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2021 PERAKENDE GÜNLERİ SONA ERDİ

VAKKO MARE İMZASI İLK KEZ SEZON 
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GÜL GÜRER ALİMGİL
SMG KURUCU ORTAĞI

“SMG MÜZİK YAYINLARIYLA TÜM SEKTÖRLERDE 
GÜÇLENMEYE DEVAM EDIYOR.”Kurban Bayramınız 

Mübarek Olsun

AVM SOSYAL MEDYA LİGİ 2019
TÜRKİYE İNOVASYON
VE BAŞARI ÖDÜLÜ

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE
MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

 KUTLU OLSUN
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luluğu da yazıyı yazana aittir. 

 
FS Reklam Ltd. Şti.’nin Ücretsiz Yayınıdır.

Yeni bir döneme büyük umutlar ile ve beklentiler ile merhaba 
diyoruz.

01 Temmuz normalleşmenin başlangıcı ve beklenti o ki aşı ile 
sürü bağışıklığının yükselmesi delta ya da alfa hatta gama 
mutasyonlarının seyrinin irtifa kaybederek yok olması  Covid-19 
un artık grip gibi kontrol edilebilir bir hastalık olması. Umut 
ekonomik olarak pandemi öncesine dönebilmek.

Turizm adına bol turistle bir yaz ki sektörü etkileyen önemli 
değerlerden bir tanesidir. Bol bol kapı girişleri ve tavan cirolar 
içinde umutluyuz. Biliyoruz ki sabahı olmayan hiçbir gece yok. 
Artık özlenen AVM etkinlikleri konserleri defileleri imza günleri 
hepsine kavuşacağız çok bekledik. 

Bu ay çifte bayram var. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü bayramında ilk önce şehit ve gazilerimizi saygı ile anmadan 
geçemeyiz. Ülkemizi 100 yıl geriye götürmek isteyen FETÖ adlı 
şer odağına karşı kahramanca destan yazan halkımızın kazandığı 
bu destansı mücadele sonu kazanılan bayramımız kutlu olsun. 
Ayrıca mübarek Kurban Bayramı da bu aya denk gelince 
çifte bayram oldu. Vesile ile de tüm okuyucularımız mübarek 
bayramlarını kutlarız.

Yenilenen WEB sitemiz için dönüşleriniz için çok teşekkürler 
sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına çalışmaya devam 
ediyoruz. Eylül ayında bir sürpriz çalışmamız olabilir. Üzerinde 
çalışıyoruz. Bir çok alanda sektöre trend setter olan dergimiz 
nasıl dergiyi insanlar okur kapağında bina değil insan olmalı diye 
sektöre girdiğinden sonra tüm dergiler insan ögesi ile yayınlarına 
devam ettiyse bir dergi basılıyorsa o nokta da dergi adına 
birisinin bir şeyler yazması gerekiyor diyerek yazmaya başlayınca 
diğer dergilerde yazmaya başladıysa demek ki doğru yoldayız ve 
yenilik yapmamız gerekiyor …

Eylül sayımızda...

İyi okumalar ve iyi bayramlar...

   

İMTİYAZ SAHİBİ
Farkındalık Stüdyosu

FS Reklam Tanıtım Org.Hiz.Ltd.Şti

KÜNYE

Genel Direktör
C.Serhat TÜRKKAN



Genel Direktör
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REFERENCES 

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

normconstructionwww.normconstruction.com.tr



"Online AVM projesini hayata geçirdik.”

"Gelecekte firmaların iş süreçlerinde sürdürülebilirliği 
sağlayabilmeleri için teknolojiye entegrasyon hayati 
önem taşıyor.”

“Pandemi nedeniyle tüketicilerin beslenme 
alışkanlıkları da değişiyor."

“Türkiye tarihinde yapılan en düşük faizli 
ABD Doları bazlı tahvil ihraçlarından birini 
gerçekleştirdik.”

“SMG müzik yayınlarıyla tüm sektörlerde 
güçlenmeye devam ediyor."

“McDonald’s olarak önceliğimiz nitelikli bir 
büyüme sağlayabilmek.”
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AHL Park AVM hakkında bilgi verir mi-
siniz? 

Ahlatcı Holding tarafından yaklaşık 100 mil-
yon Euro yatırımla Çorum ve bölgeye ka-
zandırılan AHL PARK AVM, 19 Kasım 2016 
tarihinden bu yana hizmet veriyor. Toplam-
da 150 bin metrekarelik alan içerisinde 141 
mağaza ve 55.000 metrekarelik kiralanabilir 
alan ile ulusal tekstil markalarından teraslı 
yeme-içme alanlarına, eğlence ünitelerin-
den yüksek teknolojili sinema salonlarına, 
1.500 araç kapasiteli kapalı otopark alanına 
kadar birçok yaşam alanı bulunuyor. AVM 
içerisinde sektörün lider markaları bir araya 
geliyor. AHL Park sadece bir alışveriş mer-
kezi değil, 3.500 metrekarelik çocuk eğlence 
merkezi ve 4.800 metrekarelik spor komp-
leksinde yarı olimpik yüzme havuzları ile 
aynı zamanda yaşam ve eğlence merkezidir. 
Yaklaşık 1.700 kişiye iş imkânı sağlayarak, 
doğrudan ve dolaylı istihdama da katkı sağ-
lıyoruz. 

Pandemi dönemi sizi nasıl etkiledi?

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, 
özellikle sektörümüzü ve bizleri oldukça et-
kiledi. Bu süreçte kısıtlamalarla birlikte üze-

rimize düşen sorumlulukların bilincinde sal-
gınla mücadele kapsamında süreci hızlı bir 
şekilde atlatma yolunda adımlarımızı attık. 
Mevcut ve artan ziyaretçi trafiğimizle birlik-
te yeni projeleri hayata geçirerek, AVM’ye 
gelemeyen ziyaretçilerimizin de her zaman 
yanında olduğumuzu gösterdik ve yeni ça-
lışmalarla göstermeye devam edeceğiz.

Pandemi döneminde AHL PARK AVM’de 
hangi önlemler hayata geçirildi? Bu kap-
samda yürütülen faaliyetler hakkında 
bilgi verir misiniz?

Pandemi en önem verdiğimiz konuların 
başında geliyor. Bununla ilgili olarak çeşitli 
önlemleri hayata geçirerek, toplum sağlığını 
korumak en önemli önceliklerimiz arasında 
yer alıyor. 

21 Mart'ta koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında geçici olarak AVM‘ler kapatılmıştı. 
11 Mayıs’ta AVM’lerin faaliyetlerine devam 
etme kararı sonrasında, kararının açıklan-
masıyla birlikte tüm önlemleri alarak açılan 
sayılı AVM’lerden biriyiz. Hijyen koşullarını 
en üst seviyeye çıkartıp, risklerin minimize 
edilebilmesi için AVM içindeki tüm alanları 
sıklıkla dezenfekte ediyoruz. AVM çalışanla-

rı ile ziyaretçilerimizi koronavirüs ve önlem-
lerle ilgili bilgilendirmeye hep özen gösteri-
yoruz. AVM girişlerinde termal kameralar ile 
temassız ateş ölçümü yapılarak, ziyaretçiler 
kontrol ediliyor. Maskesi olmayan ziyaretçi-
lere ücretsiz maske dağıtımı yapılıyor. Anlık 
olarak AVM içerisindeki kişi sayısının sınır-
landırılması gibi çeşitli önlemler alıyoruz. 
Teknolojik binamızda hava kalite otomas-
yonu sayesinde virüs ve bakterileri engel-
leyen özel filtreler kullanılarak %100 taze 
hava ile hava kalitesini de kontrol altında 
tutuyoruz.

Dezenfeksiyon işlemleri konusunda oldukça 
hassasız. Temizlik ve dezenfektan ürünlerin-
de Sağlık Bakanlığı onaylı ürünleri tercih 
ederek, AVM’nin her bir noktası dikkatli bir 
şekilde dezenfekte ediliyor. Misafirlerimizin 
el değmeden dezenfektan kullanımını sağ-
lamak için AHL PARK içerisinde her yerde 
sensörlü dezenfektan makineleri mevcut. 
Bu konuyla ilgili olarak hijyen, enfeksiyon 
önleme ve kontrol belgelendirme program-
larında tüm kontrolleri başarıyla tamamla-
yarak TSE belgesine sahip Türkiye’deki ilk 
AVM’lerden biriyiz. Ayrıca il Sağlık Müdür-
lüğü iş birliği ile AVM içerisinde oluşturulan 
özel bölümde ziyaretçilerimiz ve çalışanla-

Ayhan Kocabaş 
AHL PARK AVM Genel Müdürü 

“Dijital dönüşümün hız kazanmasıyla birlikte, 
AHL Park Alışveriş Yaşam ve Eğlence Merkezi 

olarak sektörde bir ilki gerçekleştirerek Online 
AVM projesini hayata geçirdik. .”
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rımız sıra beklemeden, randevu almadan 
Covid-19 aşısı olabilmektedir.

Trendler sürekli değişiyor, siz yeni döne-
me ve trendlere uymak için neler yapı-
yorsunuz? 

Pandemiyle birlikte birçok değişim süreci 
geçirdik. Özellikle bu dönemde herkes ev-
lere kapandı, insanların bir arada kalabalık 
şekilde vakit geçirdiği zamanlar özlendi. 
Biz de bu değişen dünya düzeni içerisinde 
birçok yeniliği hayata geçirdik. Özellikle 
dijitalleşmenin hız kazandığı günümüzde 
artık dijitalleşemeyen firmaların ayakta ka-
lamadığını görüyoruz. Bu kapsamda Ahlatcı 
Holding, dijitalleşme tarafında yatırımlarını 
hız kesmeden sürdürüyor. Biz de her zaman 
tüketicilerimiz için yeni projeler hayata ge-
çirerek, ziyaretçilerimizin yaşamını kolay-
laştırarak, hizmeti onlara götürüyoruz. Bu 
anlamda hayata geçirdiğimiz Online AVM 
projesi ile sektörde bir ilke imza attık. 

Online AVM projeniz nedir? Detaylı bilgi 
verebilir misiniz?

Dijital dönüşümün hız kazanmasıyla birlik-
te, AHL PARK Alışveriş Yaşam ve Eğlence 
Merkezi olarak sektörde bir ilki gerçekleş-
tirerek Online AVM projesini hayata geçir-
dik.. Mağazalara gelemeyen ancak hızlı ve 
konforlu bir şekilde alışveriş yapmak isteyen 
ziyaretçilere kaliteli bir alışveriş deneyimi 
sunuyoruz. Bu proje ile ziyaretçilerimiz diji-
tal platform üzerinden AHL PARK içerisinde 
bulunan mağazalardan alışveriş yapabiliyor. 
Uygulama hem aplikasyon hem de web si-
tesi üzerinden hizmet veriyor.

Online AVM projesi sektöre ne gibi yeni-
likler getiriyor?

Online AVM projemiz ile müşterilerimize 
hızlı ve güvenli bir alışveriş imkânı sunuyo-
ruz. Normal şartlarda bir markanın internet 
sitesinden aldığınız ürün 2-3 iş günü içeri-
sinde ulaşırken, bu dijital platform ile alışve-
riş yaptığınızda ürününüz en geç üç (3) saat 
içinde size teslim ediliyor. Ayrıca kapıda 
kredi kartı, banka kartı ve nakit ödeme yön-
temleri kabul ediliyor.  ‘Online AVM’ projesi 
ile AHL PARK’ı ziyaret edemeyen kullanıcı-
ların ayağına AVM’yi getiriyoruz. Odak nok-
tamız her zaman kaliteli, hizmet odaklı pro-
jeler. Online AVM projesi de bu odağımızın 
bir ürünü olarak hayata geçirildi. 

Online AVM ile müşterilere nasıl ayrıcalık 
sağlıyorsunuz?

Teknolojik altyapı yatırımlarına ağırlık veri-
lerek hayata geçirilen bu proje ile müşteri 
memnuniyeti ön planda tutulurken, temas-
sız teslimat ve özel kurye sistemi uygula-

malarıyla hızlı, verimli, kaliteli ve güvenli bir 
alışveriş imkânı sunuyoruz. Online AVM uy-
gulamasına özel birçok kampanyayı hayata 
geçirdik. Yine AHL PARK içerisinde kazanı-
lan hediye çekleri de uygulama üzerinden 
kullanılabiliyor. 

Dijitalleşme alanında sektörü nasıl bir 
gelecek bekliyor?

Dijitalleşme artık hiç olmadığı kadar önemli. 
Tüm dünyada dijitalleşen şirketler ön plana 
çıkarken, bu yeni düzene ayak uydurama-
yan firmalar yarışın gerisinde kalıyor. 

Pandemi bize dijital dönüşümün önemini 
bir kez daha kanıtladı. Özellikle bu süreçte 
alışveriş alışkanlıklarının değiştiğini gördük. 
Değişimi anlamak ve bu değişime göre hızlı 
bir şekilde aksiyon almak oldukça önemli. 
Bu süreçte tüketiciler alışverişlerini online 
kanallardan yapmayı tercih ediyor. 

Bu noktada AHL PARK olarak ziyaretçileri-
miz için Online Alışveriş projesini hayata ge-
çirdik. Bu alanda yaptığımız yatırımları her 
geçen gün artırmaya devam ediyoruz. 

AHL PARK olarak, farklı projelere imza atar-
ken, odağımıza ziyaretçilerimizi alarak hare-
ket ediyoruz. Ziyaretçilerimizin beklentisini 
karşılamak ve yeni dünya düzeninde gele-
neksel ile yeniyi harmanlayarak farklı pro-
jeleri hayata geçirmeyi önceliğimiz olarak 
görüyoruz. 

Sektörde örnek projeler hayata geçirerek, 
ilkleri gerçekleştirmekten büyük mutluluk 
duyuyoruz. AHL PARK AVM olarak her za-
man yenilikleri takip ederek, tüketicilere en 
rahat ve konforlu alışveriş deneyimi yaşat-
mak için var gücümüzle çalışıyoruz. 

Yapımını planladığımız AHL PARK Elazığ ve 
AHL PARK Konya Alışveriş Merkezlerimizde 

yenilikleri hayata geçirerek, ziyaretçilerimi-
zin alışveriş alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına uy-
gun bir şekilde projemizi değiştirdik.

Sürdürülebilirlik bu alanda öne çıkan bir 
diğer başlık. Siz bu alanda hangi çalışma-
ları yürütüyorsunuz?

Ahlatcı Holding olarak önem verdiğimiz bir 
diğer konu ise sosyal sorumluluk projeleri. 
Tüm dünyada sürdürülebilirlik ve doğayı 
koruma başlıkları büyük önem taşıyor. Biz 
de sürdürülebilirlik çalışmalarını bir sosyal 
sorumluluk olarak görüyor, üzerimize dü-
şen sorumluluğu yerine getirmek için çalış-
malarımızı sürdürüyoruz. 

Bu kapsamda AHL PARK AVM olarak ye-
şil bina olma özelliğine sahibiz. Yenilebilir 
enerji ile faaliyetimizi sürdürüyoruz ve Leed 
Gold sertifikasına sahibiz. 

Projemizin en önemli özelliklerinden biri 
sahip olduğumuz kojenerasyon sistemi-
miz. Şebekeden alınan elektrik ihtiyacımızı 
önemli oranda azaltırken, doğalgaz mo-
torunun atık ısısı ile alışveriş merkezimizin 
tüm sıcak su ve kış döneminde AVM ısıtma 
ihtiyacını karşılıyoruz. Çatı alanımızı değer-
lendirerek kurulumunu yaptığımız Güneş 
Enerji Santrali ile yenilenebilir enerjinin öne-
mini vurgulayarak, dışa bağlılığımızı azal-
tırken, karbon salınımını düşürmeye katkı 
sağlıyoruz. 

Ayrıca yağmur suyunu depolayarak arıtma 
sistemimizle peyzaj, WC gibi alanların su 
ihtiyacını karşılıyoruz. Yenilenebilir enerji 
alanındaki faaliyetlerimizi sürdürürken, Pla-
tinum sertifika içinde çalışmalara başladık. 
Yine AHL PARK olarak, çevre kirliliğini ön-
lemek, atık oluşumlarını azaltmak ve daha 
temiz bir çevre oluşturmak için üzerimize 
düşen sorumluluğu yerine getirerek ‘Sıfır 
Atık Belgesi’ni de almaya hak kazandık.
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AXIS KAĞITHANE AVM KÜTÜPHANESİ AÇILDI
Sur Yapı ve Hayat Holding ortaklığı ile Kağıthane’de Cendere yolu üzerinde 2013 yılında hayata geçirilen Axis Kağıthane AVM, yepyeni bir 
iş birlikteliğine imza attı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Her AVM’ye Bir Kütüphane” projesi kapsamında edebiyat ve sanat içerikli etkinlik-
lerden söyleşilere, imza günlerinden atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak kütüphane, Axis Kağıthane Alışveriş Merkezi’nde açıldı. 

“Her AVM’ye Bir Kütüphane” projesi kapsa-
mında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
25 Haziran Cuma günü saat 11.00’de, Axis 
Kağıthane AVM’nin 3. katında kütüphane 
açılışı gerçekleşti. Sur Yapı Yönetim Kurulu 
Başkanı Z. Altan Elmas’ın ev sahipliği yaptığı 
açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı 
Ahmet Misbah Demircan, Kağıthane Kay-
makamı Mustafa Koç, Kağıthane Belediye 
Başkanı Mevlüt Öztekin, İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Coşkun Yılmaz, Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş’ın yanı 
sıra vatandaşlar da katıldı. 

“Axis Kağıthane AVM yaşam ve kültür 
merkezi oldu”

Kütüphane açılışına ev sahipliği yapan, Sur 
Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas; 
“Bu eser Axis Kağıthane Alışveriş Merkezi, 
Hayat Holding ve Sur Yapı olarak ve biz El-
mas ailesi olarak, 2011 yılında temelini attı-
ğımız aslında bir kentsel dönüşüm projesi. 
Kağıthane’yi bilen bilir, o günlerde buranın 
çevresine baktığınızda oldukça siyah, gri ve 
bir çöküntü alanı mesafesindeydi. Ve bizler 
de bu misyonla Kağıthane Belediye Başkan-
lığımız ile birlikte bu planı hayata geçirdik. 
Sayın Başkan ve ekibine şükranlarımızı arz 
ediyoruz. 2013 yılında hizmete açtık. Sadece 
alışveriş merkezi değil aynı zamanda bir ya-
şam merkezi de oldu. Sayın Bakanımızla bel-
ki bu fikri ilk görüşenlerden biriyim. Alışveriş 
merkezlerin böyle bir şeyi nasıl yapsak nasıl 
olur diye bu düşüncesini benimle paylaşmış-
tı. Ben de çok iyi olacağını, bizim her türlü 
desteği vereceğimizi ifade etmiştim. Şim-
di buna kültür sıfatı da eklenmiş oldu. Kü-
tüphanemizle AVM’miz bir yaşam ve kültür 
merkezi olmuş olacak. İlme, irfana, kültüre 
destek olma fırsatı verdikleri için Bakanlığı-
mıza teşekkür ediyoruz” dedi.

“Sur Yapı olarak kültür ve sanata olan 
desteğimizi sürdüreceğiz”

Elmas; “Biz Sur Yapı grubu ve Elmas ailesi 
olarak, kazancımızı yine dönüp milletimizle 
paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 
Bunu her zaman bir görev olarak addettik. 
Bir yandan çalışmalarımızı sürdürürken bir 
yandan da kültür sanat faaliyetlerine, hayır 
işlerine elimizden geldiğince destek olmaya 
çalışıyoruz. Geçmişte yaptığımız kültür faali-
yetlerimizden birkaç örnek verecek olursak; 
sosyal, kültürel ve eğitim alanında birçok 
proje oluşturduk ve birçok projeye de katkı 
sağladık. Elmas ailesi olarak sosyal sorum-
luluk kapsamında çok sayıda okul, anaokul, 
cami, sağlık ocağı, kültür merkezi ve sosyal 
tesis inşa ettik. 2016 yılında İstanbul’un yeni 
ilim irfan yuvası Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Külliyesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle hizmete açtık. 
9 bin metrekarelik alanda 70 bin kitap ka-
pasiteli kütüphanesi, kadın-çocuk ve genç-
lik kıraathaneleri, enderun mektebi, çocuk 
kulübü, etüt ve üniversite hazırlık sınıfları, 
sanat atölyeleri, seminer salonları, cami ve 
müftülük binasından oluşuyor. Yine burada, 
Axis Kağıthane AVM’mizde, Kağıthane Halk 
Eğitim Merkezi iş birliğiyle kadın el emeği-
ni destekleyen bir projeyi hayata geçirdik. 
Nisan ayında açılışı yapılan 'Axis Kağıthane 
Sanat Merkezi Satış Noktası' ile pandemi 
nedeniyle evlerinde kalmak durumunda 
olan kursiyerlerin ürünlerini satmalarına ve 
aile bütçesine katkı sağlamalarına destek 
sağladık” dedi.

“Gençlerin ders çalışma ve okuma alanı 
ihtiyacına cevap veriyoruz”

Törenin açılışında konuşan Kültür ve Turizm 
Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan; 
“ Uzun yıllar belediye başkanlığı yaparken 
bir gün İstiklal Caddesi’nde kafelerin dolu-
luğu gözüme çarptı. Gençlerin ders çalış-
mak için kafelere geldiğini öğrendim. Liseli 
bir grup önümüzü kesti ve 'Başkanım, biz 
evde gürültüden ders çalışamıyoruz, ders 
çalışacak yer istiyoruz' dediler. Önce tered-
düt ettim, gerçekten böyle mi diye. Bu fik-
rin peşine düştüm. Ve baktım ki, gerçekten 
kafelere ders çalışmaya giden ciddi bir kitle 
var. Türkiye’de 1300 tane kütüphane var. 
Hangi vilayete giderseniz gidin hepsi dolu. 
Gençlerimiz, çocuklarımız ders çalışacak 
alan arıyorlar. O nedenle kütüphaneye ihti-
yacın varlığını sorgulamanın anlamı da yok. 
Bakanlık olarak, AVM’lere kütüphane açıyo-
ruz ama mekânlarını, konseptlerini çizip geri 

kalanını AVM’lere veriyoruz. İçinin dekoras-
yonu dahil onlar karşılıyor. Buraya asla kira 
ödemiyoruz. Wifi, temizlik vs. gibi ücretleri-
ni biz ödemiyoruz. Biz sadece kitaplarını ve 
kütüphanecisini koyuyoruz” dedi.

“Kitaba yakın olmak önemli”

Demircan şöyle devam etti: “İnsanoğ-
lu bütün tarih boyunca biriktirdiklerini ya 
yapılarda göstermişlerdir ki buna somut 
miras diyoruz. Bir de duygularını yazarak 
korudukları somut olmayan miras vardır. 
Hayatta tecrübeler hemen edinilmiyor. Ya 
dinleyeceksiniz ya okuyacaksınız. Ben han-
gi yaşta olursa olsun insanların kitapla fiziki 
yakınlarının kıymetli olduğunu düşünüyo-
rum. Gençlerimizi kitapla ve onları yazan 
yazarlarla buluşturmak bizlerin vazifesi. Bu 
duygu ve düşüncelerle emeği geçen her-
kese, Altan Elmas’a çok teşekkür ediyorum. 
Altan Bey Taksim Camii’sini de yaptı biliyor-
sunuz. Allah razı olsun. Çok güzel bir eser 
çıktı. Orada da yine yanı başında bir kütüp-
hane planlıyoruz. İnşallah yakında onun da 
açılışını yapacağız.”

“İnsana dokunmak lazım”

Törene katılan İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Coşkun Yılmaz; “Kitap, kütüphane, mekân 
bunların hepsinin bir anlamı var, o da insan. 
İnsana uzanmayan, insana dokunmayan, 
insana ulaşmayan hiçbir çalışmanın manası 
yok. Her yere kitap, her yere kütüphane ve 
her yere insanı ulaştırmak lazım. Bu anlamda 
Sur Yapı ve yönetimini, Kağıthane Belediye 
Başkanımızı tebrik ediyorum. Bakanlığımı-
zın bu güzel faaliyetinin de, Türkiye kültür 
tarihinde yeniliği ve gelişimi dikkate alan bir 
sayfa olarak yer alacağına inanıyorum” dedi.

7’den 70’e herkese hitap edecek

Axis Kağıthane AVM Kütüphanesi hem Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı hem de Kağıthane 
Belediyesi’nin desteğiyle 4 bini aşkın eserle 
okurların hizmetine sunuldu. Lise ve üni-
versiteye hazırlanan veya üniversitede eği-
tim gören gençlerin ders çalışma alanlarına 
duydukları ihtiyacı giderecek bir alan sun-
ması, edebiyat ve sanat içerikli etkinlikler, 
imza günleri ve söyleşilere ev sahipliği yap-
ması bakımından da büyük önem arz eden 
Axis Kağıthane AVM Kütüphanesi, 7’den 
70’e herkese hitap edecek.
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Metro Türkiye sürdürülebilirlik performan-
sını değerlendirdiği raporun 5’incisini bu yıl 
Etki Raporu olarak yayımladı. Türkiye’de ilk 
kez bir perakende zinciri tarafından Etki Ra-
poru formatında yayınlanan raporda, Metro 
Türkiye’nin sürdürülebilirlik vizyonu doğrul-
tusunda 2020 dönemindeki performansı ve 
gelecek hedefleri paylaşılıyor.

Azalan doğal kaynaklar ve etkisini her gün 
artıran iklim değişikliği ile birlikte Covid-19 
salgını da izlenebilirlik, sağlıklı beslenme 
trendi, gıda atıkları ile mücadele gibi konu-
ları yeniden gündeme taşıyarak sürdürüle-
bilirliğin kritik önemini bir kez daha ortaya 
koydu. Metro Türkiye de Covid-19 ile birlik-
te önemi daha da artan bu konulara odak-
lanarak sürdürülebilirlik çalışmalarının ope-
rasyonlarına ve sektöre yaptığı etkiyi gözler 
önüne serdi. 

Rapora göre, izlenebilirliği tedarik zinciri 
süreçlerine dâhil ederek ürünlerinin gıda 
güvenliğini ve kalitesini güvence altına alan 
Metro Türkiye; et, balık, bal ve meyve-seb-
zede %100 izlenebilirliği sağladı.  Artan sağ-
lıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek 
için sağlıklı ürün gamını genişleterek orga-
nik ürün çeşitliliğini önceki yıla göre yüzde 
139 artırırken gıda atıklarıyla mücadele kap-
samında da 2020 yılında 477 ton ürünü gıda 
atığı olmaktan kurtardı.

8 Haziran 2021- 30 yıldır Türk mutfak kül-
türünü koruma ve gelecek nesillere aktar-
ma amacıyla çalışmalarını sürdüren Metro 
Türkiye, yıllık bazda sürdürülebilirlik perfor-
mansını değerlendirdiği raporun beşincisini 
bu yıl Türkiye’de bir ilke imza atarak ‘Etki 
Raporu’ olarak yayımladı. Küresel Rapor-
lama Girişimi (Global Reporting Initiative) 
tarafından yayımlanan GRI Standartları’nın 
“temel” seçeneğine uygun şekilde hazırla-
nan raporda, Metro Türkiye’nin sürdürüle-
bilirlik vizyonu doğrultusunda 2020 döne-

mindeki performansı ve gelecek hedefleri 
paylaşılıyor. 

Metro Türkiye’nin sürdürülebilirlik çalışma-
larıyla ilgili değerlendirmede bulunan Met-
ro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, “Covid-19 
pandemisi, var olan küresel sorunlar için bir 
büyüteç görevi üstlendi. Azalan doğal kay-
naklar, iklim değişikliği, kesintiye uğrayan 
tedarik zincirleri, kapatma kararları ile dur-
ma noktasına gelen sektörler, işini ve sağ-
lığını kaybetme riski taşıyan milyonlarca in-
san tüm kurumları ‘birlikte çalışmanın’ yeni 
yollarını bulmaya itti. Bu nedenle 2020 yılı, 
sürdürülebilirlik alanında önemli gelişme-
lerin yaşandığı bir yıl oldu. Biz de pandemi 
yılında ihtiyacı ve talebi de göz önünde bu-
lundurarak; gıda ürünlerinde izlenebilirlik, 
organik, vegan ve yerli ürün çeşitliliğini ar-
tırma, gıda atıkları ile mücadele gibi konu-
lara odaklanarak sürdürülebilirlik alanındaki 
etkimizi daha da genişlettik. 2020 - 2024 
dönemi için de izleyeceğimiz sürdürülebi-
lirlik stratejimizi ve sürdürülebilirlik hedef-
lerimizi belirledik ve gıda güvenliği, hayvan 
refahı, organik ve yerli ürünler ile sürdürü-
lebilir kaynak kullanımı alanındaki projele-
rimizi önceliklendirdik. Gerek operasyonla-
rımızda gerekse sektörde yaptığımız etkiyi 
ortaya koyan bu raporu ülkemizde hazırla-
yan ilk perakendeci olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz” dedi.

Gıda ürünlerinde yüzde 100 izlenebilirlik 
sunuyor

Covid-19 pandemisi ile birlikte tüketiciler 
daha sağlıklı, güvenilir, tükettikleri gıdalar 
hakkında ne yediğini, nereden üretildikleri-
ni ve hangi şartlarda üretildiklerini izlemek 
ve anlamak istiyor. Metro Türkiye de bu 
doğrultuda birincil üretimden başlayarak et, 
balık, bal ve meyve-sebzede %100 izlenebi-

lirliği sağlayarak, müşterilerine bu ürünlerin 
tüm hayat hikâyesini dijital olarak sağlama 
başarısını gösterdi. Raporlama döneminde 
Metro Türkiye, GS1-128 barkod sistemi ile 
tüm karkas ve vakum ürünlerinde %100 iz-
lenebilirlik bilgilerinin faturaya yansımasını 
sağlayarak Türkiye’de izlenebilirlikte bir ilki 
gerçekleştirdi. Et ürünlerinin yanı sıra balık 
ve baldan sonra tüm meyve ve sebze ürün-
lerinde de %100 izlenebilirlik sağlayan Met-
ro Türkiye, tüketicilere “Gıdaların izini sür, 
bilgiyle beslen” diyerek “Tabağında ne var?” 
projesini de başlattı.  Şirket, 2022 yılında da 
kümesten sofraya izlenebilirliği mümkün 
kılmak üzere yumurtada izlenebilirliği sağ-
lamayı hedefliyor. 

Organik ürün çeşitliliğini yüzde 139 ar-
tırdı

Pandemi nedeniyle tüketicilerin beslenme 
alışkanlıkları da değişiyor. Özellikle son dö-
nemde sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme 
trendi nedeniyle organik gıdalar ve bitki 
bazlı vegan ürün seçenekleri de daha fazla 
gündeme gelmeye başladı.  Bu değişimin 
kalıcı olacağını öngören Metro Türkiye, ar-
tan sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik 
etmek için sağlıklı ürün gamını genişleterek 
organik ürün çeşitliliğinde önceki yıla göre 
yüzde 139 artış sağladı. Vegan ürünler ko-
nusunda da müşterilerinin ürün tercihlerini 
değerlendirerek bu ürünlerin sayısını artıran 
Metro Türkiye, tüm ürün kategorilerinde 
vegan ürünler bulundurmayı hedefliyor. 

477 ton ürünü gıda atığı olmaktan kur-
tardı

Covid-19 da gıda tedarikinin ne kadar ha-
yati olduğunu gözler önüne sererken gı-
dalarda israf konusu sadece sektörün değil 
tüketicilerin de odağına daha fazla yerleşti.

METRO TÜRKIYE 
PERAKENDE 
SEKTÖRÜNDE 
BİR İLK OLAN 
‘ETKİ RAPORU’NU 
YAYIMLADI   

Sinem TürüngSinem Türüng
Metro Türkiye CEO’su Metro Türkiye CEO’su 



AVM Kiralama
AVM Yönetimi & Yönetim Danışmanlığı

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

“YATIRIMLARINIZA DEĞER KAZANDIRIR!”

yıl
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FIBA CP ROBOTİK SÜREÇ OPTİMİZASYONUNU SEKTÖRÜNDE İLK 
UYGULAYAN ŞİRKET OLDU 

Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul 
yatırımcılarından FİBA Commercial Proper-
ties, sektöründe bir ilki gerçekleştirdi. FİBA 
CP, son beş yıldır tüm dünyada en hızlı 
yaygınlaşan ve verimliliğe en çok katkı sağ-
layan çözüm başlıklarından olan Robotik 
Süreç Otomasyonu’nu (RPA) iş süreçlerinde 
uygulamaya aldı. FİBA CP ayrıca, tüm ERP 
süreçlerini de bulut üzerinden hizmet ola-
rak sunulan Microsoft Dynamics 365 Finan-
ce and Supply Chain Management çözümü 
üzerine taşıyarak, dijitalleşme yolunda bü-
yük bir adım daha attı. FİBA CP, robotik sü-
reç optimizasyonunu ve yeni ERP çözümleri 
ile hızını ve verimliliğini daha da artıracak.

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

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

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

verecek. 

FİBA CP ayrıca, dijital dönüşümünü kuvvet-
lendirecek bir başka adım daha atarak; tüm 
ERP süreçlerini de bulut üzerinden hizmet 
olarak sunulan Microsoft Dynamics 365 
Finance and Supply Chain Management 
çözümü üzerine taşıdı. FİBA CP, bu sayede 
donanım ve sistem yönetimi gibi IT işlevle-
rini bulut üzerinden çözümlerken, iş süreç-
lerinde verimi daha çok artıracak. 

“İş süreçlerinde sürdürülebilirlik için tek-
noloji çok önemli…” 

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

örnek olacağını düşünüyoruz” dedi. 

“Tüm ERP süreçleri bulut üzerine taşın-
dı…”

FİBA CP ile  İŞ BİRLİKLERİNE ilişkin görüş-
lerini paylaşan Microsoft Türkiye Kurumsal 
Müşterilerden Sorumlu Genel Müdür Yar-
dımcısı Tarık Tüzünsü, “Microsoft Türkiye 
olarak farklı sektörlerde inovasyonu des-
teklemek ve dijital dönüşümü hızlandırmak 
amacıyla ERP yazılımlarının daha da yaygın 
kullanılması için sürekli çalışıyoruz. FİBA 
CP’nin tüm ERP süreçlerini bulut üzerinden 
hizmet olarak sunulan Microsoft Dynamics 
365 Finance and Supply Chain Management 
çözümü üzerine taşıması bizim için çok 
önemli bir referanstır. Bu sayede donanım 
ve sistem yönetimi gibi IT işlevlerini bulut 
üzerinden alırken, iş süreçlerinde optimizas-
yon ve verimliliğin artırılması sağlanmıştır. 
FİBA CP gibi örnekleri önümüzdeki dönem-
de artırmaya ve iş dünyasında kurumların 
gücüne güç katmaya devam edeceğiz” dedi. 

“Süreçlerimizi hatasız yönetebiliyoruz…”

Yeni teknolojilere entegrasyonun pek çok 
konuda kendilerine kolaylık sağladığını dile 
getiren FİBA CP CFO’su Levent Kaya, “RPA 
teknolojisi sayesinde bütün süreçlerimi-
zi 7/24, hatasız bir şekilde yönetebiliyoruz. 
Bu da bize iş sürekliliğimizi koruma ve mü-
kemmelliği yakalama şansı veriyor. Ayrıca 
ERP teknolojisi konusunda yaklaşık bir yıldır 
Microsoft ile sıkı İŞ BİRLİĞİ içerisindeyiz. İş-
birliğimiz kapsamında iş süreçlerimizde ve-
rimliliğimizi artırırken, gelecekte ortaya çıka-
bilecek ihtiyaçlarımız için de gerekli altyapıyı 
kurmuş olacağız. Bu da yönetimini yaptığı-
mız AVM’lerimizde verimlilik ve optimizas-
yonun artmasını sağlayacaktır” dedi.
FİBA Commercial Properties hakkında daha 
fazla bilgi almak için internet adresini ziyaret 
edebilirsiniz.

Tarık TüzünsüTarık Tüzünsü
 Microsoft Türkiye Kurumsal Müşterilerden  Microsoft Türkiye Kurumsal Müşterilerden 
Sorumlu Genel Müdür YardımcısıSorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Yurdaer KahramanYurdaer Kahraman
FİBA Commercial Properties CEO’su veFİBA Commercial Properties CEO’su ve
Yönetim Kurulu ÜyesiYönetim Kurulu Üyesi
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Alışveriş merkezlerinin geliştiril-
mesi, konsept planlaması, kira-
laması ve uzun dönemli yöneti-
mi alanlarında tek elden hizmet 

veren ECE Türkiye, Covid-19 salgınının 
Türkiye’de etkisini göstermeye başladığı 
2020 yılının Mart ayından itibaren geçen 
sürede yönetim portföyünde bulunan 10 
alışveriş merkezinde 170 mağazanın ye-
niden kiralamasını gerçekleştirdi. Salgın 
döneminde mevcut portföyünün gücünü 
korumayı ve değerini yükseltmeyi he-
defleyen firma, bu amaçla hayata geçir-
diği yenileme projelerinin yanı sıra her 
bir alışveriş merkezinin hedef kitlesine 
hitap eden yeni markaları da bünyesine 
katmak üzere çalışmalarına durmaksızın 
devam etti. 

Yeniden kiralaması yapılan 170 mağaza-
nın 25’i yeme-içme sektöründe faaliyet 
gösteriyor. Aralarında Lacoste, Nautica, 
Hemington, Paul&Shark, Guess, Bluemint 
ve Media Markt gibi yabancı markaların 
yanı sıra Beymen, Altınyıldız, LC Waikiki, 
DeFacto ve Penti gibi sevilen Türk mar-
kalarının da yer aldığı markalarla alışveriş 
merkezlerinin çekim gücü artırıldı. Bunla-
rın yanı sıra Pull&Bear, Zara, Stradivarius 
gibi markaların da başarılı performansları 
sebebi ile satış alanları büyütüldü. 

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan 
ve 1 Temmuz 2021 itibarıyla ECE Türkiye 
Kiralama Direktörü olarak atanan Burak 
Dalgın, “Salgın süreci perakende sektörü 
ve alışveriş merkezlerini çok ciddi şekil-
de etkiledi. Hem markalar hem de bizim 
için çok zor bir dönem olmasına rağmen, 
aldığımız önlemler sayesinde kiracı kaybı 
yaşamadık. Alışveriş merkezlerimiz yüzde 
95 doluluk oranı ile faaliyet göstermeye 
devam ediyor. Salgın döneminde 35 bin 
metrekarenin üzerinde bir alanın yeniden 
kiralaması yapıldı. Bu rakam, orta ölçekli 
bir alışveriş merkezinin kiralanması anla-
mını taşıyor. Yapılan kiralamalarla hede-
fimiz portföyümüzün gücünü korumak 
ve misafirlerimize en iyi hizmeti vermek” 
dedi. 

ECE TÜRKİYE AVM’LERİ YENİ 
MARKALARLA GÜÇLENİYOR

Burak DalgınBurak Dalgın
ECE Türkiye Kiralama DirektörüECE Türkiye Kiralama Direktörü
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Bira sektörünün lider şirketi Anadolu Efes, 
2012 yılındaki ihracından 9 sene sonra bir 
kez daha çok başarılı bir tahvil ihracına 
imza attı. Türkiye’de “Yatırım Yapılabi-
lir İhraçcı” konumundaki  tek şirket olan 
Anadolu Efes’in 7 yıl vadeli, % 3,375 faizli 
500 milyon ABD doları tutarındaki tahvi-
line yabancı yatırımcılardan 6 kat talep 
geldi.

Üretim hacmi bakımından Avrupa'nın 
5’inci, dünyanın ise 10’uncu en büyük 
bira üreticisi olan Anadolu Efes, haziran 
ayında Avrupa ve Amerika Birleşik Devlet-
leri'nde yerleşik yatırımcılara gerçekleş-
tirdiği çevrim içi roadshow’un ardından 
500 milyon ABD doları tutarında tahvil 
ihracı yaptı. Böylece 2022 yılında vade-
si gelen tahvilini refinanse etti. Anadolu 
Efes, 2012’deki başarılı ihracından 9 sene 
sonra değişen piyasa koşullarına rağmen 
faiz oranını korudu. Şirketin %3,5’luk ge-
tiri oranı üzerinden fiyatlanmış %3,375 
kupon faiz oranı, 7 yıl vadeli ve BBB(-) 
notlu tahviline Avrupa ve Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki kurumsal yatırımcılardan 
6 katın üzerinde talep geldi.

Anadolu Efes Bira Grubu Başkanı ve 
CEO’su Can Çaka, konuya ilişkin şu de-
ğerlendirmelerde bulundu:

“Yurt dışındaki başarılı tahvil ihracımız, 
bizi bu dönemde heyecanlandıran geliş-
melerden biri. Türkiye tarihinde yapılan 
en düşük faizli ABD Doları bazlı tahvil ih-
raçlarından birini gerçekleştirdik. Bundan 
önceki en iyiyi de 9 yıl önce yine şirke-
timiz gerçekleştirmişti. Anadolu Efes’in 
yönetişim uygulamaları, yurt dışındaki 
yatırımlarıyla dengeli bir portföy olarak 
değerlendirilmesi, Rusya’daki, Ukray-
na’daki, bölgemizdeki büyüme, yatırım-
cılarımızın bu fiyatlamada göz önüne 
aldığı değerlendirme faktörleri. Avrupa 
ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ku-
rumsal yatırımcılardan 6 katın üzerindeki 
bu denli yoğun talebin gelmiş olması ve 
bu kadar düşük bir faizle gerçekleştirilmiş 
olması oldukça heyecan verici. Bu talep 
bölgesel bir şirket olarak Anadolu Efes’in 
güçlü finansal durumuna ve uluslararası 
konumuna duyulan güveni bir kez daha 

doğrulamış oldu.”

Anadolu Efes Türkiye’deki tek “Yatırım 
Yapılabilir İhraçcı” konumunda

Sadece bir günlük çevrim içi roadshow’da 
böylesi bir taleple karşılaşmaktan memnun 
olduğunu vurgulayan Çaka sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“Sadece yatırımcılarımız değil, kredi derece-
lendirme kuruluşları da aynı şekilde Anado-
lu Efes’in güçlü finansal yapısına, bölgesel 

bir güç olmasına, operasyonlarının büyü-
mesine ve büyüme potansiyeline bakarak 
bu kararları veriyor ve kredi derecelendir-
melerine de yansıtıyorlar. Bugün iki ayrı de-
recelendirme kuruluşundan, Standart & Po-
ors ve Fitch Ratings’den, yatırım yapılabilir 
seviyesinde derecesi olan Türkiye’deki tek 
'Yatırım Yapılabilir İhraçcı' şirketiz. Biz de bu 
değerlerle, Anadolu Efes’in operasyonlarının 
büyüklüğü ve oradan yaratabildiği nakit akı-
şının sürdürülebilirliği konusunda oluştur-
duğu güvence ile bu refinansmanı gerçek-
leştirmiş olmasından çok memnunuz.” 

ANADOLU EFES’İN 500 MİLYON DOLARLIK TAHVİLİNE YABANCI 
YATIRIMCILARDAN REKOR SEVİYEDE TALEP

Can ÇakaCan Çaka
Anadolu Efes Bira Grubu Başkanı ve CEO’suAnadolu Efes Bira Grubu Başkanı ve CEO’su
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RÖNESANS HOLDİNG EĞİTİME KATKILARINI 
SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYOR

Rönesans Eğitim Vakfı’nın başlattığı eğitim projelerinin son adresi Ankara oldu. Vakfın 9. eseri olma değeri taşıyan 
Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi, bölgenin eğitim kalitesine katkı sağlamayı ve geleceğe ışık tutmayı hedefliyor. 

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği ile imzalanan protokol çerçevesinde Rönesans tarafından inşa 
edilecek lisenin, eğitime 2023 yılında başlaması planlanıyor.

Rönesans Holding bünyesinde sosyal so-
rumluluk projeleri yürütmeye devam eden 
Rönesans Eğitim Vakfı, Ankara Erman Ilıcak 
Fen Lisesi projesi ile eğitim projelerine bir 
yenisini daha ekliyor. Kurulduğu günden bu 
yana eğitim projelerini odağında tutan vakıf, 
Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi’nin temellerini 
attı. 

Faaliyete geçirdiği sosyal projeler ve kalıcı 
eserler ile Türkiye’ye değer katmaya devam 
eden Rönesans, 19.900 metrekare arsa üze-
rinde yer alacak Ankara Erman Ilıcak Fen 
Lisesi kampüsü içerisindeki öğrenci çalışma 
alanlarından, sosyal ve sportif alanlara kadar 
her detayı farklılık yaratacak şekilde tasarlı-
yor. ‘Sürdürülebilirlik’ anlayışı önemsenerek 
projelendirilen okul kampüsünde 24 derslikli 

okul binası, 240 kişilik kapalı spor salonu ve 
200 yataklı öğrenci pansiyonu bulunuyor. 
Geniş kampüste aynı zamanda laboratuvar-
lar, atölyeler, açık ve kapalı sosyal ve sportif 
alanlar da yer alacak.

Rönesans Eğitim Vakfı, başta eğitim olmak 
üzere pek çok alanda faaliyetlerini sürdüre-
rek; sosyal sorumluluk projeleri, kalıcı eser-
leri ve lisans öğrencilerine yönelik yürüttüğü 
burs ve kişisel gelişim programları ile gelece-
ğe katkı sunuyor.

Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi; İstanbul, An-
kara, Yozgat, Kahramanmaraş, Amasya, Ma-
latya ve Bursa’da anaokulu, ortaokul, lise, 
fen lisesi ve meslek yüksekokullarının yanı 
sıra kütüphane ve hastane gibi kalıcı eserleri 
bulunan Rönesans Eğitim Vakfı’nın 9. eseri 
olma değeri taşıyor. Okulun kapılarının, 2023 
yılında öğrencilerine açılması planlanıyor.
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 212 OUTLET’TE RANDEVUSUZ COVİD – 19 AŞI UYGULAMASI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 212 Out-
let işbirliği ile yerinde aşı uygulaması 212 
Outlet’te gerçekleştirildi. 24 Haziran ve 26 
Haziran günlerinde, aşı hakkı bulunan tüm 
212 Outlet mağaza çalışanları ve ziyaretçi-
leri randevu gerektirmeden Biontech Co-
vid-19 aşılarını oldular.

 Hem Aşı Hem Alışveriş!
                                             
Uygulama ile 212 Outlet ziyaretçileri hasta-
nede zamanlarını geçirmek yerine, aşılarını 
212 Outlet’te olarak hem zamanlarından 
hem de gerçek outlet fiyatlarıyla bütçelerin-
den tasarruf ettiler. 

“Daha Çok İnsanımızın Hızlıca Aşılanma-
sına Aracı Olduk”                                 

212 Outlet Genel Müdürü Hasan Necip 
AKOL: “Sağlık Bakanlığı yerinde aşı uygula-
ması gerçekleştirileceğini belirttiği gibi Bağ-
cılar İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvurumuzu 
yaparak hem pandemi dönemi boyunca öz-
veri ile çalışan mağaza çalışanlarımıza hem 
de ziyaretçilerimize fayda sağlamayı amaç-
ladık. Ayrıca uygulamamız sayesinde çevre 
hastanelerin yükünü azaltarak daha çok 
insanımızın hızlıca aşılanmasına aracı olduk. 
212 Outlet olarak bu uygulamada emeği 
geçen tüm Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü 
personellerine teşekkür ederiz.”



St i l Sahibi Miniklere
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Uluslararası arenada müşteri deneyimi ya-
rışmaları düzenleyen Awards Internatio-
nal’ın, Türkiye’de düzenlediği CX Turkey 
Customer Experience Awards 2021 yarış-
masında Aydem Perakende müşteri dene-
yimi profesyonellerin oluşturduğu bir jüri 
tarafından yapılan değerlendirmeler so-
nucunda;“ Covid-19 Krizi Sırasında Çalışan 
Deneyimi” kategorisinde birincilik, “Müşteri 
Deneyimi Dönüşümü” kategorisinde ikinci-
lik ve “En İyi Müşteri Deneyimi Stratejisi - İş 
Hayatında +25 Yıl” kategorisinde üçüncülük 
ödüllerini almaya hak kazandı. 

CX Turkey Customer Experience Ödülleri 
hakkında açıklama yapan Aydem Perakende 
Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, “Değişim 
ve dönüşüm sürecimizde; müşterilerimize 
sunduğumuz deneyimi artırarak iyileştir-
mek, canlı tuttuğumuz kültürel değerlerimi-
zi güçlendirmek her zaman önceliğimiz ve 
odak noktamız oldu. 2020 yılında hep bir-

likte olağanüstü bir yıl yaşadık. Kurum ola-
rak pandemi başlar başlamaz önceliğimizi 
müşterilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın 
sağlığı olarak belirledik. Bu doğrultuda attı-
ğımız adımların karşılığında 'Covid-19 Krizi 
Sırasında Çalışan Deneyimi' kategorisinde 
birinciliğe layık görülmek bizi ayrıca mutlu 
etti. Müşteri deneyimini merkezimize alarak 
geliştirdiğimiz, çalışanlarımızın da benimse-
yerek ve inanarak sahiplendiği yenilikçi po-
litikalarımızla birlikte başardık. Birbirine gü-
venen, bağ kuran, daima iletişimi ön planda 
tutan değerli çalışma arkadaşlarımla güçlü 
bir takım oluşturduk. Bu başarıyı; değişim ve 
dönüşüm yolculuğumuzda, yenilikleri ku-
caklayarak müşteri deneyimimizi perçinle-
yen, özveriyle emek vererek çalışan çalışma 
arkadaşlarıma armağan ediyorum. 

Bu yarışmada bizimle birlikte kazanan bir 
taraf daha var; o da müşterilerimiz. Müşteri 
deneyimi dönüşüm çalışmaları ile çoklu ka-

nalda müşteriye bakışımızı, müşteri odaklı 
yaklaşımı merkeze alan tekil bir bakış açı-
sına dönüştürdük. Müşterilerimizin sesini 
dinleyerek çıktığımız yolda, tüm kanallar-
da eş zamanlı büyük bir organizasyonel 
değişim yaşadık. Müşterilerimizin elektrik 
perakende hizmetleri kapsamında yaşa-
dıkları deneyimi, iyileştirmek için strate-
jiler geliştirip yeni uygulamalar devreye 
soktuk. Yapay zeka destekli WhatsApp 
hattımız ve Aydem Asistan kanallarımız 
bu alanda, önemli bir müşteri deneyim 
dönüşümünün başlangıcı oldu.

Tüm bu yenilikçi çalışmaların karşılığını; 
şimdi başarılarımızın taçlandırıldığı ödül-
lerle alıyoruz. Yenilikleri takip eden, takım 
ruhuna önem veren, müşteriyi ve çalışa-
nını odak noktasına alan bir şirket olarak 
başarılarımızı sürdürülebilir kılmak için 
tüm enerjimizle çalışmaya devam edece-
ğiz’’ dedi.

Aydem Perakende, ilk kez katıldığı Awards International’ın, Türkiye’de düzenlediği ve Türkiye’nin önde 
gelen şirketlerinin yarıştığı CX Turkey Customer Experience Awards 2021’de “En İyi Müşteri Deneyimi 

Stratejisi”, “Müşteri Deneyimi Dönüşümü” ve ”Covid-19 Krizi Sırasında Çalışan Deneyimi” kategorilerinde 
ödül alarak büyük bir başarıya imza attı. 

AYDEM PERAKENDE 
TURKEY CUSTOMER 
EXPERIENCE 
AWARDS 2021’DE 
3 ÖDÜL ALARAK 
BÜYÜK BAŞARIYA 
İMZA ATTI

Çağdaş DemirağÇağdaş Demirağ
Aydem Perakende Genel Müdürü Aydem Perakende Genel Müdürü 
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Türkiye’nin 81 ilindeki mağazalarıyla müşte-
rilerine hizmet veren Migros, “Migros Deniz 
Market” ile Ege’deki adalara ve kara bağ-
lantısı olmayan koylara ulaşıyor. 45 metrelik 
boyu, 168 metrekarelik satış alanıyla bire-
bir Migros mağazası formatında tasarlanan 
Migros Deniz Market’te 3500’den fazla ürün 
çeşidi bulunuyor.

Modern perakendenin öncüsü Migros yaz 
aylarını Ege koylarında geçiren müşterileri-
nin ihtiyaçlarını gerçek mağaza ortamında 
ve hızla karşılamak amacıyla altı yıl önce 
başlattığı “Migros Deniz Market” hizmetine 

devam ediyor. Migros’un her noktadan ula-
şılabilirlik hedefiyle hayata geçirdiği Migros 
Deniz Market, yaz süresince haftanın 7 günü 
Fethiye Şövalye Adası ile Göcek’te bulunan 
adalara ve kara ulaşımı olmayan koylara hiz-
met götürecek. 

Migros, 3500’den fazla ürün çeşidi ile sü-
permarketi denize taşıyor

45 metrelik uzunluğu ve 168 metrekarelik 
satış alanıyla süpermarketi denize taşıyan 
Migros Deniz Market’te paketli meyve-seb-
ze, et ve şarküteri ürünlerinden, taptaze gün-

MİGROS TAM DONANIMLI YÜZEN MAĞAZASI
“MİGROS DENİZ MARKET” İLE MÜŞTERİLERİNE 

DENİZDE DE HİZMET SUNUYOR

lük ekmeğe, tekstil ürünlerinden deniz mal-
zemelerine ve sıcak yaz günlerinin en önemli 
ihtiyacı olan buza kadar 3500’den fazla ürün 
çeşidi satışa sunuluyor.

Haftanın 7 günü müşterilerin hizmetinde 
özel tasarlanmış denizci kıyafetli personelle-
ri ile ayrıcalıklı hizmet sunan Deniz Market’in 
botları ile müşteriler, mağazaya getirilerek alış-
verişlerini kendileri yapabiliyor. En taze ürün-
lerin özenle seçilerek teslim edildiği Migros 
Deniz Market’in lokasyonu, denizcilerin kul-
landığı aplikasyonlarla tam uyumlu olarak akıllı 
telefon ve tabletlerden anlık takip edilebiliyor. 
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RÖNESANS HOLDİNG’İN “TREND TOPIC: 
SÜRDÜRÜLEBILIRLIK” WEBİNARI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Rönesans Holding’in üniversite öğrencileri-
ne sürdürülebilirlik kültürünü kazandırmak 
amacıyla 2015’ten bu yana düzenlediği 
“Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” yarışma-
sının bu yılki kazananları belli oldu. “Trend 
Topic: Sürdürülebilirlik” webinarı kapsamın-
da gerçekleşen törende 10 farklı kategoride 
proje ödüle layık görüldü. Webinar kapsa-
mında alanında uzman kişiler ve sosyal giri-
şimciler ufuk açan konuşmalar da yaptı. 

Mühendislik, gayrimenkul, sağlık, enerji ve 
petrokimya alanındaki yatırımlarıyla 28 ül-
kede 75 bin kişiye istihdam sağlayan Röne-
sans Holding, gelecek nesillerin daha sağ-
lıklı ve çevre dostu yapılarda yaşam sürmesi 
vizyonuyla bu yıl “Sürdürülebilir Geleceği 
Tasarla” yarışmasının 7’ncisini düzenledi. 
Geleceğin mimar, mühendis ve şehir plan-
lamacısı adaylarının katılımıyla gerçekleşen 
yarışmanın bu seneki konsepti “Pandemi ile 
Değişen Yaşam Alanları” olarak belirlendi. 
Türkiye genelindeki 60’tan fazla üniversite-
den 649 öğrencinin katıldığı yarışmada 10 
kategoride ödül verildi.  

Rönesans Holding, bugüne kadar sürdürü-
lebilirlik kültürünü yaygınlaştırmak hedefiy-
le üniversitelerde düzenlediği seminerlerde 
100 binden fazla gence ulaştı. 

Yarışmanın finalinde gerçekleştirilen Trend 
Topic: Sürdürülebilirlik isimli webinara katı-
lan her kişi adına ise TEMA Vakfı’na fidan 
bağışında bulunuldu.

Webinarda, Next Academy Kurucusu ve 
Akademisyen Levent Erden ve Konda Araş-
tırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır ilham ve-
ren sohbetleriyle geleceğin mimar, mühen-
dis ve şehir planlamacısı adayları için ufuk 
açıcı konuşmalar yaptı. Türkiye toplumunun 
genel ortalamasının gelecek denildiğinde 
önümüzdeki 10 yılı, gençlerin ise sadece 3 
yılı düşündüğünün altının çizildiği sohbette, 
çevre için yapılacak çalışmaların sonucunu 
10 yılda görmenin mümkün olmadığı vur-
gulandı. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ile 
ortaya konan 2050 sera gazında sıfır salı-
nım hedefi örneği verilerek planlamaların 
şimdiden önümüzdeki 30-50 yılı kapsaması 
gerektiği belirtildi. Ayrıca sürdürülebilirliğin 
hava, su, toprak ilişkisinden öte bir toplum-
sal esenlik konusu olduğu vurgulandı. Kar-
bonun sadece basit bir ayak izi olmadığı ve 

herkesin karbon hassas bir yaşama geçme 
zorunluluğu bulunduğuna dikkat çekildi. 

Konuşmanın sonunda Erden ve Ağırdır, 
genç arkadaşlara, sadece en iyi bildikleri 
şeylere takılı kalmak yerine farklılıklara açık 
olup onlarla iş birliği içinde olmalarını öner-
di. 

Koçan: “Gençler kendi yollarını kendileri 
çizecektir.”

Doğayla ve bulunduğu coğrafyayla uyumlu 
mimarisiyle farklılaşan Baksı Müzesi hakkın-
da keyifli anlatımıyla izleyicileri bilgilendi-
ren Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ise gençle-
re sürdürülebilirlik kapsamında farklı bakış 
açıları sunarak “Baksı, her insanın buluşaca-
ğı bir kültür tepesidir. İnsanların farklılığına, 
biricikliğine hepimiz özen göstermeliyiz. Siz 
özgün bir şey üretirseniz ve bunda ısrarlı 
olursanız merkezde ve başarılı olabilirsiniz. 
Bir kültürün arkasında tarih, coğrafya ve çağ 
vardır. Biz Baksı’da gelenekleri yan yana ge-
tirdik, coğrafyanın verilerine dikkat çektik, 
çağın mimarine uyum sağladık. Kadının üre-
time katılması doğuda %12, batıda ise %50 
civarında. %12 olan bu oranı artırmalıyız. O 
yüzden biz kadın ve çocukları her zaman 
öncelik olarak görüyoruz. Her sene atölye-
lerimizde çevre illerdeki çocukları toplayıp 
onlara burslar veriyoruz. Baksı bize insanın 
çok derin bir varlık olduğunu öğretti. İnsan-
lara kendisini temsil etme imkânı sunmamız 

gerekiyor. Gençler kendi yollarını kendileri 
çizecektir. Kadın ise hatırlayan, dayanıklı, sür-
dürülebilirliği olan ve yeniliğe açıktır, kadın 
gelecek umududur” dedi.

Koçan: “Sürdürülebilirlik genç bir çocukla 
dedenin el sıkışmasıdır”

Yaşam, sürdürülebilirlik bir canlılıktır, ener-
jidir diyerek sözlerine devam eden Koçan; 
“Geçmişten gelip geleceğe giden bir hikaye-
miz var bu nedenle geçmiş ve geleceği birbi-
rine bağlamamız gerekiyor. Gelecek, sevgiyle 
üretilen bir şeydir. Yaşama sevinciniz varsa 
barışı, iletişimi, farklı insanların zenginliği-
ni arıyorsunuz. Yaşama gelecek umuduyla 
bakılması gerektiğine inanıyorum. Sürdü-
rülebilirlik bir üretimdir, olmayan bir şeyi 
sürdüremezsiniz. Geçmişi hatırlayacağız ve 
özleyeceğiz. Geleceğimiz için ise adanmışlık 
duygusuna, masumiyete, vicdana ve yaşama 
sevincine ihtiyacımız var. Kısaca sürdürülebi-
lirlik genç bir çocukla dedenin el sıkışması-
dır” şeklinde sözlerini sonlandırdı.  

Help Steps kurucusu Gözde Venedik, Tarla.
io kurucusu Kerem Erikçi ve ZOOP Shared 
Mini-Mobility kurucusu Kerem Odabaşı’nın 
katılımıyla gerçekleşen panelde ise sosyal 
girişimcilik konusu ele alındı. Girişimlerin 
sürdürülebilir olması, sponsor desteği bu-
lunması ve sürdürülebilir gelir modelinin 
oluşturulması konularına yönelik paylaşımlar 
yapıldı. 



www.obidevdukkan.com
Kasaplar Mah. 11004 Sk. 4/B - Altıeylül / BALIKESİR 
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ADEL KALEMCILIK İYİ BİR GELECEK İÇİN 
IZ BIRAKMAYA DEVAM EDIYOR

Türkiye'de nesillerin gelişimine eşlik eden 
Adel Kalemcilik, özündeki İyilik değerinden 
beslenerek Birleşmiş Milletler sürdürülebi-
lir kalkınma hedefleri içinde yer alan İklim 
Eylemi ve Nitelikli Eğitim alanlarında sür-
dürülebilir projeler gerçekleştiriyor. 2012 
yılından bu yana nitelikli eğitim alanında 
projeler gerçekleştiren ve geçtiğimiz nisan 
ayı içerisinde 1500Kelime.com Platformu’nu 
hayata geçiren Adel Kalemcilik, iklim eylemi 
alanında da uzun süredir çalışmalar yürütü-
yor. Gelecek nesillere daha iyi bir gelecek 
bırakmak için doğanın korunmasına katkı 
sağlamasının yanı sıra İyilik Ağacı Ormanı 
Projesi kapsamında ülkemizi yeşillendirme-
ye de devam ediyor. 

İlk olarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nın 100. yılı olan 2020’de 
ecording iş birliği ile başlattığı İyilik Ağacı 
Ormanı Projesi kapsamında, çocukların ge-
leceğine sürdürülebilir bir iz bırakma hede-
fiyle 80 bin ağaç için ecoDrone vasıtasıyla 
tohum topu atışı gerçekleştiren Adel Ka-
lemcilik, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kap-
samında 15 bin tohum topunu daha toprak-
la buluşturuyor. Bu yıl, Mersin'de Toroslar'a 
yakın bir bölgede, Toros Sediri ve Kızılçam 
tohum topları atışı ile ormanların gelecek 
nesillere aktarılmasına katkıda bulunuyor.

Tüm İş Süreçlerinde Sürdürülebilir Anla-
yış

Adel Kalemcilik, tüm operasyonlarında çev-

re ve doğa dostu bir anlayış benimsiyor. 
Kalem üretiminde kullanılan tüm ağaç ham-
maddesi FSC sertifikasına sahip olup yal-
nızca endüstriyel amaçla yetiştirilmiş ağaç-
lardan sağlanıyor. Adel, etkili atık yönetimi 
politikalarıyla geri kazanım oranlarını en üst 
seviyeye çıkartırken minimum miktarda atık 
ortaya çıkmasını sağlıyor. Geri dönüştürül-
müş veya alternatif materyal seçeneklerin-
den faydalanılarak ambalaj malzemesi kul-
lanımı azaltılıyor.

Bahçe sulaması için yağmur sularını kulla-
nan Adel, atık su arıtımında ileri teknoloji-

Çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak amacıyla pek çok proje gerçekleştiren Adel Kalemcilik, 
İyilik Ağacı Ormanı Projesi ile iki yılda toplam 95 bin tohum topunu toprakla buluşturuyoruz

lerden faydalanırken, atık su kalitesini ve 
miktarını düzenli biçimde takip ediyor. 

Kullanılan Enerjinin %50’si Yenilenebi-
lir Enerji Kaynaklarından Elde Ediliyor

Adel Kalemcilik, çevreye saygılı üreti-
mi destekleyerek yıllık enerji ihtiyacının 
%50’sini fabrikasında üretim sonucu or-
taya çıkan odun talaşından karşılıyor ve 
sürekli gelişim için enerji verimliliği pro-
jelerine yatırım yaparak, sera gazı ve NOx, 
SOx gibi diğer hava emisyonlarını da 
azaltmak yönünde çalışıyor.

Özünde barındırdığı “iyilik” değeri ile sür-
dürülebilir bir gelecek için önemli adımlar 
atan Adel Kalemcilik’in sürdürülebilirlik 
politikasıyla ilgili detaylı internet adresin-
den ulaşabilirsiniz.

www.balondayız.com



www.balondayız.com
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MCDONALD’S TÜRKİYE BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR
Türkiye’de 35 yıldır hizmet veren McDo-
nald’s, hizmet ağını genişletmeye devam 
ediyor. McDonald’s’ın başkentteki 23’üncü 
şubesi Beker Plaza’da açıldı. 

McDonald’s Türkiye, yeni restoran açılışları 
ile büyümesini sürdürüyor. 35 yıldır müş-
terilerini lezzetli, kaliteli ve doyurucu ürün-
leriyle buluşturan McDonald’s Türkiye’nin 
yeni restoranı Ankara’nın Çankaya ilçesinde 
hizmete girdi. Beker Plaza’da açılan yeni 
restoran, aynı zamanda başkentteki 23’üncü 
şube oldu. 3 Haziran’da düzenlenen açılış 
etkinliğinde McDonald’s ekibi heyecanlarını 
paylaştı.

Beker Plaza şubesi, 480 metrekarelik alanı 
ve 40 çalışanıyla pandemi koşullarına uygun 
şekilde misafirlerini ağırlayacak. Gel-Al, On-
line Öde Gel Al ve Paket Servis hizmeti de 
yeni restoran tarafından verilecek.

Ekibiyle birlikte yeni restoranın açılışını ya-
pan McDonald’s Türkiye Genel Müdürü 
Oğuz Uçanlar, “McDonald’s olarak önceli-
ğimiz nitelikli bir büyüme sağlayabilmek. 
Bunun için her yerde olmaya çalışma yeri-
ne doğru yerde, doğru lokasyonda olmaya 
önem veriyoruz. Yeni restoranımızla da kali-
teli, lezzetli ve doyurucu ürünlerimizi misa-
firlerimize sunacağız” dedi. 
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Teknoloji ile müziği birleştirdiği hizmetle-
riyle, 31 ülkedeki 850’den fazla firmanın 11 
bini aşkın noktasında, dijital müzik yayını 
hizmeti veren SMG, Türkiye’de daha önce 
uygulanmamış, özel olarak geliştirdiği ve 
yayınları tek merkezden yönettiği bir müzik 
iletim metoduyla, AVM, restoran ve zincir 
mağazalar gibi ticari alanlarda markaya uy-
gun müzik ve anons yayın hizmeti sağlıyor. 
SMG şirketi kurucularından Gül Gürer Alim-
gil ile SMG hakkında konuştuk.

Şirketinizden ve faaliyetlerinizden bah-
seder misiniz?

SMG’yi kurmadan önce iki sene süren de-
taylı bir sektör araştırması yaptık ve 3 or-
tak olarak; Serkan Polat ve Moris Alhale ile 
birlikte, 2009 yılında şirketimizi kurduk. O 
dönemde özellikle perakende sektörünün 
gelişmesiyle birlikte müzik yayını işi hızla 
büyüyordu. Biz de bu süreçte, markala-
ra yasal olarak müzik yayını iletmek üzere 
özel bir yazılım geliştirdik. Geliştirdiğimiz 
bu özel yazılım sayesinde, AVM’ler, pera-
kende mağazaları, restoran ve kafeler, spor 
ve sağlık merkezleri gibi halka açık yerlerde 
müzik, anons ve jingle yayın hizmeti sunu-
yoruz. 

Müzik yapım markamız Snapmuse ile pro-
düktörlerin, ses mühendisi, DJ ve vokalist-
lerin bulunduğu bu yapıda kendi müzikle-
rimizi üreterek yurt içinde ve yurt dışında 
markaların beğenisine sunuyoruz. 

Dünya standartlarında olan 6 müzik stüd-
yomuzda şarkı sözleri yazılıyor, müzikler 
besteleniyor, şarkıların mixing ve masterin-
gi yapılıyor, tüm enstrümanlar canlı olarak 
çalınıyor ve kadın - erkek vokaller tarafın-
dan şarkılar seslendiriliyor. Sosyal med-
ya paylaşımları, videolar, oyunlar, reklam 
filmleri, sinema filmleri için Snapmuse ka-
taloğumuzdan en uygun tarzda ve bütçede 
müzikleri sunabiliyor ya da o markaya ve 
projeye özel müzikler üretebiliyoruz.

SMG yayınından biraz bahseder misiniz?

Kendi geliştirdiğimiz SMG yazılımını, yayın 
noktasındaki bilgisayara yükleyip, müzik
direktörlerimiz tarafından hazırlanmış mü-
zik listelerini ve anonsları yayına alıyoruz. 
Anlık internet trafiği yaratmadan, gün için-
de değişik saatlerde, her lokasyonda aynı ya 
da farklı içerikle, sürekli güncellenen müzik 
listeleriyle yayın yapıyoruz. Hizmet verdiği-
miz markaların imajına uygun müzik liste-

leri, o markanın hedef kitlesi, lokasyonu 
gibi veriler baz alınarak hazırlanıyor. Her 
noktayı ayrı olarak yönetiyoruz. Her şehir-
de ve bölgede, mağazaların ve AVM’lerin 
bulunduğu lokasyona bağlı olarak, müş-
teri kitlesi ve iş dinamikleri farklı olabiliyor. 
Talep edilirse bölgeye özel, şubeye özel 
müzik yayını da yapabiliyoruz. 

Kampanya, indirim, bilgilendirme anons-
ları ve jingleları da istenilen frekansta ve 
tarih aralığında belirtilen şubelerde yayına 
alıyoruz. Yayınları %100 yasal ve kesintisiz 
olarak gerçekleştiriyoruz. İnterneti sadece 
ilk yükleme yaparken ve güncellemeleri 
yapacağımız sırada kullanıyoruz. Stre-
aming (internet üzerinden sürekli akış) 
metoduyla yayın yapmıyoruz. Bu yüzden 
yayın, internet kotalarını harcamıyor, kasa 
işlemlerini yavaşlatmıyor, günlük iş akışına 
engel olmuyor.

SMG’nin müşterilerine sunduğu ayrıca-
lıklardan biri de Push Audio. SMG yöne-
tim panelinde seslendirme yapacak kişi 
anonsu seslendiriyor, kaydediyor, dinliyor 
ve tek bir tuşla istediği mağazaya gön-
derebiliyor. Örneğin; şirket yetkilisi belirli 
noktadaki personeline seslenebiliyor, bil-
gilendirme, motivasyon konuşması ya da 
kutlama yapabiliyor. 

SMG yeniliklerini ve gelişmelerini anla-
tır mısınız?

Bizi bu yıl heyecanlandıran konuların ba-
şında snapmuse.com geliyor. Youtuberlar, 
Influencerlar, prodüksiyon ve reklam fir-
maları, yönetmenler, firmalar için müziğin 
kullanılabileceği her alanda  royalty-free 
içerikler üreten markamız Snapmuse’u 
yepyeni bir prodüksiyon şirketi olarak ya-
pılandırıyoruz. 

Sosyal medyada paylaşılan videolarda 
popüler şarkının kullanıldığı durumda, 
sistem içerikleri bloklar veya içeriğin sesini 
kapatır. Telif hakkı yasalarından dolayı bu 
işlem neredeyse tüm sosyal medya plat-
formlarında gerçekleşmektedir. Bu sebep-
ten dolayı “royalty-free” adı verilen telifsiz 
içeriklerin kullanılması gerekir. snapmuse.
com platformu üzerinden üye olunarak, 
şarkılar indirilip dijital platformlarda kul-
lanılabiliyor. 30 günlük ücretsiz deneme 
süremizden faydalanılabilir.

Şu anda 200 ülkeden trafik alıyoruz. 40.000 
kayıtlı kullanıcıya ulaştık. Gözle görülür bir 

hızda büyümeye devam ediyoruz. Platform-
da tüm hakları bizde bulunan 11.000'in üze-
rinde şarkımız + 6.500 SFX’imiz bulunuyor. 
Siteye eklenen şarkıların tescili ve tüm dijital 
platformlarda koruması yapıldı. 

Detaylı bilgi için hello@snapmuse.com ad-
resine mail atılabilir.

Bu yılki Perakende Günleri sizce nasıldı? 
Görüşlerinizi paylaşır mısınız?

Perakende Günleri, tüm perakende sektö-
rünü bir araya getirerek, öğrenme, dene-
yimleri paylaşma ve perakendeye yönelik 
çözümleri birlikte yaratma fırsatı sunuyor. 
Müşterilerimizi ve potansiyel müşterileri 
orada görmek ve son gelişmeleri konuş-
mak açısından oldukça faydalı oluyor. Satış 
ve pazarlama ekibimizle yine her yıl olduğu 
gibi bu yıl da Perakende Günleri’nin sıcak 
ve keyifli ortamında birlikteydik. İki gün bo-
yunca onlarca toplantı gerçekleştirdik. Bazı 
firmalar Pandemi sebebiyle katılmamayı 
tercih etmiş. Hassas ve özel bir dönem oldu-
ğu için önceki senelere göre düşük katılım 
olmasını anlamak mümkün. Geçen seneden 
beri toplantılarımızı görüntülü şekilde uzak-
tan gerçekleştiriyorduk. Uzun zamandır yüz 
yüze görüşemediğimiz müşterilerimizle ve 
sektör dostlarımıza bir araya gelip işlerimizi 
konuşmak ve özlem gidermek çok güzeldi. 
Pandeminin başladığı günden bu zamana, 
kısıtlama ve kapanmaların gölgesinde 1,5 
yılı geride bırakan işletmeler, normalleşme 
adımları ve aşılanmada yaşanan ilerleme ile 
birlikte yaz mevsimine umutla bakıyor. Biz 
de işletmelere hizmet veren bir firma olarak, 
yeni dönemde olumlu ve güzel gelişmeleri 
kucaklamayı bekliyoruz. 

SMG’DEN MARKALARA ÖZEL MÜZIK YAYINI
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Gül Gürer Alimgil
Smg Kurucu Ortağı

“SMG müzik yayınlarıyla tüm sektörlerde 
güçlenmeye devam ediyor.”



38

MALL&MOTTO / Haberler

PERAKENDE GÜNLERI’21 İLK GÜNÜNDE YENİ NORMAL 
DÖNEME IŞIK TUTTU

Perakende Günleri, Haliç Kongre Merke-
zi'nde başarılı televizyoncu ve sunucu Oy-
lum Talu'nun sunumuyla gerçekleşti.

Perakende Günleri’21’in ilk gün konuşmacı-
ları arasında Akinon Head Of Growth Onur 
Levent, MedaiMarkt Global COO’su ve Me-
diaMarkt Türkiye’nin CEO’su Yenal Gökyıl-
dırım, Fütürist ve yazar Peter Hinssen, Çin 
İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ile MÜSİAD 
Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile TÜ-
SİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kas-
lowski katıldı.

Dijital ticaretteki trendleri, yenilikleri ve 
önümüzdeki dönemde bizleri nelerin bek-
lediğini anlatan Akinon Head Of Growth 
Onur Levent, e-ticaret dünyasında çığır 
açan headless commerce uygulamaların-
dan örnekler verdi. Levent, ayrıca 2020 yılı-
nın e-ticaret rakamlarıyla sektörün analizini 
yaparak, 2021 ve sonrası için projeksiyon-
larıyla herkesin merak ettiği konulara ışık 

Abdurrahman Kaan Abdurrahman Kaan 
MÜSİAD Genel Başkanı MÜSİAD Genel Başkanı 

Cui WeiCui Wei
Çin İstanbul Başkonsolosu Çin İstanbul Başkonsolosu 

Yenal GökyıldırımYenal Gökyıldırım
MedaiMarkt Global COO’su ve MedaiMarkt Global COO’su ve 

MediaMarkt Türkiye’nin CEO’su MediaMarkt Türkiye’nin CEO’su 
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tuttu.

“Pandemi ile artan talebin ihtiyaçlarını ve 
çoklu kanalın önemini bir kez daha anladık” 
diyen MedaiMarkt Global COO’su ve Media-
Markt Türkiye’nin CEO’su Yenal Gökyıldırım 
deneyimin her zamankinden önemli olduğu 
bu dönemde, müşterinin ulaştığı online ve 
offline tüm kanalları doğru yönetebilen, fi-
ziksel mağaza yatırımlarına da devam ede-
rek müşteri ile buluşma noktalarının fonksi-
yonunu genişleten markaların büyük başarı 
elde edeceğinden bahsetti.

“Never Normal! Artık “Normal” Yok! diyen 
Fütürist ve yazar Peter Hinssen, “VACINE” 
adını verdiği formülle firmaların bu döne-
me nasıl adapte olabileceğinden söz etti. 
Hinssen, belirgin olan tek şeyin ‘belirsizlik’ 
olduğu bu dönemde ‘hız, çeviklik, yaratıcı-
lık, inovasyon, bağlantı ve deneyimlemeden’ 
oluşan formülün nasıl uygulanması gerekti-
ğini güncel örneklerle aktardı.

“Çin ve Türkiye’nin birer önemli yükselen pi-
yasa ülkesi ve G20 üyesi, Bir Kuşak Bir Yol’un 
ortak inşasında iki iş birliği ortağı” olduğunu 
söyleyen Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, 
Çin Türkiye Stratejik İş Birliği İlişkilerinin içe-
riğinin sürekli olarak zenginleştiğini anlattı.

Türkiye'nin nabzını tutan, MÜSİAD ve TÜSİ-
AD ilk kez Perakende Günlerinde birlikte yer 
aldı. Moderatörlüğünü Murat Kolbaşı’nın 
yaptığı ‘Rekabet Gücü Yüksek Türkiye için’ 
başlıklı oturumda MÜSİAD Genel Başkanı 
Abdurrahman Kaan ile TÜSİAD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Simone Kaslowski Türkiye’nin 
uluslararası arenada rekabet gücünün daha 
da arttırılması için neler yapılması gerektiği-
ni paylaştılar.

Onur LeventOnur Levent
Akinon Head Of Growth Akinon Head Of Growth 

Oylum TaluOylum Talu
Televizyoncu ve sunucuTelevizyoncu ve sunucu

Peter HinssenPeter Hinssen
Fütürist ve yazar Fütürist ve yazar 
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Türkiye ekonomisine önemli seviyeler-
de kaynak yaratan, sağladığı istihdam ile 
ekonomiye yön veren perakende sektörü, 
Başkanlar tarafından masaya yatırıldı. Sek-
törün mevcut durumu, geleceğini ve çözüm 
bekleyen sorunlarını dile getiren Başkanlar, 
2021’in sektör açısından verimli geçtiğinin 
altını çizdiler. 

Perakende sektörünün en verimli buluşma 
platformu olarak tüm sektörü bir araya ge-
tiren Perakende Günleri’21 güne önemli bir 
toplantıyla başladı. Alışveriş Merkezleri ve 
Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. 
Hüseyin Altaş, Birleşmiş Markalar Derneği 
(BMD) Başkanı Sinan Öncel, Zincir Mağa-
zalar Derneği (ZMD) YKB Serhan Tınastepe, 
Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) YKB 
Galip Aykaç ve Ev dışı Tüketim Tedarikçileri 
Derneği (ETÜDER) Başkanı Melih Şahinöz’ün 
katılım gösterdiği basın toplantısında pera-
kende sektörünün mevcut durumu, gelece-
ği ve çözümleri masaya yatırıldı. 

Kamudan alınan desteklerle pandemi sü-
recini atlatmak için çabalıyoruz…

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Der-
neği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş 
konuşmasında şu değerlendirmelerde bu-
lundu: “Ülkemizde ilk olarak 2020’nin mart 
ayında vakaların görülmesiyle pandemiyi 
hissettik. Vaka sayılarının artmasıyla birlikte 
özel sektör olarak tam kapanma sürecini ya-
şadık. Uzun bir süre kapalı kaldıktan sonra 
11 Mayıs 2020 ve 1 Haziran 2020 tarihleri 
arasında AVM’leri açtık. AYD olarak, bu sü-
reçte perakendecilerin yanında yer aldık. 
Kira almayarak Avrupa ve Dünyaya örnek 
olacak dayanışma örneği gösterdik. Aka-
binde kira indirimleriyle kiracılarımıza des-
tek olmaya başladık ancak 1 Aralık 2020’de 
tekrar kısıtlamalar başlayınca cirolarımız 
tekrardan düşmeye başladı. 17 günlük tam 
kapanmanın ardından açılış ile birlikte iyi bir 
tabloyla karşılaştık. Tüketicilerimiz AVM’leri 
özlemiş, ilk gün itibarıyla 2,2 milyona yakın 
giriş yakaladık. Bu rakam pandemi öncesin-
de 6,5 milyon civarındaydı. Şu anda günlük 
3,4 milyon civarında girişleri yakaladık. Cu-
martesi günlerinin de açılmasıyla birlikte 
rakamların giderek yükseleceğini ön görü-
yoruz. Bu tablonun yanı sıra büyük zorluklar 
da yaşadık. Kısa Çalışma Ödeneği, vergilerin 
ötelenmesi, KDV’nin %8’e indirilmesi, ka-
mudan alınan büyük desteklerle süreci at-
latmak için var gücümüzle çalışıyoruz.” 

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başka-
nı Sinan Öncel: “15 aydır ilk defa bir araya 
gelebiliyoruz. Bu bağlamda Suat Soysal’ı 
samimiyetle tebrik ediyorum. Son bir ayı-
mız Perakende Günleri’nin düzenlenip dü-
zenlenmeyeceği konuşmalarıyla geçti. Açık 
havada, gerekli tedbirleri alarak bir şekilde 
Perakende Günleri’nin 20’incisini gerçekleş-
tirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Umuyo-
ruz ki 15 ay önce başlayan bu büyük sorun 
yakında geride kalacak. İnsan her zaman 
umutla yaşar… Biz de; iki sene sonrasında 
yeniden normale döneceğiz beklentisiyle, 
yıl bitimine doğru normale döneceğiz dü-
şünceleriyle -yeni normalin ne olacağını 
bilmeden- en azından tedbirlerin, kısıtla-
maların kontrollü olarak azaltılacağı günleri 
hasretle bekliyoruz. Bu dönemi nasıl geçir-
dik? Dayanışmayla, devlet destekleriyle… 
Dünyada pek çok perakende firmasının 
iflaslarına şahit olduk. Gözlemlediğimiz en 
önemli etki Kısa Çalışma Ödeneği oldu. Bu-
nunla birlikte özellikle vergilerdeki öteleme, 
kiralamalardaki KDV indirimleri ve tabii ki 
sektör içi dayanışma ile sektörün birbirine 
desteği bizim için bir hayli önemli oldu. Şu 
anda perakende sektörünün içinde bulun-
duğu durum iki önemli veriye işaret ediyor: 
İlk olarak turizm verisi… Geçtiğimiz yıllara 
baktığımızda 2019’un ilk dört ayında 8,7 
milyon yabancı turist görüyoruz. Bu yıl ise 
aynı rakam 2,7 milyonda ve bu perakende 
sektörü için ciddi bir sorun.” 

Öncel sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Özel-
likle tedarik zincirinin kırılması ve döviz 
kurunun yükselmesiyle birlikte lojistik ma-
liyetlerinde ciddi artışlar meydana geldi. 
Fakat bunlar sektör fiyatlarına yansımadı. 
Bu durum, 2020 yılından 2021’e gelindiğin-
de perakende sektörünün borçlanmasında 
%30’luk bir artışa sebebiyet verdi. Yüksek 
faizle borçlanmak, sektördeki firmaların kı-
rılganlıklarını artırdı. Üyelerimiz arasında en 
büyük zorluğu yeme-içme konusunda faa-
liyet gösteren temsilcilerimiz yaşadı. Gıda 
dışı perakende sektörü, yeme-içme sektö-
rüyle iç içe geçmiş, birbirlerini destekleyen 
ve etkileşime girerek sinerji yaratan sektör-
ler haline geldiler. Birbirlerinin verimlilikleri-
ni etkiliyorlar.” 

Gıda güvenliği için yeni bir sistem geliş-
tiriyoruz… 

Ev dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜ-
DER) Başkanı Melih Şahinöz: “Kriz ve pan-

demi bizi yavaşlattı. Ev dışı tüketim sektö-
rünün Türkiye’deki büyüklüğü doğrudan 4 
milyon, dolaylı 12 milyon kişiye istihdam 
sağlıyor. Bütün oyuncuları ile. 300 milyon 
TL büyüklüğünde bir ciroyu temsil ediyoruz. 
Niye ciddi zarar gördük? Üyelerimizin servis 
verdiği müşterilerin tamamı restoran, kafe, 
büfe gibi yerler ile kamu ve turizm! Bun-
ların %80’ini oluşturan grup ortadan kalk-
mış oldu. Açma ve kapama tansiyonumuzu 
daha da zorlaştırdı. Çünkü her açıldığında 
müşterilerimiz için mal gönderiyoruz, ancak 
sonrasında tahsilatları yapamıyorduk. Bu tip 
zorlukların güzelliği insanları bir araya getir-
mesi. Hiçbir zaman yapamadığımız bir şeyi 
yaparak birkaç özel projeyi hayata geçirdik. 
Finansal sürdürülebilirliği sağlamak için 12 
aya varan taksitlerle özel bir kredi kartı çı-
kardık. Yanı sıra yeni bir sistem geliştiriyo-
ruz. Tüketici yediği-içtiği her şeyin nasıl ha-
zırlandığını, masaya nasıl geldiğini bilecek. 
Gıda Güvenliği Derneği’nin de olduğu 12 
STK ile bir sistem geliştiriyoruz. Eylül 2021 
itibariyle restorana girdiğiniz QR kod ile si-
pariş verir gibi, yine QR ile ilgili tedarikçisi-
nin güvenliği görebilecek, yediği ürün gü-
venli mi diye bakabilecek. Bunu dünyada ilk 
defa hayata geçiren ülke olacağız.” 

Ortak gider sorununun çözülmesi gere-
kiyor… 

Tüm Restoranlar, Turizmciler Derneği (TÜ-
RES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl: “Pan-
demide en büyük darbeyi biz aldık. Bu dö-
nemde %70 küçüldük. Tabi ki 200 milyar 
liranın üzerinde işlem hacmi olan bir sek-
törüz. 2 milyona yakın çalışanımız var. 150 
bine yakın irili ufaklı ticarethane mevcut. 
Mal ve tedarikçilerimizle birlikte (aileler da-
hil) 10 milyon kişilik bir aileyiz. Arka plan-
da görülmeyen bize mal ve hizmet üreten 
tedarikçilerimiz de çok büyük sıkıntı çekti.” 

Bingöl sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Ana-
dolu’yu besleyen ve işlem hacmini geliştiren 
sektörlerden biriyiz. Anadolu’dan herhangi 
bir kişi İstanbul’a ya da başka bir yere gel-
diğinde çalışmaya başladığı sektör biziz. 
Dolayısıyla bu dönemde bu anlamda da mal 
ve hizmet üreten ve diğer insanlar büyük sı-
kıntı çekti. Peki biz TÜRES olarak ne yaptık? 
Hükümetimize ve devlet yetkililerine proje-
ler üreterek nasıl katkıda bulunmalıyız, neler 
yapabiliriz diye pek çok öneride bulunduk. 
Ve önemli sonuçlar aldık. Şunu da yaptık; 
sektörümüze 20 milyon TL’den fazla yardım-
da bulunduk. MÜSİAD, Kızılay, Yemeksepeti 
ve Coca Cola ile anlaşmalar gerçekleştirdik. 
Bu anlaşmalar sayesinde üyelerimize kira ve 
çalışanlarımıza da kumanya yardımında bu-
lunduk. Üyelerimizden bize en çok gelen şi-
kayetlerden biri özellikle ortak gider mesele-
si… Bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Bütün 
AVM’lerde kangren olmuş bir yaradır.”

BAŞKANLAR PERAKENDE GÜNLERİ’NDE 
SEKTÖRÜN GELECEĞİNİ DEĞERLENDİRDİ…
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PERAKENDE GÜNLERI’21 SEKTÖRÜN 
‘GELECEĞINE’ ODAKLANIYOR

Perakende Günleri 2021, sektörün gelece-
ğine ışık tutmayı sürdürüyor. Perakende 
Günleri’21’in konuşmacıları arasında TÜ-
RES Başkanı Ramazan Bingöl, AYD Başkanı 
Prof. Dr. Hüseyin Altaş, BMD Başkanı Sinan 
Öncel, Posta Gazetesi Yazı İşleri Müdürü 
Mehmet Coşkundeniz, ZMD Başkanı Ser-
han Tınastepe ve Sinalog-Girişimci Pascal 
Coppens yer aldı. 

Perakende sektörünün geleceğine yön 
veren konu ve konuklarıyla sektörün en 
önemli buluşması olan Perakende Günle-
ri, 20. yılında da sektörün nabzını tutmaya 
devam etti. Perakende Günleri’nin TÜRES 
Başkanı Ramazan Bingöl’ün katıldığı ‘Yeme 
İçme Sektörünün Bugünü ve Geleceği’ baş-
lıklı oturumla başladı. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na büyük bir 
görev düşüyor… 

TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl şu değer-
lendirmelerde bulundu: “TÜRES olarak, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
başta olmak üzere birçok kişiyle iş birliği 
içerisinde olduk. Pandemide sadece ye-
me-içme sektörü değil hemen her sektör 
sıkıntı çekiyor. Buradan deklare etmek is-
tiyorum; restoranlar pazar günleri de açık 
olmalı. Bu önerimizi hükümete sunduk. İna-
nıyorum ki pazar günleri de saat 24’e kadar 
hizmet vereceğiz.” 

Bingöl önümüzdeki dönemle ilgili Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’na büyük bir sorumluluk 
düştüğünü vurgulayarak sözlerini şu şekil-
de sürdürdü: “Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 
sesleniyorum; dünyanın en güzel mutfağı 
bize ait. Ama biz turizmi sadece deniz, otel, 
kum ve güneşe indirgemişiz. Oysa mutfa-
ğımız çok zengin. Restoranlar olarak biz de 
turizm kapsamındayız. Gelen turistleri biz 
de ağırlıyoruz. Maalesef biz turizm içinde 
algılanmıyoruz. Dolayısıyla Türkiye’nin ya-
pacağı en önemli proje bu. Trüf mantarı 
burada yetişiyor ama kalkıp gidip İtalya’da, 
Fransa’da 200-300 Euro verip orada yiyo-
ruz. Yurt dışında bu fiyatlarda satılan ürün-
leri burada 3 Euro’ya, 5 Euro’ya satıyoruz. 
Bunun dışında çok orijinal peynirlerimiz var. 
Konya’nın obruk peyniri Fransa’nın rokfo-
rundan daha iyi… Restoranlar katma değerli 
ürün satmalı. Sektörün kurtuluşu da buna 
bağlı. Anadolu’daki yerli üreticinin destek-
lenmesi, kültürümüzün dünyada tanınması 
ve Anadolu halkımız için ekstra iş imkânı 
açılması açısından bu projeyi çok değerli 
buluyorum. Bu yıl umudumuzu kaybet-

meyelim. Haziran sonunda açılacağız, öyle 
düşünüyorum. Herkes buna hazır olsun. Yıl-
mak yok, mücadeleye devam edeceğiz.”

Perakende Günleri’21 AYD Başkanı Prof. 
Dr. Hüseyin Altaş ve BMD Başkanı Sinan 
Öncel’in ‘Ne Oldu, Ne Olacak?’ oturumuyla 
devam etti.  

Tünelin ucunda ışık göründü… 

AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş: “2000’li 
yıllardan sonra alışveriş sektörü değişmeye 
başladı. 2017-2018 yılına kadar 150 milyar 
dolarlık bir yatırım yapıldı. 13,5 milyon m² 
kiralanan bir alan var. Perakende sektörü 
ile bir elmanın yarısı gibiyiz. Onlar varsa biz 
varız, bunun çok net bir şekilde farkındayız. 
2020 mart ayında pandemiyle tanıştık. He-
nüz kamuda herhangi bir karar alınmamış-
ken, halk sağlığını da düşünerek AVM’lerde 
kapanma kararı aldık. Bizim ABD ve AB’den 
önemli bir farkımız var. Biz kimseden kira 
almadık. Kira almaya kalkanlar da uyarıldı. 
Bu konunun son derece kıymetli olduğu-
nu özellikle vurgulamak istiyorum. 1 Hazi-
ran’da açıldık ama kamuoyunda AVM’ler 
pandemi yuvası gibi lanse edildi. Fakat bu 
son derece yanlış bir algı. Oysa maske, me-
safe gibi zorunlulukları ilk olarak AVM’ler 
getirdi. Açıldıktan sonra maske, mesafe ve 
hijyen kuralını en iyi uygulayan biz olduk. 
Çünkü biz kurumsal bir yapı oluşturduk. 
HES Kodu, Güvenli Alışveriş Merkezi Serti-
fikası ile Türkiye’de hiç kimsenin AVM’lerde 
koronavirüs olmadığını söyleyebilirim. Tü-
keticiyi ve çalışanı değerli gördüğümüz için 
bu kurallardan ödün vermeden çalışma-
ya devam ettik. İlk gün 2,2 milyona yakın, 
şu anda da 3,3 milyona yakın giriş sayıları 
yakaladık. AVM’lerde kalma süreleri azaldı 
ama alışveriş alışkanlıkları değişti. Yıl so-
nunda pandeminin de bitmesiyle daha iyi 
rakamlara çıkacağız.” 

AVM’lerdeki kira konusuyla ilgili de değer-
lendirmelerde bulunan Altaş sözlerini şu 
şekilde sürdürdü: “Bir gözünüzü insanlar 
için verirseniz zaten kördü derler. Hepimizin 
mülkü var. Kiracınız olabilir. Kiracınız kirayı 
ödemiyorum deyince ne yaparsınız? Pande-
mi döneminde 25 milyar TL’lik kira gelirinin 
11 milyar TL’sini almadık. Fedakarlığı nasıl 
paylaşırsınız sorusun en güzel cevabı bu 
olsa gerek… Tüm dünyayı etkisi altına almış 
bir sorun var ortada. Bu sorunun yükünü el-
bette paylaşarak kaldıracağız. Şu anda kaza 
yapmış bir arabamız var. Canlı çıktık çok şü-
kür ama daha hasara bakacağız. Bizim artık 

insanları AVM’lere daha fazla nasıl getiririz 
konusunu tartışmamız gerekiyor.  Bunla il-
gili adımlarımızı atıyoruz. Bugün itibarıyla 
tünelin ucundaki ışığı gördük. Sorunların 
çözümüne odaklandık ve bu yönde çalış-
malarımızı artırdık. Türkiye çok zorda değil. 
Birlik içerisinde bu ülkenin zorlukları çok ko-
lay bir şekilde aşabileceğini düşünüyorum.” 

Perakende sektörü Pandemide ciddi bir 
yara aldı… 

BMD Başkanı Sinan Öncel: “Güzel haberler 
vermek istiyorum. Ocak – Mayıs ihracatımız 
artmış. 200 milyar hedefimize çok az kaldı. 
12 aylık süreçte bu rakamı aşacağımızı dü-
şünüyorum. Perakende sektörünün çıkışı ih-
racatta! Zor günler geçiriyoruz. Kira konusu 
tüm perakendecileri zorluyor. Bu nedenle şu 
çağrıyı yapmak istiyorum; gelin ciroya göre 
kira sistemine geçelim. Çünkü belirsiz bir 
sürece girdik. Turizm gelirleri düşmüş, turist 
sayısı düşüşte, bunlar bizi olumsuz olarak 
etkiliyor. Kredi tutarlarında %28,5 artış söz 
konusu. Kullanılan kredilerin sadece %5’i 
yeniden yapılandırma kredisi. Bu da demek 
ki perakende sektörü sürekli kredi kullanı-
yor. 17 milyar dolar gibi bir rakam var. Sa-
dece perakende sektörünün banka kredisi. 
Pandemi suresince vadeli olarak aldığımız 
malların çoğunu satamadık. Bu da en az 34 
milyon dolar piyasa kredisi anlamına geli-
yor. Dolayısıyla perakende sektörünün sır-
tında 50 milyon dolarlık bir kredi yükü var. 
Bir markanın marka olabilmesi için geçmesi 
gereken süre reklam ve algı yatırımıyla 15-
20 yıl. Perakende sektörü su anda ciddi bir 
zarar tsunami riskiyle karşı karşıya. Yurt dı-
şından getirdiğimiz ham madde veya ürü-
nün 1500 USD’den 125.000 USD’ye çıktığını 
görüyoruz. Döviz kuru da yükselişte. Tüm 
dünyada ciddi bir kriz yaşanıyor ve maliyet-
lerimiz sürekli artıyor. Aradaki maliyet far-
kına perakendeciler olarak biz katlanıyoruz. 
Tüm dünya ekonomileri için önemli bir risk 
şu anda. Aldığımız ham maddede 15 günde 
1 fiyat artıyor. Perakende sektörünün asıl 
sorunu tedarik ve dağıtım sorunu. AVM’le-
rin yatırımlarının da döviz olarak kalması ve 
dövizin inanılmaz artış göstermesi ciddi bir 
düzenlemeyi şart kılıyor. Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’na döviz kredilerinin de TL’ye çev-
rilmesi konusunda önlem alın yoksa pera-
kendecilik ciddi yara alacak dedik.” 

Konvansiyonel mecraya her zaman ihti-
yaç var… 

Posta Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet 
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Coşkundeniz ‘Dijital Çağda Medya Dina-
mikleri’ başlıklı oturumda “Son dönemde 
gazeteciliğin ve gazetelerin öldüğü, artık 
yeni bir medyanın başladığı söyleniyor. Çok 
doğru. Ama gazetecilik asla ölmez! Bunun 
dayanak noktası her zaman, dijital mecra-
lara baksanız da yine konvansiyonel mar-
kalarla döndüğünü görürsünüz. Dijital artık 
çok önemli. Ama unutmayın ki siz herhangi 
bir sosyal medya mecrasında markanızla il-
gili kötü bir iddia yayıldığı zaman işin doğ-
rusunu bir basın açıklamasıyla, yani bizim 
sayemizde duyurursunuz. Hala daha inter-
nete düşmek vardı, gazeteye çıkmak vardır. 
İnternete düşmek kötü, gazeteye çıkmak 
iyi gibi algılanır. Hürriyet ve Milliyet gazete 
markası olarak çıkmıştır. Dijitali çok iyi olsa 
da o gazeteler çıkmasaydı, bu markalar diji-
talde var olamazlardı. Sosyal medyadan ha-
ber alabilirsiniz ama iddia ediyorum alaca-
ğınız haber gerçek olmayacaktır. Türkiye’de 
yalan haberin yayılması doğru haberden 
çok daha hızlıdır.” 

Regülasyonları 1,5 yıl önceden haber ve-
rebiliyoruz… 

ZMD Başkanı Serhan Tınastepe ‘Bir Gece 
Ansızın Gelebilirim! Perakende ve E-Ticareti 
Bekleyen Regülasyonlar ve Sektör Dernekle-
rinin Önemi’ başlıklı konuşmasıyla sektörün 
geleceğiyle ilgili önemli bilgilendirmeler-
de bulundu. Tınastepe şu şekilde konuştu: 
“Son 10 yılda hayatımız çok hızlı değişti. 
Neredeyse 1000 yıllık değişim hızına eşit. 
Peki kurallar da bu hızda değişiyor mu? 20 
yılda, 10 yılda, 5 yılda değişen trendler artık 
aylar içinde değişiyor. Kuralları belirleyen 
devletler pandemi ile daha güçlü bir konu-
ma geldi. Regülasyon değişikliği artık hayati 
durumda. Yasa değişiklikleri yapılırken hem 
sektörel ihtiyaçlar hem de dünyadaki ihti-
yaçlar göz önüne alınıyor.  Aslında ‘bir gece 
ansızın yeni bir yasa geldi, bir yönetmelik 
değişti’ dediğiniz bütün konular 1 yıl önce-
den itibaren kamunun gündeminde oluyor 
ve tartışılıyor. ZMD olarak, şu ana kadar ya-
pılan tüm değişikliklerde ve yapılacak deği-
şikliklerde mutlaka yer alıyoruz. Bu kararları 
henüz çıkmadan sizlerle paylaşıyoruz. Bizim 
1,5 yıl evvelden haber verdiğimiz kozmetik-
te kredi kartı kullanımıyla ilgili kararı birçok 
mağaza sahibi resmî gazeteden öğrendi. 
Perakendecilerin ihtiyaçlarını gidermeye ve 
sorunlarını çözmeye çalışıyoruz.” 

Çin, perakende sektöründe 3 yıl dünya-
nın önünde… 

Çin uzmanı ve Girişimci Pascal Coppens, 
'Qubit Düşünce Yapısı, Pandemi ve Çin' 
başlıklı oturumunda ise içinden geçtiğimiz 
bu dönem sonrası hem Çin'de hem dün-
yada değişen perakende sektörünü anlattı. 
Coppens şu değerlendirmelerde bulundu: 

“Çin 700 milyondan fazla insanı fakirlikten 
kurtardı.

Gece gündüz bizim için değil, kendileri için 
çalıştılar ve durumu düzelttiler. Shenzhen 
ve Shanghai’ya baktığımızda bu şehirler sı-
fırdan inşa edildi. 40 sene önce neredeyse 
yoktu bunlar ama dünyanın en güzel şe-
hirlerinden ikisini ve aynı zamanda fırsatlar 
yarattılar. Çin’in eğitim ve okur yazarlık ora-
nı %97’ye ulaştı. 30 yıl öncesine göre çok 
geliştiler. Çinlilerin %65’i şehirlerde yaşıyor. 
%84’ü özel sektörde çalışıyor. Herkesin te-
mel sağlık sigortası var. Bunların hepsi ha-
yatlarının nasıl daha iyiye gittiğini gösteri-
yor. 2020’nin ilk çeyreğine baktığımızda Çin 
3 ayda normale döndü. Çünkü çok organize 
hareket ediyorlar. Wuhan’da yazın 96 gün-
lük evde kalmayı havuzlara girerek kutladı-
lar. Bu değişime adapte olma becerisi. Diğer 
bir önemli değişim de perakende sektörün-
de yaşanıyor. Çin bugün perakende konu-
sunda 3 yıl önümüzde diyebiliriz. Online 
ve offline dünyayı birleştirip çok başarılı 
oldular. Mobil ödeme… Örneğin küçük bir 
kız akıllı saatiyle şeker alabiliyor. Kredi kartı 
bile kullanılmıyor. Bu bile artık eski normal. 
Yeni normalde ise yüz tanıma sistemiyle 
hareket ediyorlar. Bu gelecekte de değil, 2 
yıldır yaşanan bir şey. Esas değişim ise süper 
uygulamalar ile geldi. Bu uygulamalar yok-
sa Çin’de iş yapamazsınız.  Çin’de her hafta 
1 milyardan fazla paket teslimatı yapılıyor. 
Yani 1 paketi almanız 24 saat sürüyor. Sihir 
gibi. Ama arkada tam bir kaos var. Robotlar 
arka planda bu paketlerin yerine ulaşmasını 
sağlıyor. Bu günümüzün yeni Çin’i.” 

Çin’in işsizlik, gayrimenkul ve hareketlilik 
sorunları olduğunu dile getiren Coppens 
sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Çin, sorunları 

insanlarla çözemeyeceğini biliyor. Bu yüz-
den robotlar odaklandı. Bütün sektörlerini 
bu şekilde dönüşüme soktular. Özellikle 
ABD’de ve AB’deki dergiler Çin’in bu ülke-
leri ancak 20 yılda yakalayacağını vurgulu-
yorlardı. Ancak bugün 8 yılda yakaladığını 
ve hatta geçtiğini yazıyorlar. Bunun nede-
ni de yukarıdan aşağıya doğru bir geçiş 
olması. Biden 2014’te Çin inovatif bir de-
ğişim yapamaz açıklamasında bulunuyor. 
Bugün ise Çin’le rekabet halindeyiz diyor. 
Her şey çok hızlı ilerleyecek. Rekabette ar-
kada kalıyoruz. Çin ve diğer ülkeler arayı 
çok hızlı kapatıyor. Geleceğin ürünlerini 
geliştirmeliyiz. Çin’de üç şeye yatırım ya-
pılıyor… Altyapı, kullanıcı adaptasyonu ve 
rekabetçilik. Eğer zengin olmak istiyorsa-
nız önce bir yol inşa etmelisiniz. Çinliler 
yüzlerce yıldır yol inşa ediyorlar. Geçen 
yıl 1,4 milyar doları altyapıya yatıracağını 
açıkladılar. Çin 2020’de 1 milyon 5G istas-
yonu kurdu. Aynı dönemde ABD 50 bin 
istasyon kurdu. İnanılmaz bir fark… Ge-
çen yıl satılan 5G telefonların hepsi Çin’de 
satıldı. Çinli şirketler sürücüsüz arabalar 
yaptılar. Robot taksiler, sürücüsüz oto-
büsler yaptılar. Wuhan pandemi sırasında 
insanların doktorlara ve hastanelere erişe-
bilmesini teknolojik olarak sağladı.  Çin’de 
tüketiciler, bir ürünü kullanıp internette 
bunu tanıtıyorlar. Bu artık bir trend değil, 
sektör oldu. Çinlilere bakacak olursanız 
134 milyon influencer var ve sürekli satış 
yapıyorlar. Bunu izleyip online alışveriş ya-
pan aylık Çinli sayısı 600 milyon kişi… Geç-
mişte perakendeyi online ve offline ola-
rak ayırıyorduk. Artık öyle bir durum yok. 
Shenzhen’de bir Burberry mağazasında 
gezerken sanki telefonunuzda geziyorsu-
nuz.  Artık alışveriş değil, yanında eğlence 
ve iyi vakit deneyimi yaşatıyorlar.” 
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PERAKENDE 
GÜNLERI 2021
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PERAKENDE 
GÜNLERİ 2021

NTS
DANIŞMANLIK 
standına,
ziyaretçiler 
tarafından yoğun
ilgi 
Soysal tarafından düzenlenen, iş birliği olanaklarının yaratıldığı, perakendenin en büyük buluşması Perakende Günleri, 2-3 
Haziran 2021’de  Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

NTS Danışmanlık, iki gün boyunca sahip olduğu network imkânı sayesinde sektör paydaşlarını bir araya getirdi.

Perakende Günleri’nde, kendi alanlarında lider olan marka katılımcıları ve sektörün üst düzey yöneticileri ile proje yatırımcıla-
rını standında ağırlayan NTS Danışmanlık, verimli bir etkinlik geçirdi.

NTS Danışmanlık, bölgesel, ulusal ve uluslararası değişim trendlerini değer yaratma uzmanlarından oluşmuş deneyimli kad-
rosuyla yorumlayarak en isabetli biçimde uygulama şeklini ziyaretçilerine aktardı.
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Alışveriş merkezi yatırımı & geliştirme ve perakende sektöründe faaliyet gösteren müşterilerine, proje yöneti-
minden arz-talep analizine, geleceğe dönük yatırım fırsatlarından pazar araştırmalarına kadar uzanan geniş bir 
ölçekte, ticari etiği gözeten bir hizmet sunduklarını anlattı.

NTS Danışmanlık şimdiye kadar gerçekleştirdiği başarılı projelerle sektörde ciddi söz sahibi olduklarını ziyaretçi-
leri ile paylaşarak etkileşimi yüksek bir fuar geçirdi.

NTS Danışmanlık, “Yatırımlarınıza Değer Kazandırır”
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Son dönemde İstanbul başta olmak üzere 
birçok büyükşehirde kiralık ev bulmak zor-
laştı. Hatta Şişli, Kadıköy, Bakırköy, Üsküdar 
gibi bazı bölgelerde ev arayan vatandaşlar, 
emlakçılara ismini yazdırıp haftalarca sıra 
gelmesini bekliyor.  Bu durumu fırsat bilen 
bazı ev sahipleri ise eski kiracılarını çıkarıp 
yerine aynı evi iki katı fiyatına kiralamaya 
başladı. 

Haftalarca sıra bekliyorlar

Kiralarda yaşanan artış hakkında bilgi veren 
Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği 
Başkanı Hakan Akdoğan, “Pandemi döne-
mi inşaat sektörünü de derinden etkiledi. 
Normalde yapılması gereken konut sayı-
sının ancak yarısı yapılabildi. Ayrıca faiz-
lerin yükselmesi hem konut arzını hem de 
konut satışlarını geriletti. Bunların yanı sıra 
normalleşmeyle evlilik sezonunun açılması, 
taşınmaların başlaması, kentsel dönüşüm-
deki hareketlilik kiralık fiyatlarını artırmaya 
devam ediyor. Örneğin İstanbul’da 1500 
TL olan bir daire yeni kiracılara 2500 TL’le-

re kadar fiyatlara kiralanabiliyor. Öyle ki 
Şişli, Kadıköy, Bakırköy, Üsküdar gibi bazı 
ilçelerde kiracı olmak için vatandaşlar, 
emlakçılara isim yazdırıp haftalarca sıra 
bekliyorlar” dedi.

Tahliye hakları yok

Gayrimenkulde yaşanan bu durumu fırsat 
bilen bazı ev sahipleri eski kiracılarını çı-
karıp yerine aynı evi iki katı fiyatına kira-
lamaya başladı. Ancak ev sahiplerinin ki-
racıların yükümlülüklerini yerine getirdiği 
müddetçe kiracılarını çıkaramayacaklarını 
ifade eden Akdoğan “Taşınmaz satışın-
da bile mevcut kira kontratı devam eder. 
Yeni şart istenemez. Yeni kontrat gerek-
mez. Mevcut kiracılarda ise kira kontratı 
bir yıllık bile olsa kira sözleşmesi otoma-
tik olarak uzar. Haklı bir neden olmadıkça 
örneğin kira bedelleri o bölgede yükseldi 
diyerek kiracının tahliyesi talep edilemez” 
diye konuştu.

Kiralar daha da artacak

Kira artışlarının devam edeceğini ve bu 
duruma hazırlıklı olunması gerektiğini 
de ifade eden TÜGEM Başkanı “Bu kira 
artışlarının 3. çeyrekte üniversiteler açıl-
dığı zaman daha da artacağını düşünü-
yoruz. Bu dönemde yatırımcılara tavsiye-
miz ev alarak kiraya vermelerine yönelik” 
dedi. 

‘Emlakçılar etik davranmalı’

Bazı emlak işletmeleri ise mal sahiplerini 
arayarak fiyatların arttığını ve yeni kiracı-
lar ile daha yüksek kiralar vadediyor. Bu 
durumun etik olmadığına dikkat çeken 
Hakan Akdoğan şunları söyledi: “Yetki 
belgeli emlak işletmeleri hizmet verdi-
ği kişileri yasa dışı olan ve etik olmayan 
uygulamalara teşvik edemez. Haksız ve 
hukuka aykırı davranış ve ticari uygu-
lamalarda bulunamaz. Eğer bu konuda 
kiracılar herhangi bir tespitte bulunurlar 
ise hemen Taşınmaz Ticareti Bilgi Siste-
mi üzerinden bu işletmeleri şikâyet ede-
bilirler.”

KİRALAR UÇUNCA EV SAHİPLERİ KİRACILARINI
ÇIKARMAYA BAŞLADI

Hakan AkdoğanHakan Akdoğan
Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı 
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KİRALAR UÇUNCA EV SAHİPLERİ KİRACILARINI
ÇIKARMAYA BAŞLADI

Kayıp Tanrılar Ülkesi
Yazar: Ahmet Ümit

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı: 504

Ahmet Ümit’ten polisiyeyi arkeoloji 
ve mitolojiyle harmanlayan usta işi 
bir roman.

Berlin Emniyet Müdürlüğü’nün 
cevval başkomiseri Yıldız Karasu ve 
yardımcısı Tobias Becker, göçmen-
lerin, işgal evlerinin ve sokak 
sanatçılarının renklendirdiği Berlin 
sokaklarından Bergama’ya uzanan 
bir macerada, hayatı ve insanları 
yok etmeye muktedir sırların 
peşinde bir seri cinayetler dizisini 
çözmeye çalışıyor. Soruşturmanın 
Türkiye ayağında sürpriz bir ismin 
olaya dahil olmasıyla heyecanın 
dozu gitgide artıyor.

Kayıp Tanrılar Ülkesi, Zeus Altarı ve 
Pergamon Tapınağı’nın gölgesinde 
mitlere günümüzde yeniden hayat 
verirken, suçun çağlar ve kültürler 
boyu değişmeyen doğasını bir 
tokat gibi yüzümüze çarpıyor.

“O yüzden unuttuk dediğiniz 
yerden başlayacağım. Unutmanın 
bedelini ödeyecek unutanlar. 
Cezaların en şiddetlisiyle ödüllendi-
rilecek saygısızlık yapanlar, kalbi 
yerinden çıkarılacak beni kalbinden 
çıkaranların, yüzlerinin derisi 
yüzülecek benden yüz çevirenler-
in…”
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DEVLET TİYATROLARI - SABANCI ULUSLARARASI 
ADANA TİYATRO FESTİVALİ SONA ERDİ 

Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlenen 
Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Ada-
na Tiyatro Festivali, 14 – 21 Haziran 2021 
tarihleri arasında Adana’da 22’nci kez tiyat-
roseverlerle buluştu. 

Festival 1 milyonu aşkın seyirciye ulaştı

COVID-19 pandemisi nedeniyle bu yıl kı-
sıtlı sayıda izleyiciye bilet satılmasına rağ-
men festival büyük ilgi gördü. Türkiye’nin 
en uzun soluklu tiyatro festivali olan Ulus-
lararası Adana Tiyatro Festivali bu yıl 9 bin 
seyirciyi ağırladı. 22 yıldır 45 farklı ülkeden 
117 yabancı tiyatro grubu, yerli ve yabancı 
6 binden fazla sanatçı katıldı; bugüne kadar 
Türkiye’den şehir tiyatroları, özel tiyatrolar 
ve Devlet Tiyatroları’nın sahnelediği oyun-
lar da dahil toplam 414 oyun ve binin üze-
rinde temsil düzenlendi. Türkiye’nin birçok 
yerinden seyircinin ilgiyle takip ettiği Adana 
Tiyatro Festivali’nde sahnelenen oyunlar 1 
milyonu aşkın seyirciye ulaştı.

Tiyatro Kare’nin duygusal komedisi “Ağaçlar 
Ayakta Ölür” adlı oyunu ile başlayan festival, 
İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun “Karmakarışık” 
oyunuyla kapanışını yaptı. Tiyatro sanatının 
gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş 
ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla 
2005 yılından bu yana verilen “Sakıp Sabancı 
Yaşam Boyu Başarı Ödülü”nün bu yılki sahibi 
usta oyuncu Nevra Serezli’ye ödülü, oyunu 
öncesi sahnede takdim edildi. 

18 oyun seyirciyle buluştu

Adana Tiyatro Festivali, bu yıl Türkiye’nin 
birçok ilinden 9 devlet tiyatrosu ve 7 özel ti-
yatronun katılımı ile toplam 18 farklı oyuna 
ev sahipliği yaptı. 
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Bu yıl Tiyatro Kare’nin “Ağaçlar Ayakta 
Ölür”, Ankara Devlet Tiyatrosu’nun “Anna 
Karenina”, Sivas Devlet Tiyatrosu’nun “Ken-
dime Kıyamam”, Tiyatro Kedi’nin “Aşkımız 
Aksaray’ın En Büyük Yangını”, Semaver 
Kumpanya’nın “Cardenio”, Bursa Devlet 
Tiyatrosu’nun “Akide Şekeri”, İzmir Devlet 

Tiyatrosu’nun “Yıldızların Altında”, İstanbul 
Devlet Tiyatrosu’nun “Seksen Günde Devr-i 
Alem” ve “Karmakarışık’’ oyunları Merkez 
Park’ta sahnelendi.

DOT Tiyatro’nun “Sesin Resmi”, Kumbara-
cı 50’nin “Muamma”, Ankara Devlet Tiyat-
rosu’nun “Sonsuzluk Kitabevi”, Van Devlet 
Tiyatrosu’nun “Penceredeki Atlar”, Kuzgun 
Yapım’ın “Tuna Kıvrımı”, Diyarbakır Devlet 
Tiyatrosu’nun “Kürk Mantolu Madonna”, 
Sadri Alışık Tiyatrosu’nun “Dali’nin Kadınla-
rı”, İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun “Bay Z” ve 
“Turta Girmemiş Orman (Çocuk Oyunu)” adlı 
oyunları Hacı Ömer Sabancı Kültür Merke-
zi’nde sahnelendi.
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Perakende sektöründe 14 alışveriş merkezi, 
7 hipermarket, 9 departman mağaza, 141 
ev tekstili mağazası ve çevrim içi alışveriş 
sitesiyle tüketicilerinin ihtiyacını karşılaya-
cak her noktada misafirlerine kaliteli ürün 
ve hizmeti sunma hedefiyle faaliyetlerini 
sürdüren Özdilek, 3 bin metrekarelik 2 katlı 
departman mağazasıyla Sakarya Cadde 54 
AVM’deki yerini aldı. 

Geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden 
pandemi sürecine rağmen yatırımlarıy-
la ülke istihdamına ve ekonomisine fayda 
sağlamaya devam eden Özdilek, faaliyet 
gösterdiği tüm alanlarda olduğu gibi de-
partman mağazalarında da niteliğinden 
ödün vermeden kaliteli ürün ve hizmet 
sunma hedefiyle misafirlerini ağırlamaya 
devam ediyor.

Türkiye’nin öncü ev tekstili markalarından olan Özdilek, perakende sektöründe her yıl büyüyerek devam 
eden mağazacılık yolculuğuna yeni bir halka daha ekledi. Türkiye’nin farklı noktalarındaki dokuzuncu 
departman mağazasını Sakarya’da yer alan Cadde 54 AVM’de hayata geçiren Özdilek, 3 bin 
metrekarelik 2 katlı mağazasında binlerce çeşitten oluşan kadın, erkek, çocuk giyim, aksesuar ve ev 
tekstili ürünüyle birlikte bir evin ihtiyacı olabilecek birçok ürün satışa sunuluyor. 

ÖZDILEK YENİ DEPARTMAN MAĞAZASINI 
SAKARYA’DA AÇTI!
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Fırat ÇAPKIN
Eğitmen I Yazar I Konuşmacı

PANDEMI SONRASI 
YENI BAŞLANGIÇ

Çok değerli Mall&Motto Dergisi okuyucu-
ları,

Her açıdan zorluklar yaşadığımız, sadece 
ülkemizi değil, dünyayı etkisi altına alan Co-
vid19 Küresel Sağlık Krizi ile yaşadığımız 15 
ayı geride bırakmak üzereyiz. Nasıl ki 15 ay 
öncesinde bu kriz ile büyük bir şok yaşadıy-
sak, şimdi de aşılama çalışmaları ile virüsün 
bulaşma riski bakımından biraz daha gü-
venli bir döneme geçiş yaparken de bir şok 
yaşanacak gibi görünüyor. 

Bu nedenle bu ay ki yazımda özellikle AVM’ 
lerde   çalışıp hayatlarını kazanan profesyo-
neller için “Pandemi Sonrası Yeni Başlangıç” 
başlığı altındaki yazımı sizlerle paylaşmak 
istiyorum: 

2020 yılının Mart ayından bugüne ekono-
mik, kültürel, sosyolojik, psikolojik ve daha 
birçok alanda Türkiye ve dünya çok büyük 
darbeler aldı. Hepimizin ekonomik, ruhsal 
ve fiziksel olarak sağlığı zor günler geçirdi, 
geçirmeye devam ediyor. Virüs bazı aylarda 
felaket bir yükseliş, bazı aylarda umut ve-
ren düşüşlerle hayatın bir parçası oldu. Öyle 
veya böyle bu problemle yaşamayı öğren-
dik, öğrenmeye devam ediyoruz. 

İşte tam da bu noktada aklıma şu söz ge-
liyor: 

Bu hayat böyle geçmez!

Bana göre bilim insanlarının gösterdikleri 
üstün gayretler ve klinik çalışmalar yardımı 
ile dünyadaki bazı ülkeler 3-4 ay önce mas-
kesiz ve mesafesiz yaşama geri döndüler. 
Türkiye’de yapılan aşı ve aşılama çalışmaları 
ile birlikte yavaş yavaş bizler de normal ya-

şama geri dönüş yapacağız. Ancak çevrem-
de gözlemlediğim ve kaynaklardan incele-
diğimde ortaya çıkan bir engel var:  

“Normal yaşama nasıl geçeceğim?”

Şuanda bazı kaynaklara göre insanların 
%50’den biraz fazlası pandemi krizinin ya-
vaş yavaş sona ermesi ile beraber normal 
yaşama geçmekte zorlanıyor. 

Dönemin kuralları olan;

- Maskeyi çıkartmam!
- Tokalaşmam!
- 3 metreden fazla yaklaşma!
- Eldivenle alışveriş yapmaya devam et! gibi 
yaşamlarını garanti altında tutmaya çabalı-
yor.

Hepimiz yukarıda yazdığım gibi konularda 
zihinsel olarak bir kilitlenme ile karşılaşa-
biliriz. Bu durumu aşmak için kendi adıma 
birkaç öneriyi sizlerle paylaşmak istiyorum: 

-Önce mevcut durumunuzu bir değerlendi-
rin;
*Sağlık
*İş
*Aile
*Yakın çevre
*Bireysel ekonomik durum ve bunun gibi 
ana kriterler belirleyip “Neredeyim? Elimde 
nelere sahibim? sorularını cevaplayın. 

-Önceliklerinizi belirleyin, gözden geçirin;

*Önemli ve acil olan işleri/konuları yapıla-
cak işler listesinde ön sıralara yazın.
*Belirlediğiniz işleri yapmak için haftalık ve 
aylık bir plan yapıp, telefondaki veya bilgi-

sayardaki takvime işleyin.  
*Yaptığınız planlarda gerekli olduğunda 
hemen güncelleme yapın. Planlama bir 
defa yapılan bir çalışma değil, gerekti-
ğinde güncellenebilen bir çalışmadır. Bu 
nedenle lütfen “Kul plan yapar, Tanrı gü-
lermiş!” yaklaşımını zihninizde çok gerilere 
öteleyin.

-İş hayatınızla ilgili,

*Artık AVM’ler açılıyor ve yaşam kaynak-
larımızdan biri olan müşteriler gelmeye 
başlıyorlar. Bu durum aynı zamanda şu 
anlama geliyor;

*Düzenli iş yaşamına geri dönüyorum,
*Rutin hayatımla tekrar buluşuyorum,
*İş arkadaşlarımla bir arada olacağım, 
*Mağazam, ürünlerim, müşterilerim, para 
kazancım ve en önemlisi sağlıklı bir halde 
pandemi sonrasında yeni başlangıç yapı-
yorum.

Bir de “Acaba / iş yeri pozisyonlarda yük-
selme, şirket içinde başka bölümlerde ça-
lışma imkânları ne durumda?”sorusunu da 
kendinize sormayı unutmayın! Her yeni 
başlangıç yeni fırsatlar getirir. 

Eski insanların çok sevdiğim sözlerinden 
biri de “Nerede hareket, orada bereket!” 
sözüdür. 

O halde şimdi herkes şöyle bir oturup geri-
ye yaslansın. Sevdiği içecekten bir yudum 
alsın. Bu yazdığım çerçevede ana hatları 
ile küçük, pratik bir plan yapsın. Sonrası 
mı? Sonrası kolay : Harekete geçin!

Sağlıklı ve bol kazancı günler diliyorum.
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DÜNYANIN İKİNCİ KADIN TEMALI AVM’Sİ AÇILDI
Dünyanın ikinci kadın temalı AVM’si olan 
‘Zeruj Mall Anatolia’, ziyaretçilerine kapıla-
rını açtı. 12 bin metrekarelik alanda 50 ma-
ğazayı bir araya getiren AVM, muhafazakâr 
giyim severlerin de buluşma noktası olacak. 
Girişimci kadınların ve çok sayıda davetlinin 
katılımı ile gerçekleşen kurdele kesimin-
de konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Zehra 
Özkaymaz, ”Burayı ülkemize ve şehrimize 
kazandırdığımız için çok mutluyuz. Kadınla-
rımızdan aldığımız güç ile büyümeye devam 
ediyoruz. Hedefimiz hem ülkemizin hem 
de dünyanın farklı yerlerinde şube açmak. 
Turistlerin özellikle de Arap turistlerin yeni 
cazibe merkezi olacak AVM’mizin yıllık zi-
yaretçi hedefi 1 Milyon ”ifadelerini kullandı.
Dünyanın ikinci kadın temalı AVM’si olan 
‘Zeruj Mall Anatolia’,pandemi tedbirleri 
kapsamında bütün kuralların titizlikle uygu-
landığı törenle kapılarını açtı. Pendik’te 12 

bin metrekare alana sahip merkez, yüzde 
80’nini kadın girişimcilerin oluşturduğu 50 
mağazaya ev sahipliği yapıyor.  Çok sayıda 
davetli ve kadın girişimcinin katılımıyla ger-
çekleşen kurdele kesiminin ardından bando 
gösterisi, hediyeleşme, DJ performans gös-
terisi ile eğlence ve alışveriş keyfi bir arada 
yaşandı.

Amacımız Kadınları Desteklemek Cesa-
retlendirmek

Önemli bir misyonu da yerine getiren 
AVM’de kadın gücünün daha derinden his-
sedileceğini dile getiren Yönetim Kurulu 
Başkanı Zehra Özkaymaz’ın başarı hikâyesi 
de Türkiye’de ilk defa düzenlenen muhafa-
zakâr giyim festivallerinden AVM’ye kadar 
uzanıyor. Özkaymaz, sözlerine şöyle devam 
etti: “Kadın girişimcileri desteklemek için 

çıktığımız bu yolda her geçen gün büyüyo-
ruz. Bizim ana amacımız onların hayalleri-
ne giden yolda uygun bir ortam oluşturup 
cesaretlendirmek.  İçeride daha üniversite 
öğrencisi olan girişimcilerin mağaza açtığı-
nı görüyor, mutlu oluyoruz. Biz de burada 
destekçi konumunda yer alarak daha çok 
başarı hikâyesi ortaya çıkarmak istiyoruz.  
Aslında bir proje yeri gibi de düşünebilirsi-
niz.  Pandemi şartlarını da göz önünde bu-
lundurarak açılışa özel ilk 2 ay kira indirimi 
yapacağız. Kiralamalar da TL cinsinden ola-
cak.Ailelerin çocukları ile zaman geçirebi-
lecekleri oyun alanlarından restoranlara ve 
mescide kadar her türlü detayı en ince ay-
rıntısına kadar düşündük. Kadınlarımız için 
rahat bir alışveriş ortamı oluşturduk.  Satı-
lan ürünler kadınlara özellikle muhafazakar 
hassasiyete sahip kadınlarımıza yöneliktir. 
Kapımız ise tüm halkımıza açıktır.”
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Burcu Polatdemir
Aile ve Çocuk Kaygı Terapisti

Dünya üzerinde bu yüzyılda yaşayan insan-
lığın son birkaç yılda katettiği yolculuğu 
düşünürsek; yaşanan olumsuz  durumların 
tüm bahaneleri  ‘sevgisizlik’ üzerinden an-
latılıyor. İnsanlar tahammülsüz; çünkü sev-
gisizlikten, insanlar acımasız; nedeni sevgi-
sizlik, insanlar çaresiz hissediyor bunun da 
nedeni tahmin edeceğimiz üzere; sevgisiz-
lik...

Böyle başlıklara atıfta bulunmak;  birçoğu-
muzu rahatlatsa da bahsedilen sevgisizlik 
sadece çocukluk döneminde yetişkinlerin 
ailelerinden alamadığı duygu yoksunluğu 
değil aynı zamanda sonradan geliştirile-
bilen empati yoksunluğuyla da eş değer... 
Sadece çocukluktan içi doldurulmamış sev-
gi ihtiyacı, her davranışımızın temelinde 
bazı işaretler gösterir. Bu bir gerçeklik fakat  
başımıza gelen  tüm olumsuz deneyimle-
rin sorumluluğunu da çocukluk dönemine  

yüklemek doğru tespitten bizi uzaklaştırır.  
Bunun nedeni; ‘Çocuklukta yaşanan duy-
gular silinmez’ anlayışının aksine , eriş-
kinlikte kişinin;  kişilik gelişimi konusunda 
kendi üzerinde  söz sahibi olabildiğidir. 

Bir bireyin; sadece sevgisizlikten başına 
geldiğini düşündüğü olumsuz deneyimler, 
bu anlayışla fazla sevgi korumacılığı yap-
tığında da gelebilir. Bu daha çok ergenlik 
anlayışı dediğimiz; kişinin aşk konusunda 
yaşadığı derin duygularla başlayan dene-
yimlerdir. ‘Aşık olduğu için’ bunun  sonu-
cunda kişiliğine yapılan her davranışı ka-
bule geçmesiyle bu süreç başlamış olur. 
Burada da kendine şöyle bir dil oluştu-
racaktır: Ne yapayım seviyorum.’ Burada 
bilinçli yetişkin dili olarak algılanan bir 
cümle olduğunu varsaydığımızda kişinin 
‘sevgi dili’nin kendi üzerinde bir kontrolü 
olmadığını hissederiz. Burada öğrenilmiş 
çaresizlik mekanizmasından alınan pay ol-
dukça büyüktür. Duygusal olarak aldığımız 
zararların hepsinin zaten  bizim dışımızda-
ki nedenler yüzünden başımıza  geldiğini 
kendimize inandırmış olup duygusal ra-
hatlama yaşarız. Bu da kişiye ; yaşadıkla-
rından dolayı suçluluk duymasının önüne 
geçerek ,yaşadıklarına aradığı bahaneyi 

BAHANEMİZ: SEVGI

bulması için yeterli sebep olarak görünür.

Sevgi , insanların yaşadığı durumlara bun-
ca negatif etki getiriyorsa sahiden sevdi-
ğimizi düşündüğümüz her olgu bize bu 
yaptırımı uyguluyor olabilir mi? Bazen 
sınırlarımızı zorladığımız alanlar bizim 
‘seviyorum’ diyerek kendimizi  bir kalıba 
soktuğumuz hatta  kurban psikolojisine 
girdiğimizden dolayı mı gerçekleşiyor? 
Yaşananların sorumluluğunu almak, kimi  
ne kadar zorluyor? Hangi karakter yapın 
sana bu suçlayıcı dili normal göstermek-
te? Yaşanan acı deneyimleri, kişinin haya-
tına sonradan  eklenen yükleri,  külfetiyle 
yaşanan tüm tecrübeleri sahiden ‘Sevdi-
ğimiz şeyler’ yüzünden mi yaşıyoruz?

‘Sevdiğim için böyle oldu’ ya da ‘Sevgi-
sizlikten hep bunlar’ gibi cümleler, kendi-
mizden, irademizden, kararlılığımızdan ne 
kadar bağımsız ya da ne kadar bağımlı?

Sevmediğimiz için mi böyle oluyor? Çok 
sevdiğimizden mi bu başımıza gelenler?
Bunları bir düşünelim. Sahiden ne kadar  
bizim dışımızda tüm bu yaşananlar? Çok 
mu yakın sevgiyi bahane etmek ya da ne 
kadar uzak?
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KÄRCHER PATİLİ DOSTLARIMIZI YALNIZ BIRAKMADI
Dünya temizlik teknolojileri devi Kärcher, Türkiye’nin en büyük hayvan barınağı olan Yedikule Hayvan 
Barınağı’nı profesyonel ekibi ve cihazları ile temizledi. Kärcher Türkiye’nin sosyal sorumluluk çalışmaları 

kapsamında gerçekleştirdiği “Hayvan Barınağı Temizleme” projesi kapsamında gerçekleştirilen 
etkinlikle, barınakta yaşayan binlerce kedi ve köpeğin yaşam alanları hijyenik hale getirildi.

Dünya temizlik teknolojileri devi Kärcher, 
Türkiye’nin en büyük hayvan barınağı olan 
Yedikule Hayvan Barınağı’nı profesyonel 
ekibi ve cihazları ile temizledi. Kärcher Tür-
kiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen ve Ye-
dikule Hayvan Barınağı Gönüllü Yöneticisi 
Meral Olcay’ın da katılımıyla gerçekleştiri-
len temizlikle, barınaktaki 2000’den fazla 
kedi ve köpeğin hijyenik bir yaşam alanına 
kavuşması sağlandı. Sosyal sorumluluk ça-
lışmaları çerçevesinde düzenli periyotlarla 
hayvan barınaklarını temizlemeye yönelik 
çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen 
Kärcher Türkiye Genel Müdürü Gökmen, 
şunları aktardı:

“Barınaktaki canlılar için herkesin yapa-
bileceği bir şey var”

“Hijyenik ortamlarda yaşamak insanlar ka-
dar hayvan dostlarımızın da hakkı. Kärcher 
Türkiye çalışanları ile birlikte gerçekleştir-
diğimiz bu çalışmada amacımız hem barı-
naktaki dostlarımıza dikkat çekmek hem de 
herkesin onlar için yapabileceği bir şeylerin 
mutlaka olduğunu hatırlatmak.‘Hayvan Ba-
rınağı Temizleme Projesi’ çalışmamız çer-
çevesinde mümkün olduğunca çok sayıda 
canlının yaşam alanını daha da iyileştirece-

ğiz.

Temizlik sağlık, sağlık mutluluktur. Mutlu-
luk her canlının hakkı. Bu anlamda, hayvan 
dostlarımızın hayatına dokunarak, onların 
yaşam alanlarını iyileştirmede katkı sağlı-
yor olmaktan Kärcher Türkiye ekibi olarak 
büyük bir mutluluk duyuyoruz.”

Kärcher Türkiye, Yedikule Hayvan Barına-
ğı’nı basınçlı yıkama makinelerinden farklı 
kategorilerdeki süpürücülere, ıslak kuru 
elektrikli süpürgelerinden basınçlı yıkama 
makinelerine kadar, barınağın sağlıklı ve 
tertemiz olması için gerekli tüm cihazlarını 
seferber etti. Kärcher Türkiye Yedikule Hay-
van Barınağı’na ayrıca dış alan temizli için 
elektrikli süpürge, basınçlı yıkama makinesi 
ve hortum da hediye etti. Etkinlik sonrası 
barınaktaki sevimli dostlarımız, Kärcher Tür-
kiye ekibinin kendileri ile oyunlar oynaması 
kadar tertemiz yuvalarına kavuşmuş olma-
nın mutluluğunu da yaşadılar.
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TOYDEMIR 
CEYLAN KARAVIL 
PARK AVM'DE 

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

Alışveriş merkezi yönetimi konusunda ül-
kemizdeki en tecrübeli isimler arasında yer 
alan Necati Ufuk Toydemir Doğu ve Gü-
neydoğu’nun en büyük alışveriş merkezi 
olan Ceylan Karavil Park AVM müdürlüğüne 
atandı.

 Necati Ufuk Toydemir, Akdeniz Üniversitesi 
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü’n-
den 1997 yılında mezun oldu, ICSC Ulusla-
rarası Mesleki Gelişim Okulu’nun iki sınıfını 
da başarıyla tamamladı. 

Alışveriş ve perakende sektörüne 2006 yı-
lında Samsun Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam 
Merkezi’nde AVM Genel Müdürü olarak 
başladı.

2012 Ocak ayında Gaziantep Sanko Park 
Alışveriş Merkezi Genel Müdürlüğü görevi-
ne getirildi.

2013 Mart ayında Samsun Piazza Alışveriş 
ve Yaşam Merkezi Müdürlüğü görevine ata-
nan Toydemir; 2014 yılında ICSC European 
Shopping Centre Awards 2014 Commenda-
tion Ödülü’nü kazanan projeyi yürüttü.

2015 yılında “2015 Mutlu Çocuk” sosyal so-
rumluluk projesinde gene Toydemir imzası 
vardı.

2016 yılında Samsun Piazza Alışveriş ve Ya-
şam Merkezi’nde 6 bin 972 adet origami 
turna kuşunun geri dönüşüm kağıtları ile 
sergilenmesi sonucu dünya çocuk rekorları 
kitabına giren projenin de mimarı olan Toy-
demir Aralık 2017 tarihinde MarkAntalya 

Alışveriş Merkezi Müdürü olarak yeni göre-
vine başladı.

2018 yılının sonundan itibaren MallMark 
bünyesinde yönetim yardımcı direktörü 
olarak görev aldı. 

1 Haziran 2021 tarihinden itibaren Emre 
Şen tarafından kurulan ve perakende sek-
törünün AVM kanalında dinamik bir bakış 
açısı yaratarak, yeni yönetim modelleri ge-

liştirme amacını taşıyan ve portföyünde 
bulunan toplam 14 projede konularında uz-
man kadrosuyla butik hizmet vermeyi sür-
düren ENS Danışmanlık bünyesine katılarak 
65.000 m² kiralanabilir alana sahip, bün-
yesinde barındırdığı ulusal ve uluslararası 
markalarla Doğu’nun ve Güneydoğu’nun en 
büyük alışveriş merkezi olan Karavil Grup ve 
Ceylan Grup ortaklığı yatırımı olan,   Ceylan 
Karavil Park AVM’nin müdürlüğü görevine 
başlamıştır.
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ÇIRAĞAN 
SARAYI 
BAHÇELERİNDE 
LÜKS PİKNİK 
DENEYİMİ 
BAŞLADI

Çırağan Sarayı’nın yemyeşil bahçelerinde 
Boğaz’ın yanı başında ‘Lüks Piknik Deneyi-
mi’ yaz boyunca şehrin en renkli, en keyifli, 
en ihtişamlı ve en lezzetli buluşmalarına ev 
sahipliği yapıyor.  

Rengarenk konsepti, Çırağan Sarayı’nın en-
fes lezzetleri ve benzersiz stiliyle lüks piknik 
deneyimi açık havada olmanın tadını sev-
dikleriyle birlikte çıkarmak isteyenlere özel 
yemyeşil bahçelerde sunuluyor. Rengarenk 
konforlu minderler, enfes lezzetlerle ve içe-
ceklerle dolu bir sofra, muhteşem Boğaz 
manzarası ve Çırağan Sarayı hizmeti ile bu 

lüks piknik deneyimi özel kutlamalar, do-
ğum günleri, aile buluşmaları gibi etkin-
likler için öne çıkıyor. 

Piknik menüsünde birbirinden enfes 
Saray lezzeti iştahları kabartıyor. Leziz 
peynir çeşitleri, Çırağan Sarayı fırınların-
dan çıkan taptaze ekmekler, et ve deniz 
mahsullü salatalar, sebze ve meze çeşit-
leri gibi sıcak ve soğuk atıştırmalıkların 
yanına, damakları şenlendirecek birbirin-
den özel tatlılar Boğaz’a karşı tadılmayı 
bekliyor. 

Boğaz'da piknik deneyimi saat 11:00-
18:00 arası servis edilmekte olup, mini-
mum 6 kişilik rezervasyonlar için geçer-
lidir.
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ALIŞVERIŞTE 'YARIN ARTIK 
BUGÜNDÜR'

İnsanlık tarihinde çok önemli dönemeci dö-
nüyoruz. Karamsar olmak anlamsız. Müşteri 
dinamikleri ne pandemi öncesine dönecek 
ne de sadece E-Ticaret çerçevesinde olacak. 
Dijital dönüşümün gerçekleştiği her şirket 
ivme kazanıyor. Artık müşteriyi memnun 
etmek ve müşteri sadakatini sağlamak için 
tüm ihtiyaçlarına hızlıca cevap vermek ge-
rekiyor. Müşteriyi unutmayan, sürdürülebilir 
yapılar kuran, cesaretli, eleştiriye, yeniliğe 
ve değişime açık firmalar pandemi sonra-
sında ayakta kalacaklar.

Yaşadığımız bu süreci iyi yönetebilen 
AVM’ler ise eskisinden de güçlü duruma 
gelecekler. Hâlihazırda faaliyetini müşte-
ri odaklı sürdüren yenilikçi markalar daha 
da güçlenecek. Bundan sonraki dönemde 
AVM’lerde fiziki mağazalar ile online alış-
verişin birleştiği noktalar artacak. Online 
ticaret teslim noktaları oluşacak. Temassız 
ödeme noktaları artacak. Alışveriş merkez-
leri temassız ürün teslim noktaları, internet 
satışından alınmış ürünleri deneme odaları, 
kolay değişim imkânları sunmalıdırlar. Alış-
veriş merkezleri pandemi sonrası için, yeme 
içme birimlerine sürdürülebilir konfor, hij-
yen ve özgün dekorasyonları, geniş terasları 
olan alanları yeniden düzenlemeliler. Alışve-
riş merkezlerinin artık yeşile, açık hava alan-
larına ihtiyaçları var. 

Tüketiciler ekonomik durumları ve öde-
dikleri paranın karşılığını alma konusunda 
eskisinden daha fazla dikkat etmektedir-
ler. Sosyal medyayı iyi kullanın, farklı tanı-
tım kanallarına yönelin. Pazarlamaya son 
vermeyin, müşterinin değişen ihtiyaçlarına 
odaklanın, reklam harcamalarını kesmeyin, 
personel çıkarmayın...

Farklı olun, fayda ve değer üretin, kazanın!
Yıllardır çeşitli yazılarımda vurguladığım ve 

yönettiğim AVM'lerde, Karma Projelerde 
uyguladığım gibi AVM'nin hem yönetimi 
hem de kiralamasında 'global düşünüp ye-
rel hareket edilmelidir.' Bu vizyon pandemi 
sonrasında daha fazla önem kazanacaktır. 
Ziyaretçileri AVM'ye çekmek için alışıla-
gelmiş pazarlama faaliyetlerinin haricinde 
yeni, fayda üreten, eğlenceli, dijital, insan 
hayatına dokunan pazarlama faaliyetle-
ri hayata geçirilmelidir. Kiralamada ise o 
bölgenin tercih edilen markalarını, hatta 
yerel üreticinin el ürünleri, tarladan doğal 
ürünler, hobiler, antikalar, kişiye özel terzi-
lere yer verilmeli. Kısacası, mahallede olan 
ve insanların ihtiyaçlarını karşılayan, trafiği 
artıracak seçenekler AVM'ler ve 'mahalle 
kültürünün' modernize edilmiş ve birçok 
gereksinimin karşılığının yer aldığı Karma 
Projelerde yer almalıdır. Hatta daha önce-
den yönettiğim bazı projelerde hayata ge-
çirdiğim gibi AVM'ler ve Karma Projelerde 
sağlık ünitelerine ve sağlık taramalarına 
yer verilmelidir. ABD’deki bazı AVM’ler ve 
büyük perakende zincirleri hastane zincir-
leriyle iş birliği yapıp, onların ‘alt markalar’ 
oluşturmasını sağlayarak ‘sağlık tarama-
sı’ yapan daha kapsamlı klinikler kurmuş. 
Amaç müşteri sayısını arttırmak ve sosyal 
hizmetlerle kamuoyunun dikkatini çek-
mek! Ancak daha hızlı hizmet veren aya-
küstü tedaviye yönelmiş benzer klinik uy-
gulamaları var. Aşı, tansiyon ölçümü, şeker 
testi gibi basit hizmetleri bedava yapıyor-
lar. Sadece gözlük tavsiyesi, şeker tespiti, 
alerji taraması gibi sıradan hizmet yapan-
larda dikkat çekiyor. 

Pandemi ile birlikte dijital ticaret plat-
formlarının, şirketlerin ana kanalı, omur-
gası haline geldiğini görüyoruz. Müşteri 
odaklılığın, müşterinin öncelikle dijital yol-
culuğu üzerinden sorgulandığı, yeniden 
değerlendirildiği ve buna göre aksiyonlar 
alınan bir dönem bizi bekliyor. Ziyaretçi-

ler, AVM’lerin kapalı alanlar içinde en gü-
venli ve gönül rahatlığıyla gidilebilecek 
yerlerden biri olduğunu biliyor. Fiziksel 
mağazalar, pandemi sonrasında da tercih 
edilmeye devam edecek. Ancak AVM'ler 
çekim gücünü artırmak için yeni norma-
lin gerektirdiği, hedef kitlenin talep ettiği 
'yeni nesil deneyim merkezleri, sağlık bi-
rimleri, yerel ürünlerin satıldığı merkezler 
ile günlük iş ve ev alışverişinde önemli yeri 
olan bazı  ticari birimleri de' kendi çatısı 
altında toplamalıdır.

Dünyada ise sınır ötesi e-ticaret pazarında 
büyük bir artış bekleniyor. Gerekli altyapı-
ya sahip şirketler e-ihracata geçiyor. Son 
yıllarda dünya devi lojistik şirketleri depo 
ve araç yatırımlarını e-ticarete göre şekil-
lendiriyor. Bu da özellikle sınır ötesi e-tica-
ret için önemli engellerden birini ortadan 
kaldırarak daha da büyümeye yol açacak. 
Dünyada en az 10-15 yılda gelinecek e-ti-
caret pazarı, pandemi ile birlikte hızlandı 
ve günümüzde uygulanmaya başladı. Yani 
"Alışverişte YARIN ARTIK BUGÜN OLDU."

Yüz yılda bir karşılaşılan pandemi süre-
cinden güçlenerek çıkabilmek için olumlu 
tutumuzu korumamız, birbirimize destek 
olmamız, liyakat sahibi insanları işe alma-
mız ve iyimser bir yaklaşım sergilememiz 
gerekiyor. Ben de içinde bulunduğumuz 
süreci hepimiz için hem bir sınav hem 
de bir fırsat olarak görüyorum. Bu gün-
ler hepimiz için “Zor zamanlarda sağlam 
durma” sınavı. Bugüne kadar küçük büyük 
birçok pratik yapma fırsatımız oldu, şimdi 
ise elimizde uygulamak için eşsiz bir fır-
sat var. Eğer bu süreci doğru değerlendi-
rirsek çıkarılacak çok fazla ders olduğunu 
göreceğiz. Neler geçmedi ki, bu günler de 
geçecek ve hep birlikte yeni normal düze-
nimize geçiş yapacağız ve sevdiklerimize 
doya doya sarılacağız. 

Engin Yıldırım
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EMAAR SQUARE MALL’UN YENİ GENEL 
MÜDÜRÜ BİGE KOTİL OLDU

Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa ile 
en büyük kiralanabilir alanına sahip olma-
sının yanı sıra en çok ziyaret edilen alışveriş 
merkezi The Dubai Mall gibi ikonik projeler-
de imzası olan ve 2006 yılından beri Emaar 
Türkiye ismiyle ülkemizde faaliyet gösteren 
Emaar Properties’in İstanbul’daki alışveriş 
merkezi Emaar Square Mall’un yeni Genel 
Müdürü Bige Kotil oldu.

Kotil; finans, perakende ve FMCG alanındaki 
engin kariyer tecrübeleriyle Emaar Square 
Mall’un yönetiminden sorumlu olacak ve 
tüm ekiplere liderlik edecek.

Emaar Square Mall’daki genel müdür ata-
masıyla ilgili Emaar Türkiye CEO’su Feyzi Te-
cellioğlu “Emaar Square Mall’da genel mü-
dürlük pozisyonuna atanan Bige’nin Emaar 

için çok önemli başarılara imza atacağına 
yürekten inanıyorum. Türkiye için büyük 
önemi olan Emaar Square Mall, Bige’nin 
perakende ve genel yönetim alanlarındaki 
deneyimlerinden yararlanacak. Bige, Türki-
ye’deki perakende operasyonlarımızın sü-
rekli başarısında önemli bir rol oynayacak” 
dedi.

Bige Kotil, lisans eğitimini Boğaziçi Üniver-
sitesi İktisat Fakültesi’nde, yüksek lisansını 
London School of Economics’te tamam-
ladıktan sonra çalışma hayatına Koç Hol-
ding’te Stratejik Planlama departmanında 
başlamıştır. Körfez Bank’ta makro ekonomik 
araştırmalar konusunda Uzman Ekonomist, 
Reel Menkul Değerler’de Finansal Piyasa-
lar’dan Sorumlu Hazine Müdür Yardımcılığı, 
Kredi Finans Faktoring’te Yatırım ve Strateji 

Yöneticiliği görevlerinde bulunmuştur. Son-
rasında sırasıyla GIDASA Sabancı Gıda Sa-
nayi A.Ş.’de Bütçe ve Hazine Müdürü olarak 
Piyale, Saka, Deren ve Ömür markalarının 
Finans ve Bütçe ekiplerine liderlik etmiş,  
BEYMEN & BBA’da Finans ve Dış Ticaret 
Grup Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür

Emaar Türkiye’den önce DEMSA İç ve Dış Ti-
caret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO 
olarak görev yapan Kotil; satın alma, muha-
sebe, hazine, bütçe ve raporlama ile bun-
lara ek yönlendirme komitesinin bir üyesi 
olarak, şirketin tüm finansal faaliyetlerinden 
sorumlu kişi sıfatıyla; grup için stratejiler 
oluşturmaktan, tüm departmanların stan-
dartlarını ve süreçlerini iyileştirmekten ve 
yeni yatırım alanları bulmak konusunda so-
rumluluk alıp, ilgili ekiplere liderlik etmiştir. 
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ELEKTRONİK POSTALARINIZIN EN 
ÖNEMLİSİ: E-TEBLİGATLAR

EMAAR SQUARE MALL’UN YENİ GENEL 
MÜDÜRÜ BİGE KOTİL OLDU

Hepimizin her gün sıkça kullandığı elekt-
ronik haberleşme araçlarının en başında 
elektronik postalar gelmektedir. Daha zi-
yade iş rutinimizin bir parçasını oluşturan 
bu iletişim vasıtasının hayatımıza getirmiş 
olduğu en önemli değişikliklerden biri ise 
Elektronik Tebligat’tır. 

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerinde 
6099 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik son-
rasında elektronik tebligat yapılmasının önü 
açılmıştır. Son değişikliklerle 6 Aralık 2018 
tarihli Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile 
elektronik tebligatın yapılmasına ilişkin usul 
ve esaslar yeniden düzenlenerek ortaya ko-
nulmuştur. Tebligat Kanunu ve Elektronik 
Tebligat Yönetmeliğe uygun olarak elekt-
ronik ortamda yapılan tebligatlar, Elektro-
nik Tebligat olarak anılır ve Tebilgat Kanu-
nu’nun 5/1. Maddesinde belirtilen gerçek 
ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla 
yapılması zorunludur.

Esasında yasal düzenlemeler 2011 yılına ka-
dar uzanmakta iken, teknolojik alt yapının 
tam ve düzgün işler hale getirilmesi son 
yıllarda gerçekleşmiştir. 7201 sayılı Teb-
ligat Kanunu değiştirilen 7/a maddesi ve 
06.12.2018 tarihinde yayınlanan 30617 sayı-
lı Elektronik Tebligat Yönetmeliğine uyarın-
ca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yü-
rütmek amacıyla PTT A.Ş tarafından kurulan, 
işletilen ve güvenliği sağlanan sistem Ulusal 
Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) olarak 
adlandırılır. Yapılan değişikliklerle, Tebligat 
Kanunu ile “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sis-
temi” arasında uyum sağlanmaktadır. Ayrıca 
adli sicil ve arşiv kayıtlarının temini kolaylaş-
maktadır. 

Elektronik yolla tebligat, Tebligat Kanununa 
göre tebligat çıkarmaya yetkili makam ve 
merciler tarafından UETS üzerinden muha-

taba ait kayıtlı bir elektronik tebligat adre-
sine bildirim yapılması ve bu bildirimin bel-
gelendirilmesini ifade etmektedir. Tebligatı 
çıkarmaya yetkili makam ve merciler sınırlı 
olarak düzenlenmiş olduğundan yalnızca 
kanuni düzenlemeler ile Tebligat Kanunu 
çerçevesine alınabilir. 

UETS, elektronik tebligat mesajını zaman 
damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın 
elektronik tebligat adresine ulaştırır. Gizlili-
ğin sağlanması amacıyla tebliğ edilecek içe-
rik ve ekli dokümanlar, UETS tarafından şif-
relenir ve bunlar ancak muhatap tarafından 
görülür. Gerek UETS içi ve gerekse sistemler 
arası entegrasyon yoluyla yapılan tebligata 
ait delil kayıtları, elektronik tebligat mesajı-
nın tamamının ulaştığı anda üretilir. Elekt-
ronik tebligat adresine elektronik tebligat 
mesajı ulaştığı konusunda bilgilendirilmek 
isteyen muhatap, elektronik posta adresini 
veya kısa mesaj alma özelliği olan bir te-
lefon numarasını PTT’ye bildirir. Elektronik 
tebligat, muhatabın adresine ulaştığı anda 
PTT tarafından muhataba bilgilendirme me-
sajı iletilir. Bu mesaj kısa mesaj alma özelliği 
olan telefona ücreti mukabilinde, elektronik 
posta adresine ise ücretsiz olarak iletilir.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elekt-
ronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 
beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.
Elektronik tebligat uygulamasında, Mü-
kellefler tarafından yanlış bir algı oluşarak 
genellikle “Gelir İdaresi Başkanlığı Tebli-

gatları”nın kontrol edildiği ve “Diğer Kurum 
Tebligatları” kısmına elektronik tebligat ge-
lip gelmediğinin kontrolünün ihmal edildiği 
tespit edilmiştir. 

Oysa sırf bu nedenle itiraz ve diğer kanu-
ni yollara başvuru sürelerinin kaçırılması ve 
hak kaybına uğranması riski son derece bü-
yüktür.

Ticaret Bakanlığı tarafından, 01.04.2021 ta-
rih 31441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği 
(Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ (Sıra No:2) ile; Bakanlık birimleri ta-
rafından yapılacak (Tüketici Hakem Heyet-
leri Dahil) tebligatlarının elektronik ortamda 
yapılmasına yönelik çıkarılan ilk Tebliğ üze-
rinde bazı yasal mevzuat güncellemelerinin 
eklenilerek, Bakanlık isimlerinde de güncel-
lemeler yapılarak, Gelir İdaresi Başkanlığı 
sistemi üzerinden elektronik tebliğ uygu-
lamasına devam edileceği açıklanmıştı. Do-
layısıyla pek çok tebligat çıkarmaya yetkili 
makam ve merci bu yöntem ile muhatap-
larını bilgilendirmeye devam etmektedirler.
Elektronik Tebligat’ı alan taraf açısından son 
derece önemli yasal sonuçların oluşacağı 
göz önünde bulundurularak, tüm elektronik 
tebligatların sıklıkla kontrol edilmesi, hatta 
yukarıda kısaca açıkladığım üzere, bilgilen-
dirilmek amaçlı kısa mesaj alma özelliği olan 
bir telefon numarasının PTT’ye bildirilmesi 
ileride telafisi mümkün olmayan durumların 
yaşanmasına engel olacaktır. 

Gonca Tekeli
Avukat
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KONYA’NIN İLK 5M MİGROS MAĞAZASI 
M1KONYA AVM’DE  

Konya’nın yaşam merkezi M1Konya AVM, marka karmasını genişletmeye devam ediyor. M1Konya AVM, hayata 
geçirdiği yeni işbirliği ile Türkiye’de modern perakendenin öncü markası Migros’u ziyaretçileri ile buluşturacak. 

Yeni açılacak M1Konya AVM Migros Mağazası, Konya’daki ilk 5M Migros Mağazası olacak. 

Geniş marka karması ile Konya ve 
çevresi için kıymetli yaşam mer-
kezi M1Konya AVM, alanında 
önde gelen markalarla yeni işbir-

likleri yapmaya devam ediyor. Son bir yılda 
E-Bebek, Hummel, Siemens Ev Aletleri, Pen-
ti Young ve Starbucks gibi pek çok global ve 
yerel markayı Konyalıların hizmetine sunan 
M1Konya AVM, pandemi sonrası normal-
leşme döneminde de açık ve güvene dayalı 
işbirliği anlayışıyla, güçlü markaları hizmet 
yelpazesine katmaya devam ediyor. 

Bu kapsamda M1Konya AVM’nin değişen 
dinamiklerine uygun olarak perakende sek-
törünün öncü markası Migros ile işbirliği 
yaparak, Konya’nın ilk ve tek 5M Migros 
Mağazasını açan M1Konya, bunda sonraki 
süreçte de yerel ve global arenada öncü 
markalarla Konya’ya değer katacak. 

Bölgenin hem ekonomisine hem de sosyal 
yaşamına önemli bir katma değer sağla-
yan M1 Konya AVM’nin yeni mağazası 5M 
Migros, 3 bin 462 metrekarelik alanıyla ziya-
retçilerini bekliyor. 

“Konya’ya değer katıyor, işbirliklerimizi 

genişletiyoruz…”

Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde 
güvene dayalı işbirliklerinin çok önemli ol-
duğunu belirten M1 Konya AVM Müdürü 
Kağan Cangil, FİBA Commercial Properties 
iştiraki FİBA CPM yönetimindeki M1Konya 
AVM’de bölge halkına kaliteli bir alışveriş 
hizmeti sunmanın en büyük öncelikleri ol-
duğunu ifade etti. Cangil, “Misafirlerimiz 
nezdinde çözüm odaklı yaklaşımlarımızla 
katma değer üretmek için çalışıyoruz. Bu 
anlamda M1Konya AVM’mizde, bölge hal-
kına sunduğumuz sağlıklı ve kaliteli alışveriş 
deneyimini daha da iyi noktalara taşıyacak 
atılımlar yapıyoruz. Yeni açılan Migros ma-
ğazamıza bütün Konya halkını bekliyoruz. 
Bundan sonraki süreçte de işbirliklerine 
devam edecek ve Konya’ya değer katmayı 
sürdüreceğiz’’ dedi. 

Konforlu ve güvenli alışverişin adresi…

M1Konya AVM Migros Mağazası, haftanın 
6 günü 10.00-21.00, Pazar günü ise 10.00-
17.00 saatleri arasında hizmet verecek. 
Konya’nın toplamda 17’inci Migros Mağa-
zası olan M1Konya AVM Migros Mağazası, 

aynı zamanda da şehrin 5M özelliğindeki 
ilk Migros’u olacak. Toplamda 13 bin 500 
ürünün satışa sunulduğu mağazada; iyi ta-
rım, iyi et ve en iyi kalitede ürünler müşte-
rilere sunulacak. Konya’daki ilk 5M Migros 
Mağazası’na bütün Konyalıları davet eden 
M1Konya AVM, güler yüzlü çalışanlarıyla 
misafirlerine konforlu ve güvenli bir alışveriş 
deneyimi sunuyor. 

AVM, tek kat üzerine kurulu yerleşimi, geniş 
koridorları ve açık otoparkı ile normalleşme 
sürecinde ziyaretçilerini havadar ve sağlıklı 
ortamlarıyla karşılıyor. Ziyaretçilerinin gü-
venlik ve sağlığını en yüksek seviyede gö-
zeten M1Konya AVM, uygulamaya koyduğu 
önlemlerle Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
tarafından verilen COVID-19 Güvenli Hiz-
met Belgesi’ni almaya hak kazanmıştı.

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

SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARIFLER
Boğaz Ağrısı için Bitkisel Destek

Malzemeler

1 parça zencefil
2 dilim limon
2 su bardağı su
Bal

Hazırlanışı ve Kullanılışı

2 su bardağı suya zencefil ve limonu ekleyerek 5 dakika kaynatarak demleyin. 
Ilıkken balla tatlandırıp içebilirsiniz.

Doğal Bronzlaşma için

Malzemeler

6 adet ceviz yaprağı
15 adet yeşil ceviz

Hazırlanışı ve Kullanılışı

Taşla yeşil cevizi dörde bölüp iyice ezelim. 750 gr zeytinyağı koyun. 
6 adet defne yaprağını parçalayarak ekleyin. 9 ay cam şişede 
bekletin.

Karaciğer için Faydalı Tarif

Malzemeler

100 gr yulaf tanesi
3 litre su
200 gr bal

Hazırlanışı ve Kullanılışı

Suyu tencerede kaynatın, sonra yulaf tanelerini 
koyarak kapağı kapalı olarak sıcak ortamda 24 saat 
bekletin. Balı ilave edip günde 3 defa bir bardak için.
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Denize sıfır konumu ve büyüleyici 
mazarası ile ayrıcalıklı bir  dün-
yanın kapılarını aralayan BEY-
MEN Yalıkavak Marina Resort, 1 

Haziran 2021, Salı günü itibariyle 2021 yaz 
sezonuna merhaba dedi. 

Her yıl, dünyaca ünlü markaların en yeni ve 
en gözde tasarımlarıyla yaz kombinlerine 
şıklık katan BEYMEN Yalıkavak Marina Re-
sort, 2021 yazında da BEYMEN Collection ve 
Academia’nın yanı sıra   Alexander McQue-
en, Balenciaga, Balmain, Brunello Cucinelli, 
Etro, Dolce&Gabbana, Aquazurra, Emilio 
Pucci, Off White ve Versace’nin aralarında 
yer aldığı pek çok dünya markasının en yeni 
koleksiyonlarını aynı çatı altında modase-
verlerle buluşturuyor. 

Çiçek desenlerinden geometrik grafik bas-
kılara, bohem tasarımlardan feminen mo-
dellere her zevke uygun mayo, bikini ve 
kaftan alternatifleri ile Marysia, Elena Makri, 

BEYMEN YALIKAVAK MARİNA 
RESORT’TAN  YAZA MERHABA…

Lisa Marie Fernandez, Love Shack Fancy, 
Oseree, Rococo Sand ve Sir The Label’ın 
aralarında yer aldığı 2021 yazının gözde 
markaları mayo ve plaj koleksiyonları tatil 
kombinlerinize eşlik etmek üzere BEYMEN 
Yalıkavak Marina Resort’ta sizleri bekliyor.

Missoni Home, Marricreo, Mario Luca Gi-
usti, Baci Milano, Acqua di Parma gibi ünlü 
markaların ev koleksiyonlarıyla yaşam alan-
larınıza sofistike bir dokunuş katan BEYMEN 
Yalıkavak Marina Resort, niş parfüm dünya-
sının favori markaları Creed, Frederick Mal-
le, Parfums de Marly, MFKurkdijian, Acqua 
Di Parma’nın etkileyici esanslarıyla da unu-
tulmaz bir yaz müjdeliyor.

Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayların-
da hizmet verecek olan BEYMEN Yalıkavak 
Marina Resort, Haziran ayı boyunca her gün 
10:00-21:00 saatleri arasında açık olacak  
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Fatma FİDAN
Uzm.Diyetisyen

ŞOK DİYETLER = HAZİN SONLAR

Yaz ayının gelmesi ile, fazla kilolarından 
kurtulmak isteyenler için çözüm arayışları 
başladı.. 

Çok kısa sürede  hızlı şekilde ağırlık kaybına 
neden olan çok düşük enerjili diğer adıyla 
şok diyetler uygulamak, bireye özgü olma-
yan dergi, internet ve gazetelerde yayınla-
nan diyet programlarına itibar etmek, Tek 
tip diyetleri uygulamak, vücutta su kaybına 
neden olan idrar sökücü ot ve çay kullan-
mak, zayıflattığı ileri sürülen ilaçları kullan-
mak, Akupuntur ile birlikte açlık diyetleri 
yapmak, kan grubu diyetleri uygulamak, 
protein ağırlıklı beslenme tarzını benimse-
mek kalbimiz başta olmak üzere ve birçok 
hayati organ sistemimize zarar verdiği bi-
limsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. 

Bilinçsizce uygulanan düşük kalorili diyet-
ler, ölüme kadar gidebilecek ciddi tablolara 
neden olabilmektedir. 

Ancak şok olarak nitelendirdiğimiz bu di-
yetler, tansiyon dengesizliklerine ve vücu-
dun elektrolit (sodyum, potasyum)  denge-
sinin bozulmasına neden olarak kalp ritim 
problemlerine yol açabilir. Ritim bozuklu-
ğunun Nefes darlığı, çarpıntı, baş dönme-
si, göz kararması gibi belirtileri görülebilir. 
Uzun süre açlık, kan basıncı ve kan şekeri 
düzensizliklerine neden olup kalp krizine 
yol açabilir.
Bu şok diyetlerin kalp üzerindeki etkisi diyet 
sonlandıktan sonra ortaya çıkar. Şok kilo 
vermenin ardından şok kilo alımı kalp krizi 
riskini arttırdığı çeşitli bilimsel kaynaklarda 
yer almaktadır. 

Sık bir şekilde şok diyetler yapmak kara-

ciğerde bulunan glikojen depolarını azalt-
maktadır. Eski beslenme alışkanlıklarına 
tekrar dönüldüğünde karaciğer ekstradan 
efor sarf ederek depoların yenilenememe-
sine olanak sağlar. Sık şekilde şok diyet tek-
rarlanıyorsa karaciğer bu duruma daha fazla 
dayanamaz ve karaciğer yağlanması başlar.
Özellikle sadece protein ağırlıklı beslenilen 
popüler diyetlerde, kişilerde yüksek oranda 
karaciğer rahatsızlıkları görülür. Alınan fazla 
protein karaciğer ve böbrek üzerinde yük 
oluşturduğu gibi, gerekenden çok fazla et 
ve süt tüketimi ile birlikte alınan yağlarda 
karaciğerde tahribata neden olmaktadır.

Şok diyetlerde vücut azalmış olan kalorinin 
yerine kaslarda ve karaciğerde depolanmış 
olan glikojen depolarını kullanmaktadır. 
Enerji kaynağı olan glikojeni kullanması ile 
birlikte vücutta su kayıpları yaşanmaktadır. 
Bu şekilde kilo verdiren diyetin kalıcı hasar-
lar bırakabileceği gibi ölümcülde olabilir.

Düzensiz kilo alıp vermenin sonucunda 

oluşan kalıcı kilo fazlalığı, kandaki gliko-
zu hücrelere ulaştırmakla görevli insülin 
hormonun işini zorlaştırır. Bu tekrarlayan 
bir duruma dönüşürse insülin direnci baş 
gösterir. İnsülin direnci ise tip 2 diyabetin 
başlıca nedenidir. Hızlı kilo vermeye çalı-
şırken şeker hastası olabilirsiniz.

Uzun süreli açlık, midede gastrit ve yanma 
gibi sorunları da beraberinde getirmekte-
dir. Özellikle mevsim geçişlerinde uygu-
lanan şok diyetlerin sonucunda görülen 
kansızlık, saçların güçsüzleşmesiyle birlik-
te hızla dökülmesine neden olmaktadır.
 
Kontrollü kilo kaybı ve dengeli beslenmek 
önemli,  Bütün bu olumsuz etkilerden ko-
runmak için şok diyetler tercih edilmemeli, 
uzun vadede ve kontrollü olarak düzenli 
kilo kayıpları ve yaşam tarzı değişikliği he-
deflenmelidir. Diyet programı, bir beslen-
me ve diyet uzmanı ile birlikte düzenlen-
meli, uygun bir egzersiz programı desteği 
ile kilo kaybı kalıcı olması sağlamalıdır.
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THE BODRUM EDITION EŞSİZ LEZZETLERİYLE BU SEZON BÜYÜLEYİCİ BİR
 GASTRONOMİ DENEYİMİ SUNUYOR

Türkiyenin ve dünyanin en özel lezzetlerini bir araya getiren the bodrum edition’da sezonun en farkli 
hissettiren tatili sizi bekliyor… bu yaz ödüllü şef diego muñoz’un liderliğinde  “brava”, şef osman 

sezener’in yorumuyla “kitchen bodrum”, füzyon japon lezzetleri ve spesiyalleri ile “inari omakase” the 
bodrum edition’in yeniliklerinden sadece birkaçı.

Türkiye’nin büyüleyici Turkuaz Kıyısında yer 
alan Ian Schrager'in Marriott International iş 
birliği ile açılan ve Türk yeme - içme dün-
yasına yenilikçi bir bakış açısı getiren The 
Bodrum EDITION, geçtiğimiz Nisan ayında 
kapılarını misafirlerine açtı. Bölgede benzeri 
olmayan, özgün bir yeme - içme ve eğlen-
ce programıyla sezona merhaba diyen The 
Bodrum EDITION, bu sezon bir kez daha 
en özel anların ve dünya mutfaklarına ilgi 
duyan tatilcilerin vazgeçilmez adresi haline 
dönüşecek. 

Yenilikçi şeflerle enfes lezzetlerin adresi

Yaz mevsiminin en önemli duraklarından 
biri olan The Bodrum EDITION konukları-
na bölgede benzeri olmayan, özgün yeme 
- içme ve eğlence programıyla özel bir ta-
til yapma imkanı sağlıyor. Ünlü şef Diego 
Muñoz'un imzasını taşıyan Peru ve Latin 
Amerika konseptli “BRAVA”, Osman Se-
zener şefliğinde modern Ege ve Anadolu 
mutfağı ile “Kitchen Bodrum” ve Morena 
içerisine Asya Füzyon spesiyaliteleri ile pop-
up olarak dahil olan “İnari Omakase” ile yeni 
sezonda farklı deneyimler sunuyor.

En taze yerel ürünleri hazırlanan eşsiz bir 
menü

Eşsiz yemek deneyimleri sunan ödüllü şef 
Osman Sezener, misafirleriyle bu sezon 
yerel esintiler eşliğinde The Bodrum EDI-
TION’ın keyifli sofralarında buluşuyor. En 
taze yerel ürünlerle hazırlanan menünün 
öne çıkan lezzetlerinin başında ise Şampan-
ya ve Kaküle soslu Deniz Mahsullü Canne-
loni, Bottarga ve Single Malt Viski eşliğin-
de Linguine ve Hurma püresiyle ve tarçınla 
tatlandırılmış Dana Kaburga, Keşkek geliyor.

İnari Omakase Pop Up lezzet çeşitliliği ile 
favori bir mekana dönüşecek

Japon lezzetlerini içeren enfes bir menü 
sunumuyla İnari Omakase Pop Up Uzakdo-
ğu’nun tanıdık lezzetlerinin yanında,  yaratı-
cı menüsü ve kendi spesiyalleriyle favori bir 
mekana dönüşecek. Soya kağıdı, tempura 
karides, avokado ve çıtır patates, trüf mayo-
nez ile hazırlanan “Kirohana Roll”, tempura 
karides, salatalık, acılı ton balığı, mango, 
avokado “Egekaı Roll” ve tempura mısır, 
trüf mayonez ile hazırlanan “Corn Kakiage” 

İnari Omakase Pop Up’ın lezzet çeşitliliğini 
gösteren lezzetlerden bir kaçı. 

Özel kabanalarda, beyaz kumlar üzerin-
de bir tatil

Ege Denizi’nin sonsuz maviliğine eşlik eden 
özel EDITION kokteyller, klasik lezzetlere 
eşlik eden gurme tatlar ve taze içecekler, 
eğlence, müzik ve sanatla birleşerek Mo-
rena Beach'teki heyecan verici yenilikler 
bu sezon ziyaretçilerin daha da keyifli va-
kit geçirmesine imkan sağlayacak. Morena 
Beach bu sezon özel kabanalarda, beyaz 
kumlar üzerinde, el yapımı kokteyller ve 
açık havada yemek yemenin tadını çıkarabi-
lecekleri şekilde tasarlandı. Otelin konukları 
aynı zamanda EDITION'ın meditasyon orta-
ğı INSCAPE ile meditasyon, her gün verilen 
ücretsiz yoga dersleri,  spa deneyimi ve yat 
gezileri dahil olmak üzere tüm diğer hiz-
metlerin keyfini sürecek. 

Sosyal mesafe kuralları ve hijyen önlem-
leri en üst seviyede

Güvenli turizm sertifikasına sahip olan ve 
sosyal mesafe ve temizlik protokolleri ile vi-
rüs riskini minimuma indirmeyi hedefleyen 
The Bodrum EDITION’da temizlik görevlileri 
Nano teknolojiye sahip sertifikalı anti bak-
teriyel Clean Seal temizlik ürünleri ve ULV 
makinaları kullanıyor. Odalar bir sonraki mi-
safirlerine teslim edilmeden önce mutlaka 
24 saat bekleniyor. Otelde bütün çalışanlar 
aralarında en az bir buçuk metre olacak şe-
kilde sosyal mesafe kurallarına uyuyor.
Maske ve tek kullanımlık eldivenlerle hizmet 
veren görevlilerin desteğiyle maksimum hij-
yen kurallarına uygun olarak konuklarını 
ağırlayan The Bodrum EDITION, odaların-
dan, restoranlarına, plajından asansörlerine 
kadar tüm ortak alanlarda maksimum sevi-
yede hijyen önlemlerini arttırdı.

Osman SezenerOsman Sezener
ŞefŞef
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Taylan KÜMELİ
Sağlıklı Beslenme ve

Diyet Uzmanı

SAĞLIKLI BIR CILT IÇIN TÜKETMENIZ GEREKEN 12 BESIN

Hepimizin bildiği gibi beslenme sağlık 
için önemlidir. Sağlıksız bir diyet meta-
bolizmanıza zarar verebilir, kilo almanıza 
neden olabilir ve hatta kalbiniz ve kara-
ciğeriniz gibi organlara zarar verebilir. 
Ama yedikleriniz başka bir organı da, cil-
dinizi etkiler. Bizler diyet ve vücut hakkın-
da daha fazla şey öğrendikçe; yedikle-
rinizin, cildinizin sağlığını ve yaşlanmasını 
önemli ölçüde etkileyebileceğini gide-
rek daha çok söyler olduk. Şimdi cildini-
zi sağlıklı tutmak için en iyi 12 yiyeceğe 
birlikte göz atalım. 

1. Yağlı Balık
 
Somon, uskumru ve ringa balığı gibi yağlı 
balıklar sağlıklı ciltler için mükemmel yiye-
ceklerdir. Cilt sağlığını korumak için önemli 
olan, zengin omega-3 yağ asitleri kaynak-
larıdır. Omega-3 yağ asitleri cildin kalın, es-
nek ve nemli kalmasına yardımcı olmak için 
gereklidir. Omega-3 yağ asidi eksikliği cildin 
kurumasına neden olabilir. 

2. Avokado
 
Avokado, sağlıklı yağlar bakımından zen-
gindir. Bu yağlar, cildinizin sağlığı da dahil 
olmak üzere vücudunuzdaki birçok işleve 
fayda sağlar. Cildin esnek ve nemli kalmasına 
yardımcı olmak için bu yağlardan yeterince 
almak çok önemlidir. 

3.Ceviz

Sağlıklı ciltler için mükemmel birçok özelliğe 
sahiptir. Vücudunuzun kendi kendine yapa-
mayacağı yağlar olan temel yağ asitleri için 
iyi bir kaynaktır. Aslında, hem omega-3 hem 
de omega-6 yağ asitleri bakımından, diğer 
pek çok kuruyemişten daha zengindirler. 
Omega-6 yağları açısından çok yüksek bir 
diyet, cildinizdeki sedef hastalığı gibi iltihaplı 
durumlar da dahil olmak üzere iltihaplanma-
yı teşvik edebilir. 

4. Ayçiçeği Tohumları

Genel olarak, kabuklu yemişler ve tohumlar 
cildi güçlendirici besinlerin iyi kaynaklarıdır. 
Ayçiçeği tohumları mükemmel bir örnektir. 
28 gram ayçiçeği tohumu, E vitamini için 
günlük değerin % 49'unu, selenyum için % 
41'ini, çinko için % 14'ünü ve 5.5 gram pro-
teini içerir.

5. Tatlı Patates
 
Beta karoten, bitkilerde bulunan A vitaminin 
öncül maddesidir. Provitamin A olarak işlev 
görür, bu da vücudunuzda A vitaminine dö-
nüştürülebileceği anlamına gelir. Beta karo-
ten havuç, ıspanak ve tatlı patates, portakal 
gibi meyve ve sebzelerde bulunur. Tatlı pa-
tates mükemmel bir kaynaktır.

6. Kırmızı veya Sarı Dolmalık Biber
 
Tatlı patates gibi, dolmalık biberler de vü-
cudunuzun A vitaminine dönüştürdüğü 
mükemmel bir beta karoten kaynağıdır. Bir 
fincan (149 gram) doğranmış kırmızı dol-
malık biber, A vitamini için günlük değerin 
% 156'sına eşdeğerdir. Aynı zamanda en iyi 
C vitamini kaynaklarından biridir. Bu vitamin, 
cildi sıkı ve güçlü tutan kolajen proteini oluş-
turmak için gereklidir. Tek bir bardak (149 
gram) dolmalık biber, C vitamini için günlük 
değerin etkileyici bir % 211'ini sağlar. 

7. Brokoli
 
Brokoli, çinko, A vitamini ve C vitamini da-
hil olmak üzere cilt sağlığı için önemli olan 
birçok vitamin ve mineralle doludur. Aynı 
zamanda beta karoten gibi çalışan bir ka-
rotenoid olan lutein içerir. Lutein, cildinizin 
kurumasına ve kırışmasına neden olabilecek 
oksidatif hasardan korumaya yardımcı olur. 
Ancak brokoli çiçekleri ayrıca bazı etkileyici 
potansiyel faydalara sahip olan, sülforafan 
adı verilen özel bir bileşik içerir. Bazı cilt kan-
seri türleri de dahil olmak üzere kanser ön-
leyici etkileri bile olabilir. Sulforaphane aynı 
şekilde, cildinizin güneş ışınlarından zarar 
görmesine karşı güçlü bir koruyucu ajandır. 
İki şekilde çalışır: Zararlı serbest radikalleri et-
kisiz hale getirmek ve vücudunuzdaki diğer 
koruyucu sistemleri açmak.

8. Domates
 
Domates harika bir C vitamini kaynağıdır 
ve likopen dahil olmak üzere tüm ana ka-
rotenoidleri içerir. Beta karoten, lutein ve 
likopenin cildinizi güneşin neden olduğu 
hasara karşı koruduğu gösterilmiştir. Ayrıca 

kırışmayı önlemeye yardımcı olabilirler. Do-
mates, karotenoidler açısından zengin olduğu 
için, sağlıklı cildi korumak için mükemmel bir 
besindir. Domates gibi karotenoid açısından 
zengin yiyecekleri peynir veya zeytinyağı gibi 
bir yağ kaynağıyla eşleştirmeyi düşünün. Yağ, 
karotenoidlerin emilimini artırır .

9. Soya
 
Soya, vücudunuzdaki östrojeni taklit edebilen 
veya engelleyebilen bir bitki bileşiği kategorisi 
olan izoflavon'ları içerir. İzoflavon'lar, cildiniz 
de dahil olmak üzere vücudunuzun çeşitli böl-
gelerine fayda sağlayabilir. Orta yaşlı kadınları 
içeren küçük bir çalışma, 8-12 hafta boyunca 
her gün soya izoflavon yemenin ince kırışıklık-
ları azalttığını ve cilt elastikiyetini iyileştirdiğini 
buldu. Menopoz sonrası kadınlarda soya ayrı-
ca cilt kuruluğunu iyileştirebilir ve kolajeni ar-
tırabilir, bu da cildinizin pürüzsüz ve güçlü kal-
masına yardımcı olur. Bu izoflavon'lar yalnızca 
vücudunuzdaki hücreleri hasardan korumaya 
yardımcı olmakla kalmaz; aynı zamanda cildi-
nizi güneşin UV radyasyonundan da korur ; bu 
da bazı cilt kanseri riskini azaltabilir

10. Bitter Çikolata
 
Çikolata yemek için bir nedene daha ihtiyacı-
nız varsa, işte burada: Kakaonun cildiniz üze-
rindeki etkileri oldukça olağanüstü. Her gün 
6-12 hafta antioksidan bakımından zengin bir 
kakao tozu tükettikten sonra, bir araştırmada-
ki katılımcılar daha pürüzsüz bir cilt deneyimi 
yaşadı. Derileri de daha az pürüzlü ve pulluy-
du, güneş yanığına karşı daha az duyarlıydı ve 
daha iyi kan akışına sahipti. 

11. Yeşil Çay
 
Yeşil çay cildinizi hasara ve yaşlanmaya karşı 
korumaya yardımcı olabilir. Yeşil çayda bu-
lunan güçlü bileşiklere kateşin adı verilir ve 
cildinizin sağlığını çeşitli şekillerde iyileştirme-
ye çalışır. Diğer antioksidan içeren yiyecekler 
gibi, yeşil çay da cildinizi güneşin zararların-
dan korumaya yardımcı olabilir. 

12. Kırmızı Üzüm
 
Kırmızı üzüm, kabuğundan elde edilen bir 
bileşik olan resveratrol içermesiyle ünlüdür. 
Resveratrol, aralarında yaşlanmanın etkilerini 
azaltan çok çeşitli sağlık yararları ile tanınır. 
Test tüpü çalışmaları, cilt hücrelerine zarar ve-
ren ve yaşlanma belirtilerine neden olan za-
rarlı serbest radikallerin üretimini yavaşlatma-
ya da yardımcı olabileceğini göstermektedir. 
Kırmızı üzümün yanı sıra çilek tüketimini de 
artırmalısınız.
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Gücünü zarafetinden alan Vakko Mare, 
plaj ve şehir modasında 2021 koleksiyo-
nuyla cesaret, renk ve ilham katıyor. 
Her biri eşsiz parçalardan oluşan Vakko 
Mare yazın tazeliğini, canlı ve yeniden 
başlamaya güç veren bir enerjiyle bu-
luşturuyor.
 
Vakko Mare 2021 koleksiyonu, sezonun öne 
çıkan gündelik yaşam ve plaj tasarımlarını 
kendine has zarif çizgileri ile yorumluyor. 
Sezonun sportif, modern, romantik ve güç-
lü tasarımlarını özel bir seçkide buluşturan 
Vakko Mare, bu sezonda ilk kez kendi mar-
ka imzalı tasarımlarıyla da öne çıkıyor. Vak-
ko Mare imzalı özel koleksiyonunda keten 
ve pamuk kumaşlardan kaftan, elbise, göm-
lek, etek, şort ve ayrıca mayo ve bikiniden 
oluşan tasarımlar yer alıyor.

Vakko Mare; Adriana Degreas , Agua de 
Coco, Juan de Dios gibi markaların bikini 
ve mayoların yanı sıra kaftan, elbise, bluz, 
etek, tulum, pantolon aksesuar olarak şap-
ka, çanta, sandalet gibi ürün gruplarından 
oluşan her stile hitap eden göz alıcı şık bir 
seçki sunuyor. Sezonun öne çıkan fırfırlı, tek 
parça mayoları, derin V yakalı mayolar ve 
büstiyer havasındaki bikini üstleri, “cut out” 
diye adlandırılan kesik modeller, yüksek bel 
ve kemerli mayolar, önden bağlamalı biki-
niler, sportfif şık ürünler, yaza hareket ve 
canlılık getiriyor. Ayrıca modern ve zaman-
sız şıklık, bohem ve rahat tarzda ürünlerli bir 
arada sunan Vakko Mare tüm zevklere hitap 
ediyor.

Sezonda yer alan soft renkler ve romantik 
desenler ile tasarımlara daha feminen bir 
hava katıyor. Tasarımlarda sezonun vaz-
geçilmezi göz alıcı parlak renkler yenilikçi 
desenler ile birleşerek heyecan verici tasa-
rımlar ortaya çıkarıyor. Fraklı stillere uyum 
sağlayan mavinin her tonu, doğanın canlı 
yansıması yeşil ve sarılar, tropik bir roman-
tizmi yansıtan toprak tonları sezonun canlı-
lığını yansıtıyor.

Vakko Mare’nin eşssiz koleksiyonları Vakko 
Mare Zorlu , Vakko Mandarin Oriental Bod-
rum, Vakko Mare Bodrum Yalıkavak Marina, 
Vakko Loft Bodrum ,Vakko Mare Caresse 
Bodrum, Vakko Home & Mare Çeşme Ma-
rina, Vakko Home & Mare Göcek, Vakko 
Maxx Royal ve www.vakko.com’da  moda 
tutkunlarıyla buluşuyor.

VAKKO MARE İMZASI İLK KEZ 
SEZON TASARIMLARINDA
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Sağlık & Motto

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

PANDEMI HAREKET ETMEYI UNUTTURDU
Bir yılı aşkın süredir yaşadığımız pandemi süreci hareket etmeyi unutturdu. 
Vaktin çok büyük bir bölümünün evde ve neredeyse hiç hareket etmeden 
geçirildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uz-
manı, Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı, “Omurga sağlığımız ve kemiklerimi-
zin sertliklerinin devamı için hareket şart. Dolaşım ve solunum sistemimiz ev 
içindeki hareket yetersizliğinden olumsuz etkilenebilir. Yaşamın her alanında 
fiziksel aktivite önemli. Sadece kemik ve omurga sağlığımızı değil, bizi pek 
çok hastalıktan da koruyan düzenli fiziksel aktivite ihmal edilmemeli” dedi.

Omurga sağlığı ve kemiklerimizin sertlik-
lerinin devamı için hareket şart. Saatlerce 
aynı pozisyonda kalmanın önümüzdeki dö-
nemde birçok sağlık sorununa neden ola-
bileceğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi 
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kay-
ropraktist Prof. Dr. Semih Akı, “Kas, eklem 
ve kemik yapımızın yaşamsal ana kaynağı 
uygun hareket, spor ve egzersizdir. Eklem 
hareket açıklığını korumak, eklem kıkırda-
ğını beslemek, kasları kuvvetlendirmek ve 
bağların esnekliğini devam ettirmek için ha-
reket etmeliyiz. Bu nedenle 10-15 dakikada 
bir hareket etmek ve pozisyon değiştirmek 
çok önemli” önerisinde bulunarak herkesi 
hareket etmeye çağırdı.

Her yaşa farklı egzersiz

Çocuklara yönelik oyun tarzında egzersizle-
rin, gençlere yönelik sportif aktivite içeren 
egzersizlerin, ileri yaşlarda ise daha çok ek-
lem, kas ve kemikleri korumaya yönelik den-
ge ve koordinasyonu artıran egzersizlerin 
tercih edilmesinin doğru olduğunu vurgula-
yan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, 
Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı, “Eklem 
hareket açıklığını, eklem bağlarının ve kasla-
rın esnekliğini, ekran başında çalışanlar için 
boyun, sırt ve bel sağlığını koruyan egzersiz-
lerin tercih edilmesi daha sağlıklıdır. Özellik-
le esnekliği artırıcı egzersizler bu aşamada 
önemli. Dolaşım ve solunum sistemimizin, 
ev içindeki hareket yetersizliğinden olumsuz 
etkilenebileceğini unutmamalıyız” dedi.

Günde 3 kez, 10-15 dakika hareket edilmeli
Prof. Dr. Semih Akı, günde 3 parti halinde 
10-15 dakikalık, tüm eklem gruplarına yö-
nelik eklem hareketini, kas kuvvetini, bağla-
rın esnekliğini ve dengeyi korumaya yönelik 
olarak örnek program paylaştı: 

•Omuzlarınızı gevşeterek yavaşça yukarı 

kaldırıp indirin. 

•Her iki elinizi ensenizde birleştirin ve kürek 
kemiklerinizi birbirine değeceklermiş gibi 
yaklaştırın. Bu şekilde 10-15 saniye kalın. 

•Her iki elinizi belinizde birleştirin ve kürek 
kemiklerinizi birbirine değeceklermiş gibi 
yaklaştırın, bu şekilde 10-15 saniye kalın. 

•Ellerinizi birleştirin ve her iki kolunuzla, 
gövdenizi öne doğru bükerek kollarınızı yere 
paralel hale getirin, 10-15 saniye bu şekilde 
kalın. 

•Her iki elinizi kalçanızda birleştirin ve kürek 
kemiklerinizi birbirine değeceklermiş gibi 
yaklaştırın, bu şekilde 10-15 saniye kalın. 
•Başınızı yavaş bir şekilde öne doğru eğin ve 
bu şekilde 10-15 saniye kalın. 

•Başınızla aynı hareketi arkaya, sağa ve sola 
döndürerek tekrarlayın. 

•Ellerinizi birleştirin ve her iki kolunuzu aça-
rak yukarı doğru esneyin, bu şekilde 10-15 
saniye kalın. 

•Bir elinizi belinize koyun, diğer kolunuzu 
uzatın ve elinizin belde olduğu tarafa doğru 
eğilin, bu şekilde 10-15 saniye kalın, sonra 
diğer tarafa tekrarlayın. 

•Her iki elinizi diğer taraf omzunuzu kavra-
yacak şekilde gövdenize dolayın, bu şekilde 
10-15 saniye kalın.

Esneme ve gevşeme hareketleri

Boyun ve omuz için 

Boynunuzu esnetmek için, kafanızı sola çevi-
rin. 5 saniye boyunca bu pozisyonda kalın ve 
sonra sağa çevirerek 5 saniye de bu pozis-
yonda kalın. Kafanızı öne doğru eğip çevirin. 
Daha sonra aynı hareketi sağa doğru tekrar 
edin ve her birini 5’er kez uygulayın. 

Boyun ve omuzlar için kollarınızı kaldırma-
dan yanlarda tutarak omuzlarınızı kaldırın 
(omuz silkme gibi) ve 5 saniye boyunca böy-

le kalın. Bu hareketi 5 kez tekrar edin. 

Bel ve sırt için 

Oturur vaziyette dimdik durun yavaş yavaş 
üst gövdenizle dizlerinize doğru eğilin. Kol-
larınızı kalçalarınıza doğru sarın. Derin nefes 
alarak 20 saniye bu pozisyonda kalın. Daha 
sonra normal oturma pozisyonunuza geri 
dönün. Bu hareketi 5 kez tekrarlayın. 

Oturur pozisyonda ellerinizi sırtınızın alt bö-
lümüne yerleştirin ve beliniziden yavaşça ge-
riye doğru esneyin. 10 saniye bu pozisyonda 
kalın ve aynı hareketi 5 kez tekrarlayın. 

Dik pozisyonda ellerinizi kalçalarınızın üzeri-
ne koyun ve sola doğru eğilin. 5 saniye bo-
yunca poziyonunuzu koruyun. Dik konuma 
geldikten sonra aynı hareketi sağ tarafa eği-
lerek tekrar edin. Hareketi her bir yöne 5’er 
kez tekrar edin. 

Bacaklar için 

Otururken ayaklarınızın parmak uçlarına ba-
sarak topuklarınızı havaya kaldırın. 10 saniye 
boyunca bu şekilde tutun ve bırakın. Daha 
sonra parmaklarınızı yukarı doğru kaldırın. 
Bu hareketi 10’ar kez tekrar edin.

+65 yaş için egzersiz önerileri

Hareketsizlik ve kas kuvvet kitlesinin azal-
ması, özellikle ileri yaş için de ciddi bir risk 
unsuru. COVID-19 nedeniyle uzun süredir 
evde kalan 65 yaş ve üzeri her bireyin, evdeki 
hareketsizlik nedeniyle dolaşım ve solunum 
sorunları yaşayabileceğini unutmamalıyız. 
Bu doğrultuda da 65 yaş ve üzerinde olanlar 
sokağa çıktıklarında, yokuş olmayan düz bir 
yolda ortalama yarım saat yürüyüş yapabi-
lir. Halsizlik ya da nefes darlığı gibi yürüyüşe 
bağlı herhangi bir rahatsızlık hissedilmesi 
durumunda ise yürüyüşü bitirmeliler. Yürü-
yüşün esneme hareketiyle sonlandırılması 
faydalı olacaktır. Yürüyüşün yanı sıra eklem, 
kas, kemik korumaya yönelik denge ve ko-
ordinasyonu artıran egzersizlere, solunumu 
sağlayan diyaframa, göğüs kafesine yönelik 
egzersizlere de önem verilmeli.
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Doç. Dr. İlker Tinay
Üroloji Uzmanı ve Üroonkoloji Merkezi 

Direktörü 

SIGARA MESANE KANSERI RISKINI 6 KAT
 ARTTIRIYOR

İdrar kesesi olarak bilinen mesane, kanserin geliştiği organlardan 
biri. Mesane kanserinin dünyada 100 bin kişiden 9’unda görüldü-
ğünü, Türkiye’de ise görülme sıklığının yıllar içinde arttığını belirten 
Anadolu Sağlık Merkezi Üroloji Uzmanı ve Üroonkoloji Merkezi Direk-
törü Doç. Dr. İlker Tinay, “Böbreklerden idrar yolu aracılığıyla gelen 
idrarı depolamakla görevli olan mesanenin iç yüzeyinden kaynak-
lanan kötü huylu tümörlerle ortaya çıkan mesane kanseri genel 
olarak daha yaşlı kişilerde ortaya çıkan bir kanser türü olsa da son 
yıllarda 40 yaş altındaki genç nüfusta da önemli bir artış görülü-
yor. Sigara, mesane kanserini ortaya çıkaran en önemli faktör. Bu 
gerçeği bilip sigara alışkanlığını devam ettirmek, mesane kanseri 
gelişimi açısından 6 kat daha fazla risk altında olmakla eşdeğer” 
açıklamasında bulundu.

Mesane kanserinin tüm dünyadaki erkek 
nüfusta rastlanan kanserler arasında 7., her 
iki cinsiyet birlikte değerlendirildiğinde en 
sık rastlanan kanserler içinde 11. sırada ol-
duğunun altını çizen Anadolu Sağlık Mer-
kezi Üroloji Uzmanı ve Üroonkoloji Merkezi 
Direktörü Doç. Dr. İlker Tinay, “Sağlık Ba-
kanlığı’nın Sağlık İstatistikleri Yıllığı’na göre 
Türkiye’deki erkek nüfusta saptanan kan-
serler arasında mesane kanseri yüzde 8’lik 
oranla 3. sırada geliyor ve erkeklerde kadın-
lara kıyasla daha yaygın görülüyor. Genel 
olarak daha yaşlı kişilerde ortaya çıkan bir 
kanser türü ancak son yıllarda 40 yaş altın-
daki genç nüfusta da daha sık görülmeye 
başlandı” dedi.

En sık görülen belirti idrarda kan ve ağrı

Hastalığa ait en sık görülen belirtinin idrar-
da kan görülmesi ve buna bazen eşlik eden 
ağrı olduğunu söyleyen Doç. Dr. İlker Tinay, 
“Kanama sürekli olabileceği gibi aralıklı ola-
rak da kendini gösterebiliyor. Hastalıkla iliş-
kili olabilecek diğer bazı belirtiler ise idrar 
yapma sırasında ağrı, çok sık idrara çıkma 
ve aniden başlayan idrara çıkma ihtiyacıdır” 
şeklinde konuştu. 

Temel risk faktörü sigara kullanımı

Mesane kanserinde bilinen iki temel risk 
faktörünün olduğunun altını çizen Doç. Dr. 
İlker Tinay, “Tütün ürünleri ve bu ürünlerin 
dumanına maruziyet en temel risk faktörü. 
Araştırmalara göre hastaların neredeyse 
yarısında sigara kullanımı önemli bir sebep. 
Öyle ki, tütün ve tütün ürünleri tüketenler, 
kullanmayanlara göre mesane kanseri geli-
şimi açısından 6 kat daha fazla risk altında. 

Ayrıca iş ortamında solunum yoluyla kimya-
sallara maruz kalmak da mesane kanseri için 
bir risk faktörü” dedi. Tinay, mesane kanse-
rinin ortaya çıkması için belirgin bir genetik 
bozukluk henüz saptanmamış olsa da, son 
zamanlarda yapılan çalışmalara göre, ailede 
mesane kanseri varlığının aile bireyleri açı-
sından bir risk faktörü olduğunu söyledi.

İdrarda kan görülmesi durumunda he-
men doktora başvurulmalı

Herhangi bir belirti göstermeyen sağlıklı ki-
şilerin, mesane kanserinin erken işaretlerini 
taşıyıp taşımadıkları açısından incelenmeleri 
için kullanılabilecek güvenilir bir tarama tes-
tinin henüz olmadığını söyleyen Üroloji Uz-
manı ve Üroonkoloji Merkezi Direktörü Doç. 
Dr. İlker Tinay, “Mevcut test yöntemleri, id-
rara dökülen kanser hücrelerine ait ürünleri 
belirlemeye yönelik ve şu an için mesane 
kanserinin tanısını koymakta yetersiz ka-
lıyor. Bu nedenle, herhangi bir zamanda 
idrarında kan gören kişilerin olası mesane 
kanseri tanısı açısından ileri incelemeler için 
üroloji uzmanına başvurmaları son derece 

önemli. Tanıya yönelik yapılan temel ince-
leme, sistoskopi dediğimiz endoskopik bir 
işlem. Eğer mesane içinde kitle saptanırsa, 
bu kitleden örnekleme yapılarak ilerleniyor” 
dedi.

Tedavi hastanın durumuna göre belirleniyor
Mesane kanseri tedavisinde de tıpkı diğer 
kanser türlerinde olduğu gibi tümörün evre-
sine, derecesine, hastanın genel durumuna 
ve hastaya bağlı diğer bazı faktörlere göre 
yol alındığını hatırlatan Doç. Dr. İlker Tinay, 
“Mesane kasına ilerlememiş hastalıkta uy-
gulanacak tedavi yöntemleri; endoskopik 
girişimler, mesane içine kemoterapi ya da 
bağışıklık tedavisi uygulamalarıdır. Mesane 
kasına ilerlemiş ancak metastaz yapmamış 
hastalıkta radikal sistektomi olarak tanım-
lanan, mesanenin alındığı ve bağırsaktan 
mesane yapılan cerrahi girişimler ya da 
radyasyon tedavisi ve kemoterapi gibi te-
davilerin uygulanması söz konusudur. Me-
tastatik mesane kanserinde ise kemoterapi 
ve immünoterapi uygulamalarıyla başarılı 
sonuçlar alındığını söyleyebiliriz” açıklama-
sında bulundu.
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Tuba Örnek
Beslenme ve Diyet Uzmanı 

SAĞLIKLI KILO VERMEK ISTEYENLERE 12 ÖNERI
Pandemi koşulları obezite oranını artırdı. Araştırmalar bu dönemde 
her 10 kişiden 6’sının kilosunun arttığını ve bir kişinin ortalama 6 kilo 
aldığını gösteriyor. Evde geçirilen zamanın artması, spor aktivitele-
rinin sınırlanması ve dengesiz beslenmenin kilo artışını tetiklediğini 
hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba 
Örnek, “Yaz mevsiminin gelmesiyle başlayan hızla kilo verme telaşı 
ile sağlıksız diyetlere yönelim artıyor. Ancak bilinçsiz yapılan diyetler 
metabolizmanın dengesini bozarak tekrar kilo alınmasını kolaylaştırır” 
dedi.  Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, sağlıklı kilo kaybı için 
12 öneri paylaştı. 

Herkesin metabolizmasının farklı olduğu-
nu ve sağlıklı beslenme programının kişiye 
uygun olması gerektiğini belirten Anadolu 
Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Tuba Örnek, “Son dönemde sıkça duydu-
ğumuz glutensiz diyetler, ketojenik diyetler 
gibi özel durumlara uygun programlar di-
yetisyen kontrolü altında çok iyi sonuç verir. 
Özel diyetler mutlaka diyetisyen kontrolün-
de uygulanmalı” dedi.

Spesifik bir durumu olmayanlar için en sağ-
lıklı bulunan diyetin Akdeniz diyeti oldu-
ğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Tuba Örnek, kilo verme sürecinde mev-
simlik değil, kalıcı çözümlere odaklanılması 
gerektiğini vurguladı. Tuba Örnek, yaz dö-
nemine girdiğimiz bu günlerde sağlıklı kilo 
vermek isteyenlere şu önerilerde bulundu:

•Renkli, çeşitli ve bol miktarda sebze tüke-
tilmeli.

•Yaz meyveleri ölçüleri fazla kaçırabileceği 
için porsiyon miktarlarına dikkat edilmeli.

•Lifli beslenilmeli. Sebze, meyvenin yanı sıra 
bakliyatlar ve tam tahıllı, kabuklu, rafine 
edilmemiş unlar ile yapılmış yiyecekler tü-
ketilebilir. 

•Kırmızı et azaltılmalı, haftada 2 porsiyon 
tüketilebilir. 

•Balık tüketimi arttırılmalı, katı ve hayvansal 
yağlar azaltılmalı, zeytinyağı tüketilmeli. 

•Ekmek, pilav, makarna gibi karbonhidrat 
değeri yüksek yiyecek tüketimi azaltılmalı.

•Süt ve süt ürünleri günde 1-2 porsiyon ile 

sınırlandırılmalı.

•Probiyotikli ve fermente yiyecekler tercih edilmeli.

•Akşam yemekleri hafif tutulmalı. 

•Günde 2 litre su içilmeli. Su, metabolizmayı canlandırmak, hücreleri yenilemek ve toksinleri 
atmak için çok önemli. Su içine nane, tarçın gibi ürünler eklenerek su içmeyi sevmeyenler 
için aroma sağlanabilir. Su, yağ yakıcı bir iksir olarak değerlendirilmemeli.

•Fazla vücut yağlarının yanması en iyi sağlıklı ve size uygun olan beslenme ve fiziksel akti-
vite ile birlikte gerçekleşir. Haftada 0,5- 1,5 kg verilmesi tercih edilir. Spor olarak sevdiğiniz 
ve sürdürebileceğiniz sporu seçin. Her gün 45 dakikalık yürüyüş kilo vermeye destek olabilir.

•“Uzun açlık” dediğimiz yöntem metabolizmayı canlandırmak uygunsa denenebilir. Örneğin 
akşam 20.00’den ertesi gün saat 12.00’ye kadar su, çay, kahvenin dışında yemek kesilebilir.
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Kiralamak mı, Satın Almak mı?

Koronavirüs salgını ile birlikte toplu taşıma 
kullanmak yerine bireysel araçlara artan ta-
lep; üretiminde yaşanan aksamalar, kurda 
yaşanan dalgalanmalar, çip krizi gibi birçok 
neden ile birleşince sıfır ve ikinci el araç pi-
yasasında ki fiyatlar da epey yükseldi.  Bu 
astronomik fiyatların yanı sıra kredi faizle-
rinin de yüksek olması, ‘Kiralamak mı?’ yok-
sa ‘Satın almak mı’ sorularını da gündeme 
getiriyor.

Pandemi sürecinden en çok etkilenen sek-
törlerin başında gelen otomotivde fiyatlar 
birçok etkene bağlı olarak el yakmaya de-
vam ediyor. İlk olarak fabrikaların kapan-
masından dolayı yaşanan üretim sorunun-
dan sonra patlak veren çip krizi ve kurdaki 
dalgalanma 0 araç piyasasında fiyat artışına 
neden olurken, kişileri de ikinci ele yöneltti. 

Fakat ilginin yüksek olması talebi karşıla-
yamayınca ikinci elde de sıfırı aratmayan 
fiyatlar oluştu. Öyle ki fiyatlar hem 0 hem 
de ikinci el için son 2 yılda ciddi derecede 
artış gösterdi.  Koronavirüsün ilk görül-
düğü Mart 2020'de 100 bin lira bandında 
olan ikinci el otomobiller, şimdilerde ise 
ortalama 180 bin civarına yükseldi.  Hal 
böyle olunca araç satın alımı tüketicilerin 
bütçesini bir hayli zora sokarken, araç ki-
ralama ve araç satın alma karşılaştırması 
ile ilgili sorular da artmaya başladı. 

Kısa süreli İhtiyaçlara Kiralamak Daha 
Mantıklı

Bu karşılaştırmanın cevabının kişinin bek-
lentisine, durumuna göre değiştiğine 
vurgu yapan miniyol.com Kurucu Ortağı 
Yaşar Çelik, “Eğer araç değiştirmekten 
hoşlanan ve her gün araba kullanmaya 

ihtiyacı olmayan biriyseniz, kiralama seçe-
neği sizin için daha mantıklı olabilir. Şuan 
ortalama bir aracın bedeli 200 bin TL civa-
rında, buna ek masraflar da eklenince iş gi-
derek büyüyor.  Hâlbuki aracı ‘sadece belli 
bir dönem kullanacağım’ diyenler, hem 
kredi çekmekten hem de ellerindeki nak-
di, satın almaya bağlamak yerine kiralama 
seçeneğine başvurabilir. Günlük kiralama 
en düşük 130 TL’den başlıyor. Ödemeler 
sabit olduğundan size ek bir ücrette çık-
maz.  Bu sizi birçok masraftan kurtarırken 
aynı zamanda size istediğiniz aracı seçme 
konusunda özgürlük sağlar. Pandemi dö-
neminde artan bireysel araç kullanımı ta-
lebi de kısıtlamaların gevşetilmesi ile atılan 
normalleşme adımlarıyla birlikte daha çok 
artacağa benziyor. Bu nedenle kiralama 
seçeneklerinin artması ile beraber satın al-
maya kıyasla daha düşük maliyetlerle uzun 
dönem araç kiralayabilirsiniz” dedi.

KIRALAMAK MI SATIN ALMAK MI?

Yaşar ÇelikYaşar Çelik
miniyol.com Kurucu Ortağıminiyol.com Kurucu Ortağı
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SERENAY SARIKAYA BVLGARI’NİN TÜRKİYE
 MARKA ELÇİSİ OLDU

Bvlgari, Türkiye’nin en başarılı kadın oyuncularından 
Serenay Sarıkaya’nın, markanın ülkedeki ilk elçisi ol-
duğunu duyuruyor. 

Cüretkarlığın, geleneksel ile modernin eşsiz birleşiminin, 
özgünlüğün ve Roma’lı estetiğin temsilcisi, dünyanın önde 
gelen İtalyan lüks mücevher markası Bvlgari’nin, global öl-
çekte alanlarında başarılı isimlerle gerçekleştirdiği iş birlik-
lerinin son halkası olarak Serenay Sarıkaya, Bvlgari ile yıl 
boyunca devam edecek projelere imza atacak.

Sanatın farklı alanlarında tartışmasız yeteneği, yer aldığı ve 

sadece bölgesel değil, küresel ölçekte ses getiren projeleri 
ve sahip olduğu doğal Bvlgari ışıltısıyla Serenay Sarıkaya, 
İtalyan mücevher evi ile mükemmel bir uyum yakalıyor. 

Bu heyecan verici iş birliğinin ilk adımı olarak ünlü oyun-
cu, Bvlgari’nin davetlisi olarak markanın son yüksek mü-
cevhercilik koleksiyonunu sergileyeceği, dünyanın dört bir 
yanından seçkin davetlilerin COVID-19 önlemleri dahilinde 
bir araya geleceği çok özel davetlere katılmak üzere dün 
Milano’ya uçtu ve bu davetin ilk etkinliği olan, Milano’nun 
meşhur La Scala’sında seçkin davetlilerle birlikte büyüleyici 
bir müzik ziyafetinin tadını çıkardı.
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 347.275 1 ANKAmall AVM 525.132 1 Mavibahçe AVM 347.647
2 City's Nişantaşı AVM 314.886 2 Forum Ankara Outlet 131.135 2 TerraCity AVM 331.923
3 İstanbul Optimum 253.218 3 ACity Outlet 92.423 3 Espark AVM 128.753
4 İstanbul Cevahir AVM 236.223 4 Kentpark AVM 69.311 4 Park Afyon AVM 127.551
5 Kanyon AVM 228.729 5 Cepa AVM 67.971 5 Samsun Piazza AVM 122.339
6 ÖzdilekPark İstanbul AVM 192.619 6 Gordion AVM 62.617 6 Kulesite AVM 113.083
7 İsfanbul AVM 188.461 7 Next Level AVM 53.023 7 Forum Mersin AVM 106.414
8 Marmara Park AVM 176.881 8 Atlantis AVM 48.192 8 Forum Kayseri AVM 105.417
9 Emaar Square Mall 147.739 9 Taurus AVM 47.520 9 Gebze Center 103.063

10 Trump AVM 139.396 10 Nata Vega Outlet 40.193 10 Forum Gaziantep AVM 102.901
11 Mall of İstanbul 113.397 11 One Tower AVM 39.240 11 Forum Bornova AVM 100.308
12 İstinyePark AVM 107.720 12 Antares AVM 37.047 12 MarkAntalya AVM 92.114
13 Aqua Florya AVM 102.040 13 Podium Ankara AVM 36.328 13 Özdilek Bursa AVM 90.687
14 Zorlu Center 100.791 14 Arcadium AVM 34.005 14 Antalya Migros AVM 89.755
15 Brandium AVYM 100.680 15 Anatolium Ankara AVM 30.914 15 Forum Trabzon AVM 89.409
16 Buyaka AVM 100.522 16 Kızılay AVM 26.398 16 Outlet Center İzmit 83.251
17 Maltepe Park AVM 98.483 17 Panora AVYM 25.572 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 81.936
18 Torium AVM 93.531 18 365 AVM 23.099 18 Point Bornova AVM 77.032
19 Palladium AVM 89.729 19 Atakule AVM 21.827 19 MalatyaPark AVM 75.223
20 Viaport Asia Outlet 88.020 20 Tepe Prime Avenue 20.404 20 Kent Meydanı AVM 58.433

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 55.713 1 ANKAmall AVM 12.525 1 Özdilek Bursa AVM 28.731
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 54.575 2 Antares AVYM 6.705 2 TerraCity AVM 6.829
3 Akyaka Park 49.703 3 Kentpark AVM 4.635 3 Park Afyon AVM 6.818
4 Kanyon AVM 48.039 4 Tepe Prime Avenue 4.357 4 Sera Kütahya AVM 5.882
5 Emaar Square Mall 18.050 5 Cepa AVM 3.384 5 HighWay Outlet AVM 5.598
6 Capitol AVM 14.050 6 Armada AVM 3.368 6 Kayseri Park AVYM 5.226
7 Trump AVM 13.812 7 Atlantis AVM 2.848 7 MalatyaPark AVM 4.767
8 Buyaka AVM 12.710 8 Gordion AVM 2.669 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.623
9 İstinyePark AVM 9.817 9 Next Level AVM 1.956 9 Gebze Center 4.133

10 Zorlu Center 7.877 10 Arcadium AVM 1.847 10 Deepo Outlet Center 3.485
11 Astoria AVM 7.585 11 365 AVM 1.690 11 Korupark AVM 3.238
12 Akasya AVM 7.320 12 Forum Ankara Outlet 1.627 12 Forum Mersin AVM 3.219
13 İstanbul Optimum 6.314 13 Bilkent Center AVM 1.609 13 Espark AVM 3.100
14 Sapphire Çarşı 5.263 14 Anatolium Ankara AVM 1.235 14 Antalya Migros AVM 2.742
15 ArenaPark AVYM 5.151 15 One Tower AVM 1.067 15 17 Burda AVM 2.698
16 Palladium AVM 4.968 16 Gimart Outlet 960 16 Outlet Center İzmit 2.426
17 İsfanbul AVM 4.852 17 Park Vera AVM 549 17 Palladium Antakya AVM 2.269
18 Marmara Forum AVM 4.819 18 Kızılay AVM 343 18 Oasis AVM 2.156
19 Kozzy AVM 4.280 19 Metromall AVM 286 19 Bursa Kent Meydanı AVM 2.068
20 Watergarden İstanbul 4.255 20 Atakule AVM 265 20 Forum Bornova AVM 2.036

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 81.163 1 ANKAmall AVM 111.566 1 TerraCity AVM 76.420
2 Zorlu Center 79.186 2 Antares AVYM 38.170 2 Mavibahçe AVM 71.354
3 İstinyePark AVM 55.510 3 ACity Outlet 37.510 3 M1 Adana AVM 56.981
4 Buyaka AVM 47.900 4 Cepa AVM 29.851 4 İzmir Optimum 45.414
5 Watergarden İstanbul 46.462 5 Gordion AVM 28.561 5 Kulesite AVM 45.082
6 Mall of İstanbul 45.406 6 Nata Vega Outlet 27.476 6 41 Burda AVM 44.191
7 212 İstanbul Power Outlet 43.141 7 Armada AVM 24.565 7 Park Afyon AVM 42.572
8 Vadistanbul AVM 42.775 8 Metromall AVM 23.595 8 Antalya Migros AVM 37.309
9 City's Nişantaşı AVM 42.069 9 Kentpark AVM 23.177 9 Westpark Outlet AVM 33.581

10 Forum İstanbul AVYM 40.965 10 Podium Ankara AVM 21.800 10 Özdilek Bursa AVM 33.321
11 Venezia Mega Outlet 38.552 11 Atlantis AVM 21.564 11 Agora İzmir AVM 31.968
12 Akyaka Park AVM 38.157 12 Panora AVYM 20.831 12 Point Bornova AVM 31.136
13 Kanyon AVM 36.888 13 Atakule AVM 19.404 13 17 Burda AVM 30.901
14 Maltepe Park AVM 35.150 14 Taurus AVM 16.914 14 Forum Bornova AVM 30.306
15 Hilltown AVM 34.433 15 Ankara Optimum Outlet 15.979 15 39 Burda AVM 29.971
16 Marmara Park AVM 32.664 16 Arcadium AVM 15.310 16 Agora Antalya AVM 29.373
17 İsfanbul AVM 28.844 17 Forum Ankara Outlet 14.728 17 Mall of Antalya AVM 27.578
18 İstanbul Optimum 28.673 18 Bilkent Station AVM 13.288 18 10Burda AVM 27.507
19 İstanbul Cevahir AVM 28.429 19 One Tower AVM 13.104 19 Forum Mersin AVM 27.495
20 Trump AVM 28.332 20 Next Level AVM 10.104 20 Gebze Center 26.147
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10 Trump AVM 139.396 10 Nata Vega Outlet 40.193 10 Forum Gaziantep AVM 102.901
11 Mall of İstanbul 113.397 11 One Tower AVM 39.240 11 Forum Bornova AVM 100.308
12 İstinyePark AVM 107.720 12 Antares AVM 37.047 12 MarkAntalya AVM 92.114
13 Aqua Florya AVM 102.040 13 Podium Ankara AVM 36.328 13 Özdilek Bursa AVM 90.687
14 Zorlu Center 100.791 14 Arcadium AVM 34.005 14 Antalya Migros AVM 89.755
15 Brandium AVYM 100.680 15 Anatolium Ankara AVM 30.914 15 Forum Trabzon AVM 89.409
16 Buyaka AVM 100.522 16 Kızılay AVM 26.398 16 Outlet Center İzmit 83.251
17 Maltepe Park AVM 98.483 17 Panora AVYM 25.572 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 81.936
18 Torium AVM 93.531 18 365 AVM 23.099 18 Point Bornova AVM 77.032
19 Palladium AVM 89.729 19 Atakule AVM 21.827 19 MalatyaPark AVM 75.223
20 Viaport Asia Outlet 88.020 20 Tepe Prime Avenue 20.404 20 Kent Meydanı AVM 58.433

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 55.713 1 ANKAmall AVM 12.525 1 Özdilek Bursa AVM 28.731
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 54.575 2 Antares AVYM 6.705 2 TerraCity AVM 6.829
3 Akyaka Park 49.703 3 Kentpark AVM 4.635 3 Park Afyon AVM 6.818
4 Kanyon AVM 48.039 4 Tepe Prime Avenue 4.357 4 Sera Kütahya AVM 5.882
5 Emaar Square Mall 18.050 5 Cepa AVM 3.384 5 HighWay Outlet AVM 5.598
6 Capitol AVM 14.050 6 Armada AVM 3.368 6 Kayseri Park AVYM 5.226
7 Trump AVM 13.812 7 Atlantis AVM 2.848 7 MalatyaPark AVM 4.767
8 Buyaka AVM 12.710 8 Gordion AVM 2.669 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.623
9 İstinyePark AVM 9.817 9 Next Level AVM 1.956 9 Gebze Center 4.133

10 Zorlu Center 7.877 10 Arcadium AVM 1.847 10 Deepo Outlet Center 3.485
11 Astoria AVM 7.585 11 365 AVM 1.690 11 Korupark AVM 3.238
12 Akasya AVM 7.320 12 Forum Ankara Outlet 1.627 12 Forum Mersin AVM 3.219
13 İstanbul Optimum 6.314 13 Bilkent Center AVM 1.609 13 Espark AVM 3.100
14 Sapphire Çarşı 5.263 14 Anatolium Ankara AVM 1.235 14 Antalya Migros AVM 2.742
15 ArenaPark AVYM 5.151 15 One Tower AVM 1.067 15 17 Burda AVM 2.698
16 Palladium AVM 4.968 16 Gimart Outlet 960 16 Outlet Center İzmit 2.426
17 İsfanbul AVM 4.852 17 Park Vera AVM 549 17 Palladium Antakya AVM 2.269
18 Marmara Forum AVM 4.819 18 Kızılay AVM 343 18 Oasis AVM 2.156
19 Kozzy AVM 4.280 19 Metromall AVM 286 19 Bursa Kent Meydanı AVM 2.068
20 Watergarden İstanbul 4.255 20 Atakule AVM 265 20 Forum Bornova AVM 2.036

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 81.163 1 ANKAmall AVM 111.566 1 TerraCity AVM 76.420
2 Zorlu Center 79.186 2 Antares AVYM 38.170 2 Mavibahçe AVM 71.354
3 İstinyePark AVM 55.510 3 ACity Outlet 37.510 3 M1 Adana AVM 56.981
4 Buyaka AVM 47.900 4 Cepa AVM 29.851 4 İzmir Optimum 45.414
5 Watergarden İstanbul 46.462 5 Gordion AVM 28.561 5 Kulesite AVM 45.082
6 Mall of İstanbul 45.406 6 Nata Vega Outlet 27.476 6 41 Burda AVM 44.191
7 212 İstanbul Power Outlet 43.141 7 Armada AVM 24.565 7 Park Afyon AVM 42.572
8 Vadistanbul AVM 42.775 8 Metromall AVM 23.595 8 Antalya Migros AVM 37.309
9 City's Nişantaşı AVM 42.069 9 Kentpark AVM 23.177 9 Westpark Outlet AVM 33.581

10 Forum İstanbul AVYM 40.965 10 Podium Ankara AVM 21.800 10 Özdilek Bursa AVM 33.321
11 Venezia Mega Outlet 38.552 11 Atlantis AVM 21.564 11 Agora İzmir AVM 31.968
12 Akyaka Park AVM 38.157 12 Panora AVYM 20.831 12 Point Bornova AVM 31.136
13 Kanyon AVM 36.888 13 Atakule AVM 19.404 13 17 Burda AVM 30.901
14 Maltepe Park AVM 35.150 14 Taurus AVM 16.914 14 Forum Bornova AVM 30.306
15 Hilltown AVM 34.433 15 Ankara Optimum Outlet 15.979 15 39 Burda AVM 29.971
16 Marmara Park AVM 32.664 16 Arcadium AVM 15.310 16 Agora Antalya AVM 29.373
17 İsfanbul AVM 28.844 17 Forum Ankara Outlet 14.728 17 Mall of Antalya AVM 27.578
18 İstanbul Optimum 28.673 18 Bilkent Station AVM 13.288 18 10Burda AVM 27.507
19 İstanbul Cevahir AVM 28.429 19 One Tower AVM 13.104 19 Forum Mersin AVM 27.495
20 Trump AVM 28.332 20 Next Level AVM 10.104 20 Gebze Center 26.147

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 347.275 1 ANKAmall AVM 525.132 1 Mavibahçe AVM 347.647
2 City's Nişantaşı AVM 314.886 2 Forum Ankara Outlet 131.135 2 TerraCity AVM 331.923
3 İstanbul Optimum 253.218 3 ACity Outlet 92.423 3 Espark AVM 128.753
4 İstanbul Cevahir AVM 236.223 4 Kentpark AVM 69.311 4 Park Afyon AVM 127.551
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7 İsfanbul AVM 188.461 7 Next Level AVM 53.023 7 Forum Mersin AVM 106.414
8 Marmara Park AVM 176.881 8 Atlantis AVM 48.192 8 Forum Kayseri AVM 105.417
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18 Torium AVM 93.531 18 365 AVM 23.099 18 Point Bornova AVM 77.032
19 Palladium AVM 89.729 19 Atakule AVM 21.827 19 MalatyaPark AVM 75.223
20 Viaport Asia Outlet 88.020 20 Tepe Prime Avenue 20.404 20 Kent Meydanı AVM 58.433

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 55.713 1 ANKAmall AVM 12.525 1 Özdilek Bursa AVM 28.731
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 54.575 2 Antares AVYM 6.705 2 TerraCity AVM 6.829
3 Akyaka Park 49.703 3 Kentpark AVM 4.635 3 Park Afyon AVM 6.818
4 Kanyon AVM 48.039 4 Tepe Prime Avenue 4.357 4 Sera Kütahya AVM 5.882
5 Emaar Square Mall 18.050 5 Cepa AVM 3.384 5 HighWay Outlet AVM 5.598
6 Capitol AVM 14.050 6 Armada AVM 3.368 6 Kayseri Park AVYM 5.226
7 Trump AVM 13.812 7 Atlantis AVM 2.848 7 MalatyaPark AVM 4.767
8 Buyaka AVM 12.710 8 Gordion AVM 2.669 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.623
9 İstinyePark AVM 9.817 9 Next Level AVM 1.956 9 Gebze Center 4.133

10 Zorlu Center 7.877 10 Arcadium AVM 1.847 10 Deepo Outlet Center 3.485
11 Astoria AVM 7.585 11 365 AVM 1.690 11 Korupark AVM 3.238
12 Akasya AVM 7.320 12 Forum Ankara Outlet 1.627 12 Forum Mersin AVM 3.219
13 İstanbul Optimum 6.314 13 Bilkent Center AVM 1.609 13 Espark AVM 3.100
14 Sapphire Çarşı 5.263 14 Anatolium Ankara AVM 1.235 14 Antalya Migros AVM 2.742
15 ArenaPark AVYM 5.151 15 One Tower AVM 1.067 15 17 Burda AVM 2.698
16 Palladium AVM 4.968 16 Gimart Outlet 960 16 Outlet Center İzmit 2.426
17 İsfanbul AVM 4.852 17 Park Vera AVM 549 17 Palladium Antakya AVM 2.269
18 Marmara Forum AVM 4.819 18 Kızılay AVM 343 18 Oasis AVM 2.156
19 Kozzy AVM 4.280 19 Metromall AVM 286 19 Bursa Kent Meydanı AVM 2.068
20 Watergarden İstanbul 4.255 20 Atakule AVM 265 20 Forum Bornova AVM 2.036

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 81.163 1 ANKAmall AVM 111.566 1 TerraCity AVM 76.420
2 Zorlu Center 79.186 2 Antares AVYM 38.170 2 Mavibahçe AVM 71.354
3 İstinyePark AVM 55.510 3 ACity Outlet 37.510 3 M1 Adana AVM 56.981
4 Buyaka AVM 47.900 4 Cepa AVM 29.851 4 İzmir Optimum 45.414
5 Watergarden İstanbul 46.462 5 Gordion AVM 28.561 5 Kulesite AVM 45.082
6 Mall of İstanbul 45.406 6 Nata Vega Outlet 27.476 6 41 Burda AVM 44.191
7 212 İstanbul Power Outlet 43.141 7 Armada AVM 24.565 7 Park Afyon AVM 42.572
8 Vadistanbul AVM 42.775 8 Metromall AVM 23.595 8 Antalya Migros AVM 37.309
9 City's Nişantaşı AVM 42.069 9 Kentpark AVM 23.177 9 Westpark Outlet AVM 33.581

10 Forum İstanbul AVYM 40.965 10 Podium Ankara AVM 21.800 10 Özdilek Bursa AVM 33.321
11 Venezia Mega Outlet 38.552 11 Atlantis AVM 21.564 11 Agora İzmir AVM 31.968
12 Akyaka Park AVM 38.157 12 Panora AVYM 20.831 12 Point Bornova AVM 31.136
13 Kanyon AVM 36.888 13 Atakule AVM 19.404 13 17 Burda AVM 30.901
14 Maltepe Park AVM 35.150 14 Taurus AVM 16.914 14 Forum Bornova AVM 30.306
15 Hilltown AVM 34.433 15 Ankara Optimum Outlet 15.979 15 39 Burda AVM 29.971
16 Marmara Park AVM 32.664 16 Arcadium AVM 15.310 16 Agora Antalya AVM 29.373
17 İsfanbul AVM 28.844 17 Forum Ankara Outlet 14.728 17 Mall of Antalya AVM 27.578
18 İstanbul Optimum 28.673 18 Bilkent Station AVM 13.288 18 10Burda AVM 27.507
19 İstanbul Cevahir AVM 28.429 19 One Tower AVM 13.104 19 Forum Mersin AVM 27.495
20 Trump AVM 28.332 20 Next Level AVM 10.104 20 Gebze Center 26.147
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 3 Temmuz 1243 - Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğollara yenilmesiyle sonuçlanan
 Kösedağ Muharebesi gerçekleşti.

BONET RESTORANLARI YATIRIMCILARLA BULUŞUYOR

116 yıldır aralıksız devam eden et uzmanlığını, hali hazırda işletmesini yaptığı restoran alanında da geliş-
tirmek ve büyütmek isteyen Bonfilet, Bonet markası ile restoran kapasitesini artırmaya hazırlanıyor. Bonet 
Döner Express, Bonet Restoran ve Bonet Burger konseptlerinde açılması planlanan şubeler, franchising 
sistemi ile faaliyet gösterecek. 5 yıl içerisinde 200 şubeye ulaşmayı planlayan Bonet’in Genel Müdür Yar-

dımcısı Erkan Karadağ, avantajlı franchising şartlarını yatırımcı adayları ile paylaşıyor.

Bir asrı aşkın tecrübesiyle kırmızı et sektörü-
nün en önemli temsilcisi Bonfilet’in marka-
larından Bonet, franchising sistemi ile res-
toran ağını genişleteceğini duyurdu. Marka 
gücünü kırmızı et sektörünün öncü şirketi 
Bonfilet’ten alan Bonet, sektöründeki biri-
kim ve tecrübeyi et severlerle buluşturuyor. 
Beykent ve Kağıthane şubeleriyle sektöre 
adım atan Bonet, doğru lokasyon tercihle-
rinde bulunarak şubeleşmeye devam etmek 
için yatırımcılarını bekliyor.

Bonet Genel Müdür Yardımcısı Erkan Ka-
radağ “116 yıldır aralıksız devam eden et 
uzmanlığımızı hali hazırda işletmesini yap-
tığımız restoran alanında da geliştirerek 
büyütmek istiyoruz. Özellikle bu alanda 
marka gücümüzü, deneyim ve tecrübemizi 
paylaşarak oluşturacağımız iş modelinde 
sürdürülebilirliği sağlamanın fırsat olduğu-
nu düşünmekteyiz.” ifadelerinde bulunuyor. 
Yatırımcı adaylarına, sektörde bilgi birikimi 
ve deneyimi olan markalarla yapacakları iş 
ortaklığının önemini hatırlatan Bonet Genel 

Müdür Yardımcısı Erkan Karadağ “Restoran-
cılık alanında deneyimi olan ya da olmayan, 
girişimci bir ruhu ve başarma tutkusu olan, 
gerekli finansal yatırımı yapabilecek, müş-
teri hizmet anlayışı yüksek, vizyon sahibi 
ve gelişmeye açık, Bonet markasına pozitif 
değer katabilecek bir girişimci profili ara-
dığımız kriterlerin başında geliyor.” diyor. 
Erkan Karadağ, önümüzdeki 5 yıl içinde 200 
restoran hedefi koyduklarını belirtiyor.

Bonet Restoranları Yatırımcılarına Büyük 
Kolaylıklar Sunuyor

Türkiye’nin en köklü kurum kültürü ve uz-
manlığına sahip et üreticisi olan Bonfilet’in 
gücünü arkasına alan Bonet, başarısı ka-
nıtlanmış iş modeli ile sürekli büyüyen bir 
pazara sahip. Bonet; üretim, kalite, lojistik, 
satış ve pazarlama birimleriyle kazandı-
ran yatırım fırsatları sunuyor. Yeni açılacak 
Bonet Restoranları için lansman sürecinde 
franchise giriş ücreti alınmayacağını belirten 
Erkan Karadağ “Açılacak restoranlarımızda 

mimari projelendirme, çalışacak personelin 
açılış öncesi ve sonrası düzenli aralıklarla 
eğitimi, pazarlama denetim faaliyetleri ve 
uygun fiyatlı hammadde tedariki ile karlı 
bir operasyon sağlamak adına yatırımcıları-
mızın her zaman yanında yer alıyoruz. Tüm 
franchisee’lerimiz ile ilk görüşmeden res-
toran açılışına ve devam eden süreçte her 
adımda yakından ilgileniyor ve şubeye özel 
danışmanlarımız eşliğinde sistemin sorun-
suz işlemesini sağlıyoruz.” diyor. 

Bonet; denenmiş ve kendini kanıtlamış, ba-
şarı oranı yüksek bir işin sahibi, bu büyük 
ve güçlü ailenin bir parçası olmak isteyen 
yatırımcılarını bekliyor. Detaylar ve kolay 
başvuru için http://www.bonet.com.tr linki-
ni ziyaret edebilirsiniz. 

Erkan KaradağErkan Karadağ
Bonet Genel Müdür YardımcısıBonet Genel Müdür Yardımcısı
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 3 Temmuz 1988 - Istanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açıldı.

9 Temmuz 1961 - Türkiye Cumhuriyeti 1961 Anayasası, halk oylaması 
sonucunda kabul edildi.

15 Temmuz: Türkiye'de Demokrasi ve Millî Birlik Günü

  28 Temmuz 1914 - I. Dünya Savaşı başladı.

12 Temmuz 1932 - Türk Dil Kurumu kuruldu.

 25 Temmuz: 1992 - Atatürk Barajı’nın iki ünitesi açıldı.

  31 Temmuz 1922 - Istiklal Mahkemeleri kanunu TBMM'de kabul edildi.

 
6 Temmuz 1991: Ilk kadın vali Lale Aytaman, Muğla'ya atandı.

Tarihte Bu Ay Neler Oldu

Tarih Motto /MALL&MOTTO 

1 Temmuz 1926: Kabotaj Bayramı. 

 3 Temmuz 1243 - Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğollara yenilmesiyle sonuçlanan
 Kösedağ Muharebesi gerçekleşti.

3 Temmuz 2000: Sinema oyuncusu Kemal Sunal, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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ASTON MARTIN’IN ILK ‘SUV’U ‘DBX’, YENİ RENKLERİYLE DE BÜYÜLEYECEK

2020 yılında Aston Martin Turkey Yeniköy 
Showroom’unda yerini alan ve Türkiye’de 
de büyük ilgi gören Aston Martin’in tarihin-
de ilk kez üretmiş olduğu SUV modeli DBX, 
Haziran ayında yeni renkleriyle görücüye 
çıkacak. Şimdiden büyük heyecan ve merak 
uyandıran bu renkler ise Heritage Racing 
Green, Sabiro Blue, China Grey, Onyx Black, 
Stratus White ve Arizona Bronze olacak. 

DBX’in lüks spor segmentindeki diğer ra-
kiplerine göre çok sayıda teknik üstünlüğü 
olduğunun altını çizen D&D Motorlu Araç-
lar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, 
2021’in ilk günlerinde DBX’in Türkiye’de-
ki sahiplerine kavuştuğunu hatırlatırken 
spor otomobil ruhuna sahip bu olağanüs-
tü SUV’un şimdi de Aston Martin Turkey 
Showroom’larında yeni sahipleri ile buluşa-
cağını müjdeledi. 

RAKİPLERİNDEN ÇOK ÜSTÜN 

Aston Martin, ilk konsept çalışmalardan 
nihai ürüne kadar yüksek performanslı bir 
SUV vizyonuna tereddütsüz bir şekilde bağlı 
kaldı. DBX, kendine has bir alüminyum şasi 
platformunun oluşturulmasıyla başlayan 
yoğun bir geliştirme programı ile büyük ça-
lışmalar sonucu tasarlandı. Başlangıçtan iti-
baren DBX, bir Aston Martin GT otomobili-
nin temel karakterini korurken, başka hiçbir 
modele benzemeyen pratiklik ve işlevsellik 
sunarak hem yolda hem de arazide rakiple-
rinden üstün olduğunu kanıtladı.

Titiz işçilikten çağdaş ve geleneksel mal-
zemelerin harmanlanmasına, Aston Mar-
tin’in karakteristik özellikleriyle çevrili olan 
bu teknoloji harikası “SUV”, 4.0 V8 benzinli 
550 HP ve 700 Nm tork üretebilen bir mo-
tora sahip. Birçok kritik noktada sınıfının 
en iyisi olarak öne çıkmayı başaran ve üs-
tünlükleri ile göz dolduran “DBX”, dört çe-
ker bir SUV olmasına karşın ihtiyaç halinde 
tüm çekiş gücünü arka tekerleklere ileterek, 
yüzde 100 arkadan itişli bir spor otomobil 
deneyimi yaşatıyor. Arka taraftaki elektrikli 
diferansiyel (E-Diff) sayesinde virajlardaki 
mükemmel performansıyla da dikkat çeken 
“DBX”, 638 litre bagaj hacmi ile de rakipleri-
nin çok üstünde bir kapasite sunuyor. 

DBX, STANDART ÖZELLİKLERİYLE DE 
“TEK”

Geçen yıl sonbaharda İstanbul’a giriş yapan Aston Martin’in “En Teknolojik SUV”u olan “DBX”, yeni renkleri ile de 
kendinden çokça bahsettirecek.

Aston Martin mühendisliği, 54:46 ağırlık da-
ğılımı ile DBX’in dinamizmini pekiştiriyor; 3 
odacıklı havalı amortisörler de konfordan 
ödün vermemesini ve farklı sürüş modları-
na adapte olmasını sağlıyor. Kör nokta uyarı 
sistemi, şerit takip asistanı, otomatik uzun 
far sistemi gibi birçok elektronik güvenlik 
opsiyonu da DBX’te standart olarak gelen 
diğer özelliklerden.  

Hiçbir rakibinde bulunmayan altı farklı sü-
rüş modu, 9 ileri tam otomatik şanzımanıyla 
iddiasını ortaya koyan DBX’in opsiyon ola-
rak sunulmayan, hepsi standart olan özellik-

lerini de şöyle sıralamak mümkün: 

22 inç jantlar, off-road sistemi, panoramik 
cam tavan, Adaptive Cruise Control, Oto-
matik Acil Fren Sistemi, Çocuk Yolcu Koru-
ma Sistemi, 360 derece kamera, Kör nokta 
uyarı sistemi, şerit takip, şeritten ayrılma 
uyarısı, sürücü durumu alarmı… 

Aston Martin’in “En Teknolojik SUV”u “DBX”, 
spor otomobil ruhuna sahip bu olağanüstü 
SUV’nin yeni renkleri ile tanışmak için As-
ton Martin Turkey Yeniköy Showroom’una 
davetlisiniz! 
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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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