelisiniz.

Muhtemelen diyetinizi iyileştirmek için ya-
pabileceğiniz en etkili değişiklik, işlenmiş, 
paketlenmiş yiyecekleri azaltmaktır.

Bu zor olabilir çünkü bu yiyeceklerin çoğu 
son derece lezzetli ve direnmesi çok zor 
olacak şekilde tasarlanmıştır .

Belirli içerikler söz konusu olduğunda, ekle-
nen şekerler en kötüler arasındadır. Bunla-
ra sükroz ve yüksek fruktozlu mısır şurubu 

dahildir.

Her ikisi de aşırı tüketildiğinde metaboliz-
manıza zarar verebilir, ancak bazı insanlar 
makul miktarları tolere edebilir

Ek olarak, bazı margarin türlerinde ve pa-
ketlenmiş fırınlanmış yiyeceklerde bulunan 
tüm trans yağlardan kaçınmak iyi bir fikirdir.

2. Ağırlık  Kaldırın ve Hareket Edin

Optimal sağlık için kaslarınızı kullanmak son 
derece önemlidir.

Ağırlık kaldırmak ve egzersiz yapmak kesin-
likle daha iyi görünmenize yardımcı olabilir-
ken, görünümünüzü iyileştirmek gerçekten 
buzdağının görünen kısmıdır.

Ayrıca vücudunuzun, beyninizin ve hor-
monlarınızın en iyi şekilde çalışmasını sağ-
lamak için egzersiz yapmanız gerekir.

Ek olarak, egzersiz, özellikle sağlıklı bir di-
yetle birlikte yağ kaybetmenize yardımcı 
olabilir. Sadece kalori yakmaz, aynı zaman-
da hormon seviyenizi ve genel vücut fonk-
siyonunuzu iyileştirir.

Neyse ki egzersiz yapmanın birçok yolu 
var. Spor salonuna gitmenize veya pahalı 
egzersiz ekipmanlarına sahip olmanıza ge-
rek yok.

Ücretsiz olarak ve kendi evinizin rahatlığın-
da egzersiz yapmak mümkündür. Örneğin, 
Google'da veya YouTube'da "vücut ağırlığı 
antrenmanları" veya "jimnastik" için bir ara-
ma yapın.

Doğa yürüyüşü yapmak veya yürüyüş yap-
mak için dışarı çıkmak, yapmanız gereken 
bir diğer önemli şeydir, özellikle de ora-
dayken biraz güneş alabiliyorsanız (doğal 
bir D vitamini kaynağı için). Yürümek iyi bir 
seçimdir ve fazlasıyla önemsenmeyen bir 
egzersiz şeklidir.

Anahtar, zevk aldığınız ve uzun vadede 
bağlı kalabileceğiniz bir şey seçmektir.

Tamamen formunuz bozuksa veya tıbbi 
problemleriniz varsa, yeni bir eğitim prog-
ramına başlamadan önce doktorunuzla 
veya kalifiye bir sağlık uzmanıyla konuşmak 
iyi bir fikirdir.

3. Bir Bebek Gibi Uyuyun

Uyku, genel sağlık için çok önemlidir ve 
araştırmalar, uykusuzluğun obezite ve kalp 
hastalığı da dahil olmak üzere birçok has-
talıkla ilişkili olduğunu göstermektedir

İyi ve kaliteli bir uyku için zaman ayırmanız 
şiddetle tavsiye edilir.

Düzgün uyuyamıyorsanız, onu iyileştirme-
nin birkaç yolu vardır:

Günün geç saatlerinde kahve içmeyin.

Her gün benzer saatlerde yatmaya ve 
uyanmaya çalışın.

Yapay aydınlatma olmadan tamamen ka-
ranlıkta uyuyun.

Yatmadan birkaç saat önce evinizdeki ışık-
ları kısın.

Doktorunuzu görmek de iyi bir fikir olabi-
lir. Uyku apnesi gibi uyku bozuklukları çok 
yaygındır ve çoğu durumda kolayca tedavi 
edilebilir.

4. Aşırı Stresi Önleyin

Sağlıklı bir yaşam tarzı, sağlıklı bir diyet, 
kaliteli uyku ve düzenli egzersiz içerir.

Ama nasıl hissettiğiniz ve nasıl düşündü-
ğünüz de çok önemlidir. Sürekli stresli ol-
mak felaket için bir reçetedir.

Aşırı stres, kortizol seviyelerini yükseltebilir 
ve metabolizmanızı ciddi şekilde bozabilir. 
Abur cubur yeme isteğini, mide bölgeniz-
deki yağı artırabilir ve çeşitli hastalık riski-
nizi artırabilir.

5. Vücudunuzu Gerçek Yiyeceklerle Besle-
yin

Sağlıklı beslenmenin en basit ve en etkili 
yolu gerçek yiyeceklere odaklanmaktır.

Doğada neye benzediklerini bildiginiz iş-
lenmemiş, bütün yiyecekleri seçin.

Hayvanların ve bitkilerin (et, balık, yumurta, 
sebze, meyve, kuruyemiş, tohum, sağlıklı 
yağlar, sıvı yağlar ve yüksek yağlı süt ürün-
leri) bir arada kullanılması en iyisidir.

MÜKEMMEL SAĞLIK IÇIN 5 BASIT KURAL
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Tam Zamanlı Güvenlik Danışmanlığı

Yapılan kapsamlı Fiziki Güvenlik İnceleme-
si neticesinde kurumun Güvenlik Durumu 
belirlenir. Her kademedeki çalışan için ayrı 
olarak dizayn edilmiş Güvenlik Farkındalık 
Eğitimleri, Acil Durum Ekipleri Oryantasyon 
Eğitimleri ve Workshoplar ile beklenmedik 
tehlikeli durumlarda personelin hızlı reaksi-
yon vererek güvenli alana ulaşmasının sağ-
lanması hedeflenir.

Fiziki Güvenlik İncelemeleri

Kurumun bulunduğu bina ya da ortamın 
giriş-çıkış noktaları, bu noktalarda bulunan 
elektronik kontrol ekipmanlarının uygunlu-
ğu, güvenlik personelinin hal tarzları, katlar 
arası geçiş trafiği, yönetim kademesindeki 
personelin ofis içerisindeki durumu, acil du-
rum planları, tahliye ve toplanma noktala-
rı vb. hususlar kurum yetkilileri ile kurulan 
koordineye ve ihtiyaçlara göre incelenerek 
kapsamlı bir rapor sunulması hedeflenir.

Güvenlik Durumunun Değerlendirilmesi 

Fiziki Güvenlik İncelemeleri neticesinde, ku-

rumun faaliyet alanı ve karşılaşması muh-
temel tehlikeli durumları içeren raporlar 
doğrultusunda yetkililere alınması gereken 
önlemler hakkında çözüm önerilerinde bu-
lunulması ve ilerleme raporları ile destek-
lenmesi hedeflenir.  

Güvenlik Farkındalık Eğitimleri

Her kurum için özel dizayn edilecek Gü-
venlik Farkındalık Eğitimleri ile personelin 
durumsal farkındalığının oluşturularak re-
aksiyon hızının artırılması ve muhtemel ka-
yıpların önüne geçilmesi hedeflenir. 

-Güvenlik tehditleri nelerdir? Hangi ortam-
larda ne tip saldırılar ile karşılaşabiliriz?

-Saldırgan kimdir? Saldırı yöntemleri neler-
dir? Nasıl tespit edilir?

-Bir saldırı anında nasıl reaksiyon verilir? 
Saklanma alanı nasıl uygun hale getirilir?

-Öz savunma stratejisi nasıl oluşturulur?

-Saklanılan alandaki cihaz ve malzemeler öz 
savunma aracı olarak nasıl kullanılabilir?

-Öz savunma, yakın boğuşma, göğüs göğse 
mücadele yöntemleri nelerdir?

-Saldırının olduğu ilk andan itibaren kendi 
öz güvenliğiniz öncelikli olmak üzere yaralı 
bir kimseye ya da kendi yaranıza müdahale 
etme yöntemleri nelerdir?

-Tehlike sonrası güvenli alana ulaşılırken 
nelere dikkat edilir?

Workshoplar

Öz Savunma Stratejisi 

İstemeyen ve tehlikeli bir durum ile karşı-
laşıldığında, bulunulan ortama göre etrafı-
mızdaki alet ve cihazların (Kalem, pil, telefon 
bataryası, vazo, bardak, yangın söndürme 
tüpü vb.) öz savunma aracı olarak kullanıl-
ması, kaçma-saklanma-barikat kurma ve 
tehlike sonrası hal tarzlarına yönelik bece-
rilerin geliştirilmesi hedeflenir. Bu eğitimler 

konusunda uzman Emekli SAS Komandosu 
personel tarafından uygulamalı olarak ger-
çekleştirilmektedir.

Yakın Boğuşma

Saldırgan ile yüz yüze kalınması durumun-
da son çare olarak göğüs göğse mücadele 
yöntemlerinin özellikle kişilerin fiziki ortam-
larına uygun şartlarda öğretilmesi ve geliş-
tirilmesi hedeflenir. Bu eğitimler Çözüm Or-
tağımız konusunda uzman Dövüş Sanatları 
Profesyonelleri tarafından uygulamalı ola-
rak gerçekleştirilmektedir.

İlk Yardım Eğitimleri

İlk önce kendi can güvenliğinin önemli ol-
duğu gerçeği doğrultusunda hazırlanan ilk 
yardım eğitimleri ile saldırı anında yaralan-
malarda (Ateşli silah yaralanması, kesici-de-
lici alet yaralanması, patlama nedeniyle 
oluşan yaralanmalar vb.) ilk yardım usulle-
rinin öğretilmesi hedeflenmektedir. Bu eği-
timler özellikle bahse konu yaralanmalarda 
sertifika ve saha tecrübesi bulunan doktor 
personel tarafından uygulamalı olarak veril-
mektedir.

YENI GÜVENLIK ÇÖZÜMLERI

Alp Lüleci
Emekli SAS (Sualtı Savunma) 
Komandosu 

Ömer Koçelli
Emekli SAS (Sualtı Savunma) 
Komandosu 
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HAKKIMIZDA

Dünyanın tehlikeli bir yer olduğu 
duygusu ile yaşamak, tatminkar bir 
yaşamın önündeki en büyük engeldir. 
Tehlikesiz olduğunu varsaymak ise, 
büyük bedellere sebep verebilir. 

Güvenlik tehditleriyle karşılaşacağınız 
yeri ve anı seçemezsiniz ama karşılaş-
tığınız andan itibaren onları yönetebi-
lir ve doğru reaksiyonlar ile ölümcül 
olmalarını engelleyebilirsiniz. 

İki Emekli SAS (Sualtı Savunma) Ko-
mandosu Alp LÜLECİ ve Ömer KO-
ÇELLİ tarafından kurulmuş olan BOL-
DZONE, güvenlik risklerinizi azaltmak 
ve tehlikeli durumlardan kurtulmanızı 
sağlamak için fiziki güvenlik analizi, 
danışmanlığı ve eğitimleri üzerine fa-
aliyet gösteren yetkin bir fiziki güven-
lik danışmanlık firmasıdır.

28 Haziran 2016 tarihinde Atatürk 
Havalimanı’nda terör eylemine hedef 
olan vatandaşlarımızın veya 15 Kasım 
2003 günü HSBC Binasında çalışan 
insanlarımızın yaşayacakları büyük 
güvenlik risklerinin neler olduğu ko-
nusunda bir fikirleri yoktu. Sadece 
ŞANSLI olanlar ve FARKINDALIĞI 
YÜKSEK olanlar zarar görmedi.

“BOLDZONE  ile güvenliğinizi şansa 
bırakmayın.” 
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Katkılarıyla...
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Prof. Dr. Altan Kır
Göğüs Cerrahisi Uzmanı

COVID-19 IÇIN ÇEKILEN TOMOGRAFILER AKCIĞER 
KANSERLERINI ERKEN EVREDE YAKALADI

Akciğer kanseri dünyada ve ülkemizde en sık görülen ve aynı zaman-
da da en çok ölüme neden olan kanser türü. Hastalığın bütün kan-
serler içinde oranı aşağı yukarı yüzde 21 civarında olduğunu belirten 
Anadolu Sağlık Merkezi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Altan Kır, 
“Erkeklerde en sık görülen kanser türü akciğer kanseriyken, kadınlar-
da akciğer kanseri 5. sırada yer alıyor. Akciğer kanseri aynı zamanda 
ölüme en çok neden olan bir kanser türü; yani 5 kanserli hastadan 1’i 
akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Tütün kullanımının yanı 
sıra pasif içicilik, toprakta bulunan bazı maddeler ve hava kirliliği gibi 
çevresel faktörler de akciğer kanserine neden olabiliyor. Akciğer kan-
seri genelde belirti vermiyor. Bu tümörler genelde bir tarama sırasın-
da ya da kontrol sırasında yakalanıyor. Ancak günümüzde pandemi 
nedeniyle COVID-19’dan şüphelendiğimiz pek çok kişiye tomografi 
çekildi ve bu sayede pek çok akciğer tümörü erken evrelerde yaka-
landı”” açıklamasında bulundu.

Akciğer kanserinin en önemli nedeninin 
tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı oldu-
ğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi 
Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Altan 
Kır, “Ancak akciğer kanseri sadece tütün 
ve tütün ürünlerini kullananlarda değil, 
yüzde 10 civarında hiç tütün ve tütün 
ürünü kullanmamış kişilerde de görüle-
biliyor. Bunun dışında çevresel faktörler 
de önemli. Özellikle pasif içicilik, toprak-
ta bulunan bazı maddeler ve hava kirliliği 
gibi çevresel faktörler de akciğer kanse-
rine neden olabiliyor. Ayrıca bunlardan 
farklı olarak genetik faktörler de önemli 
bir etken oluyor. Ailesinde, birinci derece 
yakınlarında akciğer kanseri olanlarda gö-
rülme riski artıyor” dedi.

COVID-19 için çekilen tomografiler ak-
ciğer kanserinin erken evrede yakalan-
masını sağladı

Akciğer kanserinin genelde belirti verme-
diğinin altını çizen Göğüs Cerrahisi Uzma-
nı Prof. Dr. Altan Kır, “Bu tümörler genelde 
bir tarama sırasında ya da kontrol sırasın-
da yakalanıyor. Ancak günümüzde pan-
demi nedeniyle COVID-19’dan şüphelen-
diğimiz pek çok kişiye tomografi çekildi ve 
bu sayede pek çok akciğer tümörü erken 
evrelerde yakalandı. Tümör, hava yolları 
içinde veya yakınsa dirençli öksürük, kan 
tükürme, nefes darlığı gibi solunumsal şi-
kayetler görülebiliyor. Ayrıca ses kısıklığı, 
göğüs ağrısı gibi komşu yapı veya dokula-
rın tutulumuna bağlı şikayetler de görüle-
bilir. Bunun yanında zayıflama, iştahsızlık, 
halsizlik gibi genel kanser semptomları ile 
de hastalar karşımıza çıkabiliyor” şeklinde 
konuştu.

Tanı için görüntüleme yöntemleri uygu-
lanıyor

Akciğer tanısı için şüphelenilen hastalara 
önce görüntüleme yöntemleri uygulan-
dığını söyleyen Prof. Dr. Altan Kır, “Klasik 
görüntüleme yöntemleri dışında tomog-
rafi ve hastalığın metabolik aktivitesini 
gösteren bazı özel görüntüleme yöntem-
leri uyguluyoruz. Bunların sonucuna bağlı 
olarak tümörün lokalizasyonuna göre ya 
endoskopik olarak, yani nefes borusuna 
bronkoskopi dediğimiz aletle girerek hava 
yolundan biyopsi yapıyoruz ya da dışarı-
dan tomografi yardımıyla, iğneyle biyopsi 
yaparak tanı koyuyoruz. Kanserin hücre ti-
pini belirliyoruz. Akciğer kanserinin genel 
olarak iki ana hücre tipi var. Birisi küçük 
hücreli akciğer kanseri, diğeri de küçük 
hücreli dışı akciğer kanseri. Küçük hücre-
li dediğimiz akciğer kanseri, tüm akciğer 
kanserlerinin yaklaşık yüzde 20’sini oluştu-
ruyor” dedi.

Cerrahi tedavi erken evrelerde en önem-
li tedavi yöntemi

Küçük hücreli akciğer kanserinde, çok kısa 
sürede lenf bezlerinde ve uzak organlarda 
metastaz görüldüğü için genellikle bun-
ların tedavisinde cerrahi tedavinin öne-
rilmediğini vurgulayan Prof. Dr. Altan Kır, 
“Ancak tümör çok küçük boyutta ve erken 
yakalandığı zaman cerrahi tedavinin yeri 
var. Akciğer kanserlerinin yaklaşık yüzde 
20’sinde cerrahi tedavi yapabiliyoruz. Bu 
‘solid organ tümörleri’ dediğimiz akciğer 
tümörü gibi tümörlerde 3 tane temel teda-
vi yöntemi var. Cerrahi tedaviler, kemote-
rapiler ve radyoterapiler. Cerrahi tedavi er-

ken evrelerde en önemli tedavi yöntemidir” 
açıklamasında bulundu.

Açık ve kapalı cerrahi yöntemleri uygu-
lanabiliyor

Cerrahi tedavide amacın hastalığı lokal 
olarak kontrol altına almak ve hastalığın 
patolojik evresini tam olarak belirlemek ol-
duğunu hatırlatan Prof. Dr. Altan Kır, “Cer-
rahi işlemde yaptığımız akciğerin ya lobunu 
veya segmentlerini veya bir akciğerin ta-
mamını lenf bezleriyle birlikte çıkartmaktır. 
Bazen de akciğer ve lenf bezleriyle birlikte 
tutulmuş doku veya yapıları da çıkartmak-
tayız. Açık ve kapalı olarak iki farklı cerra-
hi yöntem mevcut. Açık cerrahi yöntemde 
yaklaşık 10-15 cm’lik bir kesiden, kaburga-
ların arasından girerek ameliyatı gerçekleş-
tiriyoruz. Bu tarz ameliyatlarda hastaların 
ameliyat sonrası hem ağrıları daha fazla ol-
makta hem de iyileşme süresi uzun oluyor. 
Kapalı ameliyatlar arasında bir de robotik 
cerrahi var. Robotik cerrahi diğer yandan 
hastaya cerrahi olarak az travma yaşatan 
bir yöntem olduğu için hastanın ameliyat 
sonrası konforu çok daha iyi oluyor” dedi.



72

Prof. Dr. Halil İbrahim Canter
Estetik, Plastik ve 

Rekonstrüktif 
Cerrahi Uzmanı 

SOSYAL MEDYA BURUN AMELIYATLARINI 
ARTTIRIYOR

Her ne kadar insan yüzünün tüm unsurlarının birbiriyle uyumunun 
yüz güzelliğine katkı sağladığını kabul etsek de burun estetiğinin 
yüz güzelliğindeki güçlü etkisini yadsınamaz. Burun estetiğinin tüm 
dünyada en çok yapılan estetik ameliyatların başında geldiğine, 
özellikle de sosyal medyanın estetik ameliyatları arttırdığına dikkat 
çeken Anadolu Sağlık Merkezi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cer-
rahi Uzmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Canter, “Plastik cerrahiye baş-
vuran hastaların büyük bir kesimi estetik talepleriyle başvururken; 
nefes almayla ilgili şikayetlerini de muayeneleri sırasında paylaşı-
yorlar. Zaten esas şikâyeti nefes alma problemi olup estetik bir tale-
bi olmayan hastaya burun estetiğine yönelik ameliyatın önerilmesi 
etik bir yaklaşım olarak kabul edilemez” açıklamasında bulundu.

Yüzdeki oranların nasıl olması gerektiği ko-
nusu insanların hep kafasını yormuştur. Her 
ne kadar resim ve heykel sanatlarında sanat-
çılar ideal ölçüler ve oranlara bağlı kalarak 
eserlerini yapmaya çalışsalar da, cerrahi ya-
pılırken insanın yüzüne yakışan burnun ideal 
ölçülerde olmasının pek gerekmediğini söy-
leyen Anadolu Sağlık Merkezi Estetik, Plastik 
ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. 
Halil İbrahim Canter, “Burun ameliyatından 
sonra ortaya çıkan sonuç, kişinin yüzünün 
geri kalanıyla uyumlu olmalı. Hasta ailesel 
ve ırksal karakterini de tamamen kaybetme-
meli. Ameliyat sonrası asıl hedef, hastanın 
bir ameliyat geçirdiğinin belli olmadığı en 
doğal sonucu elde etmek olmalı” dedi.

Sosyal medya, ameliyatları artırdı 

Son yıllara bakıldığında burun estetiğine yö-
nelik ameliyatlarda bir artışın olduğunu vur-
gulayan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cer-
rahi Uzmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Canter, 
“Bu aslında sosyal medyanın yaşantımızda 
yarattığı etkiyle ilişkili. İnsanlar ameliyatlarını 
ve sonuçlarını bu platformlarda paylaştıkça 
toplumdaki diğer bireylerin farkındalığı da 
yükseliyor. Ayrıca ameliyatı yapan hekim-
lerin aynı mecralarda bilgi amaçlı yaptıkları 
paylaşımların da bu artışa kuşkusuz pozitif 
bir etkisi oluyor” şeklinde konuştu.

Yüz gelişimi tamamlanmadan burun 
ameliyatı olunmamalı

Anatomik olarak yüzün orta kesiminde yer 
alan burnun aynı zamanda gelişme ça-
ğında yüzün büyüme merkezlerinden biri 
olduğunun altını çizen Prof. Dr. Halil İbra-
him Canter, “Bir başka deyişle, yüz gelişimi 

tamamlanmamış bireylerde yapılan burun 
ameliyatının özellikle üst dişler ve yüzün 
orta kesiminde büyüme geriliğine yol açma 
riski taşıdığını da belirtelim. Bu nedenle ke-
mik gelişiminin tamamlanması beklenerek; 
kızlarda 16, erkeklerde 18 yaşından önce 
burun ameliyatı yapılması doğru olmaya-
caktır” dedi. 

Ancak, eğer tıbbi sebeplerle daha önce ya-
pılması gerekirse, kemik gelişiminin hangi 
aşamada olduğunun el bilek filmiyle değer-
lendirilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. 
Halil İbrahim Canter, “Gelişim devam edi-
yorsa mümkün oldukça kemik yapılara mü-
dahale edilmeden ameliyat tamamlanmaya 
çalışılmalı. İleri yaş grubunda bir sınırlama 
yok ancak kişinin eşlik eden kronik hasta-
lıkları göz önüne alınarak bir değerlendirme 
yapılması en sağlıklısıdır. Ayrıca ilerleyen 
yaş ile burundaki büyümenin düzeltilmesi 
için aşırı kıkırdak alınmasından da kaçınmak 
gerekir. Çünkü ilerleyen yaşlarda derinin de 
kalınlaşabileceğini göz önüne alırsak, aşırı 
alınan kıkırdaklara bağlı olarak burun des-
teğini kaybettiğinde bu ameliyatların solu-
num güçlüğüne neden olma ihtimali ortaya 
çıkacaktır” şeklinde konuştu.

Elinde fotoğrafla gelen hastaya aynı bur-
nun yapılmasının garanti edilemeyeceği 
söylenmeli

Estetik ameliyatlar öncesinde hastayla ya-
pılan görüşmelerin bir danışmanlık hizmeti 
gibi olduğunu hatırlatan Estetik, Plastik ve 
Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Halil 
İbrahim Canter, “Sonuçta ortada bir hastalık 
yoktur ve kişi tıbbi bir gerekçe olmaksızın 
vücudunda istediği bir değişiklik için pro-

fesyonel destek alacaktır. Bu aşamada en 
doğru yaklaşım, hastanın genel sağlığını 
riske atmadan yapılabilecekleri ve olası so-
nuçları hastaya anlatmaktır. Örneğin elinde 
fotoğraf ile gelen bir hastaya, o fotoğrafta 
beğendiği burnun aynısının yapılmasının 
garanti edilemeyeceği söylenmeli. Hatta ay-
nısı yapılabilse dahi, burnun yüz estetiğinin 
bir parçası olduğu için ancak kişinin yüzüyle 
uyumlu oranlara ulaşıldığında burnun güzel 
bir görünüme sahip olacağının altı çizilmeli” 
açıklamasında bulundu.

İyileşme ameliyata göre değişebiliyor

Sadece burun ucuna müdahale edilen has-
talarda iyileşme sürecinin çok hızlı olup bu-
run üzerine alçı bile konulmazken, kemikle-
re de işlem yapılan hastalarda iyileşmenin 
biraz daha uzun sürüp 1 hafta- 10 günü 
bulabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Halil 
İbrahim Canter, “Nefes almayla ilgili prob-
lemleri olup burun içinde burun etlerine 
veya burun orta kıkırdağına da işlem yapı-
lan hastalarda ise ameliyattan sonra burun 
içine silikon tamponlar yerleştirmek gere-
kebilir. Tüm bu farklılıklara rağmen genel 
anlamda hastalara yaklaşık iki hafta içinde 
yüzdeki şişliklerin önemli ölçüde gerileye-
ceği, tüm atel ve tamponların çıkarılacağı, 
olası morlukların yok olacağı bilgisi verilir. 
Ancak doku iyileşmesinin 6 ay ila 1 yıla ka-
dar devam edebildiğini unutmamak gerekir. 
Bu süre zarfında; burun mutlaka travmalar-
dan korunmalı, aşırı sıcak veya soğuğa ma-
ruz bırakılmamalı ve özellikle burun kemik-
lerine de müdahale edilen ameliyatlarda, 
gözlük kullanımının burunda eğriliğe sebep 
olabileceği bilgisi hastalara mutlaka daha 
önceden söylenmeli” dedi.
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Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz
Göz Hastalıkları Uzmanı 

DIYABET HASTALARI GÖZ KONTROLLERINI IHMAL ETMEMELI
Diyabetin göz sorunlarına yol açtığı hemen hemen herkes tarafından da bili-
niyor. Bu sorunların erken tespit edilmesi durumunda tedavi başarısının daha 
yüksek olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı 
Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Diyabet hastalarının bir şikayetleri olmasa da dü-
zenli göz muayenesi çok önemli. Koşullar aynı olmak şartıyla 10 yıldan beri 
diyabet olanın göz ve diğer dokulardaki komplikasyon riski 5 yıl diyabet olan-
lara göre daha yüksektir. Diyabetik hastalardaki sık görülen göz problemleri 
glokom, katarakt ve retinopati olarak sıralanabilir” açıklamasında bulundu.

Diyabet ortaya çıkınca köklü bir tedavisi ol-
madığı için yaşam boyu kontrol gerektiren 
bir durumdur. Diyabetin bütün vücudu et-
kileyebildiği gibi gözü de etkilediğini belir-
ten Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları 
Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Hatta 
gözdeki bulguları en çarpıcı olanların ba-
şında gelir. Diyabet olup yıllarca hiçbir göz 
problemi yaşamayan insanlar olduğu gibi 
diyabetin etkilerine bağlı ciddi göz ve gör-
me problemleri yaşayan kişiler de mevcut. 
Başlangıçta diyabete bağlı göz problemleri 
başlamasına rağmen hastalar hiçbir bulgu 
hissetmeyebilirler” dedi.

Bir şikâyet olmasa dahi yılda 2 kez kont-
role gidilmeli

Hastaların diyabetin komplikasyonlarına 
bağlı belirtti hissettiklerinde genelde göz-
deki hasarın önemli oranda ilerlemiş du-
rumda olduğunu vurgulayan Op. Dr. Yusuf 
Avni Yılmaz, “Bu problemler başlangıç aşa-
masında iyi takip edilip gerekli durumlar-
da uygun tedaviler yapılırsa kalıcı görme 
hasarları önemli oranda önlenebilir. Bunu 
yapabilmenin tek yolu diyabet teşhisi kon-
muş hastaların düzenli göz muayenesinden 
geçer. Öneri olarak diyabet olan her kişinin 
görsel bir şikâyeti olmasa bile senede en az 
2 kere düzenli göz muayenesi yaptırması-
dır. Muayenelerde bir sorun tespit edilirse 
ona göre yol haritası çizilmeli” uyarısında 
bulundu.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni 
Yılmaz, diyabetik hastalardaki sık görülen 
göz problemleri glokom, katarakt ve retino-
pati hastalıkları ve tedavilerine ilişkin önemli 
bilgiler paylaştı:

Glokom göz tansiyonu olarak bilinir. Di-

yabetik hastalarda glokom diyabetik ol-
mayanlara göre yaklaşık iki kat daha sık 
görülür. Glokom un erken tanınması ve 
tedavisine başlanması kalıcı görme hasırı-
nı önlemede en önemli faktördür. Glokom 
için ilaç tedavisi, lazer tedavileri ve cerrahi 
olmak üzere hastanın durumuna göre çeşitli 
tedavi seçenekleri mevcuttur.

Katarakt ise göz bebeği olarak bilinen pu-
pillanın hemen arkasında bulunan lensin 
matlaşmasıyla karakterize bulanıklaşmaya 
neden olan bir göz hastalığıdır. Yaşla bera-
ber sıklığı artsada diyabetik hastalarda da 
diyabetik olmayanlara göre daha sık görü-
len bir durumdur. Tedavisi ise cerrahidir.

Diyabetik retinopati adından anlaşılacağı 
üzere gözün retina tabakasında diyabete 
bağlı olarak gelişen birtakım bozukluklardır. 
Diyabetik retinopatiyi 3 katagoride incele-
mek gerekir. 

1) Proliferatif olmayan (non proliferatif) reti-
nopati diyabete bağlı retinopatinin başlan-
gıç evresidir. Burada göz arkasında kana-
malar başlamış ancak çok major bir sorun 
henüz oluşturmamaktadır. Bu evredeki has-
taları yakın takip ederek gerekli durumlar-
da tedavilerini yaparak görme kayıplarının 
önlenmesi en önemli durumlardan biridir. 
Bu dönemde hastaların görsel şikayetleri 
olmadığı için genellikle rutin göz muayene-

si sırasında hekimler tarafından tanınırlar. 
2) Maküler ödem ise retina merkezinde 
görme reseptör hücrelerinin yoğun ol-
duğu bölgede sıvı birikmesi nedeniyle 
görmeyi oldukça düşüren bir durumdur. 
Ödem artmasına paralel olarak görme dü-
şer, ödem azalınca görmede iyileşme olur. 
Ancak ödemin çok uzun süre devam et-
mesi durumunda tedavi ile ödem azaltılsa 
da görme aynı oranda düzelmeyebilir. Bu 
nedenle bu durum tespit edilmesi duru-
munda hızlıca tedavi uygulanmalıdır.

3) Proliferatif diyabetik retinopati ise diya-
betin en ağır göz problemlerinden biridir. 
Retina tabakasındaki dolaşım bozukluğuna 
bağlı retina üzerinde yeni damarlar oluşur. 
Bu damarlar retinanın gerçek damarları 
gibi sağlıklı değildir. Kırılgandır ve kana-
maya meyillidirler. Bu retina kanamaları 
göz içerisini doldurursa görme tamamen 
gidebilir ve oldukça sorunlu ameliyatlara 
ihtiyaç duyulabilir. Ayrıca retinadaki bu 
dolaşım bozukluğu ve kanamalar oldukça 
sorunlu ve kontrolü zor olan glokom tür-
lerine sebep olabilir. Bu durumda sadece 
görme problem değil gözlerde kontrolü 
zor olan ağrılara neden olabilir.

Diyabetin retinopati üzerindeki etkileri-
ne ilişkin tedaviler lazer tedavileri, göz içi 
enjeksiyonlar ve vitrektomi ameliyatları ol-
mak üzere 3 gruba ayrılabilir.
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NEOART DESIGN 
YENİ YIL 
DEKORASYON 
TRENDLERİ 

Neoart design’in sunduğu hizmet-
lerden ve bugününe kadar ger-
çekleştirdiği projelerden bahse-

debilir misiniz?

NEOART design bugüne kadar iç ve dış 
mekanlarda farklı çalışmalarda bulunmuş-
tur. Hem dönemsel hemde kalıcı projeler 
tasarlamıştır. Bu projeler arasında; AVMler, 
Belediyeler, Oteller ve Farklı mekanlarda 
aydınlatma ve konsept tasarımlar gerçek-
leştirmiştir.
 
Projelerinizin tasarım sürecinde en çok 
nelere dikkat ediyorsunuz?

Müşteriden alınan bilgilere göre tasarlanan 
ürünün gerçek hayata dönüştürüldüğünde 
birebir aynısını olması bizim için en önemli 
süreçlerden biridir.

Bununla birlikte uygulabilir ve görülmemiş 
olmasıda tasarım süreci için önemli bir et-
kendir.
 

Tolga Aktuna
Genel Müdür
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Yeni Yıl trendleriniz neledir?

Bu zamana kadar AVM'lerde gördüğünüz 
geleneksel yeni yıl dekorlarını değişirmeyi 
amaçlıyoruz.

Uyguladığımız projelerde teknolojik uygu-
lamalarda yer açmaya başladık. Bir örnek ile 
açıklamak gerekirse, Mesela yeni yıl tema-
sının içerisinde bulunan kızağa "Sanal Ger-
çekliği" entregre ede- rek bulunduğumuz 
ortamdan bizi soyutlayıp yeni yıl köyünde 
seyehata çıkartarak masalsı bir deneyim ya-
şatmak istiyoruz.

Fotoğraf çekim alanlarında oluştuğumuz 
ürünlerimi- zi "Artırılmış Gerçeklik" tekno-
lojisi ile canlandırmayı planlıyoruz. Böylece 
misafirler alışılmışın dışındaki dekorlarla sı-
radışı bir deneyim kazanmış olacaktır.

Daha çok ne tür ürünler tasarlıyorsunuz?

Tasarlanacak ürünler müşterilerimizin istek-
leri doğrultusunda ortaya çıkmaktadır. Biz 
ise ekip olarak bu istekleri en doğru biçim-
de ortaya koymaya çalışmaktayız. Çoğun-
lukla müşterilerimizin bizlerden beklentisi 
mekan içerisindeki sosyal etkileşimi artır-
maya yönelik ürünlerdir. En çok 3D ürünler 
tasarlıyoruz. Bu ürünler sadece dönemsel 
değil sürekli olabilmesi için dönüştürüebilir 
özelliktedir.
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 347.956 1 ANKAmall AVM 526.387 1 Mavibahçe AVM 348.081
2 City's Nişantaşı AVM 315.529 2 Forum Ankara Outlet 131.444 2 TerraCity AVM 332.697
3 İstanbul Optimum 253.943 3 ACity Outlet 92.614 3 Espark AVM 128.979
4 İstanbul Cevahir AVM 235.650 4 Kentpark AVM 69.369 4 Park Afyon AVM 127.816
5 Kanyon AVM 229.227 5 Cepa AVM 68.156 5 Samsun Piazza AVM 122.658
6 ÖzdilekPark İstanbul AVM 193.049 6 Gordion AVM 62.772 6 Kulesite AVM 113.355
7 İsfanbul AVM 188.691 7 Next Level AVM 53.154 7 Forum Mersin AVM 106.620
8 Marmara Park AVM 177.253 8 Atlantis AVM 48.321 8 Forum Kayseri AVM 105.708
9 Emaar Square Mall 147.990 9 Taurus AVM 47.646 9 Gebze Center 103.309

10 Trump AVM 139.758 10 Nata Vega Outlet 40.273 10 Forum Gaziantep AVM 103.144
11 Mall of İstanbul 113.274 11 One Tower AVM 39.307 11 Forum Bornova AVM 100.569
12 İstinyePark AVM 107.856 12 Antares AVM 37.094 12 MarkAntalya AVM 92.304
13 Aqua Florya AVM 102.091 13 Podium Ankara AVM 36.411 13 Özdilek Bursa AVM 90.734
14 Zorlu Center 100.925 14 Arcadium AVM 34.076 14 Antalya Migros AVM 89.753
15 Brandium AVYM 100.898 15 Anatolium Ankara AVM 30.986 15 Forum Trabzon AVM 89.587
16 Buyaka AVM 100.720 16 Kızılay AVM 26.465 16 ÖzdilekPark Antalya AVM 82.121
17 Maltepe Park AVM 98.706 17 Panora AVYM 25.611 17 Outlet Center İzmit 81.978
18 Torium AVM 93.679 18 365 AVM 23.139 18 Point Bornova AVM 77.187
19 Palladium AVM 89.978 19 Atakule AVM 21.874 19 MalatyaPark AVM 75.399
20 Viaport Asia Outlet 88.109 20 Tepe Prime Avenue 20.461 20 Kent Meydanı AVM 58.527

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 55.966 1 ANKAmall AVM 12.570 1 Özdilek Bursa AVM 28.794
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 54.742 2 Antares AVYM 6.727 2 Park Afyon AVM 6.888
3 Akyaka Park 50.539 3 Kentpark AVM 4.648 3 TerraCity AVM 6.872
4 Kanyon AVM 48.244 4 Tepe Prime Avenue 4.372 4 Sera Kütahya AVM 5.894
5 Emaar Square Mall 18.115 5 Cepa AVM 3.387 5 HighWay Outlet AVM 5.678
6 Capitol AVM 14.097 6 Armada AVM 3.364 6 Kayseri Park AVYM 5.256
7 Trump AVM 13.881 7 Atlantis AVM 2.898 7 MalatyaPark AVM 4.787
8 Buyaka AVM 12.877 8 Gordion AVM 2.679 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.608
9 İstinyePark AVM 9.853 9 Next Level AVM 1.977 9 Gebze Center 4.153

10 Zorlu Center 7.891 10 Arcadium AVM 1.854 10 Deepo Outlet Center 3.495
11 Astoria AVM 7.613 11 365 AVM 1.699 11 Korupark AVM 3.252
12 Akasya AVM 7.341 12 Forum Ankara Outlet 1.630 12 Forum Mersin AVM 3.225
13 İstanbul Optimum 6.339 13 Bilkent Center AVM 1.608 13 Espark AVM 3.107
14 Sapphire Çarşı 5.320 14 Anatolium Ankara AVM 1.235 14 Antalya Migros AVM 2.750
15 ArenaPark AVYM 5.184 15 One Tower AVM 1.078 15 17 Burda AVM 2.708
16 Palladium AVM 4.990 16 Gimart Outlet 965 16 Outlet Center İzmit 2.423
17 İsfanbul AVM 4.861 17 Park Vera AVM 551 17 Palladium Antakya AVM 2.267
18 Marmara Forum AVM 4.839 18 Kızılay AVM 341 18 Oasis AVM 2.163
19 Kozzy AVM 4.297 19 Metromall AVM 283 19 Bursa Kent Meydanı AVM 2.084
20 Watergarden İstanbul 4.284 20 Atakule AVM 257 20 Forum Bornova AVM 2.037

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 81.655 1 ANKAmall AVM 112.275 1 TerraCity AVM 76.483
2 Zorlu Center 78.788 2 Antares AVYM 38.010 2 Mavibahçe AVM 71.246
3 İstinyePark AVM 54.468 3 ACity Outlet 37.857 3 M1 Adana AVM 56.647
4 Buyaka AVM 47.847 4 Cepa AVM 29.965 4 İzmir Optimum 45.536
5 Watergarden İstanbul 46.784 5 Gordion AVM 28.429 5 Kulesite AVM 45.174
6 Mall of İstanbul 45.233 6 Nata Vega Outlet 27.578 6 41 Burda AVM 44.299
7 212 İstanbul Power Outlet 43.104 7 Armada AVM 24.589 7 Park Afyon AVM 42.629
8 Vadistanbul AVM 42.685 8 Kentpark AVM 23.230 8 Antalya Migros AVM 36.899
9 City's Nişantaşı AVM 42.272 9 Metromall AVM 22.855 9 Westpark Outlet AVM 33.662

10 Forum İstanbul AVYM 40.863 10 Podium Ankara AVM 21.718 10 Özdilek Bursa AVM 33.064
11 Akyaka Park AVM 38.191 11 Atlantis AVM 21.631 11 Agora İzmir AVM 31.634
12 Kanyon AVM 36.903 12 Panora AVYM 20.889 12 Point Bornova AVM 31.335
13 Maltepe Park AVM 35.400 13 Atakule AVM 19.384 13 17 Burda AVM 30.971
14 Hilltown AVM 34.373 14 Taurus AVM 17.024 14 Forum Bornova AVM 30.414
15 Marmara Park AVM 32.369 15 Arcadium AVM 15.377 15 39 Burda AVM 30.119
16 Venezia Mega Outlet 32.185 16 Forum Ankara Outlet 14.780 16 Agora Antalya AVM 29.169
17 İsfanbul AVM 28.902 17 Bilkent Station AVM 13.322 17 Forum Mersin AVM 27.626
18 İstanbul Optimum 28.698 18 One Tower AVM 13.203 18 Mall of Antalya AVM 27.559
19 İstanbul Cevahir AVM 28.586 19 Next Level AVM 10.195 19 10Burda AVM 27.516
20 Trump AVM 28.523 20 Kartaltepe AVM 7.495 20 Primemall Gaziantep AVM 26.057
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 81.655 1 ANKAmall AVM 112.275 1 TerraCity AVM 76.483
2 Zorlu Center 78.788 2 Antares AVYM 38.010 2 Mavibahçe AVM 71.246
3 İstinyePark AVM 54.468 3 ACity Outlet 37.857 3 M1 Adana AVM 56.647
4 Buyaka AVM 47.847 4 Cepa AVM 29.965 4 İzmir Optimum 45.536
5 Watergarden İstanbul 46.784 5 Gordion AVM 28.429 5 Kulesite AVM 45.174
6 Mall of İstanbul 45.233 6 Nata Vega Outlet 27.578 6 41 Burda AVM 44.299
7 212 İstanbul Power Outlet 43.104 7 Armada AVM 24.589 7 Park Afyon AVM 42.629
8 Vadistanbul AVM 42.685 8 Kentpark AVM 23.230 8 Antalya Migros AVM 36.899
9 City's Nişantaşı AVM 42.272 9 Metromall AVM 22.855 9 Westpark Outlet AVM 33.662

10 Forum İstanbul AVYM 40.863 10 Podium Ankara AVM 21.718 10 Özdilek Bursa AVM 33.064
11 Akyaka Park AVM 38.191 11 Atlantis AVM 21.631 11 Agora İzmir AVM 31.634
12 Kanyon AVM 36.903 12 Panora AVYM 20.889 12 Point Bornova AVM 31.335
13 Maltepe Park AVM 35.400 13 Atakule AVM 19.384 13 17 Burda AVM 30.971
14 Hilltown AVM 34.373 14 Taurus AVM 17.024 14 Forum Bornova AVM 30.414
15 Marmara Park AVM 32.369 15 Arcadium AVM 15.377 15 39 Burda AVM 30.119
16 Venezia Mega Outlet 32.185 16 Forum Ankara Outlet 14.780 16 Agora Antalya AVM 29.169
17 İsfanbul AVM 28.902 17 Bilkent Station AVM 13.322 17 Forum Mersin AVM 27.626
18 İstanbul Optimum 28.698 18 One Tower AVM 13.203 18 Mall of Antalya AVM 27.559
19 İstanbul Cevahir AVM 28.586 19 Next Level AVM 10.195 19 10Burda AVM 27.516
20 Trump AVM 28.523 20 Kartaltepe AVM 7.495 20 Primemall Gaziantep AVM 26.057
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1 Forum İstanbul AVYM 347.956 1 ANKAmall AVM 526.387 1 Mavibahçe AVM 348.081
2 City's Nişantaşı AVM 315.529 2 Forum Ankara Outlet 131.444 2 TerraCity AVM 332.697
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15 Brandium AVYM 100.898 15 Anatolium Ankara AVM 30.986 15 Forum Trabzon AVM 89.587
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17 Maltepe Park AVM 98.706 17 Panora AVYM 25.611 17 Outlet Center İzmit 81.978
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20 Viaport Asia Outlet 88.109 20 Tepe Prime Avenue 20.461 20 Kent Meydanı AVM 58.527
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9 İstinyePark AVM 9.853 9 Next Level AVM 1.977 9 Gebze Center 4.153

10 Zorlu Center 7.891 10 Arcadium AVM 1.854 10 Deepo Outlet Center 3.495
11 Astoria AVM 7.613 11 365 AVM 1.699 11 Korupark AVM 3.252
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17 İsfanbul AVM 4.861 17 Park Vera AVM 551 17 Palladium Antakya AVM 2.267
18 Marmara Forum AVM 4.839 18 Kızılay AVM 341 18 Oasis AVM 2.163
19 Kozzy AVM 4.297 19 Metromall AVM 283 19 Bursa Kent Meydanı AVM 2.084
20 Watergarden İstanbul 4.284 20 Atakule AVM 257 20 Forum Bornova AVM 2.037

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 81.655 1 ANKAmall AVM 112.275 1 TerraCity AVM 76.483
2 Zorlu Center 78.788 2 Antares AVYM 38.010 2 Mavibahçe AVM 71.246
3 İstinyePark AVM 54.468 3 ACity Outlet 37.857 3 M1 Adana AVM 56.647
4 Buyaka AVM 47.847 4 Cepa AVM 29.965 4 İzmir Optimum 45.536
5 Watergarden İstanbul 46.784 5 Gordion AVM 28.429 5 Kulesite AVM 45.174
6 Mall of İstanbul 45.233 6 Nata Vega Outlet 27.578 6 41 Burda AVM 44.299
7 212 İstanbul Power Outlet 43.104 7 Armada AVM 24.589 7 Park Afyon AVM 42.629
8 Vadistanbul AVM 42.685 8 Kentpark AVM 23.230 8 Antalya Migros AVM 36.899
9 City's Nişantaşı AVM 42.272 9 Metromall AVM 22.855 9 Westpark Outlet AVM 33.662

10 Forum İstanbul AVYM 40.863 10 Podium Ankara AVM 21.718 10 Özdilek Bursa AVM 33.064
11 Akyaka Park AVM 38.191 11 Atlantis AVM 21.631 11 Agora İzmir AVM 31.634
12 Kanyon AVM 36.903 12 Panora AVYM 20.889 12 Point Bornova AVM 31.335
13 Maltepe Park AVM 35.400 13 Atakule AVM 19.384 13 17 Burda AVM 30.971
14 Hilltown AVM 34.373 14 Taurus AVM 17.024 14 Forum Bornova AVM 30.414
15 Marmara Park AVM 32.369 15 Arcadium AVM 15.377 15 39 Burda AVM 30.119
16 Venezia Mega Outlet 32.185 16 Forum Ankara Outlet 14.780 16 Agora Antalya AVM 29.169
17 İsfanbul AVM 28.902 17 Bilkent Station AVM 13.322 17 Forum Mersin AVM 27.626
18 İstanbul Optimum 28.698 18 One Tower AVM 13.203 18 Mall of Antalya AVM 27.559
19 İstanbul Cevahir AVM 28.586 19 Next Level AVM 10.195 19 10Burda AVM 27.516
20 Trump AVM 28.523 20 Kartaltepe AVM 7.495 20 Primemall Gaziantep AVM 26.057

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM



NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 347.956 1 ANKAmall AVM 526.387 1 Mavibahçe AVM 348.081
2 City's Nişantaşı AVM 315.529 2 Forum Ankara Outlet 131.444 2 TerraCity AVM 332.697
3 İstanbul Optimum 253.943 3 ACity Outlet 92.614 3 Espark AVM 128.979
4 İstanbul Cevahir AVM 235.650 4 Kentpark AVM 69.369 4 Park Afyon AVM 127.816
5 Kanyon AVM 229.227 5 Cepa AVM 68.156 5 Samsun Piazza AVM 122.658
6 ÖzdilekPark İstanbul AVM 193.049 6 Gordion AVM 62.772 6 Kulesite AVM 113.355
7 İsfanbul AVM 188.691 7 Next Level AVM 53.154 7 Forum Mersin AVM 106.620
8 Marmara Park AVM 177.253 8 Atlantis AVM 48.321 8 Forum Kayseri AVM 105.708
9 Emaar Square Mall 147.990 9 Taurus AVM 47.646 9 Gebze Center 103.309

10 Trump AVM 139.758 10 Nata Vega Outlet 40.273 10 Forum Gaziantep AVM 103.144
11 Mall of İstanbul 113.274 11 One Tower AVM 39.307 11 Forum Bornova AVM 100.569
12 İstinyePark AVM 107.856 12 Antares AVM 37.094 12 MarkAntalya AVM 92.304
13 Aqua Florya AVM 102.091 13 Podium Ankara AVM 36.411 13 Özdilek Bursa AVM 90.734
14 Zorlu Center 100.925 14 Arcadium AVM 34.076 14 Antalya Migros AVM 89.753
15 Brandium AVYM 100.898 15 Anatolium Ankara AVM 30.986 15 Forum Trabzon AVM 89.587
16 Buyaka AVM 100.720 16 Kızılay AVM 26.465 16 ÖzdilekPark Antalya AVM 82.121
17 Maltepe Park AVM 98.706 17 Panora AVYM 25.611 17 Outlet Center İzmit 81.978
18 Torium AVM 93.679 18 365 AVM 23.139 18 Point Bornova AVM 77.187
19 Palladium AVM 89.978 19 Atakule AVM 21.874 19 MalatyaPark AVM 75.399
20 Viaport Asia Outlet 88.109 20 Tepe Prime Avenue 20.461 20 Kent Meydanı AVM 58.527

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 55.966 1 ANKAmall AVM 12.570 1 Özdilek Bursa AVM 28.794
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 54.742 2 Antares AVYM 6.727 2 Park Afyon AVM 6.888
3 Akyaka Park 50.539 3 Kentpark AVM 4.648 3 TerraCity AVM 6.872
4 Kanyon AVM 48.244 4 Tepe Prime Avenue 4.372 4 Sera Kütahya AVM 5.894
5 Emaar Square Mall 18.115 5 Cepa AVM 3.387 5 HighWay Outlet AVM 5.678
6 Capitol AVM 14.097 6 Armada AVM 3.364 6 Kayseri Park AVYM 5.256
7 Trump AVM 13.881 7 Atlantis AVM 2.898 7 MalatyaPark AVM 4.787
8 Buyaka AVM 12.877 8 Gordion AVM 2.679 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.608
9 İstinyePark AVM 9.853 9 Next Level AVM 1.977 9 Gebze Center 4.153

10 Zorlu Center 7.891 10 Arcadium AVM 1.854 10 Deepo Outlet Center 3.495
11 Astoria AVM 7.613 11 365 AVM 1.699 11 Korupark AVM 3.252
12 Akasya AVM 7.341 12 Forum Ankara Outlet 1.630 12 Forum Mersin AVM 3.225
13 İstanbul Optimum 6.339 13 Bilkent Center AVM 1.608 13 Espark AVM 3.107
14 Sapphire Çarşı 5.320 14 Anatolium Ankara AVM 1.235 14 Antalya Migros AVM 2.750
15 ArenaPark AVYM 5.184 15 One Tower AVM 1.078 15 17 Burda AVM 2.708
16 Palladium AVM 4.990 16 Gimart Outlet 965 16 Outlet Center İzmit 2.423
17 İsfanbul AVM 4.861 17 Park Vera AVM 551 17 Palladium Antakya AVM 2.267
18 Marmara Forum AVM 4.839 18 Kızılay AVM 341 18 Oasis AVM 2.163
19 Kozzy AVM 4.297 19 Metromall AVM 283 19 Bursa Kent Meydanı AVM 2.084
20 Watergarden İstanbul 4.284 20 Atakule AVM 257 20 Forum Bornova AVM 2.037

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 81.655 1 ANKAmall AVM 112.275 1 TerraCity AVM 76.483
2 Zorlu Center 78.788 2 Antares AVYM 38.010 2 Mavibahçe AVM 71.246
3 İstinyePark AVM 54.468 3 ACity Outlet 37.857 3 M1 Adana AVM 56.647
4 Buyaka AVM 47.847 4 Cepa AVM 29.965 4 İzmir Optimum 45.536
5 Watergarden İstanbul 46.784 5 Gordion AVM 28.429 5 Kulesite AVM 45.174
6 Mall of İstanbul 45.233 6 Nata Vega Outlet 27.578 6 41 Burda AVM 44.299
7 212 İstanbul Power Outlet 43.104 7 Armada AVM 24.589 7 Park Afyon AVM 42.629
8 Vadistanbul AVM 42.685 8 Kentpark AVM 23.230 8 Antalya Migros AVM 36.899
9 City's Nişantaşı AVM 42.272 9 Metromall AVM 22.855 9 Westpark Outlet AVM 33.662

10 Forum İstanbul AVYM 40.863 10 Podium Ankara AVM 21.718 10 Özdilek Bursa AVM 33.064
11 Akyaka Park AVM 38.191 11 Atlantis AVM 21.631 11 Agora İzmir AVM 31.634
12 Kanyon AVM 36.903 12 Panora AVYM 20.889 12 Point Bornova AVM 31.335
13 Maltepe Park AVM 35.400 13 Atakule AVM 19.384 13 17 Burda AVM 30.971
14 Hilltown AVM 34.373 14 Taurus AVM 17.024 14 Forum Bornova AVM 30.414
15 Marmara Park AVM 32.369 15 Arcadium AVM 15.377 15 39 Burda AVM 30.119
16 Venezia Mega Outlet 32.185 16 Forum Ankara Outlet 14.780 16 Agora Antalya AVM 29.169
17 İsfanbul AVM 28.902 17 Bilkent Station AVM 13.322 17 Forum Mersin AVM 27.626
18 İstanbul Optimum 28.698 18 One Tower AVM 13.203 18 Mall of Antalya AVM 27.559
19 İstanbul Cevahir AVM 28.586 19 Next Level AVM 10.195 19 10Burda AVM 27.516
20 Trump AVM 28.523 20 Kartaltepe AVM 7.495 20 Primemall Gaziantep AVM 26.057

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 347.956 1 ANKAmall AVM 526.387 1 Mavibahçe AVM 348.081
2 City's Nişantaşı AVM 315.529 2 Forum Ankara Outlet 131.444 2 TerraCity AVM 332.697
3 İstanbul Optimum 253.943 3 ACity Outlet 92.614 3 Espark AVM 128.979
4 İstanbul Cevahir AVM 235.650 4 Kentpark AVM 69.369 4 Park Afyon AVM 127.816
5 Kanyon AVM 229.227 5 Cepa AVM 68.156 5 Samsun Piazza AVM 122.658
6 ÖzdilekPark İstanbul AVM 193.049 6 Gordion AVM 62.772 6 Kulesite AVM 113.355
7 İsfanbul AVM 188.691 7 Next Level AVM 53.154 7 Forum Mersin AVM 106.620
8 Marmara Park AVM 177.253 8 Atlantis AVM 48.321 8 Forum Kayseri AVM 105.708
9 Emaar Square Mall 147.990 9 Taurus AVM 47.646 9 Gebze Center 103.309

10 Trump AVM 139.758 10 Nata Vega Outlet 40.273 10 Forum Gaziantep AVM 103.144
11 Mall of İstanbul 113.274 11 One Tower AVM 39.307 11 Forum Bornova AVM 100.569
12 İstinyePark AVM 107.856 12 Antares AVM 37.094 12 MarkAntalya AVM 92.304
13 Aqua Florya AVM 102.091 13 Podium Ankara AVM 36.411 13 Özdilek Bursa AVM 90.734
14 Zorlu Center 100.925 14 Arcadium AVM 34.076 14 Antalya Migros AVM 89.753
15 Brandium AVYM 100.898 15 Anatolium Ankara AVM 30.986 15 Forum Trabzon AVM 89.587
16 Buyaka AVM 100.720 16 Kızılay AVM 26.465 16 ÖzdilekPark Antalya AVM 82.121
17 Maltepe Park AVM 98.706 17 Panora AVYM 25.611 17 Outlet Center İzmit 81.978
18 Torium AVM 93.679 18 365 AVM 23.139 18 Point Bornova AVM 77.187
19 Palladium AVM 89.978 19 Atakule AVM 21.874 19 MalatyaPark AVM 75.399
20 Viaport Asia Outlet 88.109 20 Tepe Prime Avenue 20.461 20 Kent Meydanı AVM 58.527

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 55.966 1 ANKAmall AVM 12.570 1 Özdilek Bursa AVM 28.794
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 54.742 2 Antares AVYM 6.727 2 Park Afyon AVM 6.888
3 Akyaka Park 50.539 3 Kentpark AVM 4.648 3 TerraCity AVM 6.872
4 Kanyon AVM 48.244 4 Tepe Prime Avenue 4.372 4 Sera Kütahya AVM 5.894
5 Emaar Square Mall 18.115 5 Cepa AVM 3.387 5 HighWay Outlet AVM 5.678
6 Capitol AVM 14.097 6 Armada AVM 3.364 6 Kayseri Park AVYM 5.256
7 Trump AVM 13.881 7 Atlantis AVM 2.898 7 MalatyaPark AVM 4.787
8 Buyaka AVM 12.877 8 Gordion AVM 2.679 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.608
9 İstinyePark AVM 9.853 9 Next Level AVM 1.977 9 Gebze Center 4.153

10 Zorlu Center 7.891 10 Arcadium AVM 1.854 10 Deepo Outlet Center 3.495
11 Astoria AVM 7.613 11 365 AVM 1.699 11 Korupark AVM 3.252
12 Akasya AVM 7.341 12 Forum Ankara Outlet 1.630 12 Forum Mersin AVM 3.225
13 İstanbul Optimum 6.339 13 Bilkent Center AVM 1.608 13 Espark AVM 3.107
14 Sapphire Çarşı 5.320 14 Anatolium Ankara AVM 1.235 14 Antalya Migros AVM 2.750
15 ArenaPark AVYM 5.184 15 One Tower AVM 1.078 15 17 Burda AVM 2.708
16 Palladium AVM 4.990 16 Gimart Outlet 965 16 Outlet Center İzmit 2.423
17 İsfanbul AVM 4.861 17 Park Vera AVM 551 17 Palladium Antakya AVM 2.267
18 Marmara Forum AVM 4.839 18 Kızılay AVM 341 18 Oasis AVM 2.163
19 Kozzy AVM 4.297 19 Metromall AVM 283 19 Bursa Kent Meydanı AVM 2.084
20 Watergarden İstanbul 4.284 20 Atakule AVM 257 20 Forum Bornova AVM 2.037

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 81.655 1 ANKAmall AVM 112.275 1 TerraCity AVM 76.483
2 Zorlu Center 78.788 2 Antares AVYM 38.010 2 Mavibahçe AVM 71.246
3 İstinyePark AVM 54.468 3 ACity Outlet 37.857 3 M1 Adana AVM 56.647
4 Buyaka AVM 47.847 4 Cepa AVM 29.965 4 İzmir Optimum 45.536
5 Watergarden İstanbul 46.784 5 Gordion AVM 28.429 5 Kulesite AVM 45.174
6 Mall of İstanbul 45.233 6 Nata Vega Outlet 27.578 6 41 Burda AVM 44.299
7 212 İstanbul Power Outlet 43.104 7 Armada AVM 24.589 7 Park Afyon AVM 42.629
8 Vadistanbul AVM 42.685 8 Kentpark AVM 23.230 8 Antalya Migros AVM 36.899
9 City's Nişantaşı AVM 42.272 9 Metromall AVM 22.855 9 Westpark Outlet AVM 33.662

10 Forum İstanbul AVYM 40.863 10 Podium Ankara AVM 21.718 10 Özdilek Bursa AVM 33.064
11 Akyaka Park AVM 38.191 11 Atlantis AVM 21.631 11 Agora İzmir AVM 31.634
12 Kanyon AVM 36.903 12 Panora AVYM 20.889 12 Point Bornova AVM 31.335
13 Maltepe Park AVM 35.400 13 Atakule AVM 19.384 13 17 Burda AVM 30.971
14 Hilltown AVM 34.373 14 Taurus AVM 17.024 14 Forum Bornova AVM 30.414
15 Marmara Park AVM 32.369 15 Arcadium AVM 15.377 15 39 Burda AVM 30.119
16 Venezia Mega Outlet 32.185 16 Forum Ankara Outlet 14.780 16 Agora Antalya AVM 29.169
17 İsfanbul AVM 28.902 17 Bilkent Station AVM 13.322 17 Forum Mersin AVM 27.626
18 İstanbul Optimum 28.698 18 One Tower AVM 13.203 18 Mall of Antalya AVM 27.559
19 İstanbul Cevahir AVM 28.586 19 Next Level AVM 10.195 19 10Burda AVM 27.516
20 Trump AVM 28.523 20 Kartaltepe AVM 7.495 20 Primemall Gaziantep AVM 26.057

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM





80

MALL&MOTTO / Haberler

 • 19 Haziran 1981 - TRT Kütüphanesi ve Radyo Müzesi açıldı.

 13 Haziran 1891 - Istanbul Arkeoloji Müzesi ziyarete açıldı.

TÜRKİYE’NİN İLK BUTİK DENİZ GÜNLERİ "BODRUM YACHT FEST" İLE DENİZ 
TUTKUNLARINI MİLTA BODRUM MARİNA’DA BULUŞTURACAK.

T
ürkiye’nin deniz üstünde dü-
zenlenen ilk butik deniz günleri, 
"Bodrum Yacht Fest” kapsamın-
da, ilki 3-6 Haziran tarihinden 
itibaren 10 hafta boyunca her 

Perşembe-Pazar günleri arasında gerçek-
leştirilecek olan “Bodrum Exclusive Yacht 
Days” ile her hafta farklı bir markaya ev sa-
hipliği yapılacak. Her hafta farklı bir markayı 
odağına alacak olan Bodrum Exclusive Ya-
cht Days, yalnızca Ege ve Akdeniz için de-
ğil, dünyanın en prestijli marinaları arasında 
olan Milta Bodrum Marina’da benzerleri 
arasında fark yaratacak.

Bodrum tutkunu Cevat Şakir'in deyimiyle; 
“tutkunun ortak, özlemin deniz olduğu bu 
sahil kasabasında” düzenlenecek “Bodrum 
Exclusive Yacht Days”ile eş zamanlı iki etkin-
lik daha Milta Bodrum Marina’da gerçekle-
şecek sürprizler arasında bulunuyor.

Son yıllarda dünyada trend haline gelen 
RIB Boat ve büyük boylardaki dıştan takma 
şişme fiber botların, deniz severlerin deniz-
deki yaşam kalitesine motor yat konforu 
sağlayan modelleri, 07 – 11 Temmuz 2021 
tarihleri arasında, “Bodrum Rib Boat Fest”, 
meraklılarıyla buluşturacak.

Denizde yaşam tutkunları için hazırlanan di-
ğer sürpriz etkinlik “Bodrum Sailing Show” 
da fark yaratacak; Milta Bodrum Marina’da 
04 – 08 Ağustos 2021 tarihlerinde yine bir-

birinden güzel yelkenli ve katamaran mar-
kaları konukların beğenisine sunulacak.
“Bodrum Yacht Fest” düzenleyicisi Artı Fu-
arcılık Yönetim Kurulu Başkanı Turan Gül-
türk, Milta Bodrum Marina Genel Müdürü 
Seher Çalı ve “Bodrum Yacht Fest” Proje 
Direktörü Murat Arslan, Bodrum sevdalısı 
deniz tutkunlarına şu çağrıyı yaptı:

"Tunç çağından bu yana deniz rotalarının 
önemli uğrak noktası, sünger avcılığından 
batıklara, balıkçılıktan masmavi koylarına, 
yelkencileri cezbeden rüzgarlarından kül-
türel varlıklarına kadar birçok kesimin tut-

kusu olan Bodrum, deniz tutkunlarını böl-
genin en prestijli marinasında buluşturacak 
deniz üstünde bir festivale kavuşuyor."

Uzman tasarımcılar ve imalatçıların iş bir-
liğiyle hazırlanan 200’den fazla tekne mo-
delinin sergileneceği Türkiye’nin deniz üs-
tünde düzenlenen ilk butik deniz günleri, 
“Bodrum Yacht Fest” etkinliğini binlerce 
kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Murat Arslan, tüm yaz boyunca sürecek, 
sürprizler ile yüklü etkinlikleri, dünya ge-
nelinde yaşanan salgın nedeniyle, hayatı-
mızı "yeni normal" olarak adlandırdığımız 
izole yaşam biçimimiz ve değişen mesafeli 
sosyal yaşam anlayışından yola çıkarak 
hazırladıklarının altını çizerek, bu yıl bir 
ilki düzenlenecek olan etkinlikte pandemi 
kurallarına tam uyum için tüm hazırlıkları 
yaptıklarına dikkat çekti ve ekledi:

"Önceliğimiz, yeni normalde sağlıkları için 
arayışlarının sınırlarını genişleten deniz 
tutkunlarına, hayalini kurdukları huzurlu 
günlerine en iyi karşılığı verebilecek alter-
natifleri en sağlıklı ortamda sunabilmek. 
Huzurlu günlerin özlemini çeken tüm de-
niz tutkunları, çok beğeneceklerine inan-
dığımız birbirinden değerli ürünlere ilişkin 
tüm ayrıntıları öğrenecekleri etkinliklerimi-
ze güvenle katılabilecekler."

Bu yıl ilki düzenlenecek olan, Bodrum Yacht Fest, 3 farklı konseptle bu yaz 
Bodrum’a festival getiriyor.
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2 Haziran 1970 Yazar Orhan Kemal (56) hayatını kaybetti.

5 Haziran 1783 - Ilk defa balonla uçuş gerçekleştirildi.

 7 Haziran 1856 - Dolmabahçe Sarayı kullanıma açıldı.

 10 Haziran 1940 - II. Dünya Savaşı: Italya, Fransa ve Ingiltere'ye savaş ilan 
etti.

 • 19 Haziran 1981 - TRT Kütüphanesi ve Radyo Müzesi açıldı.

 13 Haziran 1891 - Istanbul Arkeoloji Müzesi ziyarete açıldı.

7 Haziran 1557 - Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camii açıldı.

8 Haziran 1951 Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Hastanesi'nde 
yapıldı.

 13 Haziran 1550 - Mimar Sinan'ın eseri Süleymaniye Camii'nin temeli atıldı.

 16 Haziran 1950 - TBMM, Türkçeleştirilmiş ezanın eskiden olduğu gibi Arapça 
okunmasına dair kanunu kabul etti.

 4 Haziran MÖ 781 - Tarihte ilk kez bir güneş tutulması Çin'de kayıtlara 
geçti.

Tarihte Bu Ay Neler Oldu

Tarih Motto /MALL&MOTTO 

1 Haziran 1911 Türk Hava Kuvvetleri’nin kuruluş günü.

1 Haziran 1980 CNN yayın hayatına başladı.

3 Haziran 1963 Şair Nazım Hikmet Ran (61) Moskova'da hayatını kaybetti.
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JAGUAR’IN LÜKS PERFORMANS SUV’U YENİ 
JAGUAR F-PACE TÜRKIYE’DE

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü 
olduğu Jaguar’ın, tasarım ödüllü SUV’u Yeni 
Jaguar F-PACE, 2.0 litre 204 BG dizel motoru 
ve 1.311.857 TL’den başlayan fiyatıyla Boru-
san Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda otomobil 
tutkunlarının beğenisine sunuldu.

Jaguar’ın lüks SUV’u Yeni Jaguar F-PACE, Ja-
guar performansını ve gelişmiş teknolojileri 
bir araya getiriyor. Sportif çizgileriyle sınıfın-
da bir adım öne çıkan Yeni Jaguar F-PACE, 
kesintisiz ön tasarımının yanında, geniş ön 
ızgarası ve yeniden tasarlanmış hava giriş-
leriyle dinamik görünümünü kuvvetlendiri-
yor.  Yeni çift “J” blade signature farlar dikkat 
çekerken, entegre egzoz kaplamaları yeni-
den tasarlanan arka rüzgarlığı tamamlıyor. 
Tamamen elektrikli Jaguar I-PACE modelini 
anımsatan yeni stop grubu, aracın genişliği-
ni vurgularken, yeni tampon tasarımı ve yeni 
bagaj kapağı da Yeni Jaguar F-PACE’e daha 
güçlü bir görünüm sunuyor. R-Dynamic ta-
sarım seçeneği de sunulan Yeni Jaguar F-PA-
CE, daha performans odaklı bir görünüme 
kavuşurken, ön tarafta yer alan hava girişleri 
için kullanılan krom çerçeveler ve tampon 
altlarında yer alan “Dark Techno” kaplamalar 
aracın etkileyici duruşuna katkı sunuyor.

Yeni Jaguar F-PACE, daha da artırılan lüks 
hissiyatı, gelişmiş bağlantı özellikleri ve 
standartları belirleyen konfora sahip yepye-
ni bir araç içi deneyimi sunarken, sürücüye 
odaklanan yeni kokpit tasarımı kapıdan girer 
girmez göze çarpıyor. Ayrıca standart olan 
ısıtma ve opsiyonel olarak sunulan soğutma 
fonksiyonlarına sahip daha konforlu kol-
tuklar ve yeni bir ortam aydınlatma sistemi 
iç mekanın premium ambiyansını artırıyor. 
Standart olarak sunulan 13 hoparlörlü Me-
ridian Ses Sistemi konser salonunu andıran 
ses kalitesine sahipken, opsiyonel Meridian 
Surround Ses Sistemi 17 adet hoparlörüyle 
müzik keyfini zirveye çıkartıyor.

Yenilenen iç ve dış tasarımıyla Yeni Jaguar 
F-PACE’e, onlinesatis.jaguar-turkiye adresin-
den ön rezervasyon yapılabiliyor. Ek olarak 
ürettiği araçların fabrikadan çıktıktan sonra 
bile, yüksek kalite sunmasını titizlikle takip 
eden Jaguar, Jaguar Care Bakım Paketi ile 3 
yıl boyunca kilometre sınırı olmaksızın peri-
yodik bakım sağlıyor.

Düşük Yakıt Tüketimi ve Sürüş Dinamikleri

Yeni Jaguar F-PACE verimli 2.0 litre dizel mo-
tor seçeneğiyle düşük yakıt tüketimi sunar-
ken aynı zamanda performanstan da ödün 

vermiyor. 204BG güç ve 430 Nm tork üreten 
motor gücünü dört tekerleğe birden 8 ileri 
otomatik şanzıman ile iletiyor. 0-100 km/s 
hızlanmasını 8,0 saniyede tamamlayan Yeni 
Jaguar F-PACE, 100 kilometrede ortalama 
6,2 litrelik tüketim değeri sunmasıyla dikkat 
çekiyor.

Intelligent Driveline Dynamics özellikli Ja-
guar Dört Çeker sistemi, çekiş gücünü kay-
bettikten sonra devreye giren sistemlerin 
aksine, tutuş kaybedilmeden önce kontrolü 
ve dengeyi korumak üzere torku ön teker-
leklere öncelikli olarak yönlendiriyor. Ta-
mamen dinamik performans ve en iyi yakıt 
ekonomisi arasından seçim yapmanızı sağ-
layan Jaguar Drive Control, Dynamic modda 
daha hızlı, Eco modda ise daha erken vites 
değiştirme gerçekleştiriyor. Yağmur, Buz, 
Kar Modu zemin tutuşunun zayıf olduğu 
durumlarda daha yumuşak bir ilerleme ka-
rakterini kullanıcısına sunuyor.

Adaptive Dynamics süspansiyon sistemi 
konforlu bir sürüşle, dinamik kullanım ara-
sında mükemmel bir denge oluşturulması-
nı sağlıyor. Adaptive Dynamics, hızlanma, 
direksiyon, gaz ve fren tepkilerini sürekli 
olarak analiz ederken, analiz ettiği verilerle 
konfor ve kontrolü en üst düzeye çıkarmak 
için amortisör sertliğini otomatik olarak de-
ğiştirebiliyor.

Ayrıca Yeni Jaguar F-PACE’de, sürücünün 
gaz tepkilerini, vites değiştirme noktalarını, 
direksiyon sertliğini ve süspansiyonun ayar 
seçeneklerini kişisel tercihlere göre ayar-
lanmasını sağlayan Configurable Dynamics 
özelliği de ön plana çıkıyor.

Yeni Pivi Pro İle Birlikte Gelen En Yeni 
Teknolojiler

Yeni Jaguar F-PACE, bir dizi yeni teknolojiyi 

destekleyen, EVA 2.0 olarak adlandırılan 
Jaguar’ın gelişmiş Elektronik Araç Mima-
risine sahip. Pivi Pro bilgi-eğlence tekno-
lojisine tamamen yeni 11,4 inç kavisli cam 
HD dokunmatik ekrandan erişilebilirken, 
basitleştirilmiş menü yapıları, sürücülerin 
iki dokunuşla ana ekrandan ortak görev-
lerin yüzde 90'ına erişebilmesine olanak 
tanıyor. Sürücülerin önemli bilgilere hızlı 
bir şekilde erişmesine yardımcı olmak için, 
Yeni Jaguar F-PACE ayrıca tam ekran na-
vigasyon gösterebilen, gelişmiş grafiklere 
ve yapılandırılabilir bir düzene sahip yeni 
12,3 inç İnteraktif Sürücü Ekranıyla dikkat 
çekiyor. Opsiyonel Head-up Display tek-
nolojisi sürücülerin ihtiyaç duydukları tüm 
bilgilere en az dikkat dağıtıcı şekilde gö-
rüntüleyebilmelerini sağlıyor.

Yeni bilgi-eğlence sistemi standart olarak 
Apple CarPlay® özelliğiyle sunulurken, 
Bluetooth aracılığıyla aynı anda iki telefo-
nun bağlanmasına olanak tanıyor. Ek ola-
rak standart olarak sunulan kablosuz şarj 
özelliği, yolcuların uyumlu akıllı telefonla-
rını hızlı bir şekilde şarj etmelerini sağlıyor.

Segmentinde ilk olarak sunulan Aktif Yol 
Gürültü Engelleme teknolojisi, sürekli ola-
rak yol yüzeyinden gelen titreşimleri izler-
ken, yolcular tarafından duyulan gürültüyü 
ortadan kaldırmak için gereken ses dalga-
larını da hesaplıyor. Bunun yanında Motor 
Gürültü Engelleme özelliği konfor hissini 
daha da artırmak için kabini istenmeyen 
motor gürültüsünden izole ediyor.

NanoeTM iyonizasyonu sürücü ve yolcu-
ya kabin içinde daha steril bir atmosfer 
sağlarken, özellik etkinleştirildiğinde özel 
olarak tasarlanmış bir filtre dışarıdaki hava 
içerisinde bulunan küçük partikülleri, toz 
ve polen gibi uçucu alerjik maddeleri ken-
dine çekerek yakalıyor.
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www. m a l l a n d m o t t o . c o m

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

• ANALİZ RAPORLARI • MAKALE • SOSYAL MEDYA LİGİ • SAĞLIK

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