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LEVENT ÇAKIROĞLU
KOÇ HOLDİNG CEO’SU 
FAALİYETTE BULUNDUĞUMUZ 
TÜM SEKTÖRLERDE GÜÇLÜ BİR 
PERFORMANS SERGİLEDİK.

HAKAN TİMUR
TEKNOSA YÖNETİM KURULU BAŞKANI
TEKNOSA İLK 6 AYDA %49 BÜYÜDÜ.

BURAK BAŞARIR
COCA-COLA İÇECEK CEO’SU 
CCI OLARAK ORTA ASYA’DAKİ 
DENEYİMİMİZ İLE ÖZBEKİSTAN
PAZARINA DA DEĞER KATACAĞIMIZA
İNANIYORUZ. 

CAN ÇAKA
ANADOLU EFES CEO’SU
SATIŞ HACİMLERİNDEKİ ARTIŞ İVMEMİZİ KORUYARAK, 
KONSOLİDE HACİMLERİMİZİN PANDEMİ ÖNCESİ 
SEVİYELERİ AŞMASINI SAĞLADIK.

TEKNOFEST 2021 İNSANSIZ HAVA 
ARAÇLARI (İHA) YARIŞMALARI BURSA’DA 
GERÇEKLEŞTİRİLECEK

RÖNESANS ULUSLARARASI MÜTEAHHİTLİĞİN 
ZİRVESİNDE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMEYE 
DEVAM EDİYOR

YURDAER KAHRAMAN
FİBA COMMERCIAL PROPERTIES CEO’SU 

“PEK ÇOK ÇEVRECİ ÇALIŞMAYA İMZA ATTIK.”

AVM SOSYAL MEDYA LİGİ 2019
TÜRKİYE İNOVASYON
VE BAŞARI ÖDÜLÜ
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Hizmetleri Limited Şirketi’ne ait olup iktisap edilemez.

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

 
FS Reklam Ltd. Şti.’nin Ücretsiz Yayınıdır.

Değerli Mall&Motto okuyucuları, eylül ayı ile yine karşınızda 
olmanın mutluluğu içindeyiz.

Back to school dönemi olması sebebiyle ilgili tüm sektörlerde 
olduğu gibi AVM’lerde de bir hareketlilik başladı. Okul kırtasiyesi, 
kıyafetler vs. derken kapı girişleri yukarı doğru ivme kazandı. Bu 
beklenen bir gelişme idi zira yüz yüze eğitimin başlayacağının 
ve kesintisiz devam edeceğinin yüksek sinyalleri verilmişti. Bu 
güzel tablonun devamı için en önemli uygulama hiç kuşkusuz aşı 
olmak. Ülkemizde yoğun bakımda yatan hastaların %90’ı aşısız 
ya da eksik aşısı olanlarsa çözüm bellidir. Hala çeşitli hurafeler ile 
ya da saçma sapan neden-sonuç ilişkileri ile aşı karşıtlığı yapmak 
bence insanlığa ihanettir.

Sevindirici bir diğer gelişme ise AVM’ler artık tekrar etkinliklere 
başladılar. Bu ziyaretçiler için ayrı bir motivasyon kaynağı 
oluşturuyor. 200 TL ile 500 TL arası bilet fiyatı olan sanatçıları 
AVM’de ücretsiz görme ve dinleme imkânının verilmesi başlı 
başına bir sosyal sorumluluktur.

Ağustos ayında sporda yaşanan başarılar da ülkemize ayrı 
bir motivasyon kaynağı oldu. Olimpiyatla Fenerbahçe ve 
Galatasaray’ın Avrupa’da gruplara kalması sonrası Beşiktaş ile 
güzel kuraların çekilmesi, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 
performansı… İnşallah eylülde de bu ivme devam eder.

Yine makale, özel röportaj ve haberlerimiz ile beğeninize 
sunduğumuz dergimizin WEB sitesinin günden güne irtifa 
kazanması bizi de ayrıca mutlu ediyor.

Yeni bir sayıda tekrar buluşmak üzere iyi okumalar diliyorum.

Kalın sağlıcakla…

İMTİYAZ SAHİBİ
Farkındalık Stüdyosu

FS Reklam Tanıtım Org.Hiz.Ltd.Şti

KÜNYE

Genel Direktör
C.Serhat TÜRKKAN



Genel Direktör



“Faaliyette bulunduğumuz tüm sektörlerde güçlü 
bir performans sergiledik.”

"CCI olarak Orta Asya’daki deneyimimiz ile Özbekistan 
pazarına da değer katacağımıza inanıyoruz.”

"Teknosa ilk 6 ayda %49 büyüdü."

“Satış hacimlerindeki artış ivmemizi koruyarak, 
konsolide hacimlerimizin pandemi öncesi 
seviyeleri aşmasını sağladık.”

““Pek çok çevreci çalışmaya imza attık."

“Ülker cirosunu 5,2 milyar TL’ye ulaştırdı.”
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KOÇ HOLDİNG YILIN İLK YARISINDA 132 MİLYAR TL 
KONSOLİDE GELİR ELDE ETTİ

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu: “Yılın 
ilk yarısında pandeminin küresel ölçekte de-
vam eden etkileri ile mücadele etmeyi sür-
dürdük. Diğer yandan geçtiğimiz günlerde 
ülkemizi etkisi altına alan orman yangınları 
ile sarsıldık. Yangınların başlamasıyla bir-
likte Koç Holding bünyesinde tüm topluluk 
şirketlerimizin katılımıyla kriz koordinasyon 
merkezi oluşturduk. İlk günden itibaren ilgili 
bakanlıklar, belediyeler ve sivil toplum ku-
ruluşları ile iletişim halinde ihtiyaçları tespit 
ederek var gücümüzle çalışıyoruz. Afet son-
rasındaki toparlanma sürecinde de üzerimize 
düşeni yerine getireceğiz. Son haftalarda peş 
peşe Karadeniz Bölgesi’ni etkisi altına alan 
sel felaketlerinin de büyük üzüntüsü içinde-
yiz. Hayatı olumsuz etkileyen bu zorlukların 
üstesinden her zaman olduğu gibi dayanış-
ma içinde geleceğiz. Koç Topluluğu olarak 
koşullar ne olursa olsun ülkemizin gelece-
ğine olan inancımızla çalışmayı ve üretmeyi 
sürdürüyoruz.” 

Koç Holding, 2021 yılının ilk yarısında kon-
solide bazda toplam 132 milyar TL gelir elde 
etti.  Yılın ilk yarısında 7,2 milyar TL kombine 
yatırım gerçekleştiren Koç Holding’in toplam 
kombine yatırımları son 5 yılda 46 milyar 
TL’ye ulaştı. İlk yarı finansal sonuçlarını de-
ğerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Ça-
kıroğlu, yılın ilk yarısında pandeminin küresel 
ölçekte devam eden etkileri ile mücadele 
etmeyi sürdürdüklerini belirtti. Öte yandan 
Çakıroğlu, son günlerde ülkemizin dört bir 
yanında görülen orman yangınlarından ve 
peş peşe meydana gelen sel felaketlerinden 
duydukları endişeyi ve derin üzüntüyü dile 
getirdi. “İklim krizinin ortaya koyduğu kor-
kutucu tabloyu dünyanın dört bir yanında 
giderek daha net görmeye başlıyoruz” diyen 
Çakıroğlu, “Koç Topluluğu olarak ülkemizi et-

kisi altına alan orman yangınları karşısında ilk 
günden itibaren ilgili bakanlıklar, belediyeler 
ve sivil toplum kuruluşları ile iletişim halinde 
ihtiyaçları tespit ederek var gücümüzle çalışı-
yoruz. Acil ihtiyaçların karşılanması noktasın-
da da Koç Topluluğu olarak harekete geçtik. 
Gelen talepleri ve ihtiyaçları Koç Holding 
bünyesinde tüm Topluluk Şirketlerimizin ka-
tılımıyla oluşturduğumuz Kriz Koordinasyon 
Merkezi’nde toplayarak elimizden geldiği 
ölçüde hızlıca karşılıyoruz. TEMA tarafından 
başlatılan kampanyaya Koç Topluluğu olarak 
500 bin fidan bağışı ile katkıda bulunduk. Ay-
rıca WWF tarafından Tarım ve Orman Bakan-
lığı izni ile ülkemize yüksek kapasiteli bir yan-
gın söndürme helikopterinin getirilmesine 
destek olduk. Helikopter, Muğla’da ve Da-
laman’da yangınlara müdahale eden filonun 
içinde yer aldı. Böyle zor bir dönemde afet 
sonrasındaki toparlanma sürecinde de üzeri-
mize düşeni yerine getireceğiz. Öte yandan, 
son haftalarda peş peşe Karadeniz Bölgesi’ni 
etkisi altına alan sel felaketlerinin de büyük 
üzüntüsü içindeyiz. Hayatı olumsuz etkileyen 
bu zorlukların üstesinden her zaman olduğu 
gibi dayanışma içinde geleceğiz. Ülkemizin 
yaralarını el birliğiyle saracağız, bu afetlerden 
zarar gören insanımıza ve doğada var olan 
tüm canlılara el uzatmaya devam edeceğiz. 
Felaketlerde yaşamını yitirenlere Allah’tan 
rahmet diliyor, yaralılara ve ülkemize geçmiş 
olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kul-
landı. 

“Koç Topluluğu olarak koşullar ne olursa ol-
sun ülkemizin geleceğine olan inancımızla 
çalışmayı ve üretmeyi sürdürüyoruz” diyerek 
sözlerini sürdüren Levent Çakıroğlu, “Küre-
sel çapta koronavirüs salgının etkilerinin ve 
küresel tedarik zincirlerinde belirsizliklerin 
sürdüğü, otomotiv sektöründe yarı iletken 

tedarikinde küresel sıkıntıların yaşandı-
ğı yılın ilk yarısında tüm bu zorluklara 
rağmen başarılı sonuçlar elde ettik. Koç 
Topluluğu olarak çalışma arkadaşlarımızın 
üstün gayretleri başta olmak üzere çevik 
yönetim anlayışımız, sağlam bilançomuz, 
dengeli portföy yapımız, kuvvetli bayi teş-
kilatımız, esnek tedarik zincirimiz, dijital 
yetkinliklerimiz ve çevresel, sosyal ve ku-
rumsal yönetim alanlarında ortaya koydu-
ğumuz örnek uygulamalarımızla üretmeye 
ve değer yaratmaya devam ediyoruz. Çe-
vik üretim tempomuzu artırarak sene sonu 
beklentimizi karşılamak ve ekonomimize 
katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz” dedi. Dünyanın en büyük 
şirketlerinin listelendiği Fortune Global 
500’de Türkiye’yi temsil eden tek şirketin 
bu yıl da Koç Holding olduğunu belirten 
Levent Çakıroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Pandeminin etkileri ile mücadele etmeyi 
sürdürdüğümüz bu zorlu yılda listedeki sı-
ralamamızı yükseltmeyi başardık. Ayrıca İs-
tanbul Sanayi Odası’nın (İSO), ‘Türkiye’nin 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500)’ araş-
tırmasının sonuçlarında Tüpraş liderliğini 
korurken, ilk 10 sıralamasında Ford Oto-
san, Arçelik ve Tofaş şirketlerimizle de yer 
aldık.” 

Levent Çakıroğlu: “Faaliyette bulundu-
ğumuz tüm sektörlerde güçlü bir per-
formans sergiledik.” 

Topluluk olarak faaliyette bulundukları 
tüm sektörlerde yılın ilk yarısında güçlü bir 
performans gösterdiklerini belirten Levent 
Çakıroğlu, “Mayıs ayında ülkemizde yaşa-
nan 17 günlük tam kapanmaya rağmen 
çalışma arkadaşlarımızın üstün gayretleri 
ile süreci başarı ile yönettik. Tüm dünyada 
aşılanma oranlarındaki artışa paralel olarak 
ihracat pazarlarında yılın ilk çeyreğinde 
gözlemlediğimiz talepteki canlanma ikin-
ci çeyrekte de sürdü. Bu durum, özellikle 
dayanıklı tüketim ve otomotiv sektörlerin-
de faaliyet gösteren şirketlerimizi olumlu 
etkilemeye devam etti. Öte yandan, yılın 
ikinci çeyreğinde de yatırımlarına devam 
eden Arçelik, ABD merkezli beyaz eşya 
üreticisi Whirlpool’un Türkiye operasyonu 
olan Manisa’da kurulu soğutucu ve çama-
şır makinesi üretim tesislerini 78,3 milyon 
euro yatırımla bünyesine kattı. Ayrıca 350 
milyon euro tutarında, 5 yıl vadeli yeşil tah-
vil ihracı gerçekleştirerek Türkiye’den ulus-
lararası piyasalara, yeşil tahvil ihracı ger-
çekleştiren ilk reel sektör şirketi oldu” dedi.

Levent ÇakıroğluLevent Çakıroğlu
Koç Holding CEO’suKoç Holding CEO’su
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KOÇ HOLDİNG YILIN İLK YARISINDA 132 MİLYAR TL 
KONSOLİDE GELİR ELDE ETTİ
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Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 
2021 yılının ilk 6 ayında istikrarlı büyümesini 
sürdürdü. 2020 yılını son 20 yılın en başarılı 
performansıyla kapatan Teknosa, ilk 6 ayda 
da %49’luk büyüme ile 3 milyar TL ciroya 
ulaştı. Teknosa, yatırımlarına hız kesmeden 
devam ettiği e-ticarette de cirosunu 500 
milyon TL’ye çıkardı.

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ti-
caretin öncü markası Teknosa, Yeni Neslin 
Teknosa’sı vizyonuyla dijitalleşme ve tüm 
kanallarda mükemmel müşteri deneyimi 
konusundaki atılımlarının meyvesini alma-
ya devam ediyor. 2020 yılını son 20 yılın en 
başarılı performansıyla kapatan Teknosa, 
2021 yılının ilk 6 ayında da başarı grafiği-
ni yükseltti. Teknosa, ilk 6 ayda geçen yıla 
göre %49’luk büyüme ile 3 milyar TL ciroya 
ulaştı. Kârlılıkta iyileşme performansını sür-
düren şirket, esas faaliyet kârını da %193’luk 
bir artışla 112 milyon TL’ye ulaştırdı. Şirket, 
çoklu kanal deneyiminin önemli bir unsuru 
olarak kesintisiz yatırım yaptığı e-ticarette 
de cirosunu 500 milyon TL’ye çıkardı.

Teknosa, pandemi nedeniyle alınan ted-

birler kapsamında mağaza kapalılıklarının 
ilk çeyreğe göre daha yoğun olduğu ikinci 
çeyrekte, 1,5 milyar TL ciro elde etti. E-tica-
rette yılın ilk çeyreğine göre satışlarını %46 
artırarak 295 milyon TL ciroya ulaştı ve onli-
ne satışların perakende cirosu içindeki payı 
%21 oldu.

Yeni Neslin Teknosa’sı vizyonu ile sağlıklı 
büyümemizi sürdürüyoruz

2021 yılı ilk 6 ay sonuçlarını değerlendiren 
Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan 
Timur, “Yeni Neslin Teknosa’sı vizyonu ile 
müşteri odaklı dönüşüm ve dijitalleşmede 
attığımız adımlar ile sağlıklı büyümemizi 
sürdürüyoruz. Pandeminin çeşitli zorlukla-
rına rağmen müşterilerimizi artan teknoloji 
ihtiyaçlarıyla en sağlıklı ve güvenli koşul-
larda buluşturmaya devam ediyoruz. Çevik 
organizasyonumuz, güçlü omnichannel 
modelimiz ve veri analitiği kabiliyetlerimiz 
ile ikinci çeyrekte de performansımızı geçen 
döneme göre istikrarlı bir biçimde artırdık. 
İlk 6 ayda %49’luk büyümeye ulaştık” dedi. 

"Kazanımlarımızı ülkemiz için faydaya 

dönüştürmeye kararlıyız"

Teknosa’nın uçtan uça en iyi müşteri de-
neyimi, dijitalleşme ve veri analitiği, sür-
dürülebilirlik ve çalışanlarla birlikte işin 
geleceğine uyum konularına odaklan-
dığını vurgulayan Timur, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Stratejik yol haritamızdaki 
alanlarda sürdürülebilir yatırımları tek tek 
hayata geçiriyoruz. Pandeminin yarattığı 
zorlu koşullara rağmen kazanılan başa-
rıların mimarı olan Teknosa ekipleri, şir-
ketimizin parlak geleceğinde önemli bir 
yeri olan ‘pazaryeri’ için yoğun şekilde 
çalışıyor. Teknolojiyi odağına alan ve eş-
siz bir modelle tasarlanan pazaryerinin, 
müşterilerimiz ve tüm paydaşlarımız için 
önemli bir değer yaratacağına inanıyorum. 
Mükemmel müşteri deneyimi anlayışıy-
la geçtiğimiz aylarda hayata geçirdiğimiz 
yeni sadakat programımız TeknoClub, bizi 
müşterilerimize yakınlaştırmaya ve ayrıca-
lıklı hizmetler sunmamıza katkı sağlamaya 
devam edecek. Daha güçlü bir gelecek için 
yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Ka-
zanımlarımızı tüm paydaşlarımız ve ülke-
miz için faydaya dönüştürmeye kararlıyız.”

TEKNOSA İLK 6 AYDA %49 BÜYÜDÜ

 Hakan Timur Hakan Timur
Teknosa Yönetim Kurulu BaşkanıTeknosa Yönetim Kurulu Başkanı

AVM Kiralama
AVM Yönetimi & Yönetim Danışmanlığı

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

“YATIRIMLARINIZA DEĞER KAZANDIRIR!”
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AVM Yönetimi & Yönetim Danışmanlığı

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

“YATIRIMLARINIZA DEĞER KAZANDIRIR!”
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Coca-Cola İçecek ile Özbekistan Cumhuri-
yeti Devlet Varlık Yönetimi Ajansı (UzSAMA) 
%57,118 oranındaki Coca-Cola Bottlers Uz-
bekistan hisselerinin özelleştirilmesi için 
açılan ihalenin kazananı olarak Hisse Alım 
Sözleşmesi'ni imzaladı. Coca-Cola İçecek 
CEO’su Burak Başarır, “CCI olarak Orta As-
ya’daki deneyimimiz ile Özbekistan pazarı-
na da değer katacağımıza inanıyoruz” dedi.

Coca-Cola İçecek (CCI) ve Özbekistan 
Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetimi Ajansı 
(UzSAMA) LLC Coca-Cola Bottlers Uzbe-
kistan’ın (CCBU) çoğunluk hissesi için His-
se Alım Sözleşmesi'ni imzaladı. Coca-Cola 
Bottlers Uzbekistan’ın özelleştirilmesi için 
düzenlenen rekabetçi açık satış sürecine ka-
tılan CCI, 430 milyon dolar değerindeki CC-
BU’nun %57,118 hissesi için 252,28 milyon 
dolarlık nihai teklifi sundu. Sürecin hisse 
satın alım sözleşmesinin imzalandığı tarih-
ten itibaren 2 ay içinde, düzenleyici kurum 
onayları da dahil olmak üzere, ilgili mutat 

onayların alınmasıyla tamamlanması bek-
leniyor. Onayları takiben satın alım işlemi-
nin CCI’ın konsolide kârlılığına anında katkı 
sağlaması öngörülüyor. 

Özbekistan'ı, mevcut faaliyet gösterdik-
leri coğrafyaya uygun bir ülke olarak gör-
düklerini belirten Coca-Cola İçecek CEO’su 
Burak Başarır, “Özbekistan’ın katılımıyla 11 
ülkede 435 milyonun üzerinde bir nüfusa 
hizmet sunacak olmanın heyecanı içindeyiz. 
CCI olarak Orta Asya’daki deneyimimiz ile 
büyüme potansiyeli olan Özbekistan paza-
rına da değer katacağımıza inanıyoruz” diye 
konuştu. Başarır sözlerini “CCI’nın güçlü icra 
kabiliyeti, değer büyümesi modeli ve etkin 
operasyon stratejisinin getirdiği bilgi biriki-
mi ve tecrübesinin kısa sürede CCBU’ya da 
yansımasını hedefliyoruz” diye sürdürdü.  

Faaliyetlerini Türkiye, Pakistan, Kazakistan, 
Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Ür-
dün, Irak, Suriye ve Tacikistan'da sürdüren 

CCI, 8.500'den fazla kişiye istihdam sağlıyor. 
CCI, toplam 26 fabrikası ile 400 milyonluk 
tüketici kitlesine geniş bir içecek yelpazesi 
sunuyor. Bölgede güçlü bir sanayi varlığı 
oluşturan CCI, Kafkasya ve Orta Asya'da 5 
ülkedeki 6 fabrikasında 1.600 kişiye istih-
dam sağlıyor. CCI, gelişmekte olan ve öncü 
pazarlarda kanıtlanmış bölgesel uzmanlığı 
ve bilgisi ile Özbekistan pazarında alkolsüz 
içecek sektörünün büyümesini destekleme-
yi hem ülke ekonomisi hem de CCI için de-
ğer yaratmayı hedefliyor. 

COCA-COLA 
İÇECEK’TEN 
ÖZBEKİSTAN’A
YATIRIM

Burak BaşarırBurak Başarır
Coca-Cola İçecek CEO’suCoca-Cola İçecek CEO’su
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TEPE EMLAK YATIRIM 25. YIL GURURUNU
ATA’NIN HUZURUNDA YAŞADI

Organize perakende sektörünün 
köklü şirketlerinden biri olan Tepe 
Emlak Yatırım A.Ş., kuruluşunun 
25’inci yılı dolayısıyla Anıtkabir’e 
özel bir ziyaret gerçekleştirdi. 

Tepe Emlak Yatırım A.Ş. Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hayal Olcay, tüm şirket 
çalışanları adına mozoleye çelenk 
bırakarak anı defterini imzaladı.

25 yıldır gerçekleştirdiği projelerle birçok 
ilke imza atan, deneyimli kadrosuyla alış-
veriş merkezi ve varlık yönetimi, kiralama, 
mimari tasarım, proje yönetimi ve konsept 
danışmanlığı hizmetlerini başarıyla gerçek-
leştiren Tepe Emlak Yatırım A.Ş., çeyrek asrı 
geride bırakmanın gururunu, Ata’nın mane-
vi huzurunda yaşadı. 

Kuruluşunun 25’inci yılı dolayısıyla Tepe Em-
lak Yatırım A.Ş. çalışanları Anıtkabir’i ziyaret 
ederek, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Buradaki 
saygı duruşunun ardından, Misak-ı Milli Ku-
lesi'ne geçen Tepe Emlak Yatırım A.Ş. Yö-
netim Kurulu Başkanı Hayal Olcay, Anıtkabir 
Özel Defteri'ne şunları yazdı: 

“Atatürk’ün liderliğinde yolumuza de-
vam ediyoruz”

“Tepe Emlak Yatırım A.Ş. çalışanları olarak, 
kuruluşumuzun 25. yılında manevi huzuru-
nuzda bulunmanın eşsiz gururu ve mutlu-
luğu içerisindeyiz. Sizin ilke ve düşünceleri-
nizin ışığıyla yolu aydınlanan Türk gençleri 
olarak, 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüksel-
tecek ve yaşatacak olan sizlersiniz' sözünü-
ze inancımızla; mirasınıza, eserlerinize, fikir 
ve ilkelerinize bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da sahip çıkacağız. Aziz hatı-
ranız önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz.” 
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ANADOLU EFES 2021 İLK YARI KONSOLİDE SONUÇLARINI AÇIKLADI

Yıla iyi bir başlangıç yapan Anadolu Efes, 
güçlü performansını ikinci çeyrekte de sür-
dürdü. Yılın ilk yarısında yabancı yatırımcı-
lardan rekor seviyede taleple 500 milyon 
dolarlık tahvil ihracı gerçekleştiren Anadolu 
Efes’in, konsolide (bira ve meşrubat) net kârı 
bir yıl önceki seviyesinin neredeyse üç katı-
na çıkarak 710,3 milyon TL seviyesine ulaştı. 
Anadolu Efes CEO’su Can Çaka, “Pandemi 
nedeniyle süren belirsizliklere ve zorluklara 
rağmen başarılı bir yarı yıl geçirdik” dedi. 

Anadolu Efes, Kamuoyu Aydınlatma Plat-
formu’na (KAP) 2021 yılının ilk yarı finansal 
sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre; Ana-
dolu Efes’in konsolide satış hacmi ilk yarıda 
%13,7 artış ile 56,4 mhl'ye ulaşarak pande-
mi öncesi seviyesini aştı. Aynı dönemde, 
konsolide net satış gelirleri %42,8 oranında 

artarak 16,5 milyar TL seviyesine ulaştı.

Yılın ikinci çeyreğinde Rusya büyüme ivme-
sini devam ettirirken, Türkiye bira operasyo-
nunda yıllık bazda %22’lik hacim büyümesi 
elde edildi. Moldova ve Gürcistan bira ope-
rasyonları da çift haneli büyüme oranları 
sergiledi. Meşrubat operasyonlarında hacim 
artışı hem Türkiye hem uluslararası ope-
rasyonlardan sağlanırken, büyümeye katkı 
öncelikli olarak Türkiye, Pakistan, Ürdün ve 
Tacikistan’dan geldi.
Şirketin Konsolide FAVÖK (Faiz, Amortis-
man, Vergi Öncesi Kar) rakamı, ilk altı aylık 
dönemde %55,0 oranında büyüyerek yakla-
şık 2,8 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin net kârı 
bir yıl önceki seviyesinin neredeyse üç katı-
na çıkarak 710,3 milyon TL'ye ulaştı. Konso-
lide serbest nakit akımı ise yılın ilk yarısında 

geçen senenin aynı dönemine göre %97,0 
oranında artışla 1.953,4 milyon TL olarak 
gerçekleşti.  

Pandeminin zor koşullarına rağmen yılın 
ilk yarısında çok başarılı işler kaydettikleri-
ni belirten Anadolu Efes CEO’su Can Çaka, 
2021’in ilk yarıyıl finansal sonuçlarıyla ilgili 
olarak, “Yıla çok güçlü bir başlangıç yapma-
mızın akabinde, bu çeyrekte de beklentile-
rimize paralel veya üzerinde sonuçlar elde 
ettik. Satış hacimlerindeki artış ivmemizi ko-
ruyarak, konsolide hacimlerimizin pandemi 
öncesi seviyeleri aşmasını sağladık” dedi.

Anadolu Efes CEO’su Can Çaka açıklamala-
rına şöyle devam etti: “İkinci çeyrekte Tür-
kiye’nin tek yatırım yapılabilir ihraççı konu-
munda şirketi olarak çok başarılı bir tahvil 
ihracı gerçekleştirdik. Bu sonuç, yatırımcı-
larımızın Anadolu Efes'in başarısını takdir 
ettiklerinin bir göstergesi. İlk günden beri, 
işimizin sürdürülebilir olarak büyümesi için 
tüm stratejik alanlarda değer yaratmaya ön-
celik veriyoruz. Bu yıl, 2030 sürdürülebilirlik 
hedeflerimizi belirledik. Çevresel ve sosyal 
etkimize odaklanarak sürdürülebilir bir ge-
lecek için yatırım yapmaya devam edeceğiz. 
Euroleague 2020-2021 sezonu şampiyonu 
olan ve bizi gururlandıran Anadolu Efes 
Spor Kulübümüz ile ülkemizi basketbolda 
da dünyada en iyi şekilde temsil etmeye 
devam edeceğiz. Ayrıca, Türkiye operas-
yonlarımızda başlattığımız dijital dönüşüm 
programımızı bu yıl Moldova'ya da taşıdık. 
Tüm bu saydığım gelişmelere baktığımızda, 
oldukça başarılı bir yarıyıl geçirdiğimizi söy-
leyebilirim.” 

Yılın geri kalanı için temkinliyiz

Pandemiye ilişkin gelişmeleri ve emtia ma-
liyetlerindeki artışlardan kaynaklanan be-
lirsizlikleri göz önünde bulundurarak, yılın 
geri kalanı için temkinli olmaya devam ede-
ceklerini belirten Çaka, “Güçlü marka port-
föyümüz, etkin saha uygulamalarımız, dijital 
altyapımız ve çalışanlarımızın daimi çabaları 
sayesinde iş hedeflerimizi gerçekleştirece-
ğimize yönelik inancım tam” dedi. 

 Can Çaka Can Çaka
Anadolu Efes CEO’suAnadolu Efes CEO’su
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ÜLKER CİROSUNU 5,2 MİLYAR TL’YE ULAŞTIRDI 

Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker Bisküvi, 
2021’in ilk yarısında cirosunu %15,7 artışla 
5,2 milyar TL’ye ulaştırdı. Şirketin Türkiye 
operasyonları %15,8, ihracat ve yurt dışı 
operasyonları da %15,6 büyüdü.

Ülker Bisküvi, Kamuyu Aydınlatma Platfor-
mu’na (KAP) gönderdiği açıklamada 2021 
yılının ilk yarısında cirosunu bir önceki yılın 
aynı dönemine göre %15,7 artışla 5,2 mil-
yar TL’ye ulaştırdığını duyurdu. Şirketin, Faiz 
Amortisman, Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) 809 
milyon TL oldu. 

Ülker’in istikrarlı büyümesini, pandemi ko-
şullarının beraberinde getirdiği tüm zorluk-
lara rağmen kesintisiz sürdürdüğünü söyle-
yen Ülker CEO’su Mete Buyurgan sözlerine 
şöyle devam etti: “İhracatımız, istihdamımız, 
yatırımlarımızla ekonomimize katkı sağla-
maya devam ettik. Şirketimiz yılın ilk yarı-

sında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 
Türkiye operasyonlarını %15,8 ve yurt dışı 
operasyonlarını %15,6 büyüttü. Pandemi 
döneminde hassasiyetle yürüttüğümüz 
süreçler ve başarılı çalışmalarımızın sonu-
cunda yılın ilk yarısında ciromuzu %15,7 
oranında artırdık. İhracat ve yurt dışı ope-
rasyonlarımızın toplam ciro içindeki payı 
%39,4 oldu.” 

Bölgede güçlü bir oyuncu olmak için çalış-
maya devam ettiklerini dile getiren Buyur-
gan, bisküvi pazarında Suudi Arabistan ve 
Mısır’da liderliğin, Kazakistan ve Orta As-
ya’da da güçlü büyüme trendinin sürdüğü-
nü belirtti. 

Sürdürülebilirlik, Ar-Ge ve dijitalleşme 
yatırımları işimize yön veriyor

Pandemi döneminde aralıksız üretmeye ve 

talebi karşılamaya devam ettiklerini, bu 
süreçte de sürdürülebilirlik, Ar-Ge ve diji-
talleşmeye daha da önem verdiklerini be-
lirten Buyurgan, “Kuruluşumuzdan bu yana 
‘israfsız şirket’ olma prensibimize sadık ka-
larak, hayata geçirdiğimiz sürdürülebilir-
lik uygulamaları ve projelerimizle önemli 
aşamalar kaydediyoruz. Sürdürülebilir bü-
yüme vizyonumuz doğrultusunda Ar-Ge, 
inovasyon ve dijitalleşme başlıkları altında 
yenilikçi pek çok projeye imza attık. IoT 
Anlık Üretim Takip Projesi ile üretim hat-
larındaki sensörlerle hatların anlık üretim 
performansının izlenmesi sağlanıyor. IoT 
ve Endüstri 4.0 başta olmak üzere tekno-
lojiyi yakından takip ediyor, tedarik zinciri 
süreçlerini uçtan uca, tüketici davranış ve 
trendlerini dikkatle ve yakından izliyoruz. 
Dijitalleşmeye önem veriyor ve sürdürü-
lebilirliği iş yapma şeklimiz olarak görüyo-
ruz” dedi.

Mete BuyurganMete Buyurgan
Ülker CEO’suÜlker CEO’su
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ŞOK MARKETLER 2021’İN İLK YARISINDA 2 BİN 700
 KİŞİYE DAHA İSTİHDAM SAĞLADI 

ŞOK Marketler yılın ilk yarısında büyümesini 
sürdürürken, 2 bin 700 kişiye daha iş imkânı 
sundu. 2021’in ilk altı ayında Türkiye gene-
linde toplam 8 bin 741 mağazaya ulaşan 
ŞOK Marketler’in toplam çalışan sayısı 38 
bini geçti.

ŞOK Marketler, 2021 yılı ilk yarıyıl finan-
sal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Plat-
formu’na (KAP) açıkladı. ŞOK Marketler, 
2021’in ilk altı ayında net satış gelirlerini 
geçen yılın aynı dönemine göre %33,3 artı-
rarak 13,2 milyar TL’ye yükseltti. Bu dönem-
de 596 yeni mağaza açan ŞOK Marketler’in 
toplam mağaza sayısı 8 bin 741’e, toplam 
çalışan sayısı da 38 bin 410’a ulaştı. Ayrıca 
geçen yıl hayata geçirilen Cepte ŞOK uygu-
laması üzerinden verilen siparişlerin oranı 
da yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı 
dönemine göre %80 artış gösterdi.

Demirel: “Kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler 
sunmak en büyük gayemiz.”

İlk yarıyıl sonuçlarını değerlendiren ŞOK 
Marketler CEO’su Uğur Demirel şunları 
söyledi: “2021’in ilk yarısındaki sonuçları-
mız, ŞOK Marketler olarak müşterilerimize 
‘kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla ulaş-
tırmak’ taahhüdümüzü gerçekleştirdiği-
mizin göstergesidir. 2020’de başlattığımız 
‘Tarladan Sofraya Doğru Tarım’ projesiyle 

tohum seçiminden raflara ulaşana kadar 
denetleyip, takip ettiğimiz ve kalitesinden 
emin olduğumuz ürünleri müşterilerimizin 
sofrasına en avantajlı fiyatlarla ulaştırırken, 
Türkiye’nin her yerinden binlerce çiftçi ve 
üreticiye de emeklerinin karşılığını tam ve 
zamanında vererek destek oluyoruz. ŞOK 
Marketler olarak önemli önceliklerimizden 

biri olan kadınların ekonomiye eşit katılımı-
na katkı sağlama hedefiyle projeler geliştir-
meye devam ediyoruz. 38 bin kişiyi geçen 
ŞOK Marketler ailesi olarak, müşterilerimi-
ze sunduğumuz hizmet ve tedarikçilerimi-
ze verdiğimiz desteğin yanı sıra ülkemizin 
istihdam ve ekonomisine katkı sağlayarak 
büyümemizi sürdüreceğiz.”

Uğur DemirelUğur Demirel
ŞOK Marketler CEO’suŞOK Marketler CEO’su
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SMG SADECE BİR MÜZİK ŞİRKETİ DEĞİL AYNI ZAMANDA BİR TEKNOLOJİ ŞİRKETİ

Türkiye’de kendi yazılımı üzerinden yayın 
yapan ve sektörde lider konumda bulu-
nan SMG, müzik ve teknolojiyi birleştirdi-
ği hizmetleriyle büyümeye devam ediyor. 
AVM’ler, mağazalar, restoran ve kafeler, 
turistik mekânlar, spor ve sağlık merkezleri 
gibi 33 ülkedeki 850’den fazla firmanın 11 
bini aşkın noktasında dijital müzik yayını 
gerçekleştiren SMG, mekânları doğru mü-
zikle buluşturuyor. SMG şirket ortakları Gül 
Gürer Alimgil, Serkan Polat ve Moris Alhale 
ile SMG hakkında konuştuk.

SMG’nin verdiği hizmetler nelerdir?

Gül Gürer Alimgil: SMG sadece bir müzik şir-
keti değil, aynı zamanda bir teknoloji şirketi. 
Halka açık mekânlarda kapalı devrede yasal 
müzik ve anons yayını yapıyoruz. Bu yayını 
kendi geliştirdiğimiz özel yazılım ile depo-
la-çal yöntemiyle tek merkezden gerçek-
leştiriyoruz. Kendi müzik yapım markamız 
Snapmuse bünyesinde DJ’ler, müzisyenler, 
yapımcılar ve ses mühendislerimiz ile kendi 
şarkılarımızı üretiyoruz. Müzik yayını yap-
mak için kullanılacak SMG Player’ı müşteri-
mizin kendi bilgisayarına ya da Music-box 
adını verdiğimiz donanımlarımıza yüklüyo-
ruz. Music-boxları yazılım ve eserleri yüklen-
miş olarak kullanıma sunuyoruz. 

Satışları artırmada en etkili yöntemlerin ba-
şında gelen anons, SMG’nin markalar tara-
fından en çok tercih edilen hizmetleri arasın-
da yer alıyor. Markaların kampanya, etkinlik, 
özel gün kutlama mesajları ve ürünler hak-
kında bilgilendirme yapabileceği anonslar, 
bünyemizdeki profesyonel seslendirme 
sanatçılarından oluşan ekibimiz tarafından 
hazırlanıyor. Anonslar, markanın istediği 
noktada, sıklıkta ve tarihte yayına alınıyor. 
Birden çok lokasyonu bulunan markalar için 
her mağazaya ayrı anons yapılabiliyor.

SMG’nin sunduğu avantajlar nelerdir?

Serkan Polat: SMG, internet üzerinden strea-
ming metoduyla değil depola-çal yöntemiy-
le yayın yaptığı için bağlantının koptuğu ya 
da hızının düştüğü anlarda bile yayın kesil-
miyor. Kurumlar hem kota problemi yaşa-
mıyor hem de ihtiyaçlarına yönelik müzik ve 
anons hizmeti alabiliyor. Bu yazılım sayesin-
de SMG, 100 ya da 1.000 veya herhangi sa-
yıda şubesi olan bir markanın her bir şubesi 
için aynı anda aynı ya da farklı içerikler ha-
zırlayıp, yayınlayabiliyor. Akıllı yazılımımız ile 
mağaza içi müziği kontrol edebilir hale geti-
rerek kurumların halka açık yerlerde dilediği 
mesajı rahatlıkla verebilmesini sağlıyoruz.

Profesyonel ekibimiz tarafından hazırlanan 
müzik listeleri, o markanın müşteri kitle-
si ve kurumsal yapısı ile eşleştirildiği gibi 
yılın hatta günün farklı zaman dilimlerine 
göre de şekillendirilebiliyor. Markalara özel 
yaptığımız güncellemelerle tekrarı ortadan 
kaldıran sistemimiz, müzik yayını yönetimini 
personelin inisiyatifine bırakmayarak aksilik-
lerin önüne geçiyor, satışlara destek oluyor. 
Ayrıca müşterilerimize 7/24 teknik destek de 
sunuyoruz.

Sektörde büyük bir yeniliğe imza atarak, 
senelerdir üzerinde çalıştığımız, tüm yasal 
sorumluğu üzerimize aldığımız kendi müzik 
kataloğumuzu müşterilerimize sunuyoruz. 
Bu katalog içinde yer alan tüm eserlerin 
prodüksiyonu bünyemizdeki yeni marka-
mız Snapmuse tarafından gerçekleştiriliyor. 
Ofisimiz içerisindeki 6 adet profesyonel 
stüdyolarımızda kendi eserlerimizi üretiyo-
ruz. SMG’nin SaaS uygulamaları ile birlikte 
müşterilerine sunduğu ayrıcalıklardan biri 
de Push Audio. 

SMG yönetim panelinde seslendirme yapa-
cak kişi anonsu seslendiriyor, kaydediyor, 
dinliyor ve tek bir tuşla istediği mağazaya 
gönderebiliyor. Örneğin; şirket yetkilisi be-
lirli noktadaki personeline seslenebiliyor, 

bilgilendirme, motivasyon konuşması ya 
da kutlama yapabiliyor. 

Teknik departmanımız İTÜ Teknokent 
içinde bulunan ofisimizde görev yapıyor. 
2017 yılında Teknokent’e girmeye hak ka-
zandık. Türkiye’de ve dünyada kendi ge-
liştirdiğimiz yazılım ile dijital müzik yayını 
yapan bir şirket olarak, yazılımımızla ilgili 
yeni projelerimizi İTÜ ARI Teknokent’teki 
ofisimizde gerçekleştiriyoruz. Harmonik 
benzerlik, üçüncü parti entegrasyonu, SaaS 
(Software as a Service) gibi pek çok yenilik 
üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri ara-
sından sıyrılıp, İTÜ Teknokent’te yer almak 
ve 4 yıldır orada olmak bizim için gerçek-
ten çok önemli. Aynı zamanda teknolojinin 
hızla ilerlerdiği günümüzde kendimize ait 
yazılımla bu teknolojik gelişimlere katkı 
sağlamak da mutluluk verici. Teknokent’te-
ki çalışmalarımıza ve müşterilerimizin ihti-
yaçlarına yönelik yazılımımızı geliştirmeye 
devam edeceğiz.

Snapmuse’dan biraz bahseder misiniz?

Moris Alhale: Youtuberlar, Influencerlar, 
prodüksiyon ve reklam firmaları, yönet-
menler, firmalar için müziğin kullanılabile-
ceği her alanda royalty-free içerikler üreten 
markamız Snapmuse’u yepyeni bir prodük-
siyon şirketi olarak yapılandırıyoruz. 

Sosyal medyada paylaşılan videolarda po-
püler şarkının kullanıldığı durumda, sistem 
içerikleri bloklar veya içeriğin sesini kapatır. 
Telif hakkı yasalarından dolayı bu işlem ne-
redeyse tüm sosyal medya platformların-
da gerçekleşmektedir. Bu sebepten dolayı 
“royalty-free” adı verilen telifsiz içeriklerin 
kullanılması gerekir.

snapmuse.com platformu üzerinden üye 
olunarak, şarkılar indirilip, dijital platform-
larda kullanılabiliyor. 30 günlük ücretsiz de-
neme süremizden faydalanılabilir. Şu anda 
200 ülkeden trafik alıyoruz. 40.000 kayıtlı 
kullanıcıya ulaştık. Gözle görülür bir hızda 
büyümeye devam ediyoruz. Platformda 
tüm hakları bizde bulunan 11.000'in üze-
rinde şarkımız artı olarak 6.500 SFX’imiz 
bulunuyor. Siteye eklenen şarkıların tescili 
ve tüm dijital platformlarda koruması yapıl-
dı. Üyelerimiz için aylık sınırsız şarkı indirme 
ve izlenme hakkı, Youtube, Facebook, Ins-
tagram, Twitch kanallarında %100 korumalı 
kullanım hakkı, ticari kullanım hakkı, içerik-
lere reklam alabilme gibi avantajlar sunu-
yoruz. Detaylı bilgi için hello@snapmuse.
com adresine mail atılabilir.

Moris AlhaleMoris Alhale
SMG Kurucu OrtağıSMG Kurucu Ortağı

Serkan Polat Serkan Polat 
SMG Kurucu OrtağıSMG Kurucu Ortağı

Gül Gürer AlimgilGül Gürer Alimgil
SMG Kurucu OrtağıSMG Kurucu Ortağı



St i l Sahibi Miniklere
Özgün Tasarımlar

Zamansız özgün şıklığın doğallıkla harmonisi...

www.minisculebyebrar.com



26

Özel 
Röportaj

Sizleri tanıyalım.

Ben İskender Turhan. MallMark Gayrimen-
kul Kiralama ve Yönetim Şirketi’nin yönetim 
ve kiralama hizmetlerini üstlendiği Nova-
mall Manavgat Alışveriş Merkezi’nde genel 
müdür olarak, 4 yıldır görev yapmaktayım. 

Yangın başladığında neredeydiniz? İlk 
tepkiniz ne oldu?

Yangın başladığında alışveriş merkezindey-
dim. Uzaktan dumanların geldiğini gördük. 
Dumanlar güney yönüne ilerliyordu. Bir saat 
içinde dumanların yaklaştığını gördük ki; 
bu şehir içinde Kavaklı Mahallesi’nde çıkan 
yangının dumanıydı. Kısa sürede duman 
tüm gökyüzünü kapladı. Yakın çevremizden 
yangının büyüklüğü hakkında bilgi aldık ve 
ekip olarak müdahale için bölgeye intikal 
ettik.

Yangın esnasında ekibinizde sakinliği 
nasıl sağladınız? Ekibinizde iş bölümünü 
nasıl yaptınız?

Yakında görülen dumanlardan sonra tüm 
ekip teyakkuza geçtik. Güvenlik, ilk yardım 
ve yangın ekiplerimize AVM çevresinde 
oluşabilecek risklere karşı hazırlıklı olunma-
sı talimatını verdik. Çok yakınımızda olan 
Kavaklı Mahallesi’ndeki yangına, ekip arka-
daşlarımızla gidip, söndürme çalışmalarına 
elimizden geldiğince destek olduk. Biz ora-
dayken, birden fazla noktada yangınların 
çıktığı haberini aldık. Yangınların boyutunu 
görünce sakin kalmak çok kolay olmadı ama 
soğukkanlı davranarak, çalışma arkadaşları-
mızın mahalle ve köylerindeki durum hak-
kında bilgi aldık. Yangın bölgelerinde evleri 
olan çalışanlarımızın ailelerinin yanlarında 
olmalarını ivedilikle sağladık.

Ekibinizde yangından zarar gören arka-
daşlarınız oldu mu? 

Yangının ikinci gününde, gece bazı çalışan-
larımızdan mesajlar aldık. Alevlerin kendi-
lerine yaklaştığını ve işe gelemeyeceklerini 
söylüyorlardı. Biz de sabahın ilk ışıklarında 
ekipler halinde onların yanında olduk. Aile-
lerinin güvenli alanlara tahliyesini sağladık, 
evlerindeki değerli eşyaları taşımaya yar-
dımcı olduk ve ev çevresinde su ile soğut-
ma çalışmaları yaptık. Maalesef üç persone-

limizin evinde ciddi hasarlar oluştu. Kamu 
kurumlarının tespit çalışmaları sonrasında 
biz de kendilerine tamir, tadilat konusunda 
destek verdik.

Kamu, sivil ve özel kurumlar ile koordi-
nasyonu nasıl yönettiniz?

İlk 2-3 gün herkes sahada yangın ile mü-
cadele verdi. Bu aşamada belediye, kayma-
kamlık ve diğer kurumlar ile iletişim kur-
makta zorluk çektik. Çünkü onlar da bizim 
gibi sahadaydılar. 3. gün belediye ve kay-
makamlık yetkilileri ile iletişime geçtik. Türk 
Hava Kurumu, Türk Kızılay’ı personelleri ve 
gönüllüleriyle tanıştık. Her türlü yardıma 
hazır olduğumuzu yüz yüze görüşerek an-
lattık. Birbirimizin telefonlarını aldık ve ihti-
yaçların hızlı şekilde tedarikini sağladık. 

Alışveriş merkezinde bulunan mağazala-
rın tepkisi nasıl oldu ve süreci nasıl yö-
nettiniz?

Yangının 2. gününde kiracılarımızdan alış-
veriş merkezinin açılıp, açılmayacağı hak-
kında bilgi isteyenler oldu. Mağaza çalışan-
larından bir kısmı işe gelememişti. Bizim de 
aynı şekilde işe gelemeyen çalışanlarımız 
oldu. Alışveriş merkezinin açık kalacağı ve 
gerektiğinde halkın tüm ihtiyaçlarının kar-
şılanmasını sağlayacağımız iş ortaklarımıza 
bildirildi.

Yangın bölgelerinde bulunan ihtiyaç sa-
hiplerine Novamall Manavgat olarak na-
sıl destekler sağladınız? 

Yangının hemen sonrasında İstanbul mer-
kezli yönetim firmamız MallMark tarafından 
kriz masası oluşturuldu. Bu durum karşısın-
da soğukkanlı hareket edilmesi hususun-
da merkez ofis çalışanlarımızın çok faydası 
oldu. Biz sahada iken doğru hamlelerin ya-
pılması koordinasyon kriz masası tarafından 
sağlandı.

24 saat açık iletişim numarası ile yardım 
göndermek isteyen vatandaşlar ile köy ve 
mahalle muhtarları arasında köprü kurduk. 
İhtiyaçların doğru yerlere ulaşmasını sağla-
dık.

Evi yanan aileleri alışveriş merkezinde ağır-

layarak, ihtiyaçlarını direkt mağazalardan 
karşıladık. Collezione, Panço ve Penti mağa-
zalarından bu konuda ciddi destekler aldık.

Yardım koordinasyon merkezlerinde kulla-
nılmak üzere market ve taşıma arabası te-
darik ettik. Bu süreçte yardım merkezlerinin 
fazlaca boş koli ihtiyacı oldu ve bunların te-
darikini sağladık.

Saha çalışanlarının, özellikle itfaiyecilerin 
çamaşır ihtiyaçlarını karşıladık. Bursa Kapa-
lı Çarşı’dan esnaf dostlarımızın gönderdiği 
çorap ve çamaşırları cesur itfaiyecilerimize 
teslim edilmesini sağladık.

Alışveriş merkezi girişine giysi kumbarası 
koyarak toplanan eşyaları yardım noktaları-
na teslim ettik.

Yangında evi hasar görmüş ailelerin çocuk-
larına oyuncaklar teslim ederek korku dolu 
gözlerinde küçük tebessümler sağladık. 

Bu süreçte alışveriş merkezinde bulunan 
mağazalardan destek olmak isteyenleri 
sürece dahil edebildiniz mi? Koordinas-
yonu nasıl sağladınız? 

Tüm kiracılarımızdan yapabilecekleri yar-
dımlar hakkında ivedi dönüş yapmaları için 
talepte bulunduk ve aldığımız destekleri 
doğru adreslere ulaştırdık. Sahada çalışan 
itfaiye erlerine Özdilek, Kiğılı gibi firmalar-
dan büyük destekler aldık. 

Bütün kiracılarımız tıpkı bizim gibi bu afet 
karşısında çok hassas davrandılar. Her türlü 
yardıma ve desteğe hazır olduklarını bildir-
diler.

Novamall Manavgat olarak yangının 
kontrol altına alınması sonrası izleyece-
ğiniz adımlar neler olacak? Planladığınız 
yardım kampanyaları var mıdır?

Kaymakamlık ve belediye ile eş güdümlü 
çalışmaya devam edeceğiz. Biz bu mercilere 
her türlü desteğe hazır olduğumuzu bildir-
miş durumdayız. Muhtarlar ile iletişim ha-
lindeyiz ve hasar gören köylerin, ormanların 
yeniden hayat bulması için her türlü çalış-
maya hazırız.

İskender Turhan 
Novamall Manavgat Alışveriş Merkezi 
Genel Müdürü 
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ZORLU ENERJİ 7’NCİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
 RAPORU’NU YAYIMLADI 

Sürdürülebilirliği iş yapış modelinin merke-
zine alan Zorlu Enerji, 7’nci Sürdürülebilirlik 
Raporu’nu yayınladı. Enerji sektöründe kar-
bon ve su ayak izini hesaplayan ilk şirket olan 
Zorlu Enerji, 2009 yılından bu yana iki yılda 
bir yayınladığı sürdürülebilirlik faaliyetlerini 
önümüzdeki yıldan itibaren yönetimsel, eko-
nomik, çevresel ve sosyal performanslarını 
içeren entegre bir model ile her yıl düzenli 
paylaşma kararı aldı. 

Sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda, 
Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefle-
rinin kolaylaştırıcısı olmayı amaçlayan Zorlu 
Enerji, sürdürülebilirlik alanında gerçekleştir-
diği faaliyetleri içeren 7’nci Sürdürülebilirlik 
Raporu’nu yayınladı. 2009 yılından bu yana 
iki yılda bir yayınladığı Sürdürülebilirlik Ra-
poru’nu ilk defa yıllık olarak yayımlayan Zor-
lu Enerji’nin, 2020 yılı çevresel, sosyal, ekono-
mik ve yönetişimsel performansını kapsayan 
raporunda, şirketin iklim krizi ile mücadele, 
karbon emisyonlarının azaltılması, kaynakla-
rın sürdürülebilir şekilde kullanılması, enerji 
verimliliği ve enerji arz güvenliği konuları 
çerçevesindeki tüm çalışmalarına detaylı yer 
veriliyor. 
 
Zorlu Enerji UN Global Compact Üyesi 

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşme-
si’nin (United Nations Global Compact – 
UNGC) ilkelerini stratejisine ve politikalarına 
dâhil etmek ve gezegeni korumak amacıyla 
Nisan 2020’de UNGC imzacısı olan Zorlu 
Enerji, 2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nda 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler İlerleme 
Bildirimi’ni de ilk defa paydaşları ile paylaş-
mış oldu. Aynı zamanda Rapor, Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını 
içerecek şekilde oluşturulmuştur. 2020 yı-

lında yeniden ele aldığı sürdürülebilirlik ve 
ESG stratejisi ile eylem planlarını ve gelece-
ğe yönelik stratejilerini gözden geçiren Zorlu 
Enerji, “Onarıcı Operasyonlar ve Değer Zinci-
ri” ile “İnsan ve Kültür” ve “Etki Odaklı Büyü-
me” temel alanlarını, şirketin değer yaratma 
alanları olarak tanımlıyor.
 
Sürdürülebilirlik Raporu bağımsız kuru-
luşlar tarafından doğrulandı

Zorlu Enerji 2020 yılı Sürdürülebilirlik Rapo-
ru, yurt içindeki tüm operasyonlarımızı kap-
sayacak şekilde genişletilerek, sektöründe ilk 
olarak denetlenerek AA 1000 SES Standar-
dı ve ISEA 3000 Standartlarına uygunluğu 
KPMG tarafından doğrulandı.
 
“Enerji sektörünün ve sektördeki kritik 
rolümüzün farkındayız”

Geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla yatı-
rımlarını aralıksız olarak sürdürdüklerini ifade 
eden Zorlu Enerji Sektör Başkanı Sinan Ak, 
hedef ve stratejilerini Zorlu Holding ve tüm 
şirketlerini kapsayan Akıllı Hayat 2030 vizyo-
nu doğrultusunda belirlediklerini, sürdürüle-
bilirlik stratejilerini gelecek odaklı gelişim he-
deflerine ve değişen ihtiyaçlarına göre tekrar 
ele aldıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Yeni dünyada çevresel bilinç ve farkındalık 
artarken, biz de çevresel etkimizi şeffaf şe-
kilde paydaşlarımızla paylaşıyoruz. Faaliyet 
gösterdiğimiz enerji sektörüne sürdürülebi-
lirlik konusunda da öncülük etme hedefimiz 
doğrultusunda çalışmalarımızda çevresel, 
ekonomik ve sosyal boyutlara odaklanarak; 
iklim krizi ile mücadele, karbon emisyonları-
nın azaltılması, kaynakların sürdürülebilir şe-
kilde kullanılması, enerji verimliliği ve enerji 
arz güvenliği gibi konuları ele alıyoruz. Bu 
anlayışla yenilenebilir kaynaklara dayalı bir 
enerji ekosistemi yaratmak için var gücü-
müzle çalışmalıyız. Özellikle jeotermal enerji 
alanında yaptığımız yatırımlarla bugün, Zor-
lu Enerji’nin Türkiye’deki elektrik üretiminin 
%100’ünü temiz enerjiden sağlıyoruz. Jeo-
termal enerji alanında Türkiye’nin en büyük 
oyuncusuyuz. Bununla birlikte Türkiye’nin 
güneş enerjisi potansiyeline de inanıyor ve 
bu konuda da çalışmalarımızı sürüyoruz. Ye-
nilenebilir kaynaklara dayalı bir enerji ekosis-
temi yaratmak için faaliyetlerimizi şekillendi-
riyoruz.”
 
“Karbon salımını kaynağında kesecek çö-
zümlere ve yatırımlara odaklanıyoruz”

Karbon salımını azaltma konusunda yenile-
nebilir enerjinin çok büyük bir payı olduğuna 
ancak tek başına yeterli olmadığına dikkat 
çeken Sinan Ak, karbon salımını kaynağın-
dan kesecek yatırımlara odaklandıklarına, 
elektrifikasyon, dijitalizasyon, otomasyon 
ve dekarbonizasyon odaklı iş yapış biçimini 
benimsediklerini belirterek sözlerini şöyle 
konuştu: 

“Tüm faaliyet ve yatırımlarımızı, doğal var-
lıkların korunmasını ve çevresel etkilerimizin 
azaltılmasını önceliklendiren ‘Çevre Politika-
mız’ çerçevesinde yürütüyoruz. Ortaya koy-
duğumuz vizyon doğrultusunda 2017 yılında 
kurduğumuz Akıllı Sistemler Departmanımız 
aracılığıyla ülkemizde son teknolojiyi kullan-
mak üzere gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla 
elektrikli araçlar başta olmak üzere dijitalleş-
me, Ar-Ge ve inovasyon alanlarındaki çalış-
malarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 
Günümüzde yıkarken, yaratabilen hamlelerin 
enerji sektöründe üst düzey bir teknoloji ve 
dijitalleşme deneyimi ile sağlanacağını düşü-
nüyoruz. Bu nedenle de şirket içinde kadro-
larımızı bu yönde kurmaya ve geliştirmeye 
devam ediyoruz. 

Şehirlerde karbon salımının önüne geçilmesi 
için önemli bir adım da elektrifikasyon. Tüm 
dünyanın ana gündem maddelerinden biri 
olmaya başlayan elektrikli araç ekosistemi-
ne yönelik ciddi yatırımlar gerçekleştiriyoruz. 
Bugün itibarıyla Türkiye genelindeki yaklaşık 
3.000 civarındaki elektrikli araca pazar lideri 
olarak 1.000’den fazla soketle hizmet veriyo-
ruz. 2021 yatırımlarımızla ZES elektrikli araç 
şarj istasyonu ağımızı 81 ilimizin tamamına 
da yaymış bulunuyoruz. Bunun yanı sıra kar-
bon salımının azaltılmasına yönelik ulusla-
rarası Ar-Ge projelerine dahil olarak kolektif 
çözümün bir parçası olmak üzere ekipleri-
mizle çalışıyoruz. Avrupa’nın farklı yerlerinde 
elektrikli araç kullanımına ilişkin bu zamana 
kadar elde edilen tecrübeyi birleştirmek ve 
bu tecrübeyle elektrikli araçlar ve bu araçlara 
dair teknolojiler geliştirilmesi için geliştirilen 
eCharge4Drivers projesinde 12 farklı AB ül-
kesi ile birlikte çalışıyoruz. Diğer yandan kar-
bon salımını kaynağında kontrol altına almak 
adına jeotermal sahalarda yürütülen GECO 
projesinin ortaklarından biri olarak AB’den 
proje kapsamında hibe desteği almış bulu-
nuyoruz. Farklı alanlarda EPDK, TÜBİTAK ve 
Avrupa Birliği Horizon 2020 çerçeve progra-
mı kapsamında desteklenen yaklaşık 20 adet 
projenin uygulayıcısı olmaktan dolayı mutlu-
yuz.”

Sinan Ak Sinan Ak 
Zorlu Enerji Sektör Başkanı Zorlu Enerji Sektör Başkanı 
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LITTLE CAESARS KOCAELİ’NDE 4. ŞUBESİNİ AÇTI

Türkiye’de başta nefis kenar olmak üzere, 
pizza sektöründeki pek çok yeniliğin öncüsü 
Little Caesars, büyüme hamlesini Kocaeli/
Yenişehir’de açtığı 4. şubesi ile sürdürüyor. 

Little Caesars, büyüme hamlesine yeni şube 
açılışları ile devam ediyor. Türkiye’nin birçok 
noktasından pizzaseverlere ulaşan Little Ca-
esars, enfes lezzetlerini Kocaelililer ile bu-
luşturmaya devam ediyor.

Türkiye’de 1996’dan bu yana Çelebi Hol-
ding güvencesi altında faaliyet gösteren 
Little Caesars’ın yeni şubesi Kocaeli, Yenişe-
hir-Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda hizmet 
verecek.

Little Caesars Türkiye için Kocaeli’ndeki piz-
zaseverlerle daha fazla noktada buluşmanın 
hedefleri arasında olduğunu belirten Çelebi 
Holding Gıda A.Ş. ve Little Caesars Türkiye 
Genel Müdürü Banu Arıduru, “Bu hedef için 
son dönemde yatırımcılardan çok fazla ilgi 

görüyoruz. İlginin nedeni ise günlük taze 
hamur ile hazırlanan pizzamızın lezzeti ya-
nında pandemi döneminde yaşanan gelir 
kaybının geri kazanımı konusunda en başa-
rılı restoran tipinin pizza restoranları olması. 
Ipsos Ev Dışı Yeme & İçme Paneli verileri-
ne göre 2020’de toplam yeme-içme pazarı 
daraldı. Fakat pizza sektörü eve sipariş ve 
gel-aldaki artışlarla birlikte 2020’yi %34’lük 
bir büyüme elde ederek kapadı. Little Cae-
sars olarak biz de bu yılın ilk 5 ayında, pan-
demi öncesine göre değerlendirdiğimizde 
%35’in üzerinde bir büyüme elde ettiğimizi 
görüyoruz. Bu büyümede global bir marka 
olmanın gücü ve pizzamızın lezzeti çok et-
kili” dedi.

“Büyümemizi franchise ağırlıklı sürdürü-
yoruz”

Little Caesars’ın sunduğu franchise fırsatla-
rına da değinen Arıduru, “Yeni şube odaklı 
büyümemizi franchise ağırlıklı sürdürüyo-

ruz. Ürünlerimizin lezzetini deneyimleyen 
tüketicilerimiz franchisemiz olmak için bize 
müracaat ediyor. İstanbul’da açtığımız Pen-
dik ve Aksaray şubelerimizden sonra şimdi 
de Kocaeli’nde 4. şubeyi açıyor olmanın se-
vincini yaşıyoruz. Hâlihazırda 94 restoran ile 
15 kentte hizmet veriyoruz. İstanbul’dan ve 
Türkiye’nin farklı kentlerinden Little Caesars 
gibi global bir markaya yatırım konusun-
da önemli sayıda talep alıyoruz. Tüm Tür-
kiye’de yeni yatırımcılarla büyüme hızımızı 
daha da artırarak yıl sonuna kadar 15 yeni 
şube daha açmayı planlıyoruz” diye konuş-
tu.

Little Caesars lezzetleri ve yatırım koşulları 
hakkında ayrıntılı bilgi için internet adresi 
ziyaret edilebilir.

Banu ArıduruBanu Arıduru
Çelebi Holding Gıda A.Ş. ve Little Caesars Türkiye Genel MüdürüÇelebi Holding Gıda A.Ş. ve Little Caesars Türkiye Genel Müdürü
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KOÇTAŞ BİR GÜNDE AÇTIĞI 5 YENİ MAĞAZA İLE 200 
MAĞAZAYA ULAŞTI

Ev geliştirme perakendeciliğinin lideri Koç-
taş, 30 Temmuz tarihinde açtığı 5 yeni 
Koçtaş Fix mağazasıyla Türkiye genelin-
deki toplam mağaza sayısını 200’e çıkardı. 
Mahalleli formatı Koçtaş Fix ile Türkiye’de 
yaygınlaşmaya devam eden Koçtaş, İstan-
bul, Tekirdağ, Muğla, Bilecik ve Balıkesir’de 
açtığı mağazalarla 25. yılında 200 mağazaya 
ulaşmış oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan 
Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, 
“Koçtaş’ın 25. yılı olan 2021 yılı itibarıyla 40 
ilde 200 mağazamızla müşterilerimize hiz-
met verirken, dijital kanallarımız aracılığıyla 
da ürünlerimizi tüm Türkiye’ye ulaştırıyor, 
ev geliştirme sektöründe en çok mağazası 
bulunan şirket konumumuzu da güçlen-
direrek sürdürüyoruz. Yıl sonuna kadar 54 
yeni mağaza daha açarak bu yılki hedefimiz 

olan 115 yeni mağazayı, müşterilerimizin 
hizmetine sunacağız” dedi. 

Ev geliştirme perakendeciliğinin lideri Koç-
taş, büyük mağazaları ve mahalleli formatı 
Koçtaş Fix mağazaları ile Türkiye’de yayı-
lımını sürdürüyor. 40 ilde mağazaları ile 
hizmet veren Koçtaş, 30 Temmuz tarihinde 
İstanbul, Tekirdağ, Muğla, Bilecik ve Balıke-
sir’de açtığı 5 yeni Koçtaş Fix mağazası ile 
toplam mağaza sayısını 200’e çıkardı.

“Açılışını yaptığımız 5 yeni Koçtaş Fix 
mağazası ile toplam mağaza sayımızı 
200’e çıkardık”

Konuyla ilgili açıklama yapan Koçtaş Genel 
Müdürü Devrim Kılıçoğlu, Koçtaş’ın ma-

ğaza sayısını 200’e çıkarmasından duydu-
ğu mutluluğu ifade ederek: “Koçtaş olarak 
Edirne’den Artvin’e, Sinop’tan Hatay’a ka-
dar mağazalarımızla toplam 40 ilde hizmet 
verirken, dijital kanallarımızla da tüm Tür-
kiye’ye ulaşıyoruz. Kendi modelimizi oluş-
turarak hayata geçirdiğimiz ve mahalleler-
de konumladığımız Koçtaş Fix ile büyüme 
trendimizi sürdürüyoruz. Açılışını yaptığımız 
5 yeni Koçtaş Fix mağazası ile ülke genelin-
deki toplam mağaza sayımızı 200’e çıkarmış 
olduk. 25. yılımızda bu rakama ulaşmış ol-
mak ayrıca gurur verici. 2021 yılının ilk ya-
rısını geride bırakırken, hedeflerimizin ileri-
sinde koşmaya devam ediyoruz. Yıl sonuna 
kadar 54 yeni mağaza daha açarak bu yılki 
hedefimiz olan 115 yeni mağazayı, müşteri-
lerimizin hizmetine sunacağız. Bugün ulaş-
tığımız 200 mağaza ile birlikte ev geliştirme 
sektöründe en çok mağazası bulunan şirket 
konumumuzu da güçlendirerek sürdürüyo-
ruz” dedi. 

Koçtaş 2023 yılında 600 mağazaya ula-
şacak 

Açtığı mağazalarıyla özellikle bulunduğu 
bölgenin insan kaynağından faydalanarak 
yerel istihdama katkı sağlamayı önemse-
yen Koçtaş, 2023 yılında mağaza sayısını 3 
kat artırarak toplam 600 mağazaya ve buna 
paralel olarak çalışan sayısını da yaklaşık 
5 bine çıkarmayı hedefliyor. Müşterilerine 
en iyi markaları en uygun fiyatlarla sunan 
Koçtaş, nitelikli çalışanları, 200 mağazası ve 
dijital kanallarıyla tüm Türkiye’deki evleri 
güzelleştirmeye devam ediyor.

Devrim KılıçoğluDevrim Kılıçoğlu
Koçtaş Genel MüdürüKoçtaş Genel Müdürü
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TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ÇAY ZİNCİRİ TEASHOP KİOSK ŞUBELERLE 
BÜYÜMEYE HAZIRLANIYOR

Türkiye’nin en büyük çay zinciri TeaShop, 
küçük yatırımcılara özel ve sadece 4 metre-
karede tüketiciye yepyeni bir deneyim su-
nan “Kiosk Projesi”ni hayata geçiriyor. 

Günlük 250 milyon bardak çay tüketimiyle 
rekoru elinde tutan ülkemizde “Neden güç-
lü bir çay zinciri yok?” sorusuyla ilk adımı 
atan ve 2014 yılında kurulan TeaShop’un 
hızlı büyümesi devam ediyor. Sadece 7 yıl 
içinde İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak 
üzere farklı şehirlerde 21 ayrı şubeye ulaşan 
TeaShop, bünyesindeki franchise şube sayı-
sını artırırken, bu kez de küçük yatırımcıları 
sevindirecek “Kiosk Projesi”ni duyurdu. Bu 
kapsamda TeaShop, daha küçük metreka-
reye sahip kiosk mağazalarla tüm Türki-
ye’ye yayılmayı planlıyor. Dünya çaylarının 
özel formlarının yanı sıra soğuk/sıcak kahve 
servisi ve tüm perakende satış grubunun 
bir araya geldiği bu mağazalar yatırımcıla-
ra ürünlerden altyapıya, eğitimden teknik 
desteğe anahtar teslim olarak sunulacak. 

HIZLI YATIRIM HIZLI GERİ DÖNÜŞ

Bu önemli adımla ilgili konuşan TeaS-
hop’un kurucusu Veysel Berk, “TeaShop 
olarak çayı yeniden yorumladığımız 7 yıl 
içinde önemli bir yol kat ettik. Öte yandan 
bu yıl daha hızlı bir büyüme planıyla hare-
ket ediyoruz. Yeni yatırımlarımızla birlikte 
hedefimiz 3 yıl içinde 300 şubeye ulaşmak” 
dedi. Bu yatırım planına “Kiosk Projesi”nin 
önemli bir ivme kazandıracağını vurgulayan 
Berk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çayı günlük 
rutin bir içecek olmaktan çıkarıp, premium 
bir yaşam tarzına dönüştürme yaklaşımımı-
zı, yenilikçi projelerle geliştirmeye devam 
ediyoruz. Hâlihazırdaki mağazalarımızın 
tasarımı sadece ürün gamıyla değil, sosyal-
leşme ve esnek çalışma trendi beklentilerini 
karşılayan yepyeni bir yaşam deneyimiyle 
de fark yaratıyor. Kiosk Projesi’nde de aynı 
konsepti daha küçük metrekarelere sığdır-
mayı başardık. Yaklaşık 4 metrekarelik alan-
larda kurmayı planladığımız bu kiosk’ların 
sunduğu hizmet kalitesinin, franchise ma-
ğazalarımızla aynı standartlarda olacağını 
ekleyebilirim. Kompakt, şık ve modern tasa-
rımıyla sadece 1 günde kurulabilen kiosk’lar 
aracılığıyla TeaShop deneyimini yatırımcıya 
ve tüketiciye Türkiye’nin dört bir yanında 
ulaştırmayı planlıyoruz.” 

TÜRK ÇAYI İLE YURT DIŞINA AÇILIYOR 

Portföyündeki yüzlerce farklı çay konsep-
tini, Türkiye’nin dört bir yanına dağılmış 

mağazaları ve online sitesinden tüketici-
lerle buluşturan TeaShop’ın kendi alanın-
da yaptığı “ilk”ler bununla da sınırlı değil. 
Çaya inovasyon ve yenilik katmayı sürdüren 
TeaShop ürün portföyü, Doğu Karadeniz 
Türk çayından Earl Grey’e, Afrika’nın kırmızı 
çayından Çinlilerin beyaz, Japonların yeşil 
çayına kadar tüm dünya çaylarını bulundu-
ruyor. Dahası bu mağazalarda tüketicilerin 
günlük ruh halleri ve yaşamak istedikleri 
deneyimlere uygun çaylar da var. Enerji için 
Tea for Energy, eğlence için Tea for Joy, il-
ham için Tea for Inspiration… Bu yazın en 
çarpıcı ürünü Tea for Sunbath ise içeriğin-
deki bileşenlerle birlikte lekesiz bronzlaş-
maya yardımcı olduğundan, sadece mağa-
zaların değil, turizmin gözdesi bölgelerdeki 
lüks otellerin menüsünde yerini aldı bile. 
Tea for Royalty ise Türk çayının lezzette ve 
deneyimde zirvesini temsil edecek şekilde 

tasarlandı. Demliklere özel yüzde yüz saf 
pamuktan üretilen organik müslin kumaş-
ların kullanıldığı ürünlerin arkasında ise 
önemli bir Ar-Ge yatırımı ve bu konuda uz-
man bir ekip var.  

Türkiye’de ilk kez kapsül çay üretimine de 
imza atan TeaShop, 2021 sonu itibarıyla bu 
çayların ihracatına da başlamayı hedefliyor. 
Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri başta olmak 
üzere tüm dünyaya kapsül çay satmaya ha-
zırlanan şirket, mağazalarını da yurt dışına 
taşımaya kararlı. Planlanan ilk adres Kıbrıs; 
ardından sırada İngiltere ve Dubai var. Av-
rupa’nın yanı sıra Orta Doğu coğrafyasından 
da franchise taleplerinin artarak geldiğini 
belirten Berk, “Bu büyüme ivmesi, ülkemiz 
tarım ekonomisinin en önemli kalemlerin-
den çayın ihracat gücünün artışında, önemli 
bir ivme sağlayacak” diye vurguladı. 
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Y VE Z KUŞAĞI DAHA ÇOK SEYAHAT EDECEK 

KPMG, pandeminin başından bu yana tü-
keticinin nabzını tutmaya devam ediyor. 
KPMG ABD ofisinin bin kişiyle yaptığı an-
ketin ardından hazırlanan Tüketici Nabzı 
Yaz 2021 raporu, evden çalışma, ekono-
mik beklentiler, kuşakların seyahat planları 
gibi konularda ne gibi değişimler yaşandı-
ğını ortaya koyuyor. 

Raporu değerlendiren KPMG Türkiye Tü-
ketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri 

Gökhan Kaçmaz, “Covid-19 kısıtlamalarının 
gevşetilmesi, yeniden açılmalar ve yaygın-
laşan aşılamayla birlikte tüketici iyimserliği 
güçleniyor. Ankete katılanların verdiği ya-
nıtlara baktığımızda birçoğunun normale 
döndüğünü görüyoruz. Buna rağmen bü-
yük çoğunluk haftanın önemli bir bölümü-
nü evden çalışarak geçirmeyi bekliyor. Bu 
sebeple harcamalarının çok daha fazlasının 
eve bağlı olacağını söyleyebiliriz. Anket so-
nuçları pandeminin zirvesindeki kadar ol-

masa da tüketicinin çevrim içi harcamaya 
devam edeceğini de söylüyor. Pandeminin 
bir sonucu olarak başlayan ve şehir mer-
kezlerinden daha küçük bölgelere göçün 
de geçici olacağı şaşırtıcı bir sonuç olarak 
karşımıza çıkıyor” dedi.

Araştırmanın öne çıkan bulguları şöyle:

Pandeminin zirve yaptığı Nisan 2020'deki 
anketten bu yana ilk kez, ekonominin bir 
yıldan kısa sürede normale döneceğine ina-
nanların sayısı arttı. Geçen yıl %14 olarak 
belirlenen oran %18’e çıktı. Ekonomideki 
toparlanmanın bir yıldan fazla süreceğine 
inananların oranı %44.

Katılımcıların %53’ü harcamaların bir yıl 
içinde toparlanacağına inanıyor. Aksini dü-
şünenlerin sayısı da yavaş yavaş azalıyor. 
Harcamaların Covid-19 öncesi seviyelere 
döneceğine inanmayanların oranı ise %9.

Covid-19’un gelir üzerindeki etkisi de Nisan 
2020’ye göre hafifledi. Katılımcıların %41'i 
gelirinin etkilendiğini söylerken, Nisan 
2020’den bu yana istihdamı etkilenenlerin 
oranı %5’lik artışla %39 oldu. İşe dönenler-
deki artış ise %6.

Baby Boomers evde oturacak  

Restoranlar için beklenen yıllık harcamada 
%34, seyahat için %33 ve eğlence için %28 
artış var. Tüketici artan sosyal aktivite bek-
lentisiyle giyime ve dış görünüşlerine para 
harcamaya istekli olduklarını belirtiyor.

Sosyal aktivitelerdeki artış (seyahat etme, 
restoranlarda yemek yeme ve diğer sosyal 
etkinlikler) en çok Y (%39) ve Z kuşağı (%34) 
için belirgin. 2020 yazı ile karşılaştırıldığın-
da Y kuşağının deneyimle ilgili etkinliklerin 
sıklığını artırması bekleniyor. X kuşağı ve 
Baby Boomers'ın sık seyahat etme olasılığı 
ise daha düşük. 

Temassız harcamaya devam

Son üç ayda toplam kategori harcamasında 
çevrim içi harcama en çok seyahat, eğlen-
ce ve giyimde yapıldı. %40'ın altında çevrim 
içi harcama yapılan kategoriler, tüketicinin 
şahsen deneyimlemek istediği mobilya, ev 
geliştirme oldu.

Anket sonucuna göre çevrim içi harcamalar-
da en büyük düşüş %6 ile gıdada. En fazla 
artışın elektronik ve eğlencede olması bek-
leniyor.

Gökhan KaçmazGökhan Kaçmaz
KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör LideriKPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri



37

Özel Röportaj / MALL&MOTTO

www.obidevdukkan.com
Kasaplar Mah. 11004 Sk. 4/B - Altıeylül / BALIKESİR 

Y VE Z KUŞAĞI DAHA ÇOK SEYAHAT EDECEK 
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Necati Ufuk Toydemir, alışveriş merkezi yö-
netimi konusunda Türkiye’de en tecrübeli 
yöneticilerden biri. ENS Danışmanlık bün-
yesinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 
en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil 
Park AVM’nin müdürlüğü görevini yürüt-
mekte olan Toydemir, AVM yatırımlarının 
yaşamın merkezinde olmaya devam edece-
ği konusunda açıklamalarda bulundu.

İşte Toydemir’in açıklamasından satır baş-
ları:

“Alışveriş merkezleri yaşamın merkezin-
de olmaya devam edecek” 

“Alışveriş merkezleri Mart 2020’den itibaren 
etkilerini hissetmeye başladığımız pandemi 
döneminde bugün geldiğimiz ve adını yeni 
dönem diye adlandırdığımız süreçte de ya-
şamın merkezi olmaya devam edecektir.

Türkiye’de alışveriş merkezleri sadece tica-
ri birer yapı olmaktan çıkmış, sosyalleşme 
ve yaşam alanlarına dönüşmüştür. Alışve-
riş merkezleri de bunun için ziyaretçilerine 
daha iyi hizmet verebilmek, onların daha 
kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak, özel-
likle pandemi ile birlikte sağlıklı ortamlarda 
güvenli mekanlar oluşturmak üzerine pro-
jeler oluşturmuşlar ve oluşturmaya devam 
edeceklerdir.”

“Alışveriş merkezleri günümüzde son 
derece güvenli, sağlıklı yaşam alanları 
olarak faaliyetlerine devam etmektedir”

“Alışveriş merkezleri günümüzde son de-
rece güvenli, sağlıklı yaşam alanları olarak 
faaliyetlerine devam etmektedir. Bugün pek 
çok alışveriş merkezimiz bu konuda çalış-
malarını gerçekleştirmiş ve TSE ile yapılan 
çalışmalar sonucunda güvenli hizmet bel-
gelerine sahip olmuşlardır.

Hijyen, maske, mesafe, HES kodu kuralları 
konusunda alışveriş merkezleri taviz ver-
memiş, büyük bir hassasiyetle bu konuya 
yaklaşmış ve uygulamalarını üst seviyede 
gerçekleştirmeye devam etmektedir. Kamu 
kurumları tarafından da devamlı denetle-
nen alışveriş merkezleri ziyaretçilerimiz ta-
rafından da güvenli ve sağlıklı alanlar olarak 
görülmeye başlanmıştır.

Bunlara ek olarak belirtmek isterim ki gü-
nümüzde artık alışveriş merkezlerimizde 
kurulmuş olan aşı odaları da her gün pek 
çok ziyaretçimizin aşı için tercih noktası ol-
muştur.”

“Daha çevreci, daha sürdürülebilir alışve-
riş merkezleri görmeye başlayacağız”

“Önümüzdeki süreçlerde alışveriş merkez-
lerimizde yeme-içme alanlarının, çocuk ve 
yetişkin eğlence alanlarının, kültürel ve sa-
natsal alanların daha fazla oranda yer alma-
ya başladığını göreceğiz.

Tüm dünyada olduğu gibi bizlerde daha 
çevreci, daha sürdürülebilir alışveriş mer-
kezleri için çalışacağız ve bunları da zaman-

TOYDEMİR: “ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ YAŞAMIN MERKEZİNDE 
OLMAYA DEVAM EDECEK.”

la daha fazla göreceğiz.”

“Bir alkışta yüzbinlerce çalışma arkada-
şımıza”

“Mart 2020 döneminden bu yana pandemi 
koşullarında en büyük zorluklarla müca-
dele eden, bizleri sağlığımıza kavuşturan, 
fedakârlıklar yapan sağlık çalışanlarımızı 
tekrar yürekten alkışlıyor, ardından da alış-
veriş merkezlerimizde çalışan yüzbinlerce 
çalışma arkadaşımızı da gerçekleştirdikleri 
çok büyük özverili çalışmalarından dolayı 
alkışlıyorum. İyi ki varlar ve bizimle beraber-
ler. Umarım en kısa sürede tüm ülkemizde 
aşılanma oranı yüksek seviyelere ulaşacak 
ve sağlıklı günlerde mutluluğu hep beraber 
paylaşacağız.”

Necati Ufuk Toydemir Necati Ufuk Toydemir 
Ceylan Karavil Park AVM Genel MüdürüCeylan Karavil Park AVM Genel Müdürü
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TEKNOFEST 2021 İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI (İHA) YARIŞMALARI  
BURSA’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK 

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsa-
mında, BAYKAR yürütücülüğünde düzen-
lenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) 
Yarışması ile TÜBİTAK tarafından altıncısı 
düzenlenecek olan Uluslararası İnsansız 
Hava Araçları (İHA) Yarışması ve ikinci kez 
gerçekleştirilen Liseler Arası İnsansız Hava 
Araçları (İHA) Yarışması bu yıl Bursa’da ya-
pılacak. 

Ülkemizi yetenekli öğrencilerin buluşma 
noktası haline getiren TEKNOFEST, İHA Ya-
rışmaları ile öğrencileri İnsansız Hava Araç-
ları teknolojilerine yönlendirerek bilimsel 
ve teknik çalışmalar yapmaya teşvik ediyor. 
TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek 
olan Savaşan İHA Yarışması 5-9 Eylül, Ulus-
lararası İHA Yarışması ve Liseler Arası İHA 
Yarışması ise 13-18 Eylül tarihleri arasında 
Bursa Yunuseli Havalimanı’nda gerçekleşti-
rilecek.

İnsansız Hava Araçları Yarışmaları Öğ-
rencilerden Yoğun İlgi Gördü

İHA konusundaki farkındalığı artırmak ve 
yaygınlaştırmak, bu alandaki teknolojik 
gelişmeleri izlemek ve bu gelişmelere kat-
kı sağlamak, katılımcılara teknik ve sosyal 
deneyim kazandırmak amacıyla düzenle-
nen yarışmalara ilgi her geçen yıl artıyor. 
Yarışmalara üniversitelerin ön lisans, lisans 
ve lisansüstü öğrencileri katılıyor. TEKNO-
FEST 2021 kapsamında; lise ve üniversite 
öğrencileri ile mezunların katıldığı Savaşan 
İnsansız Hava Araçları Yarışması'na 392 ta-
kım başvuru yaparken, başvuran takımlar 
arasından 42’si finale kalmaya hak kazandı. 
Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışma-
sı'na başvuruda bulunan 679 takım arasın-
dan 190 takım finale kaldı. TÜBİTAK yürü-
tücülüğünde bu yıl ikinci kez düzenlenen 
Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarış-
ması'na ise 810 takım başvuru yaptı ve 138 
takım finalde yarışmaya hak kazandı. 

Donanım ve Yazılım Sizden, Destek ve 
Ödüller TEKNOFEST’ten

Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarış-
ması ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları 
Yarışması Döner Kanat, Sabit Kanat ve Ser-
best Görev olmak üzere 3 kategoride dü-
zenleniyor. Yarışmalar kapsamında üç farklı 
kategorideki tasarım raporlarının değerlen-
dirilmesi sonucunda başarılı olan takımlar, 
İHA’larını geliştirebilmek amacıyla hazırlık 

desteği alıyor. Detaylı tasarım raporu ve 
detaylı tasarım videosu değerlendirmesin-
de başarılı olan takımlara yarışmalarda yer 
alabilmeleri için katılım desteği de veriliyor. 
Yarışma kapsamında takımlardan iki farklı 
uçuş görevini yerine getirmeleri bekleniyor. 
Takımların uçaklarının manevra kabiliyetleri 
test edilerek belirli ağırlıktaki yükü önceden 
belirlenen alana bırakmaları gerekiyor. 

Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması 
ise Sabit Kanat ve Döner Kanat olmak üzere 
iki kategoriden oluşuyor. Yarışma kapsa-
mında İHA’lar arası hava-hava muharebe 
senaryosunun kontrollü bir ortamda oluş-
turulmasıyla gençlerin bu alanda deneyim 
kazanarak becerilerini geliştirmeleri amaç-
lanıyor. Sanal olarak manevra kabiliyetinin 
önem kazandığı yarışmada takımların rakip 
İHA’lara mümkün olduğunca fazla kez ba-
şarılı bir şekilde kilitlenmesi ve agresif ma-
nevralar yaparak kilitlenilmekten kaçınması 
gerekiyor.

Savaşan İHA Yarışması 5-9 Eylül, Uluslarara-
sı İHA Yarışması ve Liseler Arası İHA Yarış-
ması ise 13-18 Eylül tarihleri arasında Bursa 
Yunuseli Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. 
Takımların uçuş görevlerini tamamlaması-
nın ardından değerlendirmeler sonucu be-
lirlenen puanlara göre başarılı olan ve dere-
ceye giren takımlar ise ödüllerini 21-26 Eylül 
2021 tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda 
düzenlenecek TEKNOFEST’te alacaklar. 

TEKNOFEST ile Hayalden Gerçeğe

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim 
konusunda farkındalık oluşturmayı, Tür-
kiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında 
yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedef-
leyen TEKNOFEST, teknoloji yarışmala-
rına katılan gençlere hem kişisel hem de 
mesleki becerilerini geliştirmeleri için pek 
çok imkân sunuyor. Yarışmalara katılan 
gençler Türkiye’nin önde gelen teknolo-
ji firmalarına düzenlenen teknik gezilere 
katılma ve alanında uzman kişilerle tanı-
şarak network kazanma fırsatı yakalıyor. 
Projelerini hayata geçirebilmeleri için 
malzeme desteğinin yanı sıra finalistlere 
eğitim kampı, ulaşım ve konaklama des-
teği de sağlanıyor. Türkiye’nin önde gelen 
teknoloji kurumlarında staj yapma imkânı 
da sunan TEKNOFEST, gençlere parlak bir 
geleceğin kapılarını açıyor. 

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji 
Festivali 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasın-
da yeniden İstanbul’da Atatürk Havalima-
nı’nda gerçekleştirilecek. Gençlerin millî 
teknoloji üretme ve geliştirme konusun-
da ilgilerinin artırılması hedeflenerek bu 
alanlarda çalışan binlerce gencin projesi-
ne destek olmak için ön eleme aşamasını 
geçen takımlara malzeme desteği sağ-
lanıyor. TEKNOFEST’te yarışıp, dereceye 
girmeye hak kazanan takımlar ise büyük 
ödüllerin de sahibi olacak.                                                                               
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RÖNESANS ULUSLARARASI MÜTEAHHİTLİĞİN ZİRVESİNDE 
TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMEYE DEVAM EDİYOR

Rönesans İnşaat, bu yıl ENR’ın ‘Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitleri’ listesinde, dünyanın en büyük 
28'inci, Avrupa'nın ise en büyük 9'uncu müteahhitlik şirketi olarak yer aldı. Gelirinin %70’ini yurt dışındaki projeler-

den elde eden Rönesans, aynı zamanda Türk şirketleri arasındaki liderliğini de sürdürdü. 

Türkiye inşaat sektörünün öncü ve lider ku-
ruluşu Rönesans, yurt dışında gerçekleştir-
diği projelerle bu yıl da kendi sektörünün 
küresel ligindeki güçlü konumunu korudu. 
Rönesans İnşaat, 1917 yılından bu yana 
yayın hayatını sürdüren uluslararası inşaat 
sektörü dergisi ENR (Engineering News Re-
cord) tarafından, müteahhitlik firmalarının 
ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde et-
tikleri yıllık gelirleri esas alarak yayınladığı 
‘Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Mü-
teahhidi’ listesinde, 28’inci sırada yer aldı. 
Rönesans İnşaat, aynı zamanda Avrupa’nın 
en büyük 9’uncu müteahhitlik şirketi olarak 
konumunu korurken, Türk şirketleri arasın-
daki liderliğini de sürdürdü. 

Gelirinin %70’i yurt dışındaki projelerden

Türkiye’nin küresel arenada en hızlı büyü-
yen şirketlerinden biri olan Rönesans’ın 
2020 yılı sonu uluslararası konsolide cirosu 
3,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Fark-
lı coğrafyalarda toplam 28 ülkede faaliyet 
gösteren Rönesans İnşaat, gelirinin %70’ini 
yurt dışındaki projelerden elde ediyor. Glo-
bal pazarda büyümesini sürdüren Rönesans 
İnşaat, sağladığı istihdamla birlikte hem 
dünyaya hem Türkiye’ye değer katmaya de-
vam ediyor.

Ana müteahhit ve yatırımcı

1993 yılında Rusya St. Petersburg’da kurulan 
Rönesans Holding, bugün Türkiye, Rusya ve 
Hollanda başta olmak üzere, Orta Asya, Av-
rupa, Orta Doğu ve Afrika’nın da bulunduğu 
geniş bir coğrafyada inşaat, gayrimenkul, 
sağlık ve enerji alanlarında ana müteahhit 
ve yatırımcı olarak faaliyet gösteriyor. Rö-
nesans Holding, ağır sanayi tesisleri, altyapı 
projeleri, imalat sanayi tesisleri, kimyasal ve 
ilaç üretim tesisleri, yiyecek ve içecek işle-
me tesisleri, otomotiv ve makina fabrikaları, 
devlet binaları, sağlık kompleksleri ve enerji 
santrallerinin yanı sıra alışveriş merkezleri, 
ofisler, oteller, konutlar ve karma yapılar 
inşa ediyor. 

Dünyanın ilk’leri ve en’lerinde Rönesans 
imzası

‘İlk’ ve ‘en’ projelerde imzası olan Röne-
sans Holding, uluslararası arenadaki ba-
şarısını, dünyada yeni bir enerji hattı açıl-
masını sağlayan Yamal LNG üretim tesisi, 
dünyanın en uzun demiryolu tüneli Got-
thard Base, Avrupa’nın en yüksek binası 
Lakhta Center, dünyanın en büyük dep-
rem izolatörlü binası İstanbul Başakşehir 
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Hollan-
da’nın en uzun kara tüneli Gaasperdam-
mertunnel gibi geniş yelpazedeki proje-
leriyle sürdürüyor. 

Küresel en iyi projelerin değerlendirildiği 
yarışmalardan ödüller

Rönesans İnşaat’ın St. Petersburg’da inşa 
ettiği Lakhta Center, 462 metre yüksekliğiy-
le uluslararası standartlarda yüksek binalar 
konusunda en yetkin platform olan CTBUH 
Awards 2021’de, ‘Yüksek Katlı Binaların 
Cepheleri’ kategorisinde ‘En İyi Proje’ seçil-
di. Ayrıca ‘Avrupa'nın En İyi Yüksek Binası’, 
‘Yüksek Binaların İnşası’ ve ‘400 Metreden 
Yüksek En İyi Bina’ ödüllerini de kazandı.  
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FİBA CP’DE 
“DÖNÜŞÜM 
HİKÂYESİ”   
Ticari gayrimenkullerin verimliliğini ve per-
formansını yükseltme hedefiyle yurt içi ve 
yurt dışında; alışveriş merkezi, ofis, rezidans, 
sinema ve otel yatırımları yapan FİBA Com-
mercial Properties, AVM’lerinde ‘sorumlu 
marka anlayışı’ ile faaliyetlerini sürdürüyor. 
Bu kapsamda FİBA CP, İnegöl’deki yatırımı 
İnegöl AVM’de geri dönüşümün önemine 
dikkat çeken oldukça anlamlı bir çalışmaya 
imza attı. FİBA CP, renovasyon çalışmaları 
kapsamında AVM çatısında yapılan yenile-
me faaliyetleriyle kullanım dışı kalan yaklaşık 
2 bin kilogram ağırlığındaki ahşap blokları, 
geri dönüştürerek yeniden kullanıma sundu. 
Gerçekleştirilen Dönüşüm Hikâyesi isimli 
proje ile 80 adet ağaç kesilmekten kurtarıldı. 

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), İnegöl 
AVM’de hayata geçirdiği Dönüşüm Hikâyesi 
projesi ile sürdürülebilir bir gelecek için geri 
dönüşümün önemine dikkat çekti.

FİBA CP’nin yatırımı İnegöl AVM; yenilenen 
yüzü, açık hava AVM’si olmasının getirdi-
ği ferah yapısı ve geniş sosyal alanlarıyla 
İnegöl’de sağlıklı ve hijyenik alışverişin ad-
resi. ‘Sorumlu marka’ anlayışı ile faaliyetle-
rini sürdüren FİBA CP, bu anlamda İnegöl 
AVM’de değer yaratan yeni projesi Dönü-
şüm Hikâyesi’ni hayata geçirdi. Proje kap-
samında AVM’deki renovasyon çalışmaları 
sırasında çatıdan sökülen yaklaşık 2 bin ki-
logram ağırlığındaki ahşap blokları dönüş-
türen FİBA CP, ahşap malzemeleri AVM içe-
risinde yeniden kullanıma sundu.  

Kullanımdan çıkarılan yaklaşık 2 bin ki-
logram ağırlığındaki ahşap malzemelerin 
özenle sökümünü yaptıktan sonra FİBA CP, 
alanında uzman bir ahşap firması ile anlaşa-
rak geri dönüşüm işlemlerini başlattı. Ahşap 
blokların bin kilogram kadarı ile 8 adet bank 
yapılarak, AVM içerisindeki ortak alanlarda 
ziyaretçilerin dinlenebilecekleri alanların sa-
yısı artırıldı. 

Doğayı korumak için attığı adımlarla her 
zaman çocuklara da rehberlik etmeye özen 
gösteren FİBA CP, geri dönüşüme gönde-

Yurdaer KahramanYurdaer Kahraman
FİBA CP CEO’su ve Yönetim Kurulu ÜyesiFİBA CP CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi
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rilmiş ahşapların yaklaşık 300 kilogramı ile 
tamamen doğal ürünler kullanarak İnegöl 
AVM içerisinde çocukların arkadaşlarıy-
la birlikte eğlenceli vakit geçirebileceği bir 
oyun parkı oluşturdu. Kalan 300 kilogram 
ahşabı da temizleyerek ileride kullanmak 
için ayıran FİBA CP, gerçekleştirmiş oldu-
ğu geri dönüşüm çalışmasıyla toplamda 80 
ağacı kesilmekten kurtardı. 

“Pek çok çevreci çalışmaya imza attık”

İnsanların geleceğinin, içerisinde yaşadığı 
doğa ile paralel olduğunu ifade eden FİBA 
CP CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurda-
er Kahraman, gerçekleştirdikleri her sosyal 
sorumluluk projesinde sürdürülebilirlik, do-
ğanın korunması ve gelecek nesillere daha 
yaşanılabilir bir çevre bırakmak amacıyla 
faaliyet gösterdiklerini belirtiyor. Kahraman, 
“FİBA CP ailesi olarak, iş ortaklarımız ve zi-
yaretçilerimiz nezdinde yüksek katma değer 
üreterek, odaklı çalışmalarla faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz. Güvenli, sağlıklı ve konforlu 
bir alışveriş hizmeti sunduğumuz AVM’le-
rimizde ayrıca, içinde yaşadığımız dünya-
nın kültürel, ekonomik, sosyal ve çevresel 
sorunlarına duyarlı yaklaşıyor, daha iyi bir 
dünya için tüm bu alanlarda çözümler ya-
ratacak sosyal sorumluluk projeleri hayata 
geçiriyoruz. Daha öncesinde Geri Dönen 
Mutluluk projesi ve su tasarrufu projesi gibi 
pek çok çevreci çalışmaya imza attığımız 
İnegöl’ün tek AVM’si İnegöl AVM’de, Dö-
nüşüm Hikâyesi projemiz ile yine alanında 
oldukça önemli bir çalışmayı hayata geçir-
dik. Önümüzdeki dönemde de değer üreten 
sosyal sorumluluk projelerimiz artarak de-
vam edecek” dedi.

Kahraman, “Bununla birlikte aslında konuya 
şirketler bazında ya da sosyal sorumluluk 
projelerinin sayısı anlamında değil, daha 
geniş bir perspektiften bakmamız gerekiyor. 
Biz FİBA CP olarak bu gibi konularda daha 
fazla kurumu sürdürülebilir bir çevre için 
çalışmaya teşvik etmek yolunda faaliyetle-
rimizi gerçekleştiriyoruz. Bu sayede daha 
çok kurum ve kuruluşların da çevre için, 
doğa için çalışmasını hedefliyoruz. Çünkü 
maalesef ülkemizin içinden geçtiği orman 
yangınları felaketinde de gördüğümüz gibi 
çevre ve iklim değişiyor, burada hepimizin 
sorumlu marka anlayışı ile elini taşın altına 
koyması gerekiyor” şeklinde konuştu. 

“Sorumluluk bilinciyle benzer dönüşüm 
projelerini yürütmeye devam edeceğiz”

FİBA CP Mimari Departman Bölüm Yöneti-
cisi Caner Mirata ise proje sürecinden şöyle 
bahsetti: “İnegöl Alışveriş Merkezi’nin ta-
vanlarındaki mevcut ahşaplar, hâlihazırda 
yapımı devam etmekte olan renovasyon 
projesi kapsamında söküldükten sonra, PBD 

firması tarafından yeniden değerlendirile-
rek, çocuk kulübesi ve oturma bankları imal 
edildi. Ahşapların, bu şekilde, israf edilme-
den tekrar kullanılmasıyla birlikte, gelecekte 
birçok ağacın kesilmesi de önlenmiş oldu. 
Özellikle dünyadaki ormanların hızla yok ol-
duğu günümüzde, bu tür geri dönüşüm ça-
lışmaları daha da önem kazandı. FİBA Com-
mercial Properties bu sorumluluk bilinciyle 
benzer geri dönüşüm projelerini yürütmeye 
devam edecek” dedi. 

İnegöl AVM, uyguladığı hijyen kuralları ile 
de güvenli ve keyifli bir alışveriş deneyimi 
sunuyor. Alışveriş merkezi, uygulamaya al-
dığı önlemlerle Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE) tarafından verilen COVID-19 Güvenli 
Hizmet Belgesi’ni almaya hak kazanmıştı.

Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul 
yatırımcılarından FİBA Commercial Proper-
ties (FİBA CP) yatırımı olan İnegöl AVM ile 
ilgili ayrıntılı bilgiye www.inegolavm.com.
tr, FİBA Commercial Properties hakkında 
detaylara ise www.fibacp.com.tr adresinden 
ulaşılabiliyor.
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Gayrimenkul piyasasının nabzını tutan hepsiemlak, Temmuz 2021 Emlak 
Endeksi’ni açıkladı. Verilere göre; son bir ay içerisinde satılık konutlar-
da ortalama metrekare fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında 
%4-8 arasındaki artışlarla Yalova, Muğla, Sakarya, Düzce, Adana, Bursa, 
Konya, Denizli, Karaman ve Gaziantep geldi. 

Türkiye’nin uzman emlak platformu hepsiemlak’ın ülke genelindeki veri-
lerden oluşturduğu Temmuz 2021 Emlak Endeksi verileri açıklandı. Emlak 
sektörünün son bir ayda sergilediği performansı masaya yatıran hep-
siemlak’ın açıkladığı verilere göre; satılık konut fiyatlarının en çok artış 
gösterdiği illerin başında %4-8 arasındaki artış oranlarıyla Yalova, Muğla, 
Sakarya, Düzce, Adana, Bursa, Konya, Denizli, Karaman ve Gaziantep gel-
di. Listenin ilk 10 sıralamasında Marmara Bölgesi’nden Yalova, Sakarya ve 
Bursa olmak üzere 3 ilin yer aldığı gözlemlenirken, ilk 20 arasında Balıke-
sir, Kocaeli ve İstanbul illerinin yer alması Marmara Bölgesi’nin değerlen-
diğini gözler önüne serdi.

5 büyük ilde yatırımcısına en çok Bursa kazandırdı

Son 1 ayda 5 büyük il içinde yatırımcısına en çok kazandıran 
il Bursa oldu. Bursa’yı, sırasıyla İstanbul, Ankara, Antalya ve 
İzmir izledi. 

Türkiye’nin yükselişe geçen ilçeleri

Emlak fiyatlarında yaşanan yükselişi gösteren endeks verileri, il-
çelerdeki satılık konut fiyatlarındaki hareketliliği de ortaya koydu. 
Türkiye genelinde alıcısına son 1 ay içerisinde en çok kazandıran 
ilçelerin başında; %8-27 arasındaki artışlarla İstanbul’un Gazios-
manpaşa, Esenler, Bağcılar, Beyoğlu ve Başakşehir ilçeleri, Yalova 
Merkez, İzmir’in Foça ve Çiğli ilçeleri, Antalya’nın Döşemealtı ilçe-
si ve Konya’nın Selçuklu ilçesi geldi. 

İstanbul’da satılık konut fiyat değişiminde Gazios-
manpaşa değerleniyor

Hepsiemlak, Temmuz 2021 Emlak Endeksi verilerine 
göre İstanbul satılık konut piyasası son 1 ayda yük-
selişe geçti. İstanbul satılık konut piyasasında dikkat 
çeken ve son 1 ayda %8-27 oranındaki yükselişin ya-
şandığı ilçeler Gaziosmanpaşa, Esenler, Bağcılar, Be-
yoğlu ve Başakşehir oldu.

HEPSİEMLAK TEMMUZ 2021 EMLAK ENDEKSİ’Nİ AÇIKLADI MARMARA 
BÖLGESİ’NİN YATIRIM DEĞERİ YÜKSELİYOR 
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Ankara’da satılık konutlardaki metrekare fiyat artışlarında Polatlı ilk sı-
rada geliyor

Ankara, il genelinde yatırımcısına kazandırdı ve temmuz ayında tüm 
ilçelerde satılık konutlarda metrekare fiyat artışı gözlendi. İlçeler ba-
zında Polatlı liste başında yer alırken, Polatlı’yı Çankaya, Keçiören, Al-
tındağ ve Etimesgut takip etti.

İzmir’de Foça, satılık konut fiyatlarındaki yükselişle dikkat çekti

İzmir, satılık konut piyasasındaki hareketliliğini geçtiğimiz 1 
ayda korumaya devam etti. Fiyatı en çok artan ilçelerin başında 
Foça, Çiğli, Kemalpaşa, Menderes ve Balçova geldi.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde satılık konuta olan yatırım artıyor

Antalya satılık konut piyasasında son 1 ayda yaşanan yükselişle dikkat çeken 
ilk ilçe fiyatların %9 arttığı Döşemealtı oldu. Devamında %2-5 arasındaki ar-
tışlarla Konyaaltı, Kepez, Alanya ve Manavgat geldi.

Bursa’nın temmuz şampiyonu Nilüfer oldu

Bursa’nın son 1 ayda fiyatı en çok artan ilçeleri Nilüfer, Mudanya, Yıldı-
rım ve Osmangazi oldu.

“Marmara Bölgesi’ne talep artıyor”

Hepsiemlak Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, temmuz ayı verilerini şu şekilde değerlendirdi: 

“Temmuz ayı endeks verilerine baktığımızda pandemi süresince popülerliğini koruyan Muğla’nın yine 
ilk sıralarda yer aldığını görüyoruz. Muğla’da en çok Bodrum değerlenirken, en yüksek artışlar Bitez, 
Yalıkavak, Eskiçeşme, Yahşi, Akyarlar ve Turgutreis’te yaşandı. Talep hızla artarken, beraberinde yük-
sek fiyat artışları da oldu, metrekare birim fiyatları 15 bin TL mertebesine ulaştı. Önümüzdeki yıllarda 
bu kadar hızlı artışlar olmasa da Muğla’ya olan talebin devam edeceğini öngörüyoruz. 

Temmuz endeksi bize Marmara Bölgesi’ne talep artışı olduğunu da gösteriyor. İlk 10 sıralamasına 
baktığımızda Bursa, Sakarya ve Yalova yükselişe geçen illerimiz arasında yer alıyor. Bursa’da sanayinin sürekli gelişmesi ve burada büyük 
fabrikaların olması talebi etkileyen en önemli faktörler. Nilüfer ilçesinde Kayapa, Balkan ve Dumlupınar gibi mahalleler yeni imara açıldı ve 
sıfır konutlara ilgi var. Mudanya ve Gemlik de deniz kenarında olması nedeniyle tercih ediliyor. Talep arttıkça fiyat da artıyor. 

Sakarya’da ise geçtiğimiz yıl sektörü canlandıran faiz indiriminden sonra sıfır konut inşaatları başlamıştı. Konutların yakın zamanda tamam-
lanması fiyatları artırdı. Bununla birlikte özellikle Sapanca'ya ve Serdivan’a yabancıların yoğun ilgisi var. Karasu da pandemi döneminde 
yoğun ilgi gören bölgeler arasında yer alıyor. Sakarya’da kırsal ağırlıklı yerlerden arsa alıp, bağ evi yapanların sayısı gitgide artıyor.

Yalova ise her yıl yaz dönemi piyasanın hareketlendiği illerimiz arasında başta geliyor. Yazlık bir bölge olduğu için de kiralar ve dolayısıyla 
yazlık alımları çoğalıyor. Büyük şehirlerde yaşayıp, uygun fiyata yazlık arayanlar son dönemde Yalova'yı özellikle tercih ediyor.

İstanbul’a baktığımızda ise Gaziosmanpaşa’da son bir ayda çok yüksek bir artış göze çarpıyor. Bölgedeki markalı konut projeleri artık gelen 
kiralık talebini karşılayamayacak duruma geldi. Yeni proje inşaatlarının hareketlenmesiyle arz-talep dengesi oluştuğunda fiyat artışları da 
normal seviyelerine gelecektir.”
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AVM PERAKENDE CİRO ENDEKSİ’NİN HAZİRAN AYI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Haziran 2021 döneminde AVM’lerde son dört yılın metrekare verimlilik endeksi rekoru kırıldı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin 
haziran ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, Haziran 2021 döneminde, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enf-
lasyondan arındırılmadan incelendiğinde %101,3 oranında artarak 457 puana yükseldi. Haziran 2021 döneminde metrekare verimlilik en-
deksi, bir önceki ay olan Mayıs 2021 dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde %144,4 oranında artarak 
457 puana yükselmiştir. AVM Endeksi verileri ikinci çeyrek bazında da geçtiğimiz yılın ikinci çeyreği ile karşılaştırıldığında %106,8 oranında 
artış göstererek, 2021 ikinci çeyrek döneminde 306 puan olarak gerçekleşmiştir.
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AVM’lerde kiralanabilir alan () başına düşen cirolar Haziran 2021’de İstanbul’da 2.187 TL, Anadolu’da 1.444 TL olarak gerçekleşmiştir. Tür-
kiye geneli metrekare verimliliği ise Haziran 2021’de 1.741 TL olarak gerçekleşmiştir. Çeyrek bazlı  başına düşen cirolarda 2. çeyrekte bir 
önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde %107,3’lük bir artış yaşanmıştır. 2021 yılı 2. 
çeyrekte metrekare verimliliği 1.167 TL şeklinde gerçekleşmiştir.

Kategoriler Bazında Ciro Endeksi

Geçtiğimiz yılın haziran ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki, yiyecek-içecek kategorisinde %177,7, giyim kategorisinde %125,2, ayakkabı 
kategorisinde %119,2, diğer kategorisinde %94,2, hipermarket kategorisinde %64,9 ve teknoloji kategorisinde %29,1’lik bir artış yaşandığı 
görülmektedir. Haziran 2021 dönemi, Mayıs 2021 dönemi ile karşılaştırıldığında da yiyecek-içecek kategorisinde %199,0, giyim kategori-
sinde %169,1, ayakkabı kategorisinde %148,7, diğer kategorisinde %135,1, teknoloji kategorisinde %108,2 ve hipermarket kategorisinde 
%44,5’lik bir artış yaşandığı görülmektedir.

Ziyaret Sayısı Endeksi

Haziran 2021 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde %41,9’luk bir artış olduğu gözlemlendi. Haziran 
2021 döneminde ziyaret sayısı endeksi bir önceki ay Mayıs 2021 ile karşılaştırıldığında %154,2 oranında bir artış olduğu gözlemlendi. Zi-
yaret sayısı endeksinde ikinci çeyrek bazında geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %95,5’lik bir artış olduğu gözlemlenmiştir.
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ZORLU PSM 9. SEZON AÇILIŞINI DÜNYACA ÜNLÜ 
SANATÇILARLA KUTLUYOR 

Açıldığı günden bu yana milyonlarca sanat-
severe ulaşan Zorlu PSM, bu yıl #dünyan-
değişsin mottosuyla 17 Eylül’de 9. sezonuna 
başlıyor. Caz ve Flamenko’yu bir araya ge-
tirdiği tarzı, buğulu sesi ve etkileyici yoru-
muyla dünyaca ünlü sanatçı Buika, İsveçli 
koreograf Johan Inger’in Bizet’in ikonik 
eserini yorumladığı Compañía Nacional de 
Danza de España’nın ödüllü dans gösterisi 
“Carmen” ve olağanüstü sesiyle çağımızın 
en muhteşem tenorlarından Rolando Vil-
lazón ve neslinin en heyecan verici genç 
sopranolarından Fatma Said’in, Cemi’i Can 
Deliorman’ın şefliğinde Gedik Filarmoni 
Orkestrası eşliğinde gerçekleştirecekleri 
unutulmayacak performanslar, eylül ayında 
Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sanatsever-
le buluşacak. 

Dünya Müziği, Caz, Flamenko Şarkılar

İspanyol aşk şarkılarının tutkulu sesi Buika, 
17 Eylül’de Zorlu PSM’de, uzun bir aradan 
sonra Türkiye’deki hayranları ile buluşma-
ya hazırlanıyor. Dünya müziğine kendine 
özgü yorumuyla yepyeni bir tarz getiren ve 
dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan 
İspanyol sanatçı Buika, buğulu sesi ve etki-
leyici yorumuyla ilk kez Zorlu PSM’de sa-
natseverlerle buluşacak. Sahnedeki tutkulu 
performansıyla izleyenleri kendine hayran 
bırakan Buika, kariyeri boyunca Reggae, Ra-
gga, Flamenko, R&B, Afrobeat ve Gospel’i 
muhteşem bir şekilde harmanlarken, önce-
ki çalışmalarında da Flamenko ile cazı bir 
araya getirdiği tarzı ile Flamenko’yu farklı 
boyutlara taşıdı. İçinden geldiği gibi şarkı 

yazan ve kaybedilen aşklara ithafen şarkılar 
söyleyen Buika, NPR tarafından dünyanın 
“50 En Büyük Sesi”nden biri olarak gösteri-
liyor. Son olarak Carlos Santana’nın “Africa 
Speaks” adlı son albümünde, Carlos Santa-
na'nın akorları eşliğinde müzikseverlerin bü-
yük beğenisini toplayan Buika, önümüzdeki 
günlerde yeni albümünü müzikseverlerle 
buluşturmaya hazırlanıyor. Buika, 17 Eylül 
akşamı hayranlarına yepyeni şarkılarını da 
seslendireceği muhteşem bir müzik şöleni 
yaşatacak.

Carmen’in Tutku Dolu Hikâyesinin Heye-
can Verici ve Çağdaş Bir Dans Yorumu

İspanya’nın önde gelen çağdaş dans topluğu 
Compañía Nacional de Danza de España’nın 
Johan Inger imzalı, Benois de la Danse ödül-
lü Carmen dans gösterisi 24-25 Eylül tarih-
lerinde ilk kez Türkiye’de Zorlu PSM sahne-
sinde olacak. Dünyaca ünlü koreograf Johan 
Inger'in genç bir izleyicinin gözünden dün-
yanın en popüler operası Carmen’i yenilikçi 
bakış açısıyla yorumladığı gösteri, benzersiz 
bir seyir deneyimi sunuyor. Bizet’in ikonik 
eseri Carmen'in bu yeni uyarlamasının kav-
ramsal temelini, güçlü bir görselliğin yanı 
sıra net form ve figürlerin yer aldığı sade 
ve açık bir sahne oluşturuyor. Kurulduğu 
1979 yılından bu yana, İspanya’yı uluslara-
rası dans dünyasında temsil eden Compañía 
Nacional de Danza de España, yıllar içinde 
İspanyol kültürel ve folklorik köklerine daya-
nan kendine özgü kimliğini korurken, klasik 
bale ilkelerinden vazgeçmeden daha çağdaş 
bir tarza doğru evirilerek dans dünyası için-

de dikkat çekici bir yer edindi. Dans dünya-
sının yıldız isimlerinden Joaquín De Luz’ün 
sanat yönetmenliğinde, Compañía Nacional 
de Danza de España dansçılarının göz alıcı 
performansı, Curt Allen Wilmer tarafından 
tasarlanan set ve İspanyol moda tasarımcısı 
David Delfín'in zarif kostümleri ile zamansız 
bir anlatının da temellerini atıyor. 

Olağanüstü Bir Ses, Tutkulu Yorumlar ve 
Zarafet Dolu Bir Klasik Müzik Ziyafeti

Olağanüstü sesiyle çağımızın en muhteşem 
tenorlarından Rolando Villazón ve nesli-
nin en heyecan verici genç sopranoların-
dan Fatma Said, unutulmayacak bir klasik 
müzik ziyafetiyle ilk kez Türkiye’de Zorlu 
PSM’de müzikseverlerle buluşmaya hazırla-
nıyor. Dünyanın en prestijli opera evleri ve 
orkestralarıyla gerçekleştirdiği benzersiz ve 
etkileyici performansları sayesinde, müzik 
dünyasının en sevilen yıldızlarından biri olan 
Rolando Villazó,  günümüzün önde gelen te-
norlarından biri olarak biliniyor. Milano'daki 
prestijli Accademia del Teatro alla Scala’dan 
mezun olmasının ardından, burada sahneye 
çıkan ilk Mısırlı olarak da adını şimdiden tari-
he yazdıran Fatma Said, müzisyen kimliğinin 
yanı sıra ülkesi Mısır’ın kültür elçisi olarak 
da tanınıyor. Tutku dolu yorumlarıyla opera 
dünyasının “Süper starı” olarak adlandırılan 
Rolando Villazón ve zarafeti, sahne duruşu, 
genç yaşına karşın usta yorumuyla dikkat 
çeken Fatma Said’e, Cemi’i Can Deliorman 
şefliğinde Gedik Filarmoni Orkestrası’nın 
eşlik edeceği konser, 30 Eylül’de Zorlu PSM 
Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek.



49

Sanat Motto / MALL&MOTTO 

Camdaki Kız
Yazar: Gülseren Budayıcıoğlu

Yayınevi:  Doğan Kitap
Sayfa Sayısı: 352

-
-

-

 

“Küçükken çekilen acıların ateşi kolay 
sönmüyor, kolay unutulmuyor ve 
izlerini hayatımız boyunca üstümüzde 
taşıyoruz.”

Aşk yakıyor
Ayrılık kavuruyor
Aldatılmaksa hep çok acıtıyor…

Bize çocukluk acılarını tekrar yaşatacak 
kişileri gözünden tanır, başkasına 
değil, ona âşık oluruz. Hayat onu kendi 
ellerimizle buldurur bize.

Kaderimiz aslında doğduğumuz 
evlerde yazılır. Yine o evlerde yaralanır, 
o yaralarla büyür, sonunda o yaraların 
bizi götürdüğü yere gideriz. Ancak 
mutluluk herzaman o yolda değildir…

“Bu kitapta her zamanki gibi gerçek 
bir yaşam hikâyesi anlatacağım sizlere. 
Hep lüks içinde yaşamış ama kaderi 
daha baştan kötü yazılmış Camdaki 
Kız ile bir varoş çocuğunun aşk 
hikâyesi bu.”
Dr. Gülseren Budayıcıoğlu
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DÜNYANIN DENİZCİLİK MİRASI RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ’NDE

Rahmi M. Koç Müzesi, bine yakın denizcilik 
objesinden oluşan geniş koleksiyonu ile zi-
yaretçilerine tarihi, kültürel ve sanatsal açı-
dan önemli bir miras sunuyor.

Motorsuz bir tekneyle Londra’dan İstan-
bul’a yolculuk yapan Clodia, kafası karışık 
bir denizciye ait gemi baş figürü, mekanik 
kuvvetle çalışan buharlı teknelerin günümü-
ze ulaşan en eski örneklerinden Dolly’nin 
modeli… İki kıtanın birleştiği yerde konum-
lanan İstanbul’un Haliç kıyısında eşsiz bir 
manzaraya sahip Rahmi M. Koç Müzesi, Tür-
kiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi olma özel-
liğini koruyor. Sanayi, iletişim ve ulaşım ta-
rihindeki gelişmeleri yansıtan Rahmi M. Koç 
Müzesi'nin zengin denizcilik koleksiyonu 
müzenin büyük bir bölümünü oluşturuyor. 
Koleksiyonda gemi modellerinden gezinti 
tekneleri ve yelkenlilere, efemeralardan ka-
nolara, Saltanat Kayığı’ndan buharlı yatlara 
kadar bine yakın obje sergileniyor. Geçmiş-
ten günümüze denizcilik tarihi ve kültürel 
mirasını ziyaretçilerine aktaran Rahmi M. 
Koç Müzesi’nin denizcilik koleksiyonundaki 
‘en’ler de hayli dikkat çekici. İşte o objeler:

En yaşlı obje: Rosalie, Avrupa’nın bilinen en 
eski buharlı römorkörü. 95 HP gücündeki 
orijinal bileşik buharlı makinesi dolayısıyla 
türünün tek örneği. Gemi, 1873 yılında, Hol-
landa’da, Kinderdijk, J & K Smit Tersanesi 
tarafından, Hollanda Savunma Bakanlığı için 
inşa edilmiş ve 1924’e kadar “Den Briel” adı 
altında, Brielle’deki Torpido Teşkilatı’nda 
hizmet vermişti.

En genç obje: RMK Marine Tersanesi’nde 
2020 yılında inşa edilen İttir Kaktır, içten 
motorlu bir gezinti teknesi ve aynı zamanda 
römorkör. 10,06 metre uzunluğundaki tek-
nenin 150 beygir gücündeki motoru Ford 
Otosan tarafından üretildi.

En eski obje: Müzenin kuruluşundan bu 
yana koleksiyonda bulunan kafası karışık 
bir denizciye ait ahşaptan oyulan gemi başı 
tasviri müze koleksiyonun en eski parça-
sı. 20’nci yüzyıla kadar kullanımları devam 
eden gemi baş figürlerinin gemileri korudu-
ğuna inanılıyordu.

En yeni obje: Atatürk bölümünde sergile-
nen ve Acar Vapuru’ndan alınmış olan gemi 
dümeni. Acar Motoru, Atatürk için 1937’de 
Almanya’da yaptırıldı. Başta Atatürk olmak 
üzere, Boğaz, Adalar ve Yalova arasında 
yapılan geziler için devlet büyükleri tarafın-
dan kullanıldı. Yabancı devlet başkanları ve 

misafirlerin ağırlanması esnasında protokol 
teknesi olarak da hizmet verdi.

En hafif obje: Müze koleksiyonunda yer alan 
cam şişede küçük gemi modelleri. 1860’lar-
dan itibaren üretilmeye başlayan cam şişe-
lerin içine yerleştirilen küçük gemi model-
leri, deniz insanları için önemli bir hobiye 
dönüştü.

En ağır obje: Uluçalireis Denizaltısı. 1944 yı-
lında Portsmouth Tersanesi'nde USS Thorn-
back (SS-418) adıyla 93 metre uzunluğunda 
2 bin 400 ton olarak inşa edildi. 2 Temmuz 
1971'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 
katıldı, TCG Uluçalireis adı ve S-338 borda 
numarası verildi.

En büyük ve en güçlü obje: Turgut Alp vinci. 
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32 metre yüksekliğindeki obje, 1887’de Bre-
men, Almanya’da inşa edilen ve Türk Deniz 
Kuvvetleri’nde hizmet veren TCG Turgut Alp 
mavnasının, buharla çalışan ve 85 tonluk 
yük kaldırma kapasitesi bulunan maçuna-
sıdır.

En küçük obje: Bezard üretimi cep pusulası. 
Pusulanın yüksekliği 7.5 cm, eni 5.2 cm ve 
derinliği ise 6 cm.

En ilgi gören obje: Fenerbahçe Vapuru. Fe-
nerbahçe Vapuru, kardeşi Dolmabahçe Va-
puru’yla birlikte 1952 yılında İskoçya Glas-
gow'da inşa edildi. “Bahçe tipi” vapurların 
bir üyesi olan vapur, Şirket-i Hayriye'de (bu-
günkü adıyla Türkiye Denizcilik İşletmeleri) 
14 Mayıs 1953’te hizmete girdi. Uzun yıllar 
Sirkeci-Adalar-Yalova-Çınarcık arasında se-
fer yapan vapur, 22 Aralık 2008 tarihinde 
Veda Turu isimli son seferini gerçekleştirdi.

En ilginç obje: Nehir Gezgini Clodia. Gez-
gin Giacomo de Stefano’nun Londra’dan 
İstanbul’a uzanan, 6 ay süren ve toplamda 5 
bin 200 km yol kat ederek 12 ülkeyi gezdiği 
motorsuz tekne Clodia, 2012 yılından beri 
müzede sergileniyor.

En özel obje: Dünyada mekanik kuvvetle 
çalışan buharlı teknelerin günümüze ulaşan 
en eski örneği olan Steam Launch Dolly’nin 
1:8 ölçekli modeli.

En uzaklara giden obje: Müzede sergilenen 
Kısmet. 1965-1968 yılları arasında Kısmet 
adlı tekneleriyle dünyayı dolaşan Sadun 
Boro ve eşi Oda Boro, Türk Bayrağı’nı dünya 
denizlerinde dolaştıran ilk Türk yatçıları ola-
rak denizcilik tarihine geçti.
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Doğan Holding, 2021 yılının ilk yarısına 
ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Doğan 
Holding 2021 yılının ilk 6 ayında konsolide 
gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine 
göre %47 artırarak 6,5 milyar TL’ye ulaştır-
dı. Holding’in 2021 yılının ilk 6 ayında elde 
ettiği brüt kâr ise bir önceki yılın aynı döne-
mine göre %61 artarak 818 milyon TL olur-
ken; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr 
(FAVÖK) ise %64 artarak 551 milyon TL’ye 
yükseldi. Doğan Holding’in dönem kârı ise 
faaliyet kârlarındaki iyileşme ve yatırım faa-
liyetlerinden elde edilen gelirler sayesinde 
%7 artarak 589 milyon TL’den 631 milyon 
TL’ye yükseldi.

Doğan Holding’in Kamuyu Aydınlatma 
Platformu (KAP) gönderdiği konsolide fi-
nansal tablolarına göre; 2021 yılının ilk 
yarısında konsolide gelirleri 6,5 milyar TL 
olarak gerçekleşti. Doğan Holding’in brüt 
kârı, 2021 yılının ilk 6 ayında bir önceki yılın 
aynı dönemine göre %61 artarak 818 mil-
yon TL olurken; Faiz, Amortisman ve Vergi 
Öncesi Kâr (FAVÖK) ise %64 artarak 551 
milyon TL’ye yükseldi. Doğan Holding’in 
ana ortaklığa ait dönem kârı ise 2021 yılının 
ilk yarısında 2020 yılının ilk yarısına göre 
%7 artarak 589 milyon TL’den 631 milyon 
TL’ye yükseldi. Konsolide net nakit yıl sonu-
na göre %28,5 artış göstererek 3,1 milyar TL 
olurken; solo net nakit ise yıl sonuna göre 
%42,2 artarak 3,8 milyar TL oldu.

Operasyonel performans göstergelerin-
de istikrarlı iyileşme

Her çeyrekte aktifini sağlıklı bir şekilde bü-
yüten ve öz kaynak yapısını güçlendiren 
Doğan Holding, öz kaynak kârlılığında da 
istikrarlı duruşunu devam ettirmiştir. BİST 
Şirketleri arasında çeyreksel bazda hisse 
başına kârlılıkta öne çıkan Doğan Holding, 
FAVÖK ve FAVÖK marjını dönemsel olarak 
artırmaktadır. “Net nakit” ve “net döviz” po-
zisyonlarına sahip Doğan Holding, iştirakle-
rinin performansındaki iyileşmelere paralel 
olarak, iştiraklerinden temettü akışı potan-
siyelini artırmaktadır.  

“Gelir artışının ana nedeni, tüm grup şir-
ketlerinin güçlü ilk yarıyıl performansla-
rı”

Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, Hol-
ding’in 2021 yılı ilk yarıyıl finansal sonuçları 
ile ilgili yaptığı değerlendirmede, pandemi 
döneminde olunmasına rağmen Akaryakıt 
Perakendesi Segmenti’nin gelirlerinin %31, 
FAVÖK ve FAVÖK marjının %100; Sanayi&-
Ticaret Segmenti’nin gelirlerinin ise yük-
sek ihracat performansı ile birlikte %134, 
FAVÖK’ünün %450 ve FAVÖK marjının ise 
%100 arttığını ifade etti. Göğüş, tüm grup 
şirketlerinin 2021 yılı performanslarının 
güçlü seyretmekte olduğunu, Otomotiv 
Ticaret ve Pazarlama Segmenti’nin gelirle-

rinin ise yüksek seyreden talep ve portföye 
yeni eklenen markaların desteği ile %119 
artarken; İnternet ve Eğlence Segmenti’nin 
gelirlerinin ise Kanal D Romanya’nın uydu 
ve verici hizmet gelirlerindeki artışa bağlı 
olarak %62,6 büyüdüğünü kaydetti. Göğüş 
ayrıca 21 Mayıs 2021’de faaliyet iznini alan 
D Yatırım Bankası’nın faaliyetlerine başladı-
ğını belirtirken; yatırımlardan Sesa Amba-
laj’ın gelirlerini artırdığını belirtti. 

Ülkemizin pandemi, yangın ve sel felaket-
leri nedeniyle zor bir dönemden geçmekte 
olduğunu belirten Göğüş, ellerinden gelen 
tüm imkânlarla gerekli destekleri sağladık-
larını ve sağlamaya devam edeceklerini be-
lirtti. 

“Etkin süreç yönetimi, maliyet tasarrufu, 
operasyonel verimlilik artışı”

Doğan Holding CFO’su Bora Yalınay ise 
Konsolide Faiz, Amortisman ve Vergi Önce-
si Kârı (FAVÖK) %64 artışla 551 milyon TL 
olmasında elektrik üretimi, akaryakıt pera-
kendesi, otomotiv ticaret ve pazarlama, sa-
nayi ve ticaret ve internet ve eğlence seg-
mentlerinin FAVÖK rakamlarındaki artışların 
etkili olduğunu belirtti. Kârlılıkta 2021 yılının 
ilk yarısında alınan tedbirler, etkin kriz, süreç 
yönetimi, maliyet tasarrufları ve operasyo-
nel verimlilik artışı ile geçen yılın ilk yarısına 
göre daha iyi seviyelere gelindiğini belirten 
Yalınay, Holding’in brüt kârlılığının geçen 
yıla göre %61 artarak, 508 milyon TL’den 
818 milyon TL’ye çıktığının, FAVÖK marjı-
nın ise %7,6’dan %8,4’e yükseldiğinin altını 
çizdi. Yalınay, “Aynı zamanda konsolide net 
nakdimiz yıl sonuna göre %28,5 artış gös-
tererek 3,1 milyar TL olurken; solo net nakit 
ise yıl sonuna göre %42,2 artarak 3,8 milyar 
TL oldu” dedi.

  

DOĞAN HOLDİNG 2021
YILININ İLK
YARISINDA %47
BÜYÜYEREK
6,5 MİLYAR TL GELİR 
ELDE ETTİ

Çağlar GöğüşÇağlar Göğüş
Doğan Holding CEO’suDoğan Holding CEO’su
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Fırat ÇAPKIN
Eğitmen I Yazar I Konuşmacı

BİR BİLENE Mİ SORSAK?

Değerli Mall&Motto okuyucuları,

Bu ayki yazımda, son zamanlarda yaptığım 
gözlemlerden birini sizlerle paylaşmak is-
tiyorum. 

-Hepimiz zaman zaman yaşadığımız olay-
lar nedeniyle çıkmazlara girebilir, kimi za-
man o çıkmazlardan kolayca kurtulur, kimi 
zaman da gereğinden fazla o çıkmaz so-
kaklarda ve tuzaklarda saplanıp kalırız. 

-Bu üzüntü veren durumlar daha da de-
rinleşerek depresyon haline gelmeye 
başladığında ise ne yazık ki birçok insan 
depresyona girdiğini veya tükenmeye baş-
ladığının farkına varmaz veya çok geç fark 
eder. 

-Bir de benim özellikle dikkatimi çeken bir 
yaklaşım var: “Zor ve sıkıntılı durumlarda 
güçlü ol!” diye bazı insanlar bu yaklaşımı 
fazlaca ön plana çıkartma çabasında. 

Ne yani, insan en sevdiği veya değer 
verdiği bir şeyi kaybettiğinde üzülemez 
mi, ağlayamaz mı? 

Kimilerine göre böyle davranmak çok za-
yıflık. Oysa birkaç psikolog arkadaşımla bu 
konuyu konuştuğumda onların yaklaşımı 
ise şöyle: Bir insanın duyguları vardır. Kimi 
zaman üzülür, kimi zaman sevinir, kimi 
zaman içine kapanır veya kimi zaman çok 
farklı duygular hisseder. Bunların hepsi 
normaldir. Duyguların yerinde ve zama-
nında yaşanması doğru kabul edilir. 

Bence önemli olan ise şu: Bizler çok çeşitli 

nedenlerle duygu-durum değişiklikleri ya-
şayabiliriz. Eğer bunu hissedersek veya çok 
yakınımızda ve güven duyduğumuz kişiler 
bize bu konuda geribildirimde bulunursa 
dikkate almamız gerekir. 

Duygusal olarak tazelenmek, güçlenmek 
ve iyi hissetmek için birileriyle yaşadığımız 
problemleri konuşup, belki de fikir alışve-
rişinde bulunmak bize iyi gelebilir. İşte bu 
noktaya kadar herhangi bir sorun yok. Ama 
bu sorunları danışıp, içinizi döktüğünüz ki-
şiler aslında bu işin uzmanı olmadan sizi 
yönlendirip, tabiri caiz ise size, “Akıl verme” 
işine soyunuyorlarsa işte tam bu noktada 
ciddi bir problem sahibi daha olduğunuzu 
söylemem gerekir. 

Neden? Çünkü uzman değiller!

Çevrenizde “Nergis var ya psikolog gibi 
biri, her şeyimi anlatıyorum, bana çok iyi 
geliyor” veya “Aslan var ya benim yaşam 
koçum, beni çok iyi yönlendiriyor” diyerek 
belki de işinin uzmanı olmayan kişilerden 
destek aldığımızı zannedip, farkında ol-
madan daha da istemediğimiz bir çıkmaza 
doğru gidiyor olabiliriz. 

DURUN! İşte tam da burada. DURUN!

İşin uzmanı olan kişiler önce durum ana-
lizi yapıp, sonra size en iyi karar verme-
niz için alternatifleri sunar. Siz de önce-
likle kendiniz zihninizde olayları tartarak, 
farklı bakış açısı ve tutumlar geliştirerek 
karar alıp, hedefinize ilerleyebilirsiniz. 

Peki, karşımızdaki kişinin uzman ol-
duğunu nasıl anlayacağız? 

Destek alacağınız kişinin eğitimini, de-
neyimi, referanslarını, kanıtlanmış başa-
rılarını ve mutlaka özgeçmişini araştırın. 
Sonrasında adımlarınızı atın. Göreceksi-
niz ki doğru kişilerle, doğru uzmanlarla 
fikir alışverişinde bulunduğunuzda elde 
ettiğiniz sonuçlar çok daha etkili ve uzun 
vadeli olacak. 

Söylemesi benden; lütfen bir bilene so-
run, önüne gelen herkese değil.

Sevdiklerinize vakit ayıracağınız, sağlıklı 
ve bol kazançlı günlere.

Saygı ve sevgilerimle.
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BEYMEN CLUB ANKARA ARMADA MAĞAZASI AÇILDI

Doğadan, şehir yaşamından ve sanattan il-
ham alan, casual tarzıyla her sezon güncel 
kodları yeniden yorumlayan Beymen Club, 
yeni mağazasını Ankara Armada AVM’de 
açtı. 

Bugüne kadar açılmış olan en büyük Bey-
men Club mağazası olma özelliği ile 529 
metrekarelik alanda kadın ve erkek olmak 
üzere iki ayrı katta hizmet veren mağazada, 
hazır giyimden ayakkabıya, çantadan ak-
sesuara farklı ürün kategorilerinde en yeni 
Beymen Club koleksiyonları moda tutkunla-
rıyla buluşuyor. 

Ahşabın sıcaklığı, mermerin doğallığı ha-
kimiyetindeki modern dekorasyonu, ferah 
atmosferi ile geniş oturma ve deneme alan-
larıyla ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi sunan 
Beymen Club Ankara Armada AVM mağa-
zası, uzman satış danışmanları ile hafta içi 
ve cumartesi günleri 10.00-22.00 saatleri 
arasında hizmet veriyor.  
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Burcu Polatdemir
Aile ve Çocuk Kaygı Terapisti

SORUMLULUK KİMDE

Yaşam boyu hayatımızda gerçekleşmiş, ba-
şımıza gelmiş bazı şeylerin bizim dışımızda 
olan şeyler yüzünden olduğunu söyleyerek 
ya da kaderimizin bize oynadığı oyundan 
dolayı yaşadığımızdan dem vurur dururuz. 
İşimizde mutlu olamamayı, aile düzensizli-
ğimizi, başımıza gelen talihsizlikleri, aldığı-
mız kiloyu, ruh halimizi, ağzımızdan çıkan 
sözlerin niteliğini bile nerdeyse dışarıdaki 
bir güçte ararız.

Dışarıda olanlar el birliği etmiş, bize karşı 
savaşmaktadır sözlerimize bakılırsa... Ba-
zen, “Bu benim yüzümden değil, yüzünden 
oldu” cümlelerini o kadar söyleriz ki, artık 
kendi kontrolümüzü kaybetmişçesine baş-
kalarına bahane bulur, bir nevi bir rahatla-
ma içine gireriz. 

Bu suçlayıcı ve ‘parmak dışarıda’ anlayışı 
çoğu zaman kendi hayatının sorumluluğu-
nu almaktan uzak anlayışa sahip bireylerde 
görülebilir. Başına gelen olayların sorumlu-
luğunu almamak için ya başını kuma göm-
mek zorundadır ya da başkalarını suçlamak 
en geçerli çözüm gibi görünür. Günün so-
nunda, aynı sorunlar döner dolaşır en so-
rumluluk almadığı yerden bireyi yeniden 
bulur ve yakalar. 

Tekrar sil baştan yapmak Einstein’ın ünlü 
sözünü bize hatırlatır: “Aynı şeyleri tekrar-
layarak farklı sonuçlar beklemek deliliktir.” 
Aynı şekilde başkalarında hatayı aramak, 
bizim dışımızda olan bir irade olması dola-
yısıyla da çözüme ulaşamamak oldukça do-
ğal olur tüm bu gidişat sonunda. Bu durum 
kendini etkisiz hale getirmekle neredeyse 
eş değerdir. Kendi hayatının kontrolünü 
alamamak, aynı bakış açısıyla devam etmek, 

kişiyi çıkmaza sürükleyen bir süreci de bera-
berinde getirecektir. 

Böyle durumlarda, “Bu sorunu neden yaşı-
yorum?” sorusu en sık aklımıza gelen, belki 
de en çok kullandığımız cümlelerden biri 
olmasına rağmen bizi çözüme götürmez. 
Bunun için, “Bu durumun içinden nasıl çı-
kabilirim?” sorusuna da çoğu kişinin zihni, 
“Zaten bilseydim çıkardım” gibi bir cevapla 
tepki verebilir. Peki zihne tekrar şunu sora-
bilir miyiz, “Bu durumdan çıkabilme yolunu 
bilseydin, bu ne olurdu?” Fena bir giriş sa-
yılmaz. “Bu durumda bana yardımcı olabile-
cek, benim içinde bulunduğum durumu çö-
zebilmem için mümkün olacak tüm konular 
nelerdir?”

Bu soruyu düzenli aralıklarla kendinize sor-

duğunuzda, durumun olasılıkları karanlıkta 
ışıyan ateş böcekleri gibi zihnimizde bir bir 
yanmaya başlayacaktır. Siz birer birer ak-
lınıza gelen sessiz olasılık yağmuruyla bu-
luştukça aslında aradığınız cevapların sizin 
dışınızda bir yerlerde olmadığını daha net 
görebileceksiniz. Bu döngü sizde yeni ka-
pılar açtıkça zamanla dışarıya daha az baş-
vurur, kendi yaşadıklarının sorumluluğunu 
en sık kendiniz almaya başlamış olursunuz. 
Bu da kendinizi hem etkisiz, eylemsiz his-
settiren düşüncelerden sıyrılmanızı hem de 
efektif, etkili çözümlerle hayatınızın kont-
rolünü elinize alabileceğinizi fark etmenizi 
sağlar. Özgür irademizin lokomotif göre-
vi görmesi de işte bu düşüncelerin hayata 
geçmesiyle başarılı olacaktır. Sorumlulukları 
alacağınız nice bireysel başarılar sizlerle ol-
sun. 
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VİRAVİRA.CO GÜNLÜK VE SAATLİK TEKNE KİRALAMA 
HİZMETİNİ DEVREYE ALDI

Türkiye’nin lider tekne kiralama platformu 
viravira.co, faaliyet alanını genişletmek için 
önemli bir adım atarak günlük ve saatlik 
tekne kiralama hizmeti vermeye başladı. 
Konuyla ilgili konuşan viravira.co Kurucu 
Ortağı ve CEO’su Baran Yıldırım, “Yeni hiz-
metimize özel olarak oluşturduğumuz 400 
teknelik portföy ile İstanbul dahil tüm lo-
kasyonlarda günlük ve saatlik tekne kirala-
ma hizmeti veriyoruz” dedi.

Türkiye dahil 41 ülke ve 960 farklı lokas-
yonda 11 bin kiralık tekne ile hizmet veren 
Türkiye’nin lider tekne kiralama platformu 
viravira.co, gece konaklamalı mavi tur ala-
nında sürdürdüğü faaliyet alanını genişletti. 
Saatlik ve günlük tekne kiralama hizmetleri-
ni kullanıcılarıyla buluşturan viravira.co, bu 
hizmete özel olarak oluşturduğu 400 tek-
nelik portföyü yayına aldı. Konuyla ilgili ko-
nuşan viravira.co Kurucu Ortağı ve CEO’su 

Baran Yıldırım, “Yeni hizmetimize özel ola-
rak oluşturduğumuz 400 teknelik portföy 
ile İstanbul dahil tüm lokasyonlarda günlük 
ve saatlik tekne kiralama hizmeti veriyoruz. 
Deniz tutkunları bundan böyle sistemimiz 
üzerinden saatlik kiralamalarda yarım gün, 
tam gün kiralama seçeneğinde ise tüm 
günü kapsayacak şekilde gece konaklama 
yapmadan kiralama yapabilecek” dedi.

İstanbul’da da saatlik tekne kiralama ya-
pılabilecek

viravira.co yayına aldığı 400 teknelik portföy 
ile tüm lokasyonlarda saatlik ve günlük tek-
ne kiralama hizmetinin yanı sıra İstanbul’da 
da tekne kiralama hizmeti veriyor. İstan-
bul’daki lokasyonlar arasında; Arnavutköy, 
Bebek, Beşiktaş, Beykoz, Eminönü, Kuruçeş-
me, Sarıyer ve Üsküdar bulunuyor. Saatlik 
ve günlük kiralamalarla birlikte deniz tut-
kunları doğum günü, toplantı, kahvaltı-ak-
şam yemeği, evlilik teklifi, düğün, yılbaşı eğ-
lencesi, mezuniyet ve bekarlığa veda partisi 
gibi çeşitli etkinlik ve organizasyonlar için 
kiralama gerçekleştirebiliyor. Kullanıcılar, 
saatlik ve günlük gece konaklamasız tek-
nelere web sitesinde takvim üzerinde giriş 
ve çıkış tarihlerini aynı gün olarak seçerek 
kolaylıkla rezervasyon yapabiliyor.

Baran YıldırımBaran Yıldırım
viravira.co Kurucu Ortağı ve CEO’suviravira.co Kurucu Ortağı ve CEO’su
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Necati Ufuk Toydemir Necati Ufuk Toydemir 
Ceylan Karavil Park AVM Genel MüdürüCeylan Karavil Park AVM Genel Müdürü

Özel 
Röportaj

Necati Ufuk Toydemir alışveriş merke-
zi yönetimi konusunda Türkiye’de en 
tecrübeli yöneticilerden biri. ENS Danış-
manlık bünyesinde Güneydoğu Anado-
lu Bölgesi’nin en büyük alışveriş merkezi 
Ceylan Karavil Park AVM’nin müdürlüğü 
görevini yürütmekte olan Toydemir ile 
AVM yatırımlarını konuştuk. 

Alışveriş merkezi yönetimi denince Tür-
kiye’de akla ilk gelen tecrübeli AVM mü-
dürleri arasında yer alıyorsunuz. İş ha-
yatınızda pek çok başarılı ve ses getiren 
etkinlik, kampanya ve sosyal sorumluluk 
projeleri kurguladınız. Bu projelerde bu 
başarıyı getiren, projeleri ön plana çıkan 
unsur sizce nedir? Nasıl bir değerlendir-
me yaparsınız?

Alışveriş merkezlerimiz özellikle son 5 yıllık 
dönemde dijital dönüşümü de kapsayan 
daha etkili ve ziyaretçi ile daha günün ko-
şullarına uygun projeleri hayata geçirmeye 
başladılar. Tüm projeleri hayata geçirirken, 
sektör olarak amaçlarımız var. Asla tek bir 
amaç üzerine bu projeler gerçekleştirilmi-
yor. Ziyaretçi odaklı olarak hazırlanan bu 
projelerde her şeyden önce ziyaretçilerin 
zamanlarını ayırmalarını sağlayarak dene-
yim kazanmasını istiyoruz. Deneyim kaza-
nan ya da deneyimi tecrübe eden ziyaret-
çilerin çoğaldığı projelerimizde ziyaretçi 
sayılarını artırarak markaların cirolarının ar-
tırılmasını hedeflemekteyiz. Bu amaçlarımı-
za hep birlikte ulaştığımızda ise projelerimiz 
başarılı oluyor.

Türkiye’de AVM sayısı konusu herkes ta-
rafından konuşulan bir konu haline gel-
di. Ziyaretçiler AVM tercihlerinde nelere 
dikkat edecekler?

Artık 2021 yılında alışveriş merkezinin yöne-
timinin eskisine göre çok daha fazla önem 
kazandığını belirtmek istiyorum. Konsept 
geliştirme aşamasından başlayan tüm aşa-
malar günümüzde çok daha fazla emek ve 
tecrübe istiyor. Alışveriş merkezlerimizin, zi-
yaretçilerimizin odak noktasında olması için 
işimize her zamankinden daha çok yoğun-

laşmamız, yeni projeler üretmemiz farklı 
bakış açılarıyla bakabilen yönetim kadro-
ları oluşturmamız gerekiyor. 

Günümüzün şartları ile doğru orantılı ola-
rak ziyaretçilerimiz ile aramızda oluştura-
cağımız duygusal bağda tüm teknolojik 
altyapımızı ve sosyal medyayı son derece 
iyi kullanmamız gerekmektedir. Ziyaret-
çilerimizin kaliteli zaman geçireceği ye-
me-içme alanlarımızın, kültürel sanatsal 
alanlarımızın ve çocuk alanlarımızın tercih 
edilme noktasında avantajlar sağlayacağı 
aşikârdır. Yaşı daha büyük olan alışveriş 
merkezlerimizde bu konular üzerine yatı-
rım bütçesi ayırmak da etkili bir yöntem 
olacaktır.

Bir yıldan fazladır etkisini göstermekte 
olan pandeminin de etkileri ile alışveriş 
merkezlerimizde uygulayacağımız temas-
sız alanlar, hijyenik alanlar ile oluşturaca-
ğımız sağlıklı ortam da son derece etkili 
olacaktır.

Sektördeki tüm arkadaşlarımız doğru 
adımları atmak, doğru stratejiyi oluştur-
mak için eskisinden çok daha fazla emek 
sarf ediyorlar.

Son dönemde en çok söylenen cümle 
alışveriş merkezleri yatırımlarının çok 
zorlu bir dönemde olduğu. Alışveriş 
merkezlerinin geleceği hakkındaki gö-
rüşleriniz nelerdir?

Alışveriş merkezleri yatırımları pandemi 
öncesinde yavaşlamıştı. Pandemi dönemi 
ile birlikte bu yavaşlama ciddi bir orana 
ulaştı. Bugünün şartlarına baktığımız za-
man yeni bir alışveriş merkezi yatırımının 
hayata geçirilmesi birkaç yıl öncesine 
göre daha yavaş olacaktır. Yeni yatırımla-
rın hayata geçirilmesinin şartları eskisine 
göre daha zor. 

Mevcut alışveriş merkezlerini değerlen-
dirdiğimizde ise farklı, sosyal alanları çok, 
yeme-içme, eğlence alanları daha fazla 
olan alışveriş merkezlerimiz diğerlerine 
göre daha şanslı olacak. 

Alışveriş merkezlerimizde önümüzdeki 
yıllarda değişiklikler olacağını göreceğiz. 
Sektörel oransallarda değişiklikler göre-
ceğiz. Bugüne kadar alışveriş merkezleri-
mizde görmeye çok alışkın olmadığımız 
sektörler, hizmetler alışveriş merkezleri-
mizdeki değişimde yerlerini alacaklardır.
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EYLÜL AYINI MAVİNİN EN GÜZEL 
TONLARIYLA KARŞILAYIN 

Mücevherin öncü markası Ariş Pırlanta bağlılığın, sadakatin, sevginin ve asaletin sembolü safiri, pırlantanın sonsuz 
ışığıyla buluşturdu. Başak burcunun da taşı olan safir, eylül ayında doğanlar için de en anlamlı hediye olacak.

Eylül ayının ‘şans taşı’ olarak bilinen, 
bağlılığın, sadakatin, sevginin ve asaletin 
sembolü safir, Ariş Pırlanta’nın şık tasa-
rımlarıyla sonbaharın ilk ayına sıcacık bir 
‘merhaba’ diyor. Başak burcunun da taşı 
olan safir, büyüleyen mavi rengiyle derin 
duyguları ifade edebilmenin de en güzel 
ve anlamlı yolu. 

Derin mavi sonsuzluğun ışığıyla buluştu

Yaz coşkusu yerini yavaş yavaş sonbahar 
rüzgârına bırakırken, Ariş Pırlanta’nın bir-
birinden şık tasarımlarıyla mücevherse-
verlerle buluşan safir taşlı takılarla tüm 
bakışlar üzerinizde toplanacak. Safir ta-
şının pırlantanın muhteşem ışıltısıyla bu-
luştuğu takılarla da şıklığınızı asil bir tarz-
la tamamlayacaksınız.

Ariş Pırlanta’nın her biri özenle hazırlan-
mış pırlantalı safir tasarımları eylül ayında 
doğanlar ve eylülde kendine, sevdiklerine 
şık bir hediye seçmek isteyenler için en 
ideal seçim olacak. 

Ariş Pırlanta’nın “Gerçek kalite doğru fi-
yat” anlayışıyla onlarca şık tasarımdan 
oluşan safir taşlı modelleri ile tüm ürün-
leri, internet adresi ve Ariş mağazalarında 
sizleri bekliyor. 
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Engin Yıldırım

Bir bireye ya da bir şirkete en fazla zarar ve-
ren şey, anlık yaşamaktır. Herkesin bir hedefi, 
bu hedefe ulaşmak için stratejisi olmalıdır. 
Stratejik düşünmek için öncelikle kendimizi 
iyi tanımalıyız ve gerçekten ne yapmak iste-
diğimize karar vermeliyiz.

Bundan 25 yıl önce alışveriş merkezi sektö-
ründe çalışmaya başladığımda yani Türki-
ye’de alışveriş merkezlerinin yaygın olmadığı 
bir zamanda planlarımı bir alışveriş merkezini 
yönetmek olarak belirlemiştim. İlk AVM ge-
nel müdürü olduğum zaman Türkiye'nin en 
genç AVM genel müdürüydüm. (Kariyerimin 
5. yılında ve ülkemizde az sayıda AVM açık 
iken.) İlerleyen yıllarda sadece AVM sektö-
ründe değil, gayrimenkul sektöründe Karma 
Projeler dahil çeşitli alanlarda üst düzey yö-
neticilik yaptım. Hatta bir dönem kendi da-
nışmanlık şirketim ve ekibimle 'kiralama ve 
yönetim danışmanlığı' hizmetleri de verdim.

Kariyer hedefime giden yolda stratejimi tek 
bir alanda iyi olmak, bilgi sahibi olmak değil 
de diğer departmanların konularını da öğ-
renmek ve uygulamak üzere belirlemiştim. 
Bu nedenle farklı konseptlerdeki alışveriş 
merkezlerinde çalışırken, AVM yönetimi-
ne dair birçok konuyu öğrendim. Böylece 
ilk kez bir alışveriş merkezine genel müdür 
olduğumda ise konulara yabancılık çekme-
miştim. O dönem ana hedefim alışveriş mer-
kezlerine ‘kiralama ve yönetim danışmanı’ 
olarak çalışmaktı. Bunun için de yerli-yabancı 
yatırımcılarla çeşitli konsept ve lokasyonlar-
daki projelerde deneyim kazandım. Özellikle 
yönetim, kiralama ve pazarlama konularında 
kendimi geliştirdim. Günümüz ile ilgili olarak 
Mevlânâ’nın çok güzel bir sözü geldi aklıma: 

“Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş
Dünle beraber gitti cancağızım 
Ne kadar söz varsa düne ait 

Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.”

Bireyler stratejik düşünmezse ne yaparsa 
yapsınlar işlerin başarıyla sonuçlanması te-
sadüflere kalacaktır ve işlerin aksama ihtimali 
yüksektir. Şirketlerin, çalışanların herkesin 
kısa, orta ve uzun vadeli hedefler koyup, 
gerekli planları yapıp, bu planları doğru bir 
şekilde uygulaması gerekmektedir. Stratejik 
düşünmek, analitik, sonuç odaklı, duyguların 
ötesinde bir bakış ortaya koymaktır. Stratejik 
düşünemeyenler, ne gibi problemlerle kar-
şılaşacaklarını bilemeyip, gerekli çözümleri 
bulamayacaklardır. Her şirket, sürekli kendi-
sini yenilemek ve rekabete karşı hazır olmak 
durumundadır. Durumu analiz etmek, gele-
cekte neler olabileceğini kestirmeye çalışmak 
ve değişik senaryolara karşı önlemler almak 
zorundadır!

Batıda şirketlerin %50’sinin Türkiye’de ise 
%20’sinin yönetim kurulunda bağımsız üye 
görev yapıyor. Yönetim kurulları, iç denetimi 
artırmak, skandalları önlemek ve verimliliği 
sağlamak için ‘bağımsız üye’lere yer veriyor-
lar. Şirket yönetim kurulunu oluşturmadan 
ya da var olan kurulda değişiklik yapmadan 
önce şu sorular sorulmalıdır:

a) Bizim stratejik anlamda başarmak istediği-
miz nedir? En büyük zorluğumuz nerededir?

b) Bizim strateji yöneticimiz kimdir (var mıdır) 
ve şirkete kim yön verecek?

c) Gelecek yıl şirketimiz ne yöne gidecek ve 
karşılaşacağımız zorluklar neler olacak?

Yönetim kurullarının en önemli sorunların-
dan biri de kurul üyelerinin yeterince zaman 
ayıramamasıdır. Bu nedenle 'Karma Projele-
re, AVM'lere vs." genel müdür olarak atanan 
profesyonele, sorumluluklarla birlikte hedef-
lerin tutturulması için yetkiler ve yeterli za-
man verilmelidir.

Alışveriş merkezinin her aşamasında planla-
ma yapılarak ilerlenmesi hayati önem taşır. 
Bu bölümde alışveriş merkezlerinde kullanı-
lan plan örneklerinden bazılarına kısaca de-
ğineceğim.

Örnek 1) Hareket Planı

Açılış öncesinde hareket planına ihtiyaç var-
dır. Bu hareket planının başlıkları ise şunlar-
dır: Kiralama, operasyon, teknik, mali ve idari 
işler ile genel işlerden oluşmaktadır.

Örnek 2) İşletme Planı (İç yönetmelik)

Alışveriş merkezinin çalışma koşullarının sap-
tanması.
Alışveriş merkezinde yer alan işletmelerin fa-
aliyetlerine ilişkin koşulların saptanması.

İşletme planının uygulanması ve müeyyide-
lerin belirlenmesi.

Örnek 3) İş Planı

İş planı stratejik bir plandır ve amacı ekip-
te kimlerin, ne zaman ve neler yapacağının 
planlanmasıdır.
1) Şirketin ve projelerin genel analizi.
2) Şirketin öncelikli iş hedeflerinin belirlen-
mesi.
3) Merkez yönetim yapısı.
4) Swot analizi.

Örnek 4) Geçen Yılın İş Planı (Değerlendirme)

1) Genel bilgiler.
2) Nüfus ve ekonomik veriler. 
3) Kiralama.
4) Gerçekleşen pazarlama faaliyetleri.
5) Rekabet analizi. 
6) Ziyaretçi sayıları ve analizi.
7) Taktikler. 

Örnek 5) Pazarlama Planı

A) Açılış Öncesi Etkinlikler (Teaser)
Açılış lansmanı. Burada amaç, açılışı bir araç 
olarak kullanarak imaj yaratmaya, hedef kit-
leyi merkeze çekmeye yönelik PR çalışmaları 
yapılmasıdır.

B) Açılış Sonrası Etkinlikleri

Açılış sonrasında yapılan etkinlikler ise yıllık 
pazarlama planı çerçevesinde özel gün ve 
haftalara bağlı kalarak veya kalmayarak or-
ganize edilen etkinliklerden oluşmaktadır. Bu 
pazarlama planı ise merkezin çıkardığı süreli 
yayınlar (dergi, gazete, bülten), sosyal, görsel 
ve yazılı medyaya verilen ilanlar ve PR çalış-
maları ile desteklenmektedir. 

Örnek 6) Kriz Planı

Alışveriş merkezinde meydana gelecek kriz 
durumunda (yangın, sabotaj, bomba, terör, 
deprem, hırsızlık, yanlış çıkan bir haber vs.)
Kimin nasıl hareket edeceği, kişilerin görev 
ve sorumluluklarının yazıldığı,

Kimlerin basın, itfaiye vb. kurum ve kişilerle 
konuşması gerektiği,

Lüzum görüldüğü takdirde merkezin (ziya-
retçi ve mağaza çalışanlarının) tahliyesinin 
nasıl gerçekleştirileceği,

Kriz durumunda kullanılacak malzemelerin 
(Örn: Yangın tüpü) nerede olduğunu göste-
ren, kat planlarının da yer aldığı plandır kriz 
planı.

İnşallah hiçbir zaman 'kriz planı'nı uygulama-
ya gerek kalmaz.

PLANLAMA ve STRATEJİ
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BODRUM’DA KAÇIRILMAYACAK BİR POP UP 
MAĞAZA 'RIVIERA FLAIR'

Assouline Türkiye’nin Akdeniz yaşam tar-
zına yönelik hazırladığı ilk konsept pop-up 
mağazası, ‘Riviera Flair’ adı altında METT 
Hotel & Beach Resort Bodrum’da açıldı.

 ‘Riviera Flair’ içerisinde farklı yaşam tarzla-
rını ve kültürlerini bir araya getiren Assou-
line Türkiye’nin yaratıcısı İrem Kınay tara-
fından seçilen kitaptan dekoratif objelere, 
aksesuardan Akdeniz kültürünü yansıtan 

kıyafetlere kadar birçok ürün bulunuyor. 
Yaz boyunca METT Hotel & Beach Resort 
içerisinde ziyaretçilerle buluşacak mağaza-
da yerli ve yabancı farklı tasarımcıların ve 
sanatçıların eserlerine de rastlamak müm-
kün olacak. 

Mağazaya özel seçilen Assouline kitapları, 
Madame Malachite yaz koleksiyonundan 
tasarımlar, çeşitli ‘vintage’ dekoratif par-

çalar ve Akdeniz kültürünü yansıtan sanat-
çıların güncel işleri Riviera Flair’in en çok ilgi 
görenleri arasında. Özellikle sanatseverler 
için Riviera Flair pop-up mağazası ile aynı 
katta bulunan ve sanatçı Laura Margarita’nın 
‘Sunset by the Sea’ koleksiyonunun sergi-
lendiği galeri hem eserler hem de manzarası 
açısından iddialı. Riviera Flair’i yaz boyunca 
Bodrum’da METT Hotel & Beach Resort içe-
risinde ziyaret edebilirsiniz. 
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Tüm dünyayı derinden etkileyen Covid-19 
salgını ve akabinde yaşanan aşılamalar pek 
çok farklı açıdan hayatlarımıza etki etmeye 
devam ediyor. Salgının daha fazla artma-
ması için en güvenli korunma yöntemi ola-
rak bilimsel çalışmalar bize aşıyı önerse de 
bu konuda bireysel olarak aşı olmak isteme-
yen kişiler açısından pek çok farklı hukuksal 
sorun da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya 
başlamış durumda.

Normalleşme ile birlikte yeniden iş hayatına 
dönülmesi ve iş yerlerinin aktif olarak çalış-
maya başlaması sebebi ile en büyük sıkıntı 
ise işverenler ile çalışanlar arasında oluş-
makta. Zira aşı olmayan personellere karşı 
iş akdi ile ilgili nasıl bir sonuca varılacağı 
yani aşı olmak istemeyen bir personelin iş 
akdinin işveren tarafından sona erdirilip er-
dirilemeyeceği konusu oldukça tartışmalı 
bir konu. 

Nitekim son zamanlarda bazı işverenlerin 
açıklama yaparak bünyesinde çalışan per-
sonellere belirli bir tarihe kadar aşı yaptır-
maları için süre verdiği ve bu süreye kadar 
aşı yaptırmayan çalışanlarıyla yollarını ayı-
racaklarını duyurduklarına dair haberlere 
rastlamaktayız. Tüm bu gelişmeler de bizleri 
aşı olmak istemeyen çalışanların işten bu 
sebeple çıkarılmalarının mümkün olup ol-
mayacağı sorusuna getirmekte.  

Aşı, her ne kadar sağlıkla ilgili bir önlem 
olsa da esasında insan vücuduna yapılan bir 
müdahaledir ve kişinin vücut bütünlüğü-
ne ise Anayasamızın 17. maddesi uyarınca 
tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller 
dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunu-
lamaz. 

Ülkemizde halk sağlığını düzenleyen 1930 
tarihli Umumi Hıfzıssıhha Kanununda han-
gi hastalıklar için zorunlu aşı yapılabileceği 

sayılmış ancak bu kanun hem dünyada ve 
ülkemizde yaşanan güncel gelişmeleri yan-
sıtmıyor hem de birçok çocukluk aşısı dahi 
bu kanun gereği zorunluluk kapsamında 
bulunmuyor. 

Bu bağlamda Covid-19 aşılarının Anayasada 
geçen “Tıbbi Zorunluluk” kapsamına girip 
giremeyeceği ya da bu konuda yasal bir dü-
zenleme ile sorunun giderilip giderilmeye-
ceği tartışılabilir. Ancak mevcut hali ile Ana-
yasa Mahkemesi, 2015 tarihli bir kararında 
Kanunda olmayan çocuk aşılarının zorla 
yapılmasını konu alan bir başvuruda Anaya-
samızın bu maddesine aykırı bulmuştu. Av-
rupa İnsan Hakları Mahkemesi ise pandemi 
öncesinde 08.04.2021 tarihinde benzer bir 
davayı karara bağlamış ve çocukluk dönemi 
aşılarının belirli şartlar altında kamu sağlığı-
nı korumaya yönelik meşru bir araç olduğu-
na hükmetmiştir. 

Dolayısıyla kişileri doğrudan ya da dolay-
lı olarak aşılanmaya zorlamakla ilgili halen 
gerek ülkemizde gerekse dünyada temel 
kişisel haklar açısından yerleşik bir fikir bir-
liğine varıldığını söylemek henüz mümkün 
değildir. 

Bir diğer yandan işverenlerin 6631 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince, bir 
iş yerinde işin ve işçilerin sağlıklı şekilde 
çalışmalarını sağlamak öncelikli yükümlü-
lüğü olsa da esasında çalışanların da aynı 
şekilde iş sağlığına ilişkin sorumlulukları bu-
lunmakta. İlgili Kanunun 4. Maddesi gere-
ğince işveren tarafından sağlanan tedbir ve 
eğitimler kapsamında madde 19. uyarınca 
çalışanlar alınan tedbirlere uymak ve diğer 
çalışanların sağlığını tehlikeye atmamakla 
yükümlüdürler.

Peki bu karşılıklı yükümlülük yine de çalışan 
ve işvereni iş akdinin feshi noktasında aşı 
olmama sebebi ile işten çıkarmalara karşı 
bir gerekçe oluşturacak mıdır? 

İş akdinin işveren tarafından sonlandırılma-
sında farklı uygulamalar mümkün. Bunlar-
dan birisi iş akdinin ‘geçerli’ sebeple çalışa-
nın tüm yasal haklarının kendisine ödenerek 
feshedilmesi, bir diğeri ise ‘haklı’ sebeple İş 

Kanunu’nun 25. Maddesi uyarınca yapılan 
fesihler. 

Örneğin sağlıkla ilgili bir kurumda çalışan 
bir insanın aşı karşıtı olması nedeniyle iş-
veren o işçi ile çalışmak istemeyebilir. Bu 
durumda işveren açısından özellikle haklı 
sebeple fesih şartı oluşmuş sayılacak mıdır? 
Ya da yine İş Kanunu’nun 25/3 hükmü ge-
reğince, işçiyi işyerinde bir haftadan fazla 
süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir 
sebebin ortaya çıkması halinde, işverenin, iş 
akdini derhal haklı nedenle feshedebileceği 
düzenlenmiş olması sebebiyle aşı olmak is-
temeyen bir çalışanın hastalığa yakalanmış 
olması ve 25/3 gereğince işe gelememesi 
bir haklı sebep midir? İşçinin kendi isteği 
yüzünden aşı olmaması işin güvenliğini teh-
likeye düşürmesi anlamına gelmekte midir? 
Hukukçular arasında da pek çok farklı gö-
rüş olmakla birlikte kanaatimce içinde bu-
lunulan bir durum her bir vaka açısından 
tek tek değerlendirilmesi gereken önemde 
bir konu. Ancak her ne şekilde olursa olsun 
dikkat edilmesi gereken tek şey, iş akdinin 
“Feshinin en son çare olduğu ilkesi”dir. 

Dolayısıyla öncelikle işverenin personeli-
nin aşı olmak istememesi konusunda aldığı 
tedbirlere bakılmalı, işin uzaktan çalışmaya 
uygun olup olmadığı değerlendirilmeli, ge-
rektiğinde görev ya da görev yeri değişikliği 
gibi bu konuda başkaca çarelere başvurula-
rak, fesih hakkı kötüye kullanılmadan den-
geli bir iş ilişkisi oluşturulmaya çalışılmalıdır. 
Zira son derece hassas olan ve temel hak 
ve özgürlüklerle de doğrudan ilgili olan bu 
konu çalışanları ayrımcılık sebebiyle tazmi-
nat istenmesine varacak sonuçlara da götü-
recektir. 

Henüz gri bir alan olan ve Dünya Sağlık 
Örgütü ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Ba-
kanlığı tarafından da halen sadece öneri 
niteliğindeki Covid-19 aşıları konusunda iş-
verenlerin, çalışanlarına karşı iş akdinin fes-
hini ilk seçenek olarak değerlendirmektense 
farklı öneri ve tedbirlerin alınması yönünde 
teşvikler yaparak hakların kötüye kullanıl-
madığı sağlıklı bir çalışma hayatı oluştur-
ması gerekmektedir. En azından ümidimiz 
bu yönde…

Gonca Tekeli
Avukat

ÇALIŞANLAR İÇİN AŞI SORUNSALI
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24 SAATTE İŞ, İŞ ARAYAN KADIN ADAYLAR İÇİN ÖNERİLER SIRALADI
 İŞ ARAYAN KADIN ADAYLARA 7 TAVSİYE

Adaylarla işvereni bir araya getiren uygula-
ma 24 Saatte İş, iş arayan kadın adaylara, 
herhangi bir taciz ya da sorunla karşılaşma-
larını önleyebilmek için yedi öneri sıraladı. 
Kadınların iş arama süreçlerinde maruz kal-
dığı taciz olaylarını önlemek için daha önce 
de yapay zekâ kullanan ve ‘uyku modu’ 
özelliğini devreye alan 24 Saatte İş, daha 
fazla kadının iş yaşamında yer alabilmesi 
için şirketlerin, portalların ve tüm işverenle-
rin bu konudaki gerekli hassasiyeti göster-
meleri gerektiğini belirtiyor.

Neredeyse her hafta hatta her gün kadın-
ların yaşadığı zorlukları, uğradıkları taciz-
leri ve hayatlarını kaybettiklerini duyuran 
haberleri okuyor ve izliyoruz. Kadınların iş 
arayış sürecinde yaşadığı zorluklar da maa-
lesef devam ediyor. Sorunların kaynağı yok 
edilinceye kadar kadınlar kendi kendilerine 
önlem almak zorunda bırakılıyor. 

Adaylarla işvereni bir araya getiren uygula-
ma 24 Saatte İş, iş arayan kadın adaylara, 
herhangi bir taciz ya da sorunla karşılaşma-
larını önleyebilmek için yedi öneri sıraladı. 
Kadınların iş arayış süreçlerini kolaylaştır-
mak için çalışmalarını yürüten 24 Saatte İş, 
kadınların iş arama süreçlerinde maruz kal-
dığı taciz olaylarını önlemek için daha önce 
de ‘uyku modu’ özelliğini devreye almıştı. 
Bu mod sayesinde uygulama üzerinden iş 
arayan kadınlar isterlerse ‘uyku modu’ özel-
liğini devreye sokarak akşam 21.00 ile sa-
bah 08.00 saat aralığında işverenden mesaj 
almamayı tercih edebiliyorlar. Gönderilen 
mesajları bu saatler dışında görüntüleye-
biliyorlar. Ayrıca, 24 Saatte İş’in yapay zekâ 
kullanarak yarattığı algoritma sayesinde 
sisteme gelen şirketlerle ilgili pek çok veri 
sistem tarafından analiz ediliyor. Problem 
olma ihtimali tespit edilen şirket anında 
sistem dışı bırakılıyor. İşverenler kadınlara 
rahatsız edici mesajlar attığında yapay zekâ 
sistemi tarafından otomatik olarak tespit 
edilip, kadın adayların rahatsız edici bir 
durumla karşılaşmadan potansiyel sorun-

ların önüne geçilmesi hedefleniyor. İşveren 
anında sistem dışı bırakılıyor. 24 Saatte İş’in 
iş arayan kadın adaylar için hazırladığı yedi 
öneri ise şöyle:

Başvuru yapacağınız portalları iyi seçin: 
Öncelikle iş başvurusu yapacağınız portal-
ları iyi seçmeniz, buraların güvenilir yerler 
olmasına dikkat etmeniz gerekir. En etkin 
yöntemlerden biri özellikle mobil kanallar 
için Google Play ve App Store yorumlarını 
okumak. Bu mecralarda portalların kullanıcı 
ile olan etkileşimi portalların kullanıcılarına 
yaklaşımlarını çok net ortaya koyuyor. Şika-
yetvar ve benzeri sitelerde yapılan olumsuz 
yorum sayılarını, şirketin şikâyetlere verdiği 
cevapları mutlaka okuyun. Jenerik cevap-
larla her soruna aynı şekilde ve mekanik 
yaklaşan, otomatik cevap veren şirketlere 
mesafeli durun. 

Sistem üzerinden mesajlaşın: Başvuru yap-
tığınız şirket ile mutlaka sistem üzerinden 
mesajlaşın. WhatsApp veya farklı mecralar-
da yapılan mesajlaşmalar sorunu tespit et-
meyi imkânsızlaştırıyor. 

İş görüşmesine gitmeden önce şirketi araş-
tırın: Başvuru yapılan şirketi Google’da ara-
tın ve randevuya gitmeden önce mutlaka 
şirketin Google’da varlığından emin olun. 
Küçük işletmeler için varsa Google’daki şir-
ket telefonundan ulaşıp randevu detayla-
rınızı ve size randevu veren kişiyi şirket ile 
teyit edin. 

Şüpheli bir durumda portalla iletişime ge-
çin: İçinize sinmeyen, şüpheli bir durumda 
portalla iletişime geçip, portala soru sorun 
ve karşınızda muhatap bulup, bulamadı-
ğınıza bakın. Eğer telefonlarınız cevapsız 
kalıyorsa şikâyetlerinize, e-postalarınıza dö-
nülmüyorsa bu mecraların takibi zayıf de-
mektir. Mutlaka uzak durun. 

Mesai saatleri dışındaki aramaları reddedin: 
Mesai saatleri dışında mesajlaşmayın ve ge-
len arama taleplerini kesinlikle kabul etme-
yin. Şirketlerin yaklaşımı ve bakış açısındaki 
ciddiyeti ortaya koyan en önemli faktörler-
den biri iletişim kurma biçimleri. Bunu hiçbir 
zaman unutmayın. Gecenin bir vakti arayan 
bir şirket, kuvvetle muhtemel sonrasında 
sorun yaşama potansiyeliniz olan bir mües-
sesedir. Uzak durun. 

Konuşma diline ve uzunluğuna dikkat edin: 
Lüzumsuz bir samimiyet içeriyorsa ve baş-

langıçta bir laubalilik sinyali geliyorsa şirketi 
bloklayın ve konuşmayı kesinlikle uzatma-
yın. Konu sadece iş görüşmesi olduğunda 
mesajlaşma uzunluğu genellikle birkaç satır 
sürüyor ve sonrasında randevu adımına ge-
çiliyor. Eğer sorular uzuyor ve kişisel alana 
giriyorsa da kullanıcıyı mutlaka bloklayın 
ve hemen portala incelenmesi için şikâyet 
edin. 

Bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın: Son ola-
rak; banka bilgisi, T.C. kimlik gibi bilgilerinizi 
iş görüşmesini sonuçlandırmadığınız kimse-
ye asla vermeyin. Sizden iş güvencesi adı al-
tında ücret talep eden şirketler olursa mut-
laka ve mutlaka portalla görüşün ve ilanın 
kapatılması konusunda uyarıda bulunun.
 
“Kadınların sadece %30’u iş yaşamının 
içinde”

24 Saatte İş’in kurucu ortağı Gizem Yasa, 
kadınların iş arayışlarını güvenle yapabilme-
leri için portalların, şirketlerin ve tüm işve-
renlerin bu konuya hassasiyetle yaklaşmala-
rı gerektiğini belirterek şunları söylüyor:

“24 Saatte İş olarak ilk günümüzden beri 
üstlendiğimiz misyon iş bulma sürecinde 
güvene aracılık etmek. İki kelimeyle özetle-
diğimiz bu hedefi gerçekleştirmek tahmin 
edilenden çok daha karmaşık ver zor. Dört 
yıldır tüm ekibimizle verdiğimiz çaba ve ge-
liştirdiğimiz teknolojik altyapı, yapay zekâ 
kullanan algoritmalarımız ve moderasyonu-
muz sayesinde sözümüzün arkasında duru-
yor olmak belki de başardığımız en önemli 
iş. Türkiye’de kadınların istihdama olan katı-
lımının azlığı dikkat çekiyor. Çalışabilir kadın 
nüfusun sadece %30’u iş yaşamının içinde. 
Bu istatistikleri görünce kadınların bu ko-
nuda daha fazla yüreklendirilmesi gerektiği 
hissediliyor. Fakat önce bu konunun teme-
line inmek gerekiyor. Aile ve eş baskısı ve 
bu konulardaki ön yargı en önemli etken-
lerden. Fakat ikinci en büyük etken henüz iş 
arama süreçlerinde maruz kalınan olumsuz 
deneyimler. Henüz işe yerleşmeden bile gü-
venliğini tehlikede hissedip, iş yaşantısı ile 
ilgili daha ilk adımlardan ön yargı geliştirili-
yor ve buradaki kaygı ve ön yargı tamamen 
haklı sebeplerden. Eğer daha fazla kadını 
sahada, servis sektöründe görmek istiyor-
sak tüm ekosistem olarak sorumluluk alıp, 
sürecin kadınlar nezdinde sorunsuz yürü-
mesi için bizim kadar hassas olunması gere-
kiyor. Portalların, şirketlerin ve işverenlerin 
aynı hassasiyeti sahiplenmesi lazım.”
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Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER
Lekeler için

Malzemeler

1 adet kabak (Kabuğuyla birlikte rendele ve suyunu çıkar),
1 adet salatalık (Rendele ve suyunu çıkar),
1 kaşık yoğurt,
1-2 damla limon suyu,
2 kaşık kil (Krem kıvamı alana kadar ölçüyü ayarlayabilirsiniz),
1 çay kaşığı kabartma tozu.

Hazırlanışı ve Kullanılışı

Rendeleyip, suyunu çıkardığınız kabak ve salatalığın üzerine yoğurt, kil, 
kabartma tozu ve birkaç damla limon suyunu ekleyin. Krem kıvamına getirene 
kadar karıştırın, temiz cilde sürün ve 20 dakika bekletin. Hafifçe ovarak 
cildinizden çıkarın ve ılık suyla durulayın. Son olarak Suna Dumankaya leke 
kremiyle nemlendirin.

Sıkılaştıran ve Gözenekleri Küçülten Tonik

Malzemeler

1 çay bardağı su,
1 çay kaşığı bal,
1 tatlı kaşığı elma sirkesi,
1 çay kaşığı tuz.

Hazırlanışı ve Kullanılışı

Dilerseniz spreyli bir şişenin içine ya da bir cam kavanoza su ve diğer 
malzemeyi ekleyerek birbirine iyice karışmasını sağlayın. Temiz cildi-
nize bir pamuk yardımıyla uygulayabilir, daha sonra nemlendiricinizi 
sürebilirsiniz. 

Kepeği Önlemek için

Malzemeler

1 yemek kaşığı bal,
1 su bardağı süt,
1 çorba kaşığı biberiye yağı,
1 çorba kaşığı üzüm sirkesi.

Hazırlanışı ve Kullanılışı

Malzemeleri karıştırın ve saçınıza masaj yaparak uygulayın. 5 dakika bekletip, 
durulayın. Düzenli olarak her banyodan önce uygulayın.
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Doğanlar Holding grup şirketlerinden Doğ-
taş Kelebek A.Ş. bünyesinde bulunan 5 ayrı 
mobilya markasıyla sel felaketinde zarar gö-
ren 1000 aileye mobilya yardımı yapıyor.

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da etkili olan 
yoğun yağışlar sonrasında yaşanan sel fela-
ketinin ardından yurdun dört bir yanından 
gönderilen yardımlara Doğanlar Holding de 
destek oldu. Holding yönetim kurulu üyeleri, 
iştiraklerinden Doğtaş Kelebek A.Ş. bünye-

sinde bulunan Doğtaş ve Kelebek markala-
rından mobilya ve Lova’dan yatak yardım-
larını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak için 
düğmeye bastı.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Davut Doğan, “Son haftalarda ülkemizde 
yaşanan ve büyük acılara sebep olan afet-
ler nedeniyle derin bir üzüntü yaşıyoruz. Bu 
bölgelerde hayatını kaybeden tüm vatan-
daşlarımıza Allah'tan rahmet ve sevdiklerine 

yürekten sabır diliyorum. Bu zorlu zaman-
larda, ülke olarak dayanışma içerisinde 
tüm yaralarımızı birlik olarak saracağız. Sel 
felaketinde evleri zarar gören vatandaş-
larımıza ufak da olsa destek olmak adına 
mobilya ve yatak bağışlarımızı hazırlamaya 
başladık. Yatak dahil 1000 aileye mobilya-
yı hızla yola çıkarmak için tüm ilgili ekip-
lerimiz çalışıyor. Dileriz bu desteklerimizle 
biraz da olsa yaralarımızı sarmaya başlaya-
biliriz” dedi. 

DOĞANLAR HOLDİNG SEL FELAKETİNDE 
ZARAR GÖREN 1000 
AİLENİN YARASINI SARIYOR 

Davut DoğanDavut Doğan
Doğanlar Holding Yönetim Kurulu BaşkanıDoğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı
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Fatma FİDAN
Uzm.Diyetisyen

MUTLULUĞA AÇIK REÇETE BESİNLER

Kendinizi kötü hissettiyseniz saldırdığınız 
yiyecekleri doğru seçtiğinizde bedeniniz 
mutluluk hormonu salgılamaya başlar.
Yapılan son araştırmalara göre; bilinçli bes-
lenmeye sadece metabolizmamızın düzenli 
işlemesi ve organlarımızın fonksiyonlarını 
yerine getirebilmesi için değil, aynı zaman-
da iyi bir ruh haline sahip olmamız için de 
ihtiyacımız var. Çünkü besinlerin içeriğinde-
ki bazı maddeler, ruh halimizden sorumlu 
olan hormonların yapı taşlarını sağlamak 
gibi önemli bir işlev üstleniyor.

Endorfin: Endorfin hormonu beyinde sal-
gılanır. Vücut tarafından üretilen en güçlü 
uyuşturucudur. Morfin kadar güçlü ağrı ke-
sici özelliği vardır. Mutluluk hormonu ola-
rak bilinen endorfinler beyninizdeki kimya-
sal mesaj taşıyıcılarıdır. Hislerinizden ve ruh 
halinizden sorumludur. Stres, korku ve acı 
gibi uyarılara cevap verirler.

Bazı besinlerin tüketilmesi sonucu, vücut-
taki endorfin hormonu salgısı artabilmek-
tedir. Endorfin hormonu seviyesini artıran 
besinler ise genellikle, B ve C vitaminleri ile 
demir, potasyum ve çinko gibi mineraller 
içeren gıdalardır. Buna göre, vücutta en-
dorfin hormonu salgısını artıran bazı besin-
ler şu şekildedir.

Çikolata

Stres ile mücadelede oldukça etkin olan çi-
kolata, endorfin hormonu salgısının artma-
sına yardımcı olduğu gibi serotonin hormo-
nu üretimini de desteklemektedir. İçermiş 
olduğu “penilatilmanın” adı verilen kimya-
sal sayesinde çikolata, ruhsal olarak daha iyi 
hissedilmesine yardımcı olmaktadır.

Üzüm

Yüksek miktarda C vitamini yani, endorfin 
hormonu salgılanmasına yardımcı olan vi-
tamin içeren üzüm, aynı zamanda doğal bir 
enerji kaynağıdır. Potasyum içeriği yüksek 
olan üzümün, kırmızı ve siyah renkli olanları 
polifenoller bakımında zengindir.

Portakal

Mükemmel bir C vitamini kaynağı olan por-
takal, aynı zamanda iyi miktarda da B vita-
mini ve flavonoidler de içermektedir. Bu ne-
denle portakal, vücuttaki endorfin hormonu 
salgısının artmasına yardımcı olmaktadır.

Çilek

C vitamininden zengin bir meyve olan çilek, 
vücutta bulunan bütün salgı bezlerinin ça-
lışmasını sağlayarak, vücudun ihtiyaç duy-
duğu enerjiyi sağlamaktadır. Endorfin hor-
monun salgısını arttırır.

Susam

Çok iyi bir protein kaynağı olan susam, anti-
oksidan vitamini olan E vitamini ve kalsiyum 

minerali içermektedir. Vücutta endorfin sal-
gısının artmasına destek olmaktadır.

Makarna

Kompleks karbonhidratlar bakımından 
zengin bir besin kaynağıdır. Triptofan ve L 
pheny lalanine adları verilen iki amino asidi 
içeren makarna, endorfin hormonu üretimi-
ni arttırmaktadır.

Ekmek

Özellikle de kepek ekmeğinin lif, vitamin B 
kompleks ile kalsiyum içeriği yüksek olduğu 
için hem çok iyi bir enerji kaynağı hem de 
iyi bir endorfin hormonu salgısını tetikleyici 
besin maddesidir.

Dondurma

Dondurma, A vitamini, B2 vitamini (ribof-
lavin), B12 vitamini, D vitamini içermesinin 
yanı sıra kalsiyum, protein, sodyum, potas-
yum içermektedir. Vücuttaki endorfin hor-
monu salgısının artmasına yardımcı olmak-
tadır.
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Son dönemde yaşanan sel felaketleri dere 
yataklarına yapılan evleri tekrar gündeme 
getirdi. Dere yatağına yapılan birçok evin 
bulunduğu Türkiye'de yeni felaketlerin ya-
şanmaması için bu evlerin güvenli bölge-
lere transferinin yapılması gerekiyor. 

'Rapor talep edilmeli'

İmara açılacak alanlar için yetkili idare-
ler tarafından zemin ve temel etüt ra-
porlarının zorunlu olarak talep edilmesi 
gerektiğini belirten Tüm Girişimci Emlak 
Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Baş-
kanı Hakan Akdoğan, "Yapıların inşa edil-
diği yerlerin dere yatağı olup olmadığı bu 
kontrollerle sağlanmalıdır. Bu rapor riskli 
bölgelerde her bir parsel için ayrı ayrı ol-
mak üzere, yapının temel ve statik hesap-
larının yapılabilmesi için zemin araştırma 
verileri ile geoteknik değerlendirmeleri 

içeren bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar 
çerçevesinde hazırlanan rapordur" dedi. 

Eski yapılara dikkat!

Türkiye'nin pek çok şehrinde dere yatağın-
da evler yapıldığına dikkat çeken Akdoğan, 
"Ülkemizde bazı bölgelerde plansız yapı-
laşma nedeniyle yapılan eski ana yapılar 
söz konusu. Hatta bu yapıların önemli bir 
kısmı da imar barışı kapsamında yapı kayıt 
belgesi alarak binalarını yasal hale getirmiş 
olabilirler. Yeni yapılarda bu hususlara imar 
kanunları çerçevesinde daha özen göste-
rilirken, maalesef eski yapılmış yapılarda 
hâlâ bazı riskler söz konusu. Eğer böyle bir 
alan varsa da bu alanlar yetkili idareler ta-
rafından başka bölgelere transfer edilebil-
melidir" diye konuştu.

Karadeniz risk içeriyor

Dere yatağında yapılan evlerin Batı Ka-
radeniz'de oldukça risk içerir şekilde 
var olduğunu aktaran Akdoğan, "Son 
dönemde Bartın, Sinop ve Kastamo-
nu'da bunlara üzülerek şahit olduk. 
Lakin gene baraj kapaklarının açılması 
durumunda risk içeren, derelerin de-
nize açıldığı alanlar, taşkın bölgeleri 
olarak ayrı tedbirler alınması gereken 
yerler. Malum İstanbul'da bile Basın 
Ekspress yolunun sular altında kaldığı-
na daha önce şahit olduk. 2009'da ta-
rihinin en büyük sel felaketini yaşayan 
İstanbul'da aralarında tır sürücülerinin 
de bulunduğu 24 kişi hayatını kaybet-
mişti. Bu güzergâhlarda yapılacak olan 
ıslah ve genişletme çalışmaları da son 
derece önem taşıyor. Ayrıca şehirler 
planlanırken, yağmur suyu akışına göre 
planlamaların yapılmasına dikkat edil-
meli" ifadelerini kullandı.

'DERE YATAĞINDAKİ EVLER YÜZÜNDEN YENİ 
FELAKETLER YAŞAMAYALIM' 

Hakan AkdoğanHakan Akdoğan
(TÜGEM) Kurucu Başkanı (TÜGEM) Kurucu Başkanı 
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Taylan KÜMELİ
Sağlıklı Beslenme ve

Diyet Uzmanı

 DEMİRİN EN SAĞLIKLI KAYNAĞI 
ON BESİN

Size beslenmenizde yeterince demir alama-
dığınız söylendiyse yalnız değilsiniz. Dünya 
Sağlık Örgütü'ne göre demir eksikliği, dün-
ya genelinde -özellikle çocuklar ve hamile 
kadınlar arasında- en yaygın beslenme ek-
sikliği ve gelişmiş ülkelerde yaygın olarak 
görülen tek besin eksikliğidir. Ve bu büyük 
bir problem. Çünkü bu mineral vücudumu-
zun günlük işleyişinde çok önemli roller oy-
nuyor. 

Demir, vücut tarafından hemoglobinin, 
daha sonra vücutta oksijen taşıyan kırmızı 
kan hücrelerinde, akciğerlerimizden kasla-
rımıza ve diğer organlarımıza taşınmasına 
yardımcı olmak için kullanılır. Kan hücrele-
ri, vücudun diğer kısımlarından akciğerlere 
karbondioksit taşınmasına yardımcı olmak 
için hemoglobin kullanır ve burada vücut-
tan nefes veririz. Ayrıca, vücudun bazı hor-
monlar ve bağ dokusu üretmek için de de-
mire ihtiyacı vardır.

Demir, gerçekten eksikliğini yaşamak iste-
meyeceğiniz bir mineraldir. Demir eksikliği 
anemisi veya sadece anemi olarak adlandı-
rılan bir durum yeterli demir almamak, kan 
hücrelerinizin dokularınızın ve organlarını-
zın ihtiyaç duyduğu oksijeni vermesini zor-
laştırır. Dikkat edeceğiniz belirtiler arasında 
yorgun hissetme veya enerji almama, mide 
rahatsızlığı, konsantre olma veya hatırlama-
da zorlanma, vücut sıcaklığınızı düzenli tut-
makta zorlanma veya kolayca enfeksiyona 
yakalanma veya hastalanma sayılabilir.

Ne kadar demir almalısınız?

19 ila 50 yaş arasındaki kadınlar günde 18 
miligram (mg) demir almalı ve eğer hami-
le iseler 27 mg olmalı. (Vücudunuzdaki kan 
miktarı hamile olduğunuzda artar çünkü 
bebeğinizin organlarına ve kendinize oksi-
jen verirsiniz; daha fazla demir gerektirir.)

50 yaşın üzerindeki kadınlar daha az demire 

ihtiyaç duyar günde sadece 8 mg. Kadın-
lar adet görmeyi bıraktıktan sonra daha 
az demire ihtiyaç duyarlar. 19 yaş ve üstü 
erkeklerin her gün 8 mg demire ihtiyacı 
vardır. Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin önerile-
rine göre, çocuklar ve bebeklerin yaşlarına 
bağlı olarak günde 7 ila 15 mg arasında 
olması gerekir. (Not: Çok fazla demir alıyor 
da olabilirsiniz. Gençler ve yetişkinler için 
günde 45 mg'ı ve 13 yaş ve altı çocuklar 
için günde 40 mg'ı aşmayın.) İyi haber şu 
ki, çikolata ve kabak çekirdeği, bazı tahıllar 
ve kırmızı etlere kadar birçok yaygın besin, 
demir bakımından yüksek.

İki tür demir vardır: Hayvan kaynakların-
dan "hem demir" hem de bitki kaynakla-
rından "hem olmayan" demir.

Hem demir, vücut tarafından bitki bazlı 
hem olmayan demirden daha kolay emi-
lir, bu nedenle beslenmenizde her iki besin 
maddesini de almak önemlidir. Yalnızca 
bitki kaynaklarına güveniyorsanız, günde 
neredeyse iki kat daha fazla demir hedef-
lemeniz gerekir.

İhtiyacınız olan tüm mineralleri almanıza 
yardımcı olabilecek demirden yüksek 10 
besine göz atalım:

•Yumurta, kırmızı et, karaciğer ve saka-
tatlar heme demirinin en önemli kaynak-
larıdır.

•İstiridye ve midye zengin demir kaynak-
larıdır.

•Nohut vejetaryen dostu demirin güç 
merkezidir.

•Kahvaltılık gevreklerde artırılmış demir 
bulunur.

•Kabak çekirdeği küçük olabilir ama çok 
demir içerir.

•Soya fasulyesi çok fazla demir ve diğer 
temel besinlerle doludur.

•Siyah fasulye yine iyi bir demir kaynağı-
dır.

•Mercimek, yine çok demir içeren başka 
bir baklagildir.

•Susam, yine demir açısından yüksek bir 
tohumdur.

•Ispanak (Daha yüksek bir demir dozu al-
mak için pişirin).
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Victoria’s Secret her anınızda rahatlığınızdan ödün vermeden tarzınızı gösterebi-
leceğiniz yeni bir koleksiyon sunuyor. Victoria’s Secret’ın değişmeyen kalitesi ve 
özel dokunuşları ile günlük hayatınızda, hafif sporlarınız ve rahatlama anlarınızda, 
hatta yüksek eforlu sporları yaparken bile şık ve rahat olacağınız parçalarla sizi 
buluşturuyor. 

VICTORIA’S SECRET’IN YENİ SPOR KOLEKSİYONU 
‘ON POINT’ SİZİ HAREKETE GEÇİRECEK
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Sizin kadar aktif parçalara sahip olmak için 
yeni taytlar ve spor sütyenlerinden oluşan 
On Point koleksiyonuna mağazalardan ve 
internet adresinden göz atabilirsiniz. 

On Point koleksiyonunda, ister günlük koşuşturmanızda 
size konfor sağlayacak Live modeli, ister yoga ve pilates 
yaparken, esnekliğinize uyum sağlayacak kumaşa sahip 
Flow modelleri veya gücünüzü maksimumda kullandığı-
nız boks ve HIIT antrenmanınızda nem dengenizi koru-
yacak ve vücudunuzu destekleyecek Sweat modellerini 
bulabilirsiniz. 
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Sağlık & Motto

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

KANSERİ ATLATAN ERKEKLERDE İKİNCİ KEZ KANSERE 
YAKALANMA İHTİMALİ KADINLARDAN DAHA YÜKSEK

Amerikan Tıp Birliği Dergisi JAMA’da yayımlanan yeni bir rapora göre 
daha önce kanser tanısı almış 1.5 milyon kanser hastasının uzun süreli 
takibinde, bu bireylerin ilerleyen yıllarda farklı bir kanser tanısı alma 
ihtimalinin sağlıklı bireylere göre daha yüksek olduğu rapor edildi. 
Raporda ikinci kanserlerin oluşmasındaki en büyük risk faktörünün si-
gara içilmeye devam edilmesi ve kilolu olunması olarak gözlendiğini 
vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. 
Dr. Serdar Turhal, “Erkeklerin sağlıklı bireylere kıyasla ikincil bir farklı 
kanser geliştirme ihtimalinin %11 daha yüksek olduğu ve bu kanser-
den ölüm ihtimallerinin genel popülasyona kıyasla %45 daha yüksek 
olduğu rapor edildi. Kadınlarda bu risk sırasıyla %10 ve %33’tü” açık-
lamasında bulundu. 

Bu sonuçlara varabilmek için 1992-2017 
yılları arasındaki 1.54 milyon kanser hasta-
lığını atlatmış bireyin gözlendiğini belirten 
Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji 
Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Bu kişile-
rin yaşı 20 ile 84 arasında, ortalama yaş ise 
60.4 idi. Takip edilen kişilerin %48.8’i kadın, 
%81.5’i de beyaz ırktaydı. 1 milyon 537 bin 
101 izlenen kişi arasında 156 bin 442 kişiye 
farklı bir kanser tanısı konuldu ve bunlardan 
88 bin 818 kişi farklı kanser sebebiyle haya-
tını kaybetti” dedi. 

Gırtlak kanseri geçirenlerde ikinci kanser 
riski daha yüksek

Gırtlak (larenks) ve lenfoma (hodgkin) kan-
ser tanısı alan erkeklerin ikinci kanser ge-
çirme riskinin araştırmaya göre çok yüksek 
olduğunu vurgulayan Medikal Onkoloji Uz-
manı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Ancak ölüm 
oranlarına bakıldığında safra kesesi kanseri 
sonrası ikinci bir kanser geliştiren erkeklerin 
en yüksek ölüm oranına sahip oldukları gö-
rüldü. Kadınlarda yine gırtlak ve yutkunma 
borusu kanserleri ikinci kanser geliştirme 
için yüksek risk doğuruyordu ve larenks 
kanseri hastaları tekrar ikincil bir kanser 
geliştirdiklerinde en yüksek ölüm oranına 
sahiptiler. Bu kanser oluşturan risk faktör-
lerine bakıldığında sigara içme ve obezite 
en etkili faktörler olarak görüldü” şeklinde 
konuştu.

Kanseri atlatanlar sigara ve kilo kontro-
lüne dikkat etmeli

Sigara içenler arasında ikincil görülen kan-
serlerin akciğer kanseri, idrar kesesi kan-
seri, yutkunma borusu kanseri ve ağız ve 
yutak kanseri olduğunun altını çizen Me-

dikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar 
Turhal, “Obezite ile ilişkili olan kanser-
ler ise; kolon kanseri, pankreas kanseri, 
rahim kanseri ve karaciğer kanseri. Bu 
bulgular kanser hastalığından şifa bul-

muş bireylerin ileride tekrardan kanse-
re yakalanmaması için ideal kilo olma 
ve sigarayı bırakma gibi sağlıklı yaşam 
kurallarına uymada daha titiz olmaları 
oldukça önemli” dedi.
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Doç. Dr. Abdulcabbar Kartal
Genel Cerrahi Uzmanı

OBEZİTE AMELİYATI SONRASI BU 10 ÖNERİYE DİKKAT
Obezite; kalp ve damar hastalıkları, tip 2 diyabet, rahim, meme, pros-
tat ve kalın bağırsak kanserleri, yüksek tansiyon, inme, sindirim sistemi 
problemleri, solunum yolu problemleri, kas-iskelet sistemi problemleri, 
ürogenital problemler ve psikososyal problemlere neden olabiliyor. 
Uygun olan hastalara uygulanan obezite cerrahisi sonrasında da 
hastanın dikkat etmesi gereken birçok faktörün olduğunu belirten 
Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Abdulcab-
bar Kartal, obezite ameliyatı geçirenlere 10 önemli öneride bulundu.

1)Sağlıklı beslenme alışkanlık haline ge-
tirilmeli: Obezite cerrahisinden sonra ya-
pılması gereken en önemli şeylerden biri 
sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getir-
mektir. Bu nedenle asla ve asla öğün atlan-
mamalı, 3 ana öğün, 2-3 ara öğün şeklinde 
beslenmeye çalışılmalıdır.

2)Yeterince su içilmeli: Ameliyat sonra-
sında oluşabilecek halsizlik, kabızlık gibi 
durumların önüne geçebilmek için su tü-
ketimine dikkat edilmeli. Bunun için günde 
en az 2-3 litre su tüketilmeli. Küçülen mide 
hacminden dolayı bir seferde yüksek mik-
tarda su tüketimi mümkün olmadığı için 
suyun gün içerisine dağıtılarak içilmesi en 
iyi yoldur. Unutmayın ki öğünlerden yarım 
saat önce ve yarım saat sonra su tüketimi 
önermiyoruz.

3)Kafein ve gazlı içeceklerden uzak du-
rulmalı: Obezite cerrahisinden sonra en 
önemli problemlerden birisi sıvı kaybı, 
yani dehidratasyondur. Çay ve kahve içe-
ceklerin sıvı kaybına yol açtığı ve halsizlik, 
yorgunluk, baş ağrısı gibi durumlara ne-
den olabildiği biliniyor. Ameliyat sonrası 
dönemde hem sıvı alımı azaldığı hem de 
kafeinli içecekler de ek sıvı kaybına yol 
açtığı için bu içeceklerin ameliyat sonrası 
dönemde en azından 1 ay boyunca tüketil-

mesini önermiyoruz. Kilo verip, metaboliz-
ma normale döndükçe, içilen su miktarını 
azaltmamak şartı ile bu içecekler kontrollü 
olarak tüketilmeye başlanabilir.

4)Atıştırmalıklardan uzak durulmalı: Ameli-
yat sonrası dönemde önerilen öğün ve ara 
öğünlerin dışında ekstra atıştırmalıklardan 
uzak durulması gerekir. Öğün dışı bir saat-
te tüketilen bir atıştırmalık hem besleyicilik 
açısından hem de tokluk açısından öğü-
nün aksamasına neden olur.

5)Kan şekeri dengede tutulmalı: Bunun 
için özellikle basit karbonhidratlardan 
uzak durmalıyız. Fakat kompleks karbon-
hidratlar olan sebzeler, kuru baklagiller 
ve meyveler karbonhidrat gereksinimini 
karşılamak için iyi seçenekler olup, bun-
ların tüketimi önerilmektedir. Kompleks 
karbonhidratlar kan şekerini dengede tut-
manın yanı sıra lif içeriği açısından da zen-
gin oldukları için bağırsak hareketlerini de 
düzenlemekte ve kabızlığa karşı koruyucu 
olmaktadır.

6)Beslenmede proteinlere ağırlık veril-
meli: Protein, ameliyat sonrası için en 
önemli besin kaynağıdır. Ameliyat sonra-
sında küçülen mide hacmiyle bu ihtiyacı 
tamamlamak biraz zor olabilir. Dolayısıyla 

öğünlerde tüketim önceliğini protein içe-
ren besinlere verip, henüz doymadıysanız 
diğer besinlerden (sebze, meyve vb.) de 
yenmesi, protein ihtiyacını karşılamak için 
en iyi yol olacaktır.

7)Vitamin ve mineral dengesine dikkat 
edilmeli: Ameliyat sonrasında kan sevi-
yelerinin kontrol edilmesi çok önemlidir. 
Özellikle Demir, B12, B2 vitaminlerinin ek-
sikliğine çok sık rastlanmaktadır. Gerekli 
olursa bu ve diğer vitamin ve mineral tak-
viyeleri kullanılmalı.

8)Yeterli ve kaliteli uyumaya dikkat edil-
meli: Obezite cerrahisinden sonra yor-
gunluk hissetmenin önemli bir sebebi de 
uykusuzluktur. Günde en az 7-8 saat uyu-
mak ve bunu bir rutine bağlamak sağlıklı 
kilo vermede çok önemlidir.

9)Egzersiz dengesine dikkat edilmeli: 
Obezite cerrahisinden sonra sağlıklı kilo 
vermenin en önemli koşullarından biri de 
hareketli olmaktır. Ameliyat günü dahil ol-
mak üzere yeterince yürümek hem sağlıklı 
kilo vermenize hem de emboli gibi du-
rumlardan korunmanıza yardım edecektir. 
Ameliyat edilen hastaların taburcu olduk-
ları günden itibaren en az 5 bin adım at-
malarını ve bunu 2-4 hafta içinde en az 10 
bin adıma çıkarmalarını tavsiye ediyoruz. 
İlk 1 ay koşu, fitness, ağırlık kaldırma gibi 
ağır spor yapmalarını tavsiye etmiyoruz.

10)Diyetisyen ve psikolog desteği alma-
ya devam edilmeli: Yapılan çalışmalarda 
ameliyat sonrası dönemde 2 yıl boyunca 
diyetisyen ve psikolog desteğine devam 
eden bireylerde daha fazla kilo verildiği 
ve ideal kilonun daha uzun süre koruna-
bildiği gösterilmiştir.
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Arzu Tekkeli
Diş Hekimi 

KARBONHİDRAT VE ŞEKER AĞIRLIKLI BESLENME DİŞ 
ÇÜRÜĞÜ SEBEBİ

Günümüzde giderek yaygınlaşan sağlıksız beslenme alışkanlıkları diş 
çürüklerini de yaygınlaştırıyor. Özellikle de şeker, karbonhidrat ve 
asitli gıdaların ağırlıklı olarak tüketilmesinin ve diş temizliğine önem 
verilmemesinin dişlerin hızla çürümesine yol açtığını belirten Anadolu 
Sağlık Merkezi Diş Hekimi Arzu Tekkeli, “Düzenli diş fırçalama ve ağız 
bakımı yapmayan kişiler, beslenmesinde karbonhidrat ve şekere 
ağırlık verenler, gece dişlerini fırçalamadan yatanlar, bebeklik ça-
ğında biberonla şeker, bal katılmış gıdalar ile beslenenler, çok fazla 
asitli gıdalar tüketenler diş çürükleri açısından risk altındalar” dedi.

Ağzımızda var olan bazı bakteriler, yiyecek-
lerden aldığımız şeker ve karbonhidratı asi-
de dönüştürür. Bu asitlerin diş yüzeyindeki 
mineralleri yok ederek önceleri ufak, ama 
sonra hızla büyüyen delikler oluşturdukla-
rını, bunlara da çürük adı verildiğini söy-
leyen Anadolu Sağlık Merkezi Diş Hekimi 
Arzu Tekkeli, “Beslenmemizde şekerli, asitli 
ve yoğun karbonhidrat içeren gıdalardan 
uzak durmak, dişlerimizi günde en az iki 
kez, tercihen her ana öğünden sonra fırça-
lamak, diş ipi ve ağız gargarası gibi fırça-
lamaya yardımcı destek ürünler kullanmak 
ve 6 ayda bir diş hekimi kontrolünü aksat-
mamak diş çürüklerini önlemeye yardımcı 
olur” diye konuştu.

Paketli gıdalar diş çürüklerine neden 
oluyor

Diş çürüklerinin gelişmekte olan ülkelerde 
daha çok görüldüğünü vurgulayan Diş He-
kimi Arzu Tekkeli, “Sosyo-kültürel açıdan 
zayıf kalmış toplumlarda, maddi imkânları 
kısıtlı toplum ve bireylerde daha sık görü-
lüyor. Bu durumun başlıca sebepleri arasın-
da endüstriyel işlenmiş ve paketli gıdaların 
hayatımıza gereğinden fazla girmiş olma-
sının yanı sıra ağız ve diş sağlığı eğitimini 
hem aileden hem de okullarımızdan yete-
rince alamamış olmamız geliyor” açıklama-
sında bulundu. 

Bir başka önemli etkenin de eskiden in-
sanların şeker kullanmadığı ve yiyecekleri 
fazla pişirmeden, daha katı şekilde tüket-
meleri olduğunu belirten Diş Hekimi Arzu 
Tekkeli, “Sert gıdalar dişleri doğal yollarla 
temizlemektedir. Yaşadığımız dönemde ise 
elimizin her an altında bulunabilen paketli 
ve işlenmiş gıdalar, asidi yüksek içecekler, 

pişirilmiş ve yumuşacık yapılmış karbonhid-
ratlar yüzünden diş çürükleri oldukça yay-
gın görülebiliyor” dedi.

Yemek şekerli veya yapışkan bir gıda ile 
bitirilmemeli

Diş sağlığı açısından zararlı olarak nitelen-
dirilen gıda maddelerinin şekerli ve asitli 
gıdalar ile dişler üzerine yapışıp kalan, kolay 
temizlenemeyen maddeler olduğunu vur-
gulayan Diş Hekimi Arzu Tekkeli, “Şekerli, 
yapışkan ya da asitli gıdalar tüketilecekse üç 
ana öğün içinde tüketilmeli, öğünler sonra-
sında diş fırçalanmalı. O an diş fırçalamak 
mümkün değilse ağız su ile çalkalanmalı 
ya da bir bardak su içilmeli. Ara öğünlerde 
elma, havuç gibi sert gıdalar tercih edilme-
lidir. Çünkü bu gıdalar dişleri temizleyip, diş 
etlerine masaj yapar. Son olarak, yemeği 
şekerli ya da yapışkan bir gıda ile bitirmek 
yerine, ağza en son atılacak bir parça peynir, 
şekerin çürük etkisini gidermek açısından 
çok önemli” hatırlatmasında bulundu.

Çürükler acısız ve hızlı bir şekilde tedavi 
edilebiliyor

Çürük tedavisinde öncelikle yapılacak işin 
ilerleyen çürüğü durdurmak ve pulpanın, 

yani dişin canlılığını koruyabilmek oldu-
ğunu dile getiren Diş Hekimi Arzu Tekkeli, 
“Mine yüzeyinin bozulma sürecinin en er-
ken aşaması beyaz nokta lezyonudur. Bu 
lezyonların geleneksel tedavileri topikal 
fluorid uygulaması ve oral hijyeni geliştir-
mek ile olur. Diş yüzeyinde, yani minede bir 
kavite meydana gelmişse amaç çürüğü pul-
paya ilerlemeden durdurmak ve basit tek 
seanslık bir işlemle dolgu yapmaktır. Eğer 
çürük dişin pulpasına kadar ilerlemişse ya-
pılacak iş pulpa dokusunun çıkarılması (di-
şin sinirlerinin alınması olarak bilinir), kanal-
ların doldurulması ve dişin üst dolgusunun 
yapılmasıdır” dedi.

Diş çürüklerinin günümüz teknolojisi ve 
yeni nesil diş hekimliği aletleri ile acısız 
ve hızlı bir şekilde tedavi edilebileceğini 
söyleyen Diş Hekimi Arzu Tekkeli, “Dişin 
çürüdüğü gibi çekildiği eski zamanlar ile 
günümüzü kıyaslarsak artık amacımız dişi 
vücudumuzun herhangi bir organı gibi gö-
rüp, mümkün olduğunca uzun süre ağzımı-
zın içinde tutmaya çalışmaktır. Biz hekimler 
bunun için son teknoloji cihazlar ve en iyi 
malzemeleri kullanarak, yıllar içinde oluş-
muş bilgi birikimimizi de işin içine katarak 
hastalarımız için en iyisini yapmayı hedefli-
yoruz” şeklinde konuştu.
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K
adıköy’ün tam kalbinde, kolay 
ulaşımı ve geniş marka karma-
sıyla hizmet veren Tepe Nauti-
lus, ziyaretçilerin günün her saati 
temiz havada ve yeşillikler içinde 

keyifli vakit geçirebilecekleri Tepe Teras’ı 
hizmete açtı.

“Yenilikçi, yaratıcı, keyifli mekânlarla yaşa-
ma ve markalara değer katar” mottosuyla 
25 yıldır Bilkent Holding bünyesinde faali-
yetlerini sürdüren Tepe Emlak Yatırım yö-
netiminde olan Tepe Nautilus, hayata değer 
katan yaşam alanlarına bir yenisini daha 
ekledi. Tepe Nautilus, ziyaretçilerinin temiz 
havada ve yeşillikler içinde keyifle vakit ge-
çirebilecekleri Tepe Teras’ı açtı. 

Alışveriş merkezlerinde yenilikçi yeme-içme 
alanları yaklaşımının Türkiye’deki öncülerin-
den olan iç mimar Abdullah Burnaz, Tepe 
Emlak Yatırım ile sokak kültürünü barındı-
ran ikonik konseptleriyle yarattığı, Bilkent 

KEYFİN TEPE NOKTASI ‘TEPE TERAS’ AÇILDI 
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Station, 42 Maslak, Teos Marina ve Mix 
Kayseri projelerine Tepe Teras’ı da ekledi. 
Tepe Nautilus’un yemek katında sosyal me-
safe kurallarına uygun şekilde tasarlanan ve 
grafitti sanatçılarının renkli eserlerini içeren 
Tepe Teras ziyaretçilerini bekliyor. 

Alışveriş molasında keyifle dinlenebile-
ceğiniz, sınırsız WiFi hizmetiyle gün boyu 
rahatlıkla çalışabileceğiniz Tepe Teras, te-
miz hava girişi sağlayan geniş açılır, kapa-
nır camları ile günün her saatinde serin bir 
mola almanızı sağlayacak. Tepe Teras, yıl 
boyu müzik dinletileri, imza günleri, sanat 
atölyeleri ve farklı disiplinlerden sanatçı 
söyleşileri ile Tepe Nautilus ziyaretçilerinin 
yeni buluşma noktası olacak. 
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 346.324 1 ANKAmall AVM 523.081 1 Mavibahçe AVM 347.002
2 City's Nişantaşı AVM 313.989 2 Forum Ankara Outlet 130.760 2 TerraCity AVM 330.773
3 İstanbul Optimum 252.282 3 ACity Outlet 92.050 3 Espark AVM 128.320
4 Kanyon AVM 227.936 4 Kentpark AVM 69.322 4 Park Afyon AVM 127.137
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 192.092 5 Cepa AVM 67.759 5 Samsun Piazza AVM 121.927
6 İsfanbul AVM 188.211 6 Gordion AVM 62.440 6 Kulesite AVM 112.544
7 Marmara Park AVM 176.255 7 Next Level AVM 52.813 7 Forum Mersin AVM 106.150
8 Emaar Square Mall 147.327 8 Atlantis AVM 48.061 8 Forum Kayseri AVM 105.049
9 Trump AVM 138.911 9 Taurus AVM 47.349 9 Gebze Center 102.728

10 Mall of İstanbul 113.897 10 Nata Vega Outlet 40.107 10 Forum Gaziantep AVM 102.593
11 İstinyePark AVM 107.803 11 One Tower AVM 39.099 11 Forum Bornova AVM 99.998
12 Aqua Florya AVM 102.136 12 Antares AVM 36.999 12 MarkAntalya AVM 91.909
13 Zorlu Center 100.793 13 Podium Ankara AVM 36.185 13 Özdilek Bursa AVM 90.506
14 Brandium AVYM 100.359 14 Arcadium AVM 33.941 14 Antalya Migros AVM 89.884
15 Buyaka AVM 100.254 15 Anatolium Ankara AVM 30.839 15 Forum Trabzon AVM 89.150
16 Maltepe Park AVM 98.120 16 Kızılay AVM 26.302 16 Outlet Center İzmit 85.412
17 Torium AVM 93.430 17 Panora AVYM 25.516 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 81.648
18 Palladium AVM 89.499 18 365 AVM 23.120 18 Point Bornova AVM 76.765
19 Viaport Asia Outlet 87.977 19 Atakule AVM 21.763 19 MalatyaPark AVM 74.872
20 Tepe Nautilus AVM 86.317 20 Tepe Prime Avenue 20.338 20 Kent Meydanı AVM 58.337

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 55.590 1 ANKAmall AVM 12.445 1 Özdilek Bursa AVM 28.674
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 54.434 2 Antares AVYM 6.661 2 TerraCity AVM 6.775
3 Akyaka Park 49.464 3 Kentpark AVM 4.612 3 Park Afyon AVM 6.728
4 Kanyon AVM 47.888 4 Tepe Prime Avenue 4.341 4 Sera Kütahya AVM 5.853
5 Emaar Square Mall 17.961 5 Armada AVM 3.380 5 HighWay Outlet AVM 5.581
6 Capitol AVM 14.011 6 Cepa AVM 3.372 6 Kayseri Park AVYM 5.208
7 Trump AVM 13.756 7 Atlantis AVM 2.811 7 MalatyaPark AVM 4.756
8 Buyaka AVM 12.720 8 Gordion AVM 2.665 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.613
9 İstinyePark AVM 9.800 9 Next Level AVM 1.934 9 Gebze Center 4.117

10 Zorlu Center 7.875 10 Arcadium AVM 1.824 10 Deepo Outlet Center 3.460
11 Astoria AVM 7.571 11 365 AVM 1.684 11 Korupark AVM 3.227
12 Akasya AVM 7.304 12 Forum Ankara Outlet 1.619 12 Forum Mersin AVM 3.216
13 İstanbul Optimum 6.285 13 Bilkent Center AVM 1.605 13 Espark AVM 3.104
14 Sapphire Çarşı 5.258 14 Anatolium Ankara AVM 1.235 14 Antalya Migros AVM 2.749
15 ArenaPark AVYM 5.140 15 One Tower AVM 1.048 15 17 Burda AVM 2.687
16 Palladium AVM 4.947 16 Gimart Outlet 954 16 Outlet Center İzmit 2.425
17 İsfanbul AVM 4.841 17 Park Vera AVM 549 17 Palladium Antakya AVM 2.261
18 Marmara Forum AVM 4.796 18 Kızılay AVM 347 18 Oasis AVM 2.222
19 Kozzy AVM 4.270 19 Metromall AVM 291 19 Bursa Kent Meydanı AVM 2.058
20 Watergarden İstanbul 4.234 20 Atakule AVM 274 20 Sanko Park AVM 2.034

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 81.417 1 ANKAmall AVM 110.908 1 TerraCity AVM 76.355
2 Zorlu Center 80.057 2 ACity Outlet 38.998 2 Mavibahçe AVM 71.174
3 İstinyePark AVM 56.215 3 Antares AVYM 38.009 3 M1 Adana AVM 59.712
4 Buyaka AVM 47.757 4 Cepa AVM 29.715 4 İzmir Optimum 45.484
5 Watergarden İstanbul 46.747 5 Gordion AVM 28.372 5 Kulesite AVM 44.983
6 Mall of İstanbul 46.007 6 Nata Vega Outlet 27.446 6 41 Burda AVM 44.007
7 212 İstanbul Power Outlet 43.929 7 Armada AVM 25.513 7 Park Afyon AVM 42.697
8 Vadistanbul AVM 43.151 8 Metromall AVM 23.489 8 Antalya Migros AVM 36.978
9 City's Nişantaşı AVM 41.792 9 Kentpark AVM 23.130 9 Özdilek Bursa AVM 33.800
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13 Kanyon AVM 36.878 13 Atakule AVM 19.432 13 17 Burda AVM 30.715
14 Maltepe Park AVM 35.291 14 Taurus AVM 16.756 14 Forum Bornova AVM 30.201
15 Hilltown AVM 34.405 15 Ankara Optimum Outlet 15.929 15 39 Burda AVM 29.949
16 Marmara Park AVM 32.564 16 Arcadium AVM 15.167 16 Agora Antalya AVM 29.179
17 İsfanbul AVM 29.951 17 Forum Ankara Outlet 14.608 17 Forum Mersin AVM 28.205
18 İstanbul Optimum 28.734 18 Bilkent Station AVM 13.223 18 Mall of Antalya AVM 27.487
19 İstanbul Cevahir AVM 28.333 19 One Tower AVM 12.928 19 10Burda AVM 27.334
20 Trump AVM 28.134 20 Kartaltepe AVM 11.580 20 M1 Konya AVM 27.185
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11 Astoria AVM 7.571 11 365 AVM 1.684 11 Korupark AVM 3.227
12 Akasya AVM 7.304 12 Forum Ankara Outlet 1.619 12 Forum Mersin AVM 3.216
13 İstanbul Optimum 6.285 13 Bilkent Center AVM 1.605 13 Espark AVM 3.104
14 Sapphire Çarşı 5.258 14 Anatolium Ankara AVM 1.235 14 Antalya Migros AVM 2.749
15 ArenaPark AVYM 5.140 15 One Tower AVM 1.048 15 17 Burda AVM 2.687
16 Palladium AVM 4.947 16 Gimart Outlet 954 16 Outlet Center İzmit 2.425
17 İsfanbul AVM 4.841 17 Park Vera AVM 549 17 Palladium Antakya AVM 2.261
18 Marmara Forum AVM 4.796 18 Kızılay AVM 347 18 Oasis AVM 2.222
19 Kozzy AVM 4.270 19 Metromall AVM 291 19 Bursa Kent Meydanı AVM 2.058
20 Watergarden İstanbul 4.234 20 Atakule AVM 274 20 Sanko Park AVM 2.034

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 81.417 1 ANKAmall AVM 110.908 1 TerraCity AVM 76.355
2 Zorlu Center 80.057 2 ACity Outlet 38.998 2 Mavibahçe AVM 71.174
3 İstinyePark AVM 56.215 3 Antares AVYM 38.009 3 M1 Adana AVM 59.712
4 Buyaka AVM 47.757 4 Cepa AVM 29.715 4 İzmir Optimum 45.484
5 Watergarden İstanbul 46.747 5 Gordion AVM 28.372 5 Kulesite AVM 44.983
6 Mall of İstanbul 46.007 6 Nata Vega Outlet 27.446 6 41 Burda AVM 44.007
7 212 İstanbul Power Outlet 43.929 7 Armada AVM 25.513 7 Park Afyon AVM 42.697
8 Vadistanbul AVM 43.151 8 Metromall AVM 23.489 8 Antalya Migros AVM 36.978
9 City's Nişantaşı AVM 41.792 9 Kentpark AVM 23.130 9 Özdilek Bursa AVM 33.800

10 Venezia Mega Outlet 41.641 10 Atlantis AVM 21.730 10 Westpark Outlet AVM 33.387
11 Forum İstanbul AVYM 41.508 11 Podium Ankara AVM 21.633 11 Agora İzmir AVM 32.218
12 Akyaka Park AVM 38.070 12 Panora AVYM 20.841 12 Point Bornova AVM 30.810
13 Kanyon AVM 36.878 13 Atakule AVM 19.432 13 17 Burda AVM 30.715
14 Maltepe Park AVM 35.291 14 Taurus AVM 16.756 14 Forum Bornova AVM 30.201
15 Hilltown AVM 34.405 15 Ankara Optimum Outlet 15.929 15 39 Burda AVM 29.949
16 Marmara Park AVM 32.564 16 Arcadium AVM 15.167 16 Agora Antalya AVM 29.179
17 İsfanbul AVM 29.951 17 Forum Ankara Outlet 14.608 17 Forum Mersin AVM 28.205
18 İstanbul Optimum 28.734 18 Bilkent Station AVM 13.223 18 Mall of Antalya AVM 27.487
19 İstanbul Cevahir AVM 28.333 19 One Tower AVM 12.928 19 10Burda AVM 27.334
20 Trump AVM 28.134 20 Kartaltepe AVM 11.580 20 M1 Konya AVM 27.185

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 346.324 1 ANKAmall AVM 523.081 1 Mavibahçe AVM 347.002
2 City's Nişantaşı AVM 313.989 2 Forum Ankara Outlet 130.760 2 TerraCity AVM 330.773
3 İstanbul Optimum 252.282 3 ACity Outlet 92.050 3 Espark AVM 128.320
4 Kanyon AVM 227.936 4 Kentpark AVM 69.322 4 Park Afyon AVM 127.137
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 192.092 5 Cepa AVM 67.759 5 Samsun Piazza AVM 121.927
6 İsfanbul AVM 188.211 6 Gordion AVM 62.440 6 Kulesite AVM 112.544
7 Marmara Park AVM 176.255 7 Next Level AVM 52.813 7 Forum Mersin AVM 106.150
8 Emaar Square Mall 147.327 8 Atlantis AVM 48.061 8 Forum Kayseri AVM 105.049
9 Trump AVM 138.911 9 Taurus AVM 47.349 9 Gebze Center 102.728

10 Mall of İstanbul 113.897 10 Nata Vega Outlet 40.107 10 Forum Gaziantep AVM 102.593
11 İstinyePark AVM 107.803 11 One Tower AVM 39.099 11 Forum Bornova AVM 99.998
12 Aqua Florya AVM 102.136 12 Antares AVM 36.999 12 MarkAntalya AVM 91.909
13 Zorlu Center 100.793 13 Podium Ankara AVM 36.185 13 Özdilek Bursa AVM 90.506
14 Brandium AVYM 100.359 14 Arcadium AVM 33.941 14 Antalya Migros AVM 89.884
15 Buyaka AVM 100.254 15 Anatolium Ankara AVM 30.839 15 Forum Trabzon AVM 89.150
16 Maltepe Park AVM 98.120 16 Kızılay AVM 26.302 16 Outlet Center İzmit 85.412
17 Torium AVM 93.430 17 Panora AVYM 25.516 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 81.648
18 Palladium AVM 89.499 18 365 AVM 23.120 18 Point Bornova AVM 76.765
19 Viaport Asia Outlet 87.977 19 Atakule AVM 21.763 19 MalatyaPark AVM 74.872
20 Tepe Nautilus AVM 86.317 20 Tepe Prime Avenue 20.338 20 Kent Meydanı AVM 58.337

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 55.590 1 ANKAmall AVM 12.445 1 Özdilek Bursa AVM 28.674
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 54.434 2 Antares AVYM 6.661 2 TerraCity AVM 6.775
3 Akyaka Park 49.464 3 Kentpark AVM 4.612 3 Park Afyon AVM 6.728
4 Kanyon AVM 47.888 4 Tepe Prime Avenue 4.341 4 Sera Kütahya AVM 5.853
5 Emaar Square Mall 17.961 5 Armada AVM 3.380 5 HighWay Outlet AVM 5.581
6 Capitol AVM 14.011 6 Cepa AVM 3.372 6 Kayseri Park AVYM 5.208
7 Trump AVM 13.756 7 Atlantis AVM 2.811 7 MalatyaPark AVM 4.756
8 Buyaka AVM 12.720 8 Gordion AVM 2.665 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.613
9 İstinyePark AVM 9.800 9 Next Level AVM 1.934 9 Gebze Center 4.117

10 Zorlu Center 7.875 10 Arcadium AVM 1.824 10 Deepo Outlet Center 3.460
11 Astoria AVM 7.571 11 365 AVM 1.684 11 Korupark AVM 3.227
12 Akasya AVM 7.304 12 Forum Ankara Outlet 1.619 12 Forum Mersin AVM 3.216
13 İstanbul Optimum 6.285 13 Bilkent Center AVM 1.605 13 Espark AVM 3.104
14 Sapphire Çarşı 5.258 14 Anatolium Ankara AVM 1.235 14 Antalya Migros AVM 2.749
15 ArenaPark AVYM 5.140 15 One Tower AVM 1.048 15 17 Burda AVM 2.687
16 Palladium AVM 4.947 16 Gimart Outlet 954 16 Outlet Center İzmit 2.425
17 İsfanbul AVM 4.841 17 Park Vera AVM 549 17 Palladium Antakya AVM 2.261
18 Marmara Forum AVM 4.796 18 Kızılay AVM 347 18 Oasis AVM 2.222
19 Kozzy AVM 4.270 19 Metromall AVM 291 19 Bursa Kent Meydanı AVM 2.058
20 Watergarden İstanbul 4.234 20 Atakule AVM 274 20 Sanko Park AVM 2.034

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 81.417 1 ANKAmall AVM 110.908 1 TerraCity AVM 76.355
2 Zorlu Center 80.057 2 ACity Outlet 38.998 2 Mavibahçe AVM 71.174
3 İstinyePark AVM 56.215 3 Antares AVYM 38.009 3 M1 Adana AVM 59.712
4 Buyaka AVM 47.757 4 Cepa AVM 29.715 4 İzmir Optimum 45.484
5 Watergarden İstanbul 46.747 5 Gordion AVM 28.372 5 Kulesite AVM 44.983
6 Mall of İstanbul 46.007 6 Nata Vega Outlet 27.446 6 41 Burda AVM 44.007
7 212 İstanbul Power Outlet 43.929 7 Armada AVM 25.513 7 Park Afyon AVM 42.697
8 Vadistanbul AVM 43.151 8 Metromall AVM 23.489 8 Antalya Migros AVM 36.978
9 City's Nişantaşı AVM 41.792 9 Kentpark AVM 23.130 9 Özdilek Bursa AVM 33.800

10 Venezia Mega Outlet 41.641 10 Atlantis AVM 21.730 10 Westpark Outlet AVM 33.387
11 Forum İstanbul AVYM 41.508 11 Podium Ankara AVM 21.633 11 Agora İzmir AVM 32.218
12 Akyaka Park AVM 38.070 12 Panora AVYM 20.841 12 Point Bornova AVM 30.810
13 Kanyon AVM 36.878 13 Atakule AVM 19.432 13 17 Burda AVM 30.715
14 Maltepe Park AVM 35.291 14 Taurus AVM 16.756 14 Forum Bornova AVM 30.201
15 Hilltown AVM 34.405 15 Ankara Optimum Outlet 15.929 15 39 Burda AVM 29.949
16 Marmara Park AVM 32.564 16 Arcadium AVM 15.167 16 Agora Antalya AVM 29.179
17 İsfanbul AVM 29.951 17 Forum Ankara Outlet 14.608 17 Forum Mersin AVM 28.205
18 İstanbul Optimum 28.734 18 Bilkent Station AVM 13.223 18 Mall of Antalya AVM 27.487
19 İstanbul Cevahir AVM 28.333 19 One Tower AVM 12.928 19 10Burda AVM 27.334
20 Trump AVM 28.134 20 Kartaltepe AVM 11.580 20 M1 Konya AVM 27.185

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM
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  28 Eylül 2003 - Türkiye kadın millî voleybol takımı, tarihinde ilk kez Avrupa 
ikincisi oldu.

Orman yangınlarında en büyük 
zararlardan birini de hayvanlar 
gördü.

Ömür Gedik’in kurucu başkanı olduğu HA-
ÇİKO, afet bölgelerinde kalabalık bir ekiple 
arama, kurtarma, tedavi ve bakım çalışma-
larını sürdürüyor.

Manavgat, Antalya, Marmaris ve Bod-
rum’da yangın bölgelerinde sahada olan 
HAÇİKO’nun bir diğer ekibi de Van’daki sel 
felaketinde görev yapıyor ve selden etkile-
nen hayvanları kurtarıyor.

HAÇİKO afet bölgelerinden kurtarıp, te-
davi ettikleri hayvanların kalan ömürlerini 
huzur içinde geçirecekleri HAÇİKO Yaşam 
Çiftliği’ni kuruyor. 20 dönüm arazi üzerine 
yayılacak olan çiftlikte tedavi, kısırlaştırma, 
barınma ve sahiplendirme ünitelerinin yanı 
sıra çocuklar için eğitim binası ve hayvan 
sevgisi müzesi de bulunacak.

HAÇİKO’nun yardım çağrılarını ve görselle-
rini Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Cansel Elçin, 
Hande Yener, Çağla Şikel, Burcu Esmersoy 
ve Celil Nalçakan gibi ünlü isimler de payla-
şarak destek verdi.

YANGIN MAĞDURU HAYVANLAR İÇİN HAÇİKO
 YAŞAM ÇİFTLİĞİ KURULUYOR



 5 Eylül 1938 - Atatürk, vasiyetnamesini yazdırdı. Vasiyet, daha sonra
 Ankara 3. Sulh Hukuk Hakimi Osman Selçuk tarafından 28 Kasım 1938'de açıldı.

9 Eylül 1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin 
kazanılmasının ardından Yunan Ordusu'nu önüne katan Türk Ordusu işgal altında 

bulunan İzmir'e girdi.

11 Eylül 1992 - TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları 
Koruma Vakfı) Hayrettin Karaca ve Nihat Gökyiğit tarafından kuruldu.

  28 Eylül 2003 - Türkiye kadın millî voleybol takımı, tarihinde ilk kez Avrupa 
ikincisi oldu.

 10 Eylül 1855 - Türkiye'de ilk telgraf haberleşmesi başladı.

  20 Eylül 1988 - Naim Süleymanoğlu, Seul Olimpiyat Oyunlarında 
halter dalında 6 dünya rekoru kırdı.

 
7 Eylül 1998 - İnternet araştırma motoru Google kuruldu.

Tarihte Bu Ay Neler Oldu

Tarih Motto /MALL&MOTTO 

1 Eylül 1868 - Galatasaray Lisesi eğitime başladı.

1 Eylül 1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Mustafa Kemal Paşa, Dumlupınar Meydan 
Muharebesi'nin kazanılması üzerine emrini verdi: Ordular! İlk Hedefiniz Akdeniz'dir. 

İleri! Aynı gün Türk ordusu Yunan işgali altındaki Uşak'a girdi.

5 Eylül 1960 - Muhammed Ali (Cassius Clay) olimpiyat madalyasını aldı.

YANGIN MAĞDURU HAYVANLAR İÇİN HAÇİKO
 YAŞAM ÇİFTLİĞİ KURULUYOR
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ROLLS-ROYCE 100’ÜNCÜ PEARL 15 MOTORUNU 
BOMBARDIER’E TESLİM ETTİ 

Rolls-Royce, Kanada-Montreal merkezli 
müşterisi Bombardier’e 100’üncü Pearl 15 
motorunu teslim ettiğini duyurdu. Yapılan 
açıklamada, Almanya-Berlin yakınlarındaki 
Dahlewitz tesisinde geliştirilip üretilen mo-
torun, seçkin Pearl motor ailesinin ilk üyesi 
olduğu ve Bombardier’in en yeni iş jetleri 
Global 5500 ve Global 6500 için özel üre-
tilmiş bir opsiyon olduğu belirtildi. Motor, 
Bombardier’e özgü konforlu uçuş tekno-
lojisini bünyesinde barındıran ve kendi 
kategorisinde en uzun menzil ile en geniş 
kabine sahip olan bu iki uçağa özel olarak 
tasarlandı.

Rolls-Royce Almanya Üretim Programları 
Kıdemli Başkan Yardımcısı Nuno Taborda, 
şöyle konuştu: “Bu motorun teslimi; bizler 
için hem programın eriştiği olgunluk düze-
yini gösteren hem de Pearl ürün grubunun 

potansiyeline duyduğumuz güveni te-
yit eden önemli bir dönüm noktası. Tüm 
Bombardier çalışanlarına, bu uçağı ve mo-
toru böylesi büyük bir başarıya taşırken, 
bizimle beraber yürüttükleri ekip çalışması 
ve çabaları için teşekkür ediyorum.” 

Bombardier Operasyonlar ve Operasyo-
nel Mükemmeliyet Başkan Yardımcısı Paul 
Sislian ise şunları söyledi: “Geliştirdikleri 
sektörel yenilikler ve mükemmelliğe ulaş-
madaki kararlılıkları için Rolls-Royce ekip-
lerine teşekkür ederim. Dönüm noktası 
niteliğindeki bu teslimat, Global 5500 ve 
Global 6500 iş jetlerimizin hizmete girdiği 
tarihten itibaren elde ettiği başarının da 
bir göstergesi ve Pearl 15 motoru müş-
terilerimize olağanüstü bir uçuş deneyimi 
ve üstün konfor sunmamıza büyük katkı 
sağlıyor.”

Bugüne kadar Bombardier'e toplam bin 
800'den fazla motor teslim eden Dahlewitz 
tesisi, Haziran 1995'te üretime başladı ve 
bugün yaklaşık 2 bin 500 kişiyi istihdam 
ediyor. Rolls-Royce'un iş jeti motorları için 
Mükemmeliyet Merkezi olan tesis, şirketin 
küresel üretim ve geliştirme ayak izinde 
önemli bir role sahip.

Tesiste Pearl ailesinin yanı sıra BR710 ve 
BR725 iş jetlerinin motorlarının montajı 
da gerçekleştiriliyor. Dahlewitz, Rolls-Roy-
ce'un UltraFan® göstericisi için yeni güç 
şanzımanının geliştirilmesine ve test edil-
mesine de ev sahipliği yapıyor. Bu gösteri-
ci hem dar hem de geniş gövdeli uçaklara 
güç verebilecek ve ilk nesil Trent motoruna 
kıyasla %25 yakıt verimliliği iyileştirmesi 
sağlayabilecek potansiyel yeni bir UltraFan 
motor ailesinin temeli konumunda.
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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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