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TÜRKİYE İNOVASYON
VE BAŞARI ÖDÜLÜ

AKADEMETRE -  AVM ENDEKSİ
AVM SOSYAL MEDYA LİGİ

MERT KURŞUN
ORJİN GRUP YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İSTİNYEPARK İZMİR’İN MİMARİSİNDE 
ALIŞVERİŞ SEVERLERE GÜVENLİ VE 
KEYİFLI VAKİT GEÇİRME İMKÂNI SUNACAK.

EMİNE SABANCI KAMIŞLI
ESAS HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
KURUMLARIN GÜÇLERİ SOSYAL SORUMLULUK 
FAALİYETİNİ BAŞKA BİR BOYUTA TAŞIYOR.

YURDAER KAHRAMAN
FİBA CP CEO’SU VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
PEK ÇOK ÇEVRECİ ÇALIŞMAYA İMZA ATTIK. 

LEVENT ÇAKIROĞLU
KOÇ HOLDING CEO’SU
İKLİM KRİZİ; ÖZEL SEKTÖRÜN, KAMUNUN VE SİVİL 
TOPLUMUN İŞ BIRLİĞI YAPMASI GEREKEN 
ÇOK ACİL BİR MESELE.

İZMİR İSTİNYE PARK AÇILDI 

SABANCI TOPLULUĞU’NDAN 29 EKİM-10 KASIM
ARASINDA TARİHİ SEFERBERLİK

HAYAL OLCAY
TEPE EMLAK YATIRIM A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“PAYDAŞLARIMIZLA BİRLİKTE UYUMLU, 
YAKIN VE ŞEFFAF İLETİŞİM SAĞLAYARAK
 BAĞLARIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRDİK.”

SAYGI İLE ANIYORUZ
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Tüm yayın hakları “FS Reklam Tanıtım Organizasyon ve 
Hizmetleri Limited Şirketi’ne ait olup iktisap edilemez.

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

 
FS Reklam Ltd. Şti.’nin Ücretsiz Yayınıdır.

Yine yeni bir sayımız, kasım sayısı ile siz değerli Mall&Motto 
okurlarının karşısındayız…

Bu sayımızda da ilginizi çekeceğini umduğumuz makale haber 
ve röportajlar ile sektörün habercisi olmaya çalıştık. Adım adım 
2021 yılının sonuna yaklaşırken 2022 beklentisi tüm paydaşlarda 
yüksek bir noktaya ulaşmış durumda. Organize perakende 
yaşadığı sorun ve problemler için yeni önlem ve alternatifler 
arayışında zira kapı girişleri toparlanma eğiliminde olsa da ciro 
hedefleri tutmuyor. Kira ve ortak giderler üzerine sabit giderlerde 
eklenince sıkıntılı bir mali tablo ile karşılanıyor. Hal böyle olunca 
AVM’lerde boşalan mağaza sayıları giderek artmakta hatta bazı 
AVM’ler hayalet AVM olma yolunda. Hafta sonu Etilerde bir AVM 
ziyaretimiz oldu yemek katındaki boş yerleri görünce inanın çok 
şaşırdım zira bu AVM bir dönem İstanbul’un merkeziydi. 

2022 Beklentileri yüksek, dediğim gibi 2021 kayıplarının 
kapatılacağı bir dönem olacağına bizim inancımız tam. AVM’ler 
tekrar etkinlikler ile kampanyalarla bölgelerinin en önemli çekim 
merkezleri olacaklar. Ocak sömestre ve şubat Sevgililer Günü, 
seneye iyi hatta averaj ile başlamak için büyük fırsat pazarlama 
planlarını efektif yapanlar yeni yıla çok iyi başlangıç yapacaktır. 

İyi okumalar dilerim.

İMTİYAZ SAHİBİ
Farkındalık Stüdyosu

FS Reklam Tanıtım Org.Hiz.Ltd.Şti

KÜNYE

Genel Direktör
C.Serhat TÜRKKAN



Genel Direktör



“İstinyePark İzmir’in mimarisinde alışveriş severlere 
güvenli ve keyifli vakit geçirme imkânı sunacak.”

"Pek çok çevreci çalışmaya imza attık.”

"Kurumların güçleri sosyal sorumluluk faaliyetini 
başka bir boyuta taşıyor."

“İklim krizi; özel sektörün, kamunun ve sivil 
toplumun iş birliği yapması gereken çok acil bir 
mesele.”

“Paydaşlarımızla birlikte uyumlu, yakın ve 
şeffaf iletişim sağlayarak bağlarımızı daha da 
güçlendirdik."

“Teknosa’yı ileriye taşıyacak adımları cesaretle 
atıyoruz.”

İçİndekİlerİçİndekİler
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Orjin Grup Yönetim Kurulu Üyesi

FİBA CP CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Koç Holding CEO’su

Tepe Emlak Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Hayal OLCAY Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı

Mert KURŞUN

Emine SABANCI KAMIŞLI

Yurdaer KAHRAMAN

Levent ÇAKIROĞLU

Hakan TİMUR



AVM Kiralama
AVM Yönetimi & Yönetim Danışmanlığı

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

“YATIRIMLARINIZA DEĞER KAZANDIRIR!”
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EGE’NİN YENİ YAŞAM MERKEZİ İSTİNYEPARK İZMİR AÇILDI

Ege Bölgesi’nin alışveriş, yeme-içme ve eğlence merkezi olmaya hazırlanan ve bölge turizmine de önemli bir 
katkı sağlamayı hedefleyen İstinyePark İzmir'in kapıları ziyaretçilerine açıldı. Yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağla-
ması planlanan İstinyePark İzmir’in mimarisi güvenli ve keyifli vakit geçirme imkânı sunacak, modern ve aydınlık 

bir mekân yaratan uzay çatı sistemi tasarımından oluşuyor.

450 milyon dolarlık bir yatırımla Orjin Grup 
tarafından geliştirilen kapsamlı projede, 270 
mağazalı 79.600 m² 'lik kiralanabilir ticari 
alana sahip alışveriş merkezi ve 161 odalı 
beş yıldızlı bir otel, 45.000 m² 'lik şehir içi 
dağılım otobüs terminalinin yanı sıra yakla-
şık 20 bin metrekare büyüklüğünde bir şehir 
parkı yer alıyor. İzmir’e yapılan ikinci en bü-
yük özel yatırımı hayata geçiren İstinyePark, 
İzmir ve çevre illeriyle Ege Bölgesi’nin alış-
veriş, gastronomi, sosyalleşme ve eğlence 
merkezi olmayı, bölgenin gelişen turizmine 
de önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor.

İstinyePark İzmir’de alışveriş severlerin ara-
dığı tüm yerli ve yabancı markalara ev sahip-
liği yapan markalar caddesi, farklı tüketim 
alışkanlıklarına sahip tüm ziyaretçilerin gün-
lük yaşamdaki ihtiyaçlarını karşılayabilecek-
leri bir mağaza karması yer alıyor. Ege’nin 
ılıman iklimi ve yaşam tarzından hareketle 
açık havada oturumu olan restoran ve kafe-
ler arasında Ege Bölgesi’nin güçlü markaları 
ve eşsiz lezzetleri de ziyaretçilerini bekliyor. 

İstinyePark İzmir, tramvay, metro, otobüs 
durakları, ilçeler arası otobüs terminali ve 
vapur iskelesi gibi şehir içi ulaşımına uygun 
konumu nedeniyle yerli ve yabancı ziyaret-
çiler için gözde bir yaşam alanı olacak. 

“Mimaride yenilikçi tasarımımızla alışveriş 
merkezi olmasının yanı sıra ziyaretçilerimi-
ze mutluluk veren ve enerjik bir yaşam alanı 
sunuyoruz”

Orjin Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mert Kur-
şun İstinyePark İzmir açılışı hakkında değer-
lendirmesinde, “450 milyon dolarlık bir yatı-
rımla hayata geçirdiğimiz projemiz, şimdiye 
dek İzmir’e yapılan ikinci en büyük özel ya-
tırım olarak nitelendiriliyor. Biz İstinyePark 
İstanbul’u marka haline getiren ve diğer 
AVM’lerden farklılaştıran tüm ayrıştırıcı un-
surlara İstinyePark İzmir projesinde de yer 
verdik. İstinyePark İzmir’in mimarisinde alış-
veriş severlere güvenli ve keyifli vakit geçir-
me imkânı sunacak, modern ve aydınlık bir 
mekân yaratan uzay çatı sistemi kullandık. 
Mimaride yenilikçi tasarımımızla alışveriş 
merkezi olmasının yanı sıra ziyaretçilerimi-
ze mutluluk veren ve enerjik bir yaşam alanı 
sunmak önceliklerimiz arasında yer aldı” ifa-
delerini kullandı.

Mert Kurşun Mert Kurşun 
Orjin Grup Yönetim Kurulu Üyesi Orjin Grup Yönetim Kurulu Üyesi 
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AVM
Yönetimi

AVM
Kiralama

Proje ve Konsept
Geliştirme

Varlık
Yönetimi

Finans
Yönetimi

Bir İş Ortağından Fazlası

ESAS SOSYAL İSTİHDAMDA FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN 
KURUMLARI BİR ARAYA GETİRİYOR

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nın Kurumsal Destekçi Sayısı 31’e Ulaştı

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi Esas 
Sosyal, Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fır-
sat Programı ile işverenlerce daha az bili-
nen devlet üniversitelerinden yeni mezun 
gençlere deneyim ve gelişim fırsatları su-
nuyor. Sivil toplum kuruluşlarında istihdam 
edilen gençlerin maaşlarını Esas Holding ve 
Kurumsal Destekçiler birlikte karşılayarak 
sosyal fayda sağlamanın yanı sıra eğitimli 
gençlerin işsizliği konusunda farkındalık ya-
ratıyorlar.

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi Esas 
Sosyal, Esas Holding’in değerlerini, mer-
hum Şevket Sabancı ve ailesinin topluma 
geri verme vizyonu ile birleştirerek gençlere 
fırsat eşitliği yaratmayı hedefliyor. İlk sosyal 
yatırım alanını eğitimli genç işsizliği olarak 
belirleyen Esas Sosyal, 2016 yılında hayata 
geçirdiği Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fır-
sat Programı ile bugüne kadar 34 sivil top-
lum kuruluşunun özel sektörde de karşılığı 
olan fonksiyonlarında 200 yeni mezuna ilk 
iş deneyimi sundu. Eylül ayında, 2021 dö-
nemine başlayan 50 katılımcının işbaşı yap-
tığı program 6 yılda toplam 20.482 başvuru 
aldı. Her yıl artan başvuru sayıları, gençlerin 
bu tür fırsatlara ne kadar ihtiyaç duyduğunu 
gösterirken, katılımcıların tamamının 6 ay 
içinde bir sonraki işine geçiş yapması prog-
ramın etkisini ortaya koyuyor.

Esas Sosyal gençlere fırsat eşitliği sağla-

ma vizyonuyla yoluna devam ederken, 
yaratılan sosyal faydanın sürdürülebilir 
olması için misyonuna inanan Kurumsal 
Destekçileri başta olmak üzere, oluştur-
duğu ekosistemde yer alan değerli ku-
rum ve kişilerin katkılarını alıyor. Esas 
Holding ile Şevket Sabancı Vizyonuyla 
İlk Fırsat Programı’nın vizyonunu payla-
şan Kurumsal Destekçiler, katılımcıların 
maaşlarını Esas Holding’le birlikte kar-
şılamanın yanı sıra yönetim kadrolarıyla 
mentorluk programına ve İnsan Kaynak-
ları birimleriyle prova mülakatlara dahil 
oluyorlar.

Gençlere farklı noktalarda yapılan yatı-
rımların birbirine temas etmesiyle top-
lumsal faydanın katlanacağına inanarak 
2019 yılında Kurumsal Destek Progra-
mı’nı başlatan Esas Sosyal’in ekosistemi-
ne, bu yıl 10 yeni kurumun katılmasıyla 
toplam destekçi sayısı 31’e ulaştı. Bu 
yıl ise aralarında Agito Yazılım, Arzum, 
BLG Trusted Advisors S.A., DenizBank, 
Dimes, Doğan Holding, ELİG Gürkaynak 
Avukatlık Bürosu, Esas Gayrimenkul, ETİ, 
FİBA Holding, Getir, Infina Yazılım, Kibar 
Holding, Korozo, LC Waikiki, Nobel İlaç, 
Pegasus Havayolları, QNB Finansbank, 
SANKO, Bee’o Propolis, Tahincioğlu Hol-
ding, Turcas Petrol, ÜNLÜ & Co, Volk-
swagen Doğuş Finansman ve Yataş’ın 
bulunduğu 25 kurum, gençlerin ilk iş de-

neyimlerini destekliyor.

Az bilinen devlet üniversitelerinden mezun 
olan gençlerin, eşit şartlarla profesyonel 
hayata adım atmalarını Kurumsal Destekçi-
lerle birlikte sağlamanın mutluluğuna de-
ğinen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Emine Sabancı Kamışlı, “Esas Sosyal 
ile kolektif sosyal etki yaratma yolunda at-
tığımız her bir adımda sosyal faydayı sür-
dürülebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu 
amaç doğrultusunda 2.000 kişiyi aşan eko-
sistemimiz bizim için çok değerli. Bu geniş 
ekosistem içinde büyük bir alana sahip 
olan Kurumsal Destekçilerimiz de prog-
ramlarımızın devamlılığı ve maksimum 
fayda sağlaması açısından çok kıymetli. 
Bu yıl Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat 
Programı kapsamında 50 farklı pozisyona 
katılımcılarımızı yerleştirdik. Bu 50 pozisyo-
nun 38’i, yani %76’sı Kurumsal Destekçileri-
miz tarafından destekleniyor. Esas Sosyal’in 
kuruluşundan bu yana her zaman toplumsal 
sorunların topyekûn el ele verilerek çözüme 
kavuşacağına değindim. Bu noktada görü-
yoruz ki kurumların güçleri sosyal sorum-
luluk faaliyetini başka bir boyuta taşıyor. 
Bizim programlarımızın da destekçilerimizle 
büyüyeceğine, her geçen gün daha fazla 
gence fırsat eşitliği sağlayacağımıza inanı-
yorum. Gençlerin desteklenmesinin ülkemi-
zin geleceğine yapılan en güzel yatırım ol-
duğu inancıyla şimdiye kadar vizyonumuzu 
paylaşan kurumlara teşekkür ediyor, Türki-
ye’nin önde gelen işveren kurumlarını prog-
ramımıza dâhil olmaya ve gençlere fırsatlar 
vermeye davet ediyorum” dedi.

Esas Sosyal, Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk 
Fırsat Programı’ndan elde edilen geri bildi-
rimlerle yine az bilinen devlet üniversiteleri-
nin öğrencilerini İngilizce eğitim imkânıyla 
buluşturan Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngi-
lizce Fırsatım Programı’nı da 2021 yılında 
hayata geçirdi. Böylece kolektif etkiyi artı-
racak çalışmalar ile gençlere destek olmaya 
devam eden Esas Sosyal, program katılım-
cıları arasında ekosistemindeki Kurumsal 
Destekçiler, sivil toplum kuruluşları ve diğer 
değerli kurumlardan burs alan, yatırım ya-
pılmış gençlere yer vererek toplumsal fay-
daya yönelik yatırımların katma değerini de 
artırıyor. Bu programla gençlerin okuldan 
işe geçiş sürecine bir adım geriden destek 
olmaya başlayarak donanımlı ve yetkin bi-
reyler olarak profesyonel hayata kazandırıl-
maları hedefleniyor. 

Emine Sabancı KamışlıEmine Sabancı Kamışlı
Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
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FİBA CP’DE “DÖNÜŞÜM HİKÂYESİ”   
FİBA CP, yeni sosyal sorumluluk projesiyle sürdürülebilirliğin önemine bir kez daha dikkat çekti

Yurdaer KahramanYurdaer Kahraman
FİBA CP CEO’su ve YönetimFİBA CP CEO’su ve Yönetim
Kurulu Üyesi Kurulu Üyesi 

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 yakla-
şık 2 bin kilogram ağırlığındaki ahşap blok-
ları, 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 bir alışverişin 
adresi. ‘Sorumlu marka’ anlayışı ile faali-
yetlerini sürdüren FİBA CP, bu anlamda 
İnegöl AVM’de değer yaratan yeni projesi 

Dönüşüm Hikâyesi’ni hayata geçirdi. Proje 
kapsamında AVM’deki renovasyon çalışma-
ları sırasında çatıdan sökülen yaklaşık 2 bin 
kilogram ağırlığındaki ahşap blokları dö-
nüştüren FİBA CP, ahşap malzemeleri AVM 
içerisinde 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. 

80 ağacı kesilmekten kurtardı

Doğayı korumak için attığı adımlarla her 
zaman çocuklara da rehberlik etmeye özen 
gösteren FİBA CP, geri dönüşüme gönde-
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 üre-
ten sosyal sorumluluk projelerimiz artarak 
devam edecek” dedi.

Kahraman, “Bununla birlikte aslında konu-
ya şirketler bazında ya da sosyal sorum-
luluk projelerinin sayısı anlamında değil, 
daha geniş bir perspektiften bakmamız 
gerekiyor. Biz FİBA CP olarak bu gibi konu-
larda daha fazla kurumu sürdürülebilir bir 
çevre için çalışmaya teşvik etmek yolunda 
faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu saye-
de daha çok kurum ve kuruluşların da çev-
re için, doğa için çalışmasını hedefliyoruz. 
Çünkü maalesef ülkemizin içinden geçtiği 
orman yangınları felaketinde de gördüğü-
müz gibi çevre ve iklim değişiyor, burada 
hepimizin sorumlu marka anlayışı ile elini 
taşın altına koyması gerekiyor” dedi. 

“Sorumluluk bilinciyle benzer dönüşüm 
projelerini yürütmeye devam edeceğiz”

FİBA CP Mimari Departman Bölüm Yöneti-
cisi Caner Mirata ise proje sürecinden şöy-
le bahsetti, “İnegöl Alışveriş Merkezi’nin 
tavanlarındaki mevcut ahşaplar, hâliha-
zırda yapımı devam etmekte olan reno-
vasyon projesi kapsamında söküldükten 
sonra, PBD firması tarafından yeniden de-
ğerlendirilerek, çocuk kulübesi ve oturma 
bankları imal edildi. Ahşapların, bu şekilde, 
israf edilmeden tekrar kullanılmasıyla bir-
likte, gelecekte birçok ağacın kesilmesi de 
önlenmiş oldu. Özellikle dünyadaki orman-
ların hızla yok olduğu günümüzde, bu tür 
geri dönüşüm çalışmaları daha da önem 
kazandı. FİBA Commercial Properties bu 
sorumluluk bilinciyle, benzer geri dönü-
şüm 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 adresin-
den ulaşılabiliyor.



FİBA CP’DE “DÖNÜŞÜM HİKÂYESİ”   
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KOÇ HOLDİNG 2050 KARBON NÖTR HEDEFİNE YÖNELİK
 “KARBON DÖNÜŞÜM PROGRAMI”NI BAŞLATTI

Koç Holding, iklim kriziyle mücadele yo-
lunda ve 2050 yılında karbon nötr olma 
hedefi kapsamında, somut ve uygulanabilir 
adımları içeren Karbon Dönüşüm Progra-
mı’nı başlattı. Bu programı Koç Topluluğu 
genelinde yürüttükleri kültürel dönüşümün 
çok önemli bir parçası olarak gördüklerini 
belirten Koç Holding CEO’su Levent Ça-
kıroğlu, “2016 yılında dijital dönüşüm ile 
başlattığımız; inovasyon, kurum içi girişim-
cilik, sıfır bazlı bütçeleme, çevik yönetim, 
insan kaynağımızın gelişimi gibi çok önemli 
inisiyatiflerle sürdürdüğümüz Kültürel Dö-
nüşüm Programımızı, karbon dönüşümünü 
de ekleyerek zenginleştiriyoruz. İklim krizi, 
iş dünyası açısından en önemli sürdürüle-
bilirlik risklerinden biri. Paris Anlaşması’nın 
ülkemiz tarafından onaylanmasını büyük 
memnuniyetle karşılıyoruz. Dünyamızın 
tüm önemli meselelerinde olduğu gibi bu 
konuda da özel sektörün çözüm ortağı 
olma sorumluluğu var. Karbon Dönüşümü 
Programımız ile gerçekçi bir yaklaşımla, bir 
taraftan riskleri yönetirken diğer taraftan tü-
keticinin, yatırımcının, çalışanın beklentileri-
ne cevap verecek şekilde iş modellerimizi, 
ürünlerimizi, hizmetlerimizi dönüştürmeyi 
hedefliyoruz. Kararlılık ve cesaretle hareket 
ederek, hedeflerimize adım adım ulaşacağı-
mıza ve liderliğimizi bu alanda küresel çap-
ta ortaya koyacağımıza olan güvenim tam” 
dedi. 

Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler 
Direktörü Oya Ünlü Kızıl da, “Koç Topluluğu 
olarak bugüne kadar toplum ve çevre odaklı 
pek çok büyük projeyi birlikte başarıyla yü-
rüttük. Fakat ‘Karbon Dönüşümü Programı’ 
hem çok daha uzun vadeli hem de yarata-
cağı etki ve dönüşümün ölçeği açısından 
hepsinden daha büyük” derken, “Dünyanın 
şu an belki de en önemli gündem maddesi 
olan karbon dönüşümü bizim her bir sek-
törümüzü yakından ilgilendiriyor ve büyük 
sorumluluklar yüklüyor. Biz Koç Topluluğu 
olarak, bu alanda da ülkemiz özel sektörü-
ne öncülük edeceğiz. Ayrıca inanıyorum ki 
kararlılığımız ve somut adımlarımızla önü-
müzdeki dönemde yalnız ülkemizde de-
ğil uluslararası ölçekte de sürdürülebilirlik 
performansımızdan söz ettireceğiz” diye 
konuştu. 

Koç Holding iklim kriziyle mücadelede ve 
düşük karbon ekonomisine geçiş yolculu-
ğunda Topluluk şirketlerini ve ekosistemini 
harekete geçirmeye hazırlanıyor. 2050 yılı-
na kadar karbon nötr olma hedefini ortaya 
koyan Koç Holding, bu doğrultuda somut 

ve uygulanabilir bir yol haritasını içeren Kar-
bon Dönüşüm Programı’nı başlattı. 

Koç Topluluğu şirketlerinin iklim krizine yö-
nelik attığı adımları hızlandırma hedefiyle 
hayata geçirilen programın lansmanı Koç 
Holding CEO’su Levent Çakıroğlu’nun ev 
sahipliğinde gerçekleşti. Koç Topluluğu Şir-
ketleri’nin üst düzey yöneticilerinin katıldığı 
çevrim içi etkinlikte Koç Holding Kurumsal 
İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü 
Kızıl iklim krizi ve bu krizin sürdürülebilirlik 
gündemine etkisini katılımcılara anlatırken, 
Koç Holding Sürdürülebilirlik Koordinatörü 
Ebru Bakkaloğlu Tüzecan da “Karbon Dönü-
şüm Programı”nın iş planını aktardı.

Levent Çakıroğlu: “İklim krizi; özel sektörün, 
kamunun ve sivil toplumun iş birliği yapma-
sı gereken çok acil bir mesele.”

Etkinliğin “Koç Topluluğu 2050 Karbon Nötr 
Hedefi ve Yol Haritası” başlıklı oturumunda 
konuşan Koç Holding CEO’su Levent Ça-
kıroğlu, iklim krizinin iş dünyası açısından 
en önemli sürdürülebilirlik risklerinden biri 
olduğuna dikkat çekerken şöyle devam 
etti: “Paris Anlaşması’nın ülkemiz tarafın-
dan onaylanmasını büyük memnuniyetle 
karşılıyoruz. Diğer yandan dünyamızın tüm 
önemli meselelerinde olduğu gibi bu ko-
nuda da özel sektörün çözüm ortağı olma 
sorumluluğu var. Yine her önemli küresel 
meselede olduğu gibi, iklim krizi; özel sek-
törün, kamunun ve sivil toplumun iş birliği 
yapması gereken çok acil bir konu. İklim 
krizinin artan etkilerine bu yaz döneminde 
ne yazık ki hep birlikte şahit olduk. Yalnız-
ca ülkemizde değil, dünyanın pek çok ye-
rinde orman yangınları, sel ve kasırga gibi 
iklim değişikliğinden kaynaklanan afetler 
meydana geldi. Küresel iklim felaketlerinin 
yaşandığı bu dönemde, dünyanın en saygın 
bilim kuruluşlarından olan Hükümetlerarası 
İklim Değişikliği Paneli, 6. Değerlendirme 
Raporu'nu yayımladı. Rapor, Paris Anlaşma-
sı'ndaki küresel sıcaklık artışını 1,5 derece 
ile sınırlama hedefini gerçekleştirebilmek 
için çok hızlı ve çok güçlü bir ekonomik 
dönüşüme ihtiyaç olduğuna vurgu yapıyor. 
Sadece bu bile başlattığımız Karbon Dönü-
şüm Programı’nın ne kadar kritik, ne kadar 
doğru zamanda ve isabetli olduğunu gös-
teriyor.”

Levent Çakıroğlu: “Bu atılım ile aynı zaman-
da son yıllarda ivme kazanan küresel iklim 
eylemine, dolayısıyla dünyanın geleceğine 
önemli bir katkıda bulunuyoruz.”

Levent Çakıroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Koç Topluluğu olarak kuruluşumuzdan bu 
yana insanı odağına alan, dünyayı ve toplu-
mu gözeten bir yaklaşımla hareket etmeye 
özen gösteriyoruz. En önemlisi, iş modeli-
mizi sürdürülebilirlik perspektifinde güç-
lendirip, rekabetçi avantaj yaratacak şekilde 
değiştirme, dönüştürme hedefiyle hareket 
ediyoruz. İklim krizinin işlerimizin sürdürü-
lebilirliği açısından en önemli risklerden biri 
olduğunu söylemiştim. Bir yandan Sınırda 
Karbon Vergisi gibi düzenlemeler, yatırım-
cıların gittikçe artan baskısı, diğer yandan 
da tüketicilerin ve özellikle çalışanların ta-
lepleri, şirketlerin düşük karbon ekonomisi-
ne daha hızlı geçiş konusunda zorlanmasına 
sebep oluyor. Buna ilave olarak, iklim deği-
şikliği kaynaklı doğal afetler de fiziki riskler 
oluşturuyor. Değişik vesilelerle vurguladı-
ğım gibi bu konuda gerçekçi bir yaklaşım-
la, bir taraftan bu riskleri yönetirken diğer 
taraftan tüketicinin, yatırımcının ve çalışa-
nın beklentilerine cevap verecek şekilde iş 
modellerimizi, ürünlerimizi, hizmetlerimizi 
dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu kapsam-
daki çalışmalarımızı iş modelimize entegre 
ederek rekabetçi avantaj yaratacağımıza 
inanıyorum. Sürdürülebilirlik her zaman 
gündemimizdeydi ancak Karbon Dönüşüm 
Programımızla birlikte daha sistematik ve 
daha iddialı hedeflerle bu konuyu yönet-
meye başladık.” 

Levent ÇakıroğluLevent Çakıroğlu
Koç Holding Koç Holding 

CEO’su CEO’su 

Oya Ünlü Kızıl Oya Ünlü Kızıl 
Koç Holding Koç Holding 
Kurumsal İletişim ve Kurumsal İletişim ve 
Dış İlişkiler DirektörüDış İlişkiler Direktörü
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bu kez Bursa İshakbey ile 
gerçekleştirildi.
Çekilişe katılan
takipçilerimiz içinden
şanslı 10 kişiye
2 kişilik Lezzet
Menüsü hediye edildi.
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TEKNOSA İLK 9 AYDA %35 BÜYÜYEREK 5 MİLYAR TL
 CİROYA ULAŞTI

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 
2021 yılının ilk 9 ayında %35’lik büyüme ile 
5 milyar TL ciroya ulaştı. Net kârını %68 artı-
rarak, 27 milyon TL’ye çıkaran Teknosa, son 
8 yılın en yüksek 9 aylık net kârına da ulaştı. 
Teknosa, sürekli yatırım yaptığı e-ticarette 
de cirosunu 664 milyon TL’ye taşıdı.

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve 
e-ticaretin öncü markası Teknosa, istikrar-
lı büyümesini sürdürerek, başarı grafiğini 
yükseltmeye devam ediyor. 2020 yılını son 
20 yılın en başarılı performansıyla kapatan 
Teknosa, ilk 9 ayda da son 8 yılın en yüksek 
ilk 9 aylık net kârına ulaştı. Kârlılıkta büyük 
bir sıçrama yapan Teknosa, net kârını %68 
artırarak, 27 milyon TL’ye çıkardı. Yeni Nes-
lin Teknosa’sı vizyonuyla dijitalleşme ve tüm 
kanallarda mükemmel müşteri deneyimi 
konusundaki atılımlarının meyvesini almaya 
devam eden Teknosa, ilk 9 ayda %35’lik bü-
yüme ile 5 milyar TL ciroya ulaştı. Teknosa, 
çoklu kanal deneyiminin önemli bir unsuru 
olarak sürekli yatırım yaptığı e-ticarette de 
664 milyon TL ciro gerçekleştirdi.
  
Teknosa, üçüncü çeyrekte ise %18’lik bü-
yüme ile 2 milyar TL ciro gerçekleştirirken, 
29,5 milyon TL seviyesinde net kâr elde etti. 
E-ticarette de geçen yılın aynı dönemine 
göre %14’lük bir büyüme yakalayan Tekno-

sa, 167 milyon TL’lik ciroya ulaştı.

Teknosa’yı ileriye taşıyacak adımları ce-
saretle atıyoruz

2021 yılı ilk 9 aylık sonuçlarını değerlendiren 
Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ti-
mur, çevik organizasyon yapısı, güçlü omni-
channel modeli ve veri analitiği kabiliyetleri 
ile Teknosa’nın istikrarlı bir başarı yakaladı-
ğını belirterek, şunları söyledi: “Yeni Neslin 
Teknosa’sı adıyla başlattığımız kapsamlı 
dönüşüm programındaki kararlılığımız ve 
attığımız doğru adımlar bizi 2021 yılının ilk 
9 ayında da başarılı bir performansa ulaştır-
dı. Dijitalleşme, büyük veriyi etkin kullanma 
ve müşteri odaklılık vizyonuyla önümüzde-
ki fırsatları değere dönüştürmeye devam 
ediyoruz. Teknosa’nın önünde çok büyük 
fırsatlar var. Bu çerçevede yeni büyüme 
alanlarını takip etmeye öncelik veriyoruz. 
Yeni ve sürdürülebilir yatırımlarla Teknosa’yı 
daha da ileriye taşıyacak adımları cesaretle 
atıyoruz. Değişime hızla adapte olan ve ye-
nilik üretme tutkusu çok yüksek olan tüm 
Teknosa çalışanlarını bir kez daha kutluyo-
rum. Teknosa’ya 1 Eylül itibarıyla Genel Mü-
dür olarak atanan Sitare Sezgin’in özellikle 
elektronik perakendeciliği, perakendecilik, 
hizmet ve yeni nesil ödeme sistemlerini de 
kapsayan finansal hizmetler sektörlerindeki 

deneyimleri ile Teknosa’nın vizyonuna bun-
dan sonra da büyük katkısı olacağına içten-
likle inanıyorum. Müşterilerimizin teknoloji-
ye dair tüm ihtiyaçlarını en iyi deneyim ile 
sunmak, müşterilerimizin mutluluğu için her 
zaman daha fazlasını yapmak için çalışmaya 
devam edeceğiz.”

Topluma ve tüm paydaşlarımıza daha 
fazla değer yaratmayı hedefliyoruz

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin de 
Teknosa’nın başarı grafiğini yükseltmeye 
devam ettiğini belirterek, “Büyüme ve kâr-
lılıkta yakalanan istikrarlı performans ile bir-
likte müşteri memnuniyeti ve NPS-net tav-
siye skorlarımızdaki büyük artış ilerlediğimiz 
yolun ne kadar doğru olduğunu gösteriyor” 
dedi. Teknosa’nın bugünü kadar geleceğini 
de güçlendirmeye odaklandığını belirten Si-
tare Sezgin, şunları söyledi: “Dijital kanallar-
da müşteri deneyimini daha da iyileştirmek 
adına hızlı adımlar atmaya devam ediyoruz. 
Özellikle müşterilerimizin çok önemsediği 
teslimat ve ödeme seçeneklerinin geniş-
letilmesi ile kullanım kolaylığı üzerine pek 
çok geliştirmeyi gerçekleştiriyoruz. Sek-
törde webchat ve whatsapp uygulamaları 
üzerinden hizmet verirken, aynı zamanda 
güvenli ve kolay ödeme seçeneği sunan ilk 
şirket olduk. Türkiye’nin en yaygın mağa-
za ağına sahip teknoloji perakende şirketi 
olarak, müşteri tercihlerinde önemli bir yeri 
olan mağaza yatırımlarımızı da sürdürüyo-
ruz. Üçüncü çeyrekte de yeni mağazalar ve 
CarrefourSA marketlerinde yeni satış nok-
taları açtık. Türkiye’nin 69 ilinde 200’den 
fazla satış noktasında müşterilerimize en 
iyi hizmeti sunmak için mağazalarımızda 
dijitalleşme projelerine de ağırlık veriyo-
ruz. Müşteri deneyimi, dijitalleşme ve insan 
kaynakları alanında tüketici seçimleriyle pek 
çok ödül aldığımız bir yıl oldu. Yaptığımız 
her faaliyetin ana amacı müşterilerimizi 
mutlu etmek ve yeni müşteriler kazanmak. 
Bu doğrultuda müşterilerimizin teknolojiye 
dair ne ihtiyacı varsa onu her kanaldan en 
iyi deneyimle sunmak için yeni inisiyatiflere 
odaklanıyoruz. Bu inisiyatiflerden biri olan, 
uzmanlığı ve sunacağı bütünsel deneyim 
ile Türkiye’de benzersiz olacak pazaryeri 
modelimizin hayata geçirilmesi üzerinde de 
titizlikle çalışıyor, en kısa sürede tüketicileri-
mizle buluşturmayı planlıyoruz. Hedefimiz, 
dijitalleşme ve sürdürülebilirliği odağa alan 
faaliyetlerimiz ile içinde bulunduğumuz 
toplum ve tüm paydaşlarımız için daha fazla 
değer yaratmak.”

Hakan TimurHakan Timur
Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı  Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı  

Sitare Sezgin Sitare Sezgin 
Teknosa Genel Müdürü Teknosa Genel Müdürü 
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ESAS GAYRİMENKUL’DEN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
KONUSUNDA BÜYÜK ADIM

Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul yatırım şirketlerinden Esas Gayrimenkul, 17 Burda AVM’nin çatısı-
na “Yap İşlet” modeliyle Güneş Enerjisi Santrali (GES) kuracak. 22.000 m2 alanda 3 MWp kurulu güce 
sahip olacak sistem, Türkiye’de ticari gayrimenkuller arasında bugüne kadar kurulmuş en büyük GES 

sistemi olacak.

Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul yatı-
rım şirketlerinden Esas Gayrimenkul, AVM 
çatısına “Yap İşlet” modeliyle Güneş Enerjisi 
Santrali (GES) kuracak. Şirketin sürdürüle-
bilirlik hedefleri doğrultusunda ilk olarak 
Çanakkale’de bulunan 17 Burda AVM’de 
kurulacak sistem, 22.000 m2 alanda 3 MWp 
kurulu güçle Türkiye’de ticari gayrimenkul-
ler arasında bugüne kadar kurulmuş en bü-
yük GES sistemi olacak. Esas Gayrimenkul, 
bu projeyi 2022 yılı içerisinde Adana’da 01 
Burda, Lüleburgaz’da 39 Burda ve Kocae-
li’nde 41 Burda AVM’de de hayata geçire-
cek. Kurulacak güneş enerjisi sistemlerinde 
üretilecek enerji, I-REC (International Re-
newable Energy Certificate) sertifikalı ola-
cak.
 
Binanın mimari yapısı ve Çanakkale’deki gü-
neş verimliliği dikkate alınarak hayata geçi-
rilen proje kapsamında 17 Burda AVM’de 
kurulacak GES sistemiyle AVM’nin toplam 
elektrik tüketiminin %30’u karşılanacak. Sis-
temin üreteceği enerji; aynı anda 856 evin 
tükettiği enerjiyi karşılamaya yetecek güçte 
olacak. Aynı zamanda 701 ton atığın geri 
dönüştürülmesine ve 1.025 ton kömürün 
yakılmasına eş değer yeşil enerji üretilecek. 
Üretilen enerjiyle toplam 2.051 ton karbo-
nun doğaya salınımı engellenecek. 2022 yılı 
içerisinde 01 Burda, 39 Burda ve 41 Burda 
AVM’de de kurulacak GES sistemleriyle, ra-
kamlar katlanarak artacak.
 
“Sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlar-
ken sektörümüze ilham olmayı da hedef-
liyoruz”
 
Konuyla ilgili açıklama yapan Esas Gayri-
menkul Varlık Yönetimi Lideri Nevzat Ya-
van, “Uzun vadede değer yaratan projeler 
geliştirme ve yönetme misyonuyla çalışan 
bir şirket olarak, bu proje bizim için büyük 
bir önem taşıyor. Çünkü biz bu projeyle 
sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlarken 
sektörümüze ilham olmayı da hedefliyoruz” 
dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Sürdü-
rülebilir bir dünya için yapılması gereken 
çok şey var; bunların en önemlilerinden biri 
ise yeşil enerji üretimi… Biz de bu konuda 
elimizi taşın altına koyuyoruz. Çevre dostu 

bu sistemle; 2022 yılında Türkiye’deki tica-
ri gayrimenkullerde kurulmuş en büyük ilk 
üç sistem 17 Burda, 41 Burda ve 39 Burda 

AVM’lerde olacak. Sürdürülebilir bir gele-
ceğe katkı sağlamak adına var gücümüzle 
çalışmaya devam edeceğiz.”

Nevzat YavanNevzat Yavan
Esas Gayrimenkul Varlık Yönetimi Lideri Esas Gayrimenkul Varlık Yönetimi Lideri 
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Sizin Yerinizi de AyırdıkESAS GAYRİMENKUL’DEN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
KONUSUNDA BÜYÜK ADIM
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Türkiye’nin en yaygın mağaza ağı-
na sahip teknoloji perakende şir-
keti Teknosa, Elazığ’daki mağaza-
sını Elysium Park AVM’ye taşıyarak, 
extra formatıyla büyüttü. Açılışa 
katılan Teknosa Genel Müdürü Si-
tare Sezgin, mağaza yatırımlarını 
müşteri odaklı bir yaklaşımla sür-
dürdüklerini belirterek, “Müşterile-
rimiz Teknosa’ya nereden ulaşmak 
istiyorsa, nasıl ulaşmak istiyorsa, ne 
zaman ulaşmak istiyorsa, teknoloji 
ihtiyaçlarına dair ne bulmak isti-
yorsa orada olmak için çalışıyoruz” 
dedi.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 
kapsamlı müşteri deneyiminde önemli bir 
yeri olan mağaza yatırımlarını sürdürüyor. 
Türkiye’nin 69 ilinde 200’den fazla satış 
noktasına ulaşan Teknosa, Elazığ Elysium 
Park AVM’de, extra formatıyla yeni ma-
ğazasını açtı. 1.042 metrekarede hizmet 
verecek olan mağazada, telekomdan bilgi 
teknolojilerine, tüketici elektroniğinden 
küçük ev aletlerine ve aksesuarlara en çok 
ihtiyaç duyulan teknoloji ürünleri tüketici-
lere sunulacak. 

Sitare Sezgin: "Mağaza içi dijitalleşme-
ye ağırlık veriyoruz"

Açılışa katılan Teknosa Genel Müdürü 
Sitare Sezgin, müşterilere sunulan ke-
sintisiz deneyimde mağazaların değerini 
vurgulayarak, şunları söyledi: “Perakende 
sektörünün geleceğini bizim gibi omnic-
hannel perakendecilerin şekillendireceğini 
düşünüyoruz. Müşterilerimiz Teknosa’ya 
nereden ulaşmak istiyorsa, nasıl ulaş-
mak istiyorsa, ne zaman ulaşmak istiyor-
sa, teknoloji ihtiyaçlarına dair ne bulmak 
istiyorsa orada olmak için çalışıyoruz. Bu 
çerçevede omnichannel (çoklu kanal) stra-
tejimizin önemli bir parçası olan mağaza 
yatırımlarımıza hız kesmeden devam edi-
yoruz. Elazığlı müşterilerimize yeni lokas-
yonumuzda, daha büyük metrekarede ve 
daha zengin çeşitle hizmet vereceğimiz 
için mutluyuz. Dijital kanallarımızla birlik-
te, Türkiye’nin dört bir yanındaki mağaza-
larımızda müşterilerimize en iyi deneyimi 
sunmak için mağaza içi dijitalleşmeye 
ağırlık veriyoruz.” 

TEKNOSA’NIN YENİ ELAZIĞ MAĞAZASI AÇILDI 
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MEDIAMARKT’TAN 
TÜRKİYE’YE

 1 AYDA 3
MAĞAZA

Türkiye’nin en geniş mağaza ağı-
na sahip elektronik perakendecisi 
MediaMarkt, yatırımlarına tam gaz 
devam ediyor. Bir ayda İstanbul 
Bahçeşehir, İzmir İstinyepark AVM 
ve Bursa Kent Meydanı AVM’de 
mağaza açan MediaMarkt, Türki-
ye’deki mağaza sayısını da 87’ye 
çıkardı. Marka, son 1 ayda açtığı 3 
mağazayla yaklaşık 100 kişiye de is-
tihdam sağladı.

13 ülkede 1.000’den fazla mağazasıyla 
Avrupa’nın açık ara bir numaralı teknolo-
ji perakendecisi olarak faaliyet gösteren 
MediaMarkt, Türkiye’de de büyümesini 
sürdürüyor. Pandemiye rağmen Türkiye’de 
mağaza yatırımlarına hiç durmadan devam 

eden MediaMarkt, son bir ayda İstanbul 
Bahçeşehir, İzmir İstinyepark AVM ve Bursa 
Kent Meydanı AVM’de olmak üzere 3 yeni 
mağaza açtı. Yeni mağazalarla 96 kişiye is-
tihdam sağlayan MediaMarkt’ın Türkiye’de-
ki mağaza sayısı ise 87’ye ulaştı.

Her mağaza yeni bir iş fırsatı

MediaMarkt Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldı-
rım mağaza yatırımlarıyla ilgili şunları söyle-

di: “Türkiye’nin farklı şehirlerinde açtığımız 
her mağaza aynı zamanda o şehirde yaşa-
yanlar için de yeni bir iş fırsatı anlamına ge-
liyor. Bu bilinçle Türkiye’nin her yerine ulaş-
mak için mağaza yatırımlarımıza yıl sonuna 
kadar devam edeceğiz. Bugün tüketicinin 
en çok tercih ettiği elektronik perakendecisi 
olarak güven ve uzmanlığı birleştirerek tü-
keticimize harcadığı paranın tam anlamıyla 
karşılığını alacağı bir hizmet sunmanın da 
mutluluğunu yaşıyoruz.”

Yenal Gökyıldırım Yenal Gökyıldırım 
MediaMarkt Türkiye CEO’su MediaMarkt Türkiye CEO’su 
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SMG MÜZİĞİN 
ETKİSİNİ GÜÇLÜ 
TEKNOLOJİSİYLE 
BİRLEŞTİRİYOR

Türkiye’de ve dünyada kendi geliştirdiği 
yazılımı ve kendi ürettiği müzikleri ile dijital 
yayın yapan tek kurum olan SMG; bugün 33 
ülkede, 11 bini aşkın noktada 850’den fazla 
kuruma yasal müzik ve anons yayını hizmeti 
sunuyor. Türkiye pazarının %50’sinin müzik 
ihtiyaçlarını karşılayan kurumun bu başarı-
sının ardında ise sektörün çehresini değişti-
ren özel bir yazılım gizli. 

Gül Gürer Alimgil, Moris Alhale ve Serkan 
Polat tarafından 2009 yılında kurulan SMG; 
müzik, telif ve teknolojiyi aynı potada bu-
luşturuyor. Sektörü için bir ilk olan marka, 
kapalı devre merkezi müzik yayını hizme-
ti veriyor. SMG’nin müzik yapım markası 
Snapmuse bünyesinde DJ’ler, müzisyenler, 
yapımcılar ve ses mühendisleri ile sayısı 10 
bini aşan kendi şarkılarını da üreten marka, 
müzik ile teknolojiyi birlikte kullanıyor. 

Türkiye’de ve dünyada kendi geliştirdiği 
yazılım ve kendi ürettiği müzik ile dijital 
yayın yapan tek kurum olan SMG, teknolo-
jiye yaptığı yatırım ile 2017 yılında Tekno-
kent’e girmeye hak kazanmış. Bu başarının 
arkasında ise SMG’nin kurucu ortaklarından 
Serkan Polat ve ekibinin geliştirdiği özel ya-
zılımın büyük payı var. İTÜ ARI Teknokent’te 
çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Polat, 
Türkiye’de bir ilk olan teknolojilerini anla-
tıyor. Polat, “Türkiye’de ve dünyada kendi 
geliştirdiğimiz yazılım ile dijital müzik yayını 
yapan tek şirket olarak, yazılımımızla ilgili 
yeni projelerimizi İTÜ ARI Teknokent’teki 
ofisimizde gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin en 
hızlı büyüyen şirketleri arasından sıyrılıp, İTÜ 
Teknokent’te yer almak ve dört yıldır orada 
olmak bizim için gerçekten çok önemli. Aynı 
zamanda teknolojinin hızla ilerlediği günü-
müzde kendimize ait yazılımla bu tekno-
lojik gelişimlere katkı sağlamak da mutlu-
luk verici. Teknokent’teki çalışmalarımıza 
devam edip müşterilerimizin ihtiyaçlarına 
yönelik yazılımımızı geliştirmeye devam 

edeceğiz” dedi. 

Müzikler raporlanıyor

Müzik meslek birlikleri ile anlaşması olan 
firmaların, her yıl müzik meslek birliklerine 
bildirmesi gereken raporları, kendi özel ya-
zılımımız sayesinde kolaylıkla verebiliyoruz. 
Hangi şarkı ne zaman, kaç kere çaldı gibi bil-
gileri sistemimiz log tutmakta ve bu bilgileri 
hizmet verdiğimiz firmalara iletmekteyiz. Telif 
bedellerinin tarafımızdan ödendiği katalog 
müziklerimizin yayınlandığı işletmelerde, bir 
tespit olması durumunda, yine akıllı yazılı-
mımız sayesinde, tespit saatinde yayınlanan 
müziğin sistemde karşılaştırmasını yapıp ya-
sal evrakları hazırlıyoruz.

Standart yayına çağ atlatan teknoloji

Sektöre pek çok yenilik getirdiklerini dile geti-
ren Polat, “Biz sektöre adım attığımızda bu işi 
yapan bazı kurumlar vardı. Çoğu radyo geç-
mişli olan bu kurumlar, broadcast kökenli idi. 
Yani tek bir frekans üzerinden yayın yapıyor 
ve tüm müşterilerine aynı yayını sunuyordu. 
İnternet üzerinden yayın yapılmaya başlandı-
ğında da aynı mantık ile çalışmalarına devam 
ettiler. Tek yayın, farklı noktalar prensibi ile 
çalıştılar. Biz aynı markanın farklı noktaların-
daki değişik ihtiyaçları üzerine odaklandık. 
Bunun üzerine bir yazılım geliştirdik. Yazı-
lımımızın yüklü olduğu SMG Player’ı hedef 
noktadaki bilgisayara yüklüyoruz ya da SMG 
music-box donanımımızı kullanıma sunuyo-
ruz. Music-boxlar’a yazılım ve eserleri yükle-
miş olarak kullanıma sunuyoruz. SMG Player 
yazılımı ise tüm işletim sistemleriyle uyumlu. 
Her bir bilgisayara çalma listeleri ile ilgili ko-
mutları yolluyoruz. Bir değişiklik talebi gel-
diğinde kolaylıkla müdahale edebiliyoruz” 
dedi. 

“Türkiye’deki teknolojik koşulları göz 
önüne aldık”

Teknolojilerini geliştirirken Türkiye’deki has-
sasiyetlere dikkat ettiklerini anlatan Polat, 
“Hizmet vermeye başlamadan önce Türkiye 
koşullarını göz önünde bulundurduk. Türki-
ye’de halen her şehirde ya da aynı şehirde 
olsa bile her şubede internet hızı sabit değil. 
Kurumların pek çoğu internet bağlantılarını 
kurum için haberleşme için kullanıyor ve ol-
dukça düşük hızlı hizmet sunuyor. Hal böy-
le olunca onlara farklı bir hizmet anlayışı ile 
yaklaşmak gerektiğini düşündük. Biz internet 
üzerinden streaming metoduyla değil depo-
la-çal yöntemiyle yayın yapıyoruz. Böylelikle 
bağlantısının kesildiği ya da hızının düştüğü 
anlarda bile yayın kesilmiyor. Söz konusu ya-
yın noktası kota problemi yaşamıyor. Mesai 
saatlerinde internet bağlantısı kullanılmadığı 
için kurum içi internet trafiği aksamıyor. Ayrı-
ca her noktada istek ve talepler doğrultusun-
da yayın yapabiliyoruz. Mesela 100 şubeli bir 
kurumun her bir şubesi için aynı anda farklı 
içerikler hazırlayıp, çalabiliyoruz” dedi.

Satışları artırmaya destek olan anons ve 
jingle’lar

Kurumların tüketici ve çalışanlara vermek is-
tedikleri mesajları da kolaylıkla verebildiğine 
değinen Polat: “Akıllı yazılımımız sayesinde 
mağaza içi müziği kontrol edebilir, istenilen 
anons ve jingle’ı yayınlayabilir hale getiriyo-
ruz ve halka açık yerlerde kurumların diledi-
ği mesajı rahatlıkla verebilmesini sağlıyoruz. 
İstenilen dilde, kadın ve erkek profesyonel 
seslendirme sanatçılarımız tarafından anons-
lar seslendiriliyor ve düzenleyerek yayına 
alıyoruz. Belirtilen saatte ve sıklıkta noktaya 
özel olarak anonsları planlıyoruz. Seslendiri-
len anonsların arka planına müzik ya da ses-
ler ekleyebiliyoruz ve ayrıca gönderilen hazır 
spotları da yayına ekleyebiliyoruz. Firmaların 
santralleri için yönlendirme anonsları hazırlı-
yoruz. Kampanya ve tanıtımları için TV-radyo 
spotu, sosyal medya, video seslendirmelerini 
de yapıyoruz.”

SMG’nin SaaS uygulamaları ile birlikte 
müşterilerine sunduğu ayrıcalıklardan biri 
de Push Audio (Bas-konuş) SMG yönetim 
panelinde seslendirme yapacak kişi anon-
su seslendiriyor, kaydediyor, dinliyor ve tek 
bir tuşla istediği mağazaya gönderebiliyor. 
Örneğin; şirket yetkilisi belirli noktadaki 
personeline seslenebiliyor, bilgilendirme, 
motivasyon konuşması ya da kutlama ya-
pabiliyor.

Binlerce şubeli market zincirlerinden otel-
lere kadar geniş bir işletme yelpazesine 
seslenen SMG, kendi geliştirdiği yazılımı 
sayesinde, müzik yayınını tek merkezden 
gerçekleştirip, kurumların ihtiyacına yöne-
lik işletme müziği çözümlerini özel listeler 
halinde paylaşıyor ve yönetiyor. 7/24 teknik 
destek sunarak anlık taleplere yanıt veriyor.  

Serkan Polat Serkan Polat 
SMG Kurucu OrtağıSMG Kurucu Ortağı
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VODAFONE TÜRKİYE CEO'SU ENGİN AKSOY: "2025 YILINA KADAR 
TÜM DÜNYADA 1 MİLYAR İNSANIN HAYATINA DOKUNACAĞIZ" 

Türkiye’nin en sevilen alışveriş destinasyon-
larından Boyner, Anadolu Sağlık Merkezi ve 
Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliği ile haya-
ta geçirilen ve meme kanseriyle mücadele 
konusunda kadınları bilinçlendirmek için 
başlatılan "Pembe Top Sahada" projesine 
geçtiğimiz üç yıl olduğu gibi bu yıl da des-
tek veriyor. “Pembe Top Sahada” projesin-
de Boyner, ekim ayı boyunca yaptığı iletişim 
çalışmaları ile kadınları erken tanı için adım 
atmaya davet ediyor.

Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes 
Spor Kulübü iş birliği ile tüm dünyada 
“Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak anı-
lan ekim ayında gerçekleştirilen "Pembe 
Top Sahada" projesi, 21 Ekim 2021 Perşem-
be günü Anadolu Efes Spor Kulübü ile UNI-
CS Kazan arasında oynanan Turkish Airlines 
EuroLeague maçıyla 8. kez hayata geçirildi. 
Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşen 
maçın hava atışı, erken tanı farkındalığının 
sembolü haline gelen Pembe Top ile yapıldı.
Meme kanserinde bir bilinç oluşturmak için 
yola çıkılan "Pembe Top Sahada" projesinin 
sekizinci yılında Boyner, bir kez daha des-
tekçiler arasında yerini aldı. Kadınların en 
çok ziyaret ettiği alışveriş destinasyonları 
arasında yer alan Boyner, geçtiğimiz sene-
lerde olduğu gibi bu sene de ekim ayı bo-
yunca mağazalarında ve sosyal medya he-

saplarında yaptığı farkındalık çalışmalarıyla 
"Pembe Top Sahada" projesinin daha fazla 
kişiye ulaşmasına destek oluyor. 

Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes 
Spor Kulübü iş birliği ile tüm dünyada 
“Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak 

anılan ekim ayında gerçekleştirilen proje, 
meme kanseriyle mücadele konusunda ka-
dınları bilinçlendirmeyi hedefliyor. 

Boyner, “Pembe Top Sahada” projesine ver-
diği destekle tüm kadınları erken tanı için 
adım atmaya davet ediyor.

“PEMBE TOP SAHADA” PROJESİNE BOYNER’İN 
DESTEĞİ DEVAM EDİYOR
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“PEMBE TOP SAHADA” PROJESİNE BOYNER’İN 
DESTEĞİ DEVAM EDİYOR
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İSTANBUL HAVALİMANI ‘AVRUPA’NIN EN İYİSİ’ SEÇİLDİ 

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından düzenlenen, “17th ACI Europe 
Awards” kapsamında “Avrupa’nın En İyi Havalimanı” ve “Erişilebilir Havalimanı” ödüllerine layık gö-

rüldü. İstanbul Havalimanı’nın pandemi için aldığı sektöre ilham veren önlemleri, erişilebilirlik için attığı 
adımlar ve sürdürülebilirliğe katkı sunan çalışmaları takdirle karşılandı.

Dünyanın en iyi havalimanlarından biri 
olarak saygın kurumlar tarafından üst üste 
ödüllere layık görülen İstanbul Havalima-
nı, tüm dünyanın Covid-19 pandemisiyle 
büyük bir sınavdan geçtiği dönemde almış 
olduğu proaktif önlemler, Avrupa’nın yolcu 
sayısında en büyük havalimanı olması ve ya-
tırımlarını yavaşlatmadan devam ederek ka-
nıtladığı kurumsal dayanıklılığıyla sektörün 
en prestijli ödüllerinden ikisinin daha sahibi 
oldu. 

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), 
“17th ACI Europe Awards” kapsamında İs-
tanbul Havalimanı’nı 40 milyon yolcu üze-
rinde kategorisinde “Avrupa’nın En İyi Hava-
limanı” ve “Erişilebilir Havalimanı” ödüllerine 
layık gördü.

Bu yılın kriterleri: Dayanıklılık ve İlham 

Geçtiğimiz dönemde iklim sorununa karşı 
havalimanlarını eyleme geçirme ve karbon-
dan arındırma hedefi ile “Net Zero 2050” 
hareketini de başlatan ACI, “Avrupa’nın En 
İyi Havalimanı”nı seçmek için bu yıl stan-
dart ödül kriterlerine “Dayanıklılık ve İlham”ı 
ekleyerek, değerlendirmelerinde Covid-19 
iyileştirmeleri ve sürdürülebilirlik alanında 
yapılan ilham verici çalışmalara odaklandı-
ğını açıkladı. Yeni düzende iş yapış modelini 
dayanıklılık üzerine kuran İstanbul Havali-
manı, çevikliği sayesinde, hata payını en aza 
indirecek şekilde karar alma mekanizmaları-
nı işletmesiyle farkını ortaya koydu.  

Dünyanın çok büyük bir sınav verdiği Co-
vid-19 pandemisinde havacılık sektörü ne-
gatif etkilerin en fazla hissedildiği sektör-
lerin başında gelirken, İstanbul Havalimanı 
kriz sürecini başarıyla yöneterek ulaşım ve 

ticaretin olabilecek optimum seviyede de-
vam etmesini sağlamasıyla takdir kazandı. 

Erişilebilirlikte de başarı tescillendi

İstanbul Havalimanı, tasarım aşamasından 
itibaren oluşturduğu erişilebilirlik kültü-
rü ve engelsiz havalimanı konseptiyle de 
Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin “Eri-
şilebilir Havalimanı” ödülünü almaya hak 
kazandı. Terminalde hem kara hem hava 
tarafında oluşturduğu özel yolcu hizmet 
noktaları, görüntülü çağrı merkezi, Ses-
li Adımlar, yetişkin alt değiştirme odaları 
gibi farklı hizmetleriyle dikkat çekti. Ön-
celikli geçiş noktaları, Erişilebilir Asansör 
ve araç park noktaları, Erişilebilir Rota, Çok 
Özel Misafir Kartı ve Ayçiçeği Yaka Kartı 
projeleriyle de erişilebilirlik standartları-
nın tümünü karşılayan İstanbul Havalima-
nı, standartların ötesinde sunduğu özel 
hizmetlerle sektöründe örnek olması ve 
oluşturduğu farkındalıkla, seyahat etmenin 
herkesin hakkı prensibi anlayışını benimse-
mesiyle de takdir edildi. 

Ödüller, İsviçre’nin Cenevre kentinde ger-
çekleşen ACI Europe Yıllık Kongresi & Ge-
nel Kurulu kapsamında 26 Ekim’de düzen-
lenen tören ile İGA Havalimanı İşletmesi 
CEO’su Kadri Samsunlu’ya takdim edildi. 

İGA CEO’su Kadri Samsunlu, ACI Europe 
Yönetim Kuruluna Seçildi 

ACI Europe yıllık genel kurulunda, Av-
rupa’nın en büyük 10 havalimanına özel 
olarak ayrılan kontenjan kapsamında Sam-
sunlu, yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 10 
havalimanı arasında Türkiye’den ilk ve tek 
yönetim kurulu üyesi olarak yer alan Sam-
sunlu, salgın döneminde sürdürülebilirlik 
hedeflerinden sapmadan emin adımlarla 
ilerlediklerini belirtti. 2050 yılına kadar tüm 
operasyonlarda net sıfır emisyon planladık-
larını belirten Samsunlu, görevi süresince; 
ACI’ın Türk havacılık sektörü ile her düzey-
deki ilişkisini güçlendirmenin ve seyahat 
kısıtlamalarının hafifletilmesinin öncelikli 
hedefleri arasında olduğunu ifade etti.

“Öncü çalışmalara imza attık, güven inşa 

ettik” 

İGA Havalimanı İşletmesi CEO’su Kadri Sam-
sunlu ödül töreninde yaptığı konuşmada, 
pandemi sürecinde aldıkları sektöre yön ve-
ren önlemlere dikkat çekti. Samsunlu, “Pan-
demi başladığında, ilk yılında günde 200 bin 
yolcuya hizmet verme kapasitesine ulaşabil-
miş, yoluna hızla devam eden bir havalima-
nıydık. Uçuşların yapılamadığı, sadece kargo 
uçuşları ve tahliye operasyonlarının devam 
ettiği bir dönemde, 'ne yapalım, şartlar bu' 
demedik; yerimizde durmadık. Yolcularımızı 
daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde karşıla-
yabilmenin, çalışanlarımıza güvenli iş ortam 
sunabilmenin yollarını aradık. İnsanlara eski 
uçuş alışkanlıklarını geri kazandırmak için 
öncü çalışmalara imza attık, güven inşa et-
tik. Önümüzdeki süreçte 'Erişilebilir Rota' 
hizmet kapsamımızı genişletmeyi, farklı 
engel gruplarıyla havalimanı deneyim çalış-
malarımıza devam ederek hizmetlerimizde 
mükemmelleşmeyi ve daha erişilebilir bir 
dünya için hayata geçirdiğimiz uygulamala-
rın yayılımına öncülük etmeyi hedefliyoruz. 
'Avrupa’nın En İyi Havalimanı' ve 'Erişilebilir 
Havalimanı' ödüllerini almanın ve bu haklı 
gururu tüm ekibimizle paylaşmanın guru-
runu yaşıyoruz. Ödüller motivasyonumuzu 
güçlendirirken, sektöre ilham veren nice ça-
lışmalar hayata geçirmemize katkı sunacak” 
diye konuştu.

ACI Europe Genel Direktörü Olivier Janko-
vec de İstanbul Havalimanı’nı başarılarından 
dolayı tebrik ettiği açıklamasında, “Sektö-
rümüzün içinde bulunduğu bu olağanüstü 
zorlu süreç boyunca İstanbul Havalimanı, 
yatırımlara ve altyapı çalışmalarına odakla-
narak müthiş bir dayanıklılık gücü göster-
miştir. Hem En İyi Havalimanı ödülü hem 
de Erişilebilir Havalimanı ödülü olmak üzere 
yalnızca bir değil, iki ayrı ödül kazanmış ol-
maları, yolcularına gösterdikleri üstün ilgiyi 
sürdürürken işletmeleri ve toplumları için 
uzun vadedeki hedeflerinden şaşmadıkları-
nın bir kanıtıdır. Çifte başarılarını kutlama-
larına tanıklık edebilmekten ötürü büyük 
mutluluk duyuyorum. Bu yenilikçi ve he-
yecan verici havalimanının gelecekte neler 
yapacağını görmek için sabırsızlanıyorum” 
ifadelerine yer verdi.

Kadri SamsunluKadri Samsunlu
İGA Havalimanı İGA Havalimanı 

İşletmesi CEO’su  İşletmesi CEO’su  
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Sabancı Topluluğu, Cumhuriyet’in 98’inci yıl dönümünde Atatürk’ü çalışarak anıyor

SABANCI TOPLULUĞU’NDAN
29 EKİM-10 KASIM ARASINDA TARİHİ SEFERBERLİK

Sabancı Topluluğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 
98’inci kuruluş yıl dönümünde, tarihi bir se-
ferberliğe imza atıyor.  

29 Ekim’de, 60 binden fazla çalışan ve pay-
daşıyla “Sabancı Cumhuriyet Seferberliği”ni 
başlatan Sabancı Topluluğu, cumhuriyet 
coşkusunu Adana’dan başlayarak Türki-
ye’nin pek çok iline yayıyor. 

Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak 
gerçekleşecek seferberlikte, fidan dikimin-
den toprak canlandırmaya; çevre temizli-
ğinden biyoçeşitliliği desteklemeye ve okul 
yenilemeye kadar pek çok çevre etkinliği 
düzenlenecek. Seferberlik, Sabancı Toplulu-
ğu’nun faaliyet gösterdiği, Adana, Aksaray, 
Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakka-
le, İstanbul, Kocaeli ve Mersin olmak üzere 
toplam 10 ilde gerçekleştirilecek.

29 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında, 13 gün 
boyunca, sahalarda olacak olan Sabancı 
Topluluğu gönüllüleri Ulu Önder Atatürk’ü 
çalışarak anacak. Topluluk seferberlikle son 
dönemde ülkemizde yaşanan çevre felaket-
lerinin yaralarının sarılmasına ve gönüllü-
lük konusunda farkındalık oluşturulmasına 
katkı sağlayacak. Sabancı Cumhuriyet Se-
ferberliği’ne ilişkin detaylar, Sabancı Top-
luluğu’nun kurulduğu Adana’da, temmuz 
ayında ilk yangınların başladığı Kozan il-
çesine bağlı Kızlarsekisi Köyü’nde Sabancı 

Holding CEO’su Cenk Alper sözcülüğünde 
düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna 
duyuruldu. 

Toplantı sonrası Cenk Alper, Sabancı Top-
luluk yöneticileri ve yüzlerce Sabancı Gö-
nüllüsü’yle birlikte yangında kül olan yerleri 
yeniden yeşertmek için fidan dikti, toprak 
canlandırma çalışması yaptı.  

CENK ALPER: “İLK GÜNDEN BU YANA 
SAHADA, VATANDAŞLARIMIZIN YA-
NINDA OLDUK”

Yaz aylarında yaşanan çevre felaketlerinin 
yaralarının sarılması için ilk günden bu yana 
sahada çalışmaya devam ettiklerini söyle-
yen Cenk Alper, “Sabancı Topluluğu olarak 
kurulduğumuz günden itibaren hep saha-
da, hep insanımızın yanındaydık. Şimdi tüm 
çalışanlarımızla birlikte eş zamanlı olarak 
sahalardayız, bu topraklara sahip çıkıyoruz. 
Hacı Ömer Sabancı’nın bundan 96 yıl önce, 
bu Topluluğun tohumlarını atarken söyledi-
ği gibi, ‘Bu topraklardan kazandığımızı bu 
toprakların insanıyla paylaşmak’ en büyük 
ilkemiz, önceliğimiz” dedi.  

Cumhuriyet’in kuruluşunun 98’inci yıl dönü-
münde böyle bir projeyi hayata geçirmek-
ten dolayı büyük gurur ve mutluluk duy-
duklarını ifade eden Cenk Alper, “Bu sene 
Cumhuriyet’i kutlamak için elimize bayra-

ğımızın yanı sıra kazma, kürek, kovan ve 
fidan da alıyoruz. Tüm Sabancı Gönüllüleri 
olarak 29 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında 
sahada olacağız. Bu seferberliğin; Cumhuri-
yet’i kutlamanın, Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün mirasını, emanetini yüceltmenin 
en iyi yolu olacağını düşündük. Çünkü bi-
liyoruz ki; Cumhuriyet sadece bir yönetim 
şekli değildir. Cumhuriyet, çağdaşlaşma 
yolculuğundan şaşmamaktır. Cumhuri-
yet, bu toprakların kıymetini bilmektir. Bu 
memleketteki her bir ağaca, her bir damla 
suya, havasına sahip çıkmaktır. Varlığını bu 
topraklara borçlu olmaktır. 10 Kasım’da da 
seferberlik boyunca yaptığımız tüm gönüllü 
çalışmalarımızı Ata’mıza armağan ederek, 
O’nu tam da istediği gibi, çok çalışarak ana-
cağız” şeklinde konuştu.

İyilik yapmanın, iyiliği yaymanın, gönüllü 
olmanın, Sabancı Topluluğu açısından öne-
mine değinen Cenk Alper şunları söyledi: 
“Topluluk çalışanlarımızın, Sabancı Gönül-
lülerimizin yüzlerinden, bu seferberliği ne 
kadar sahiplendiklerini, anlamını ne kadar 
içselleştirdiklerini büyük bir mutlulukla gö-
rüyorum. Onlar iyiliği yaydıkça, gücümüz, 
başarma azmimiz daha da artıyor. Bu top-
raklarla özdeşleşmiş, değerli ustamız Yaşar 
Kemal’in dediği gibi: 'İnsan dünyada yüreği 
kadar yer kaplar…' Sabancı Gönüllülerimiz, 
bizlere bu sözün değerini her fırsatta hatır-
latıyor.”

Cenk AlperCenk Alper
Sabancı Holding CEO’su Sabancı Holding CEO’su 
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TR AI NEXT programı ana sponsoru 
A101, Türkiye’nin en kapsamlı ya-
pay zeka etkinliği TR AI Week’te ye-
rini aldı. A101 Danışma Kurulu Üyesi 
Orhan Dağlıoğlugil, müşteri deneyi-
mini iyileştirme odağında, gelece-
ğin perakendesini şekillendirirken 
A101’in teknoloji ve yapay zekayı 
kullanma konusunda yaklaşımını ve 
gelecek hedeflerini aktardı.

A101, 18-22 Ekim tarihleri arasında ikinci-
si düzenlenen TR AI Week (Türkiye Yapay 
Zeka Haftası) 2021’e katıldı. TR AI Week’te, 
yerli ve yabancı uzmanlar, Türkiye’deki ve 
dünyadaki yapay zeka liderleri, yapay zeka 
girişimleri ve fark yaratan yapay zeka aka-
demisyenleri ile alanında öncü şirketlerden 
üst düzey yöneticiler bir araya geldi.

Etkinliğinin dördüncü gününde A101 Da-
nışma Kurulu Üyesi Orhan Dağlıoğlugil, fir-
manın dijital dönüşüm yolculuğunu, yapay 
zekanın bu dönüşümde neleri değiştirdiğini 

ve yapılan çalışmaları aktardı. Orhan Dağ-
lıoğlugil: “A101 için dijital dönüşüm yolcu-
luğunun iki temel çıkış noktası müşteriye 
kolaylık sağlamak ve kuruma verimlilik ve 
sürdürebilirlik katmak. Bu yolculukta 2018 
yılında e-ticarete adım attık. 2020 yılında, 
pandeminin de etkisiyle çok hızlı bir şekilde 
A101 Kapıda uygulamasını hayata geçirdik. 
Bu iki uygulama A101 için bir kırılma noktası 
oldu. Müşteri verileri müşteri deneyimleri-
ni iyileştirme adına sürece değer katacak 
şekilde değer zincirinde kullanıldı. Ayrıca, 
A101’in sunduğu sanal ödeme hizmetleri 
fazlasıyla çeşitlendirildi. FinTech ve pera-
kende sektörünün ciddi bir şekilde kesiştiği 
bu noktada, faaliyetlerinin şekillenme aşa-
masında olduğu ToM (Technology of Mo-
ney) adını verdiğimiz bir startup kurduk. Bu 
sayede A101 gibi büyük bir yapıda girişimci 
tavrı getirirken, startuplara da destek sağla-
dığımız bir ekosistem yarattık.”

A101, 2017’de kurulan Türkiye Yapay Zeka 
İnisiyatifi'nin (TR AI) ilk yıllarından beri en 
büyük destekçilerinden. Aynı zamanda, star-

tuplar ile firmaların bir araya geldiği TR AI 
NEXT programının da ana sponsoru. A101, 
TR AI ekosistemindeki tüm paydaşlarla iş 
birliği içerisinde çalışarak yetkinlikler geliş-
tirmeyi öncelikli stratejisi olarak belirlemiş 
durumda. TRAI NEXT programından bek-
lentilerini Orhan Dağlıoğlugil şu şekilde 
ifade etti: “Instagram başta olmak üzere 
sosyal medya kanallarında sadece Türki-
ye’de değil dünya çapında en çok takipçisi 
olan markalardan biriyiz. Oldukça büyük 
müşteri verisine sahibiz. Elde ettiğimiz bü-
yük verinin operasyonel ve müşteri odaklı 
analizleri konularında, yapay zeka inisiya-
tifleri ve startupların da desteğini alıyoruz. 
Müşteri ihtiyaçlarına cevap verme gayesiy-
le birlikte birçok proje üzerinde çalışıyo-
ruz. Türkiye’de ileri analitik ve yapay zeka 
alanında bir numaralı perakendeci olmak 
istiyoruz. TRAI NEXT programıyla birlikte, 
teknoloji transferleri ve ortak akılla yarat-
tıklarını firmaya aktarabilecek startuplar-
la buluşmayı, verimlilik üreten ve maliyet 
avantajı yaratan projelere yatırım yapmayı 
hedefliyoruz.”

GELECEĞİN PERAKENDESİNİ ŞEKİLLENDİREN A101 TR AI WEEK 
ETKİNLİĞİNE KATILDI 

Orhan DağlıoğlugilOrhan Dağlıoğlugil
A101 Danışma Kurulu Üyesi A101 Danışma Kurulu Üyesi 
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D&R İSTİNYEPARK İZMİR’İN AÇILIŞ KURDELESİNİ
İCLAL AYDIN VE EGE BİRLİKTE KESTİ

Türkiye’nin en büyük kültür ve eğlence platformlarından D&R, mağazalarına bir yenisini daha ekledi. D&R’ın 
İzmir’deki 13’üncü, Türkiye’deki 211’inci mağazası, İstinyePark İzmir’de açıldı. 22 Ekim Cuma günü kapılarını açan 
yeni D&R mağazanın açılış kurdelesini D&R Genel Müdürü Mustafa Altındağ, yazar İclal Aydın ve şarkıcı Ege birlik-

te kesti. Açılış etkinliği, kurdele kesiminin ardından İclal Aydın’ın 3 saat süren imza günü ile devam etti.

D&R’ın herkes için bir keşif dünyası sunan 
yeni mağazası, İstinyePark İzmir’de hizmete 
girdi. Türk edebiyatının en çok okunan ya-
zarlarından usta kalem İclal Aydın ile Türk 
pop müziğinin unutulmaz ismi Ege’nin açı-
lış kurdelesini kestiği yeni mağaza, D&R’ın 
Türkiye genelindeki 211’inci noktası oldu. 
D&R İstinyePark İzmir’in açılışı, aynı zaman-
da “Söylenmemiş Sözler” romanı ile büyük 
beğeni toplayan İclal Aydın’ı imza gününde 
kitap tutkunlarıyla bir araya getirdi.
 
D&R İstinyePark İzmir’in açılış etkinlik-
leri imza günleriyle sürecek
 
İclal Aydın’la başlayan D&R İstinyePark İz-
mir söyleşi ve imza günleri maratonu, bir-
birinden ünlü isimlerle devam etti. Açılış 
etkinlikleri kapsamında, 23 Ekim Cumartesi 
günü Beyza Alkoç, 24 Ekim Pazar günü Pi-
raye Erdoğan, 30 Ekim Cumartesi günü Ege 
D&R İstinyePark İzmir’e konuk oldu. 

Alışveriş molalarının keyifli adresi olmaya 
aday yeni D&R mağazası, 6 Kasım Cumar-
tesi günü Sadettin Saran, 21 Kasım Pazar 
günü Beyhan Budak, 28 Kasım Pazar günü 
ise Esra Ezmeci’yi İzmirlilerle buluşturacak.
 
D&R İstinyePark İzmir, kültür-sanat tut-
kunlarının buluşma noktası olacak
 
Geniş bir yelpazede eğlence ve kültür ürün-
leriyle ziyaretçilerini buluşturan D&R, yeni 
mağazasında tüm İzmirlileri hobi ve kültür 
dünyasının zenginliklerini daha sık, daha 
kolay ve daha nitelikli bir şekilde keşfet-
meye ve paylaşmaya teşvik ediyor. D&R, 
konuklarını ortak bir platformda bir araya 
getirerek hayatın her anını zenginleştiren 
bir dünya sunuyor. Gün geçtikçe sayısı ar-
tan mağazalarının yanı sıra D&R; dr.com.tr 
ile kültür ve eğlence dünyasının yenilikleri-
ni ve kullanıcıların tercih ve beklentilerine 
göre seçtiği ürün ve markaları, Türkiye’nin 
her yerindeki müşterilerine rahat ve keyifli 
bir alışveriş deneyimiyle ulaştırıyor.





38

MALL&MOTTO / Haberler

GLOBAL MARKETING SUMMIT 2021’İN MUHTEŞEM BAŞARISI!  6 KITADAN ON BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ 

ZİRVE, PANDEMİDE TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA AÇILAN BİR DÜNYA 
MARKASI OLDU 

Akbank, PepsiCo ve Turkcell ana sponsorluğunda 19-22 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleşen Global Marketing Summit 2021 zir-
vesi sona erdi. Dijital bir platform üzerinden 4 gün boyunca canlı yayınlanan zirvede dünyanın en önemli pazarlama guruları 
ve iş dünyasının en etkin liderleri 90 oturumda pazarlamanın geleceğine ışık tuttu. Pazarlamadan dijital dünyaya, markadan 

yaratıcılığa, liderlikten sürdürülebilirliğe kadar çok geniş bir yelpazede konuların ele alındığı zirvede, Prof. Dr. Philip Kotler, 
Martin Lindstrom, David Meerman Scott, Nir Eyal, John Grant ve Amin Maalouf gibi dünyaca ünlü 194 konuşmacı yer aldı. 4 
günde on binlerce kişinin izlediği Global Marketing Summit 2021, bugüne kadar yapılmış en geniş kapsamlı ve en üst düzey 

katılımlı uluslararası platform oldu.
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19-22 Ekim 2021 tarihlerinde Akbank, Pep-
siCo ve Turkcell ana sponsorluğunda dü-
zenlenen Global Marketing Summit 2021 
zirvesi muhteşem bir başarı ile sona erdi. 
Ana teması “Pazarlamanın Geleceği” olarak 
belirlenen zirvede dünyanın en önemli pa-
zarlama guruları, dünyaca ünlü reklam ve 
medyacılar ile markaların üst düzey yöne-
ticileri bir araya geldi. Uluslararası arenada 
başarıları ile konuşulan 194 liderin, 90 otu-
rumda konuşmacı olduğu zirvede, değişen 
dünyada pazarlamada oyunun yeni kuralla-
rı tartışılırken, pazarlamanın geleceğine ışık 
tutuldu.

Dünyanın en önemli pazarlama guruları-
na büyük ilgi

Organizasyonu Türkiye’nin lider toplantı 
ve etkinlik şirketi KREA M.I.C.E. tarafından 
yapılan Global Marketing Summit 2021’i, 6 
kıtadan on binlerce kişi izledi. Zirve, bugüne 
kadar yapılmış en geniş kapsamlı ve en üst 
düzey katılımlı uluslararası platform ve pan-
demide Türkiye’den dünyaya açılan bir dün-
ya markası oldu. Global Marketing Summit 
2021’de, dünyaca ünlü pazarlama guruları-
na ve duayenlerine ilgi büyük oldu. Zirvenin 
“Onur Konuşmacısı” olan pazarlama dün-
yasının duayen ismi, 80’den fazla çok satan 
kitabın yazarı, Northwestern Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi tüm zamanların en etkili 
Pazarlama Gurusu Prof. Dr. Philip Kotler’in 
yer aldığı oturum, zirvenin en dikkat çeken 
oturumları arasında yer aldı. 

Time dergisinin “Dünyanın En Etkili 100 İn-
sanı” listesine adını yazdırmış “Marka Da-
hisi”, yazar ve danışman Martin Lindstrom, 
pazarlama & iş geliştirme stratejisti, yazar, 
girişimci ve danışman David Meerman 
Scott, ünlü yazar ve danışman Nir Eyal, dün-
yaca ünlü yazar ve yeşil pazarlama gurusu 
John Grant ve ödüllü yazar Amin Maalouf 
gibi isimler ise zirvenin diğer önemli ve dik-
kat çeken konuklarından oldu. 

Toplamda 190’dan fazla ünlü konuşmacının 
bulunduğu zirveye ülkemizden de değerli 
CEO’lar, yönetim kurulu başkanları, üst dü-
zey yöneticiler, pazarlama sektörü liderleri, 
sektör çalışan ve paydaşları, akademisyen-
ler ve fikir önderleri katıldı. Uluslararası viz-
yon, liderlerden liderlere süzülmüş bilgiler 
ile liderlerden yaşanmış başarı hikâyeleri 
ve gelecek öngörülerinin buluştuğu zirve-
de, pandemi ile birlikte değişen ekonomik, 
sosyolojik, psikolojik koşullar değerlendi-
rildi. Marketing 5.0, pazarlama dünyasının 
geleceği, yeni normalde kritik başarı faktör-
leri, yeni trendler, “Lovemark” olmanın yeni 
kuralları, pazarlama liderlerinin ve ajans 
profesyonellerinin “Yeni gerçekte” değişen 
rolü, müşterilerin satın alma kararlarını na-
sıl daha iyi etkileyebiliriz, dijital gelecekte 
yaratıcı marka olma, nöromarketing, ku-

rumsal iyilik ve sürdürülebilirlik gibi birçok 
kilit konuya yer verilen zirvede, pazarlama-
da oyunun yeni kuralları belirlendi. Yerli ve 
yabancı birbirinden değerli konuşmacıların 
başarılı marka hikâyelerini paylaşarak, pa-
zarlamanın geleceğine ışık tuttuğu Global 
Marketing Summit 2021 organizasyonunu, 
toplantı ve etkinlik sektörünün lider şirketi 
KREA M.I.C.E. üstlendi.
 
Hedeflediğimizden de fazlasını başardık

Global Marketing Summit 2021’i düzenler-
ken, ürününe, hizmetine “Gönülden bağlı” 
her marka yöneticisinin, her pazarlama lide-
rinin, her ajans çalışanın; 360 derece pazarla-
ma planını halen “Camdan cama” yaptığı bu 
ortamda, süzülmüş bilgiye, tecrübeye, farklı 
görüş açısına her zamankinden daha fazla 
ihtiyacı olduğundan yola çıktıklarını ifade 
eden KREA M.I.C.E.’ın kurucusu Seda Mız-
raklı Ferik, “Pazarlama sektörünün en büyük 
buluşması olarak tarif ettiğimiz zirvemizde 4 
gün boyunca pazarlama dünyasının duayen 
isimlerini ağırladık ve pazarlamanın gelece-
ğine hep beraber ışık tutmaya çalıştık. Tam 
18 yıldır sektörde faaliyet gösteren bir marka 
olarak düzenlediğimiz geniş kapsamlı zirve-
lerle hedefimiz, liderlerden liderlere süzül-
müş bilgiyi global olarak daha fazla lider ile 
paylaşmaktı. Anlık olarak tam 878 şehirden, 
53.392 izleyiciyi görüntülemeyi başardık. 
Zirvemizin sonuna geldiğimizde hedefledi-
ğimizden de fazlasını başardığımızı görmek 
bizi mutlu ettiği kadar gururlandırıyor. Özel 
içeriğimiz kadar içten yaklaşımımız da beğe-
ni topladı. Zirveyi izleyen ve destekleyen tüm 
kişi ve kurumlara sonsuz teşekkür ederiz. Bil-
gi paylaşınca büyür. Birlikte başardık” dedi.

4 günde on binlerce kişi izledi

4 günde on binlerce kişinin takip ettiği Glo-
bal Marketing Summit 2021, katılımcı sayısı 
ve özel konuşmacılarının statüsü ve sosyal 
medya etki alanı ile bugüne kadar yapılmış 
en geniş kapsamlı ve en üst düzey katılımlı 
uluslararası platform oldu. Zirvenin en çok 
izlenen oturumları arasında ise Philip Kotler, 
Martin Lindstrom ve Amin Maalouf’un otu-
rumları üç sırada yer aldı.
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PETROL CITY AVM İLE GÜNEYDOĞU’DAN 
YENİ BİR YILDIZ DOĞUYOR 

Güneydoğu’nun en yeni ve kapsamlı projesi 
olan Batman Petrol City AVM, merkezi ve 
havalimanına yakın konumu, 35.000 m²  ki-
ralanabilir alanı ve 30’u Batman’da ilk olmak 
üzere toplam 102 mağazasıyla 28 Ekim’de 
kapılarını ziyaretçilerine açtı. 

Hipermarket, elektronik market, çocuk 
eğlence alanları, Cinemart sinemaları ve 
toplamda 1.500 kişilik oturma kapasiteli 
yeme-içme alanına sahip Petrol City AVM, 
tüm ihtiyaçların tek seferde karşılanmasını 
sağlayacak 80 adet seçkin mağazadan olu-
şuyor. Ayrıca Petrol City, sahip olduğu 3.200 
m² ’lik yeşil teras alanıyla alışverişin yanında 
sosyalleşmeye de olanak sağlayacak bir ya-
şam merkezi olarak konumlanıyor.

Yönetim ve kiralama hizmetleri JLL Türkiye 
tarafından yürütülen Batman Petrol City 
AVM, bölgeye sağlayacağı istihdam açı-
sından da büyük önem taşıyor. JLL Türkiye 
Eş CEO’su Tarkan Ander, 82.000 m²  inşa-
at alanı üzerine kurulu olan ve 300 milyon 
TL yatırım bedeline sahip projenin, 35.000 
m²  kiralanabilir alanla bölgeye hareket ge-
tireceğini ve yaklaşık 1.500 kişiye sağlaya-
cağı istihdam imkânı ile ayrıca katma değer 
oluşturacağını ifade ediyor.

"Petrol City AVM sadece Batman'a değil, 
çevre illere de yenilik getirecek"

Çevre illerin ticaretlerinin %60’ı Batman üze-
rinden karşılanıyor ve Petrol City AVM, arazi 
konumu itibarıyla güzergâh olarak Diyarba-
kır, Bitlis, Van ve Muş yolu üzerinde bulunu-
yor. "Petrol City AVM sadece Batman'ı de-
ğil, pek çok kenti yeniliklerle buluşturacak” 
diyen JLL Türkiye Eş CEO'su Dora Şahintürk, 
komşu illerden gerçekleşecek ziyaretçi akı-
şının ekonomik olarak da olumlu etkilerinin 
kısa sürede görüleceğini belirtiyor. 
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Kiralama ve yönetimi NTS Danışmanlık, ya-
tırımı Aytimur Saat Optik İnş. Nak. San. ve 
Tic. Ltd. Şti tarafından gerçekleştirilen Safir-
mall, Mardin’in Nusaybin ilçesinde merkezi 
bir konumunda şehrin tam ortasında ve en 
yoğun caddesi olan Lozan Caddesi'nde yer 
almaktadır.

LCWaikiki, Migros gibi ulusal markaların yer 
aldığı Safirmall Alışveriş Merkezi 81 ilde yer 
alan sektör liderlerinden Gratis markasını 
da bünyesine katarak bölgenin ihtiyaçlarını 
karşılarken, bulunduğu lokasyon ve oluştu-

rulan marka karması ile yerli ziyaretçi ilgisi-
nin yanı sıra yabancı ziyaretçi gruplarının da 
yoğun ilgisini görmektedir. 

Nusaybin, Suriye sınır kapısı ve çevre ilde-
ki Habur sınır kapısı ile uluslararası ticaret 
ilişkileri sayesinde tüm bölgenin parlayan 
ticaret yeridir. Ayrıca ilçede inşaatı bitmiş 
durumda olan Suriye transit geçiş hudut 
kapısı bu ticareti bir üst seviyeye çıkartacak-
tır. Safirmall bölgenin alışveriş alışkanlıkla-
rını değiştirmek, geliştirmek ve bunun yanı 
sıra bölge halkının sosyal hayatlarına farklı 

alternatifler sunarak yaşam kalitesini artır-
mak için projelendirilmiş bir yatırımdır. 

SAFİRMALL AVM

Şehre ve bölgeye yenilik katan, modadan 
alışverişe, alışverişten eğlenceye, eğlen-
ceden lezzete kadar tüm ihtiyaçları su-
nabilen, ziyaretçilerinin istedikleri her an 
güvenle alışveriş yapıp, son moda ürünleri 
yakından takip edebilecekleri, yemek yi-
yip hoş vakit geçirebilecekleri yeni sosyal 
alanları ile ziyaretçilerini bekliyor.

GRATİS NUSAYBİN’İN İLK ALIŞVERİŞ MERKEZİ 
SAFİRMALL‘DE YERİNİ ALDI 

PETROL CITY AVM İLE GÜNEYDOĞU’DAN 
YENİ BİR YILDIZ DOĞUYOR 
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SEKTÖRE YÖN VEREN İLKLERİN ÖNCÜSÜ TEPE EMLAK YATIRIM 
25 YAŞINDA

Türkiye’nin AVM yolculuğunda pek 
çok ilkler ve renovasyon projele-
riyle yer alan, organize perakende 
sektörünün köklü şirketlerinden 

Tepe Emlak Yatırım 25’inci yılını geride 
bıraktı. Önümüzdeki dönem hedeflerini 
açıklayan Tepe Emlak Yatırım A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Hayal Olcay, “25 yıllık bilgi 
birikimi ve tecrübemizle Türkiye’nin farklı 
illerindeki AVM, karma projeler ve ticari 
alanların yönetim ve kiralama hizmetlerine 
yoğunlaşacak, renovasyon projelerine ve 
AVM’lerimize yeni fonksiyonlar eklemeye 
odaklanacağız” dedi.  
  
25 yıldır gerçekleştirdiği projelerle birçok 
ilke imza atan, deneyimli kadrosuyla alışve-
riş merkezi ve ticari alanlarda sürdürdüğü 
yönetim, kiralama ve konsept danışmanlığı 
hizmetlerini başarıyla gerçekleştiren Tepe 
Emlak Yatırım A.Ş.’nin çeyrek asrı geride 
bırakmanın gururunu yaşadığı 25’inci yıl 
özel davetinde, Bilkent Holding’in üst dü-
zey yöneticilerinin yanı sıra grup şirketleri-
nin genel müdürleri ve Tepe Emlak Yatırım 
paydaşları Bilkent Otel’de bir araya geldi. 
 
Türkiye’deki AVM tarihinin çok büyük bir 
bölümüne tanıklık eden şirketin, 25 yıldır 
ülke ekonomisine katkı sunan sektörün 
önde gelen şirketleri arasında yer aldığını 
belirten Tepe Emlak Yatırım A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Hayal Olcay: “Bilkent Hol-
ding çatısı altında, organize perakende 
sektöründe ilkleri başarmış ve birçok ba-
şarılı projeye imza atmış olmanın gururuy-
la çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alışveriş 
merkezi ve ticari alanlarda sürdürdüğümüz 
yönetim, kiralama ve konsept danışmanlığı 
hizmetlerinde strateji odaklı düşünüp, fark 
yaratmayı amaçlıyoruz. Hizmet verdiğimiz 
bütün alanlarda gerek kurumsal yapımız 
gerekse bağlı bulunduğumuz holding 
şirketlerinin sağladığı sinerjiyi avantaja 
dönüştürerek, yarattığımız çözümlerle ça-
lıştığımız markalara değer katmanın yanı 
sıra birçok kişiye de istihdam imkânı yara-
tıyoruz. Alanında uzman kadromuzla AVM 
yatırımları, yönetimi ve proje danışmanlığı 
konularında sektördeki ve dünyadaki ge-
lişmeleri yakından takip ediyor, çevreye ve 
insana saygı odaklı, yeni ve uygulanmamış 
fikirlerle projelerimizde fark yaratıyor ve 
öncülük ediyoruz” dedi.
 
25 yıllık bilgi birikimi ve tecrübenin başarısı

Tepe Emlak Yatırım olarak bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da sektörde fark 
yaratacak ilkleri hayata geçirmeye devam 
edeceklerini belirten Hayal Olcay, “25 yılını 
geride bırakan bir şirket olarak sektöre ve 
Türkiye’ye kazandırdığımız değerler, ödül-
lerle tescillenen başarılarımız ve örnek gös-
terilen uygulamalarımızla gurur duyuyoruz. 
Bu çatı altında dolu dolu geçen 25 yıla bin-
lerce istihdam, farklı konseptlere sahip on-
larca AVM, ulusal ve uluslararası ödüller ve 
birçok başarılı proje sığdırdık, sektörün ilkle-
rini hayata geçirdik, dönüşüme ve değişime 
öncülük ettik. 2002 yılında açılan ve İstan-
bul’un ilk temalı AVM’si olan Tepe Nautilus, 
Avrupa ve Anadolu Yakası’nın bağlantı nok-
tası oldu. 1998 yılından beri hizmet veren, 
Ankara’nın ilk alışveriş merkezlerinden biri 
olan, dünyanın dev markalarını Ankaralılar-
la tanıştıran Bilkent Center, geçirdiği reno-
vasyonla 2019-2020’de European Property 
Awards’da En Başarılı Yenileme ve Pera-
kende Mimarisi Ödülü ve 2020 Globale RLI 
En İyi Alışveriş Merkezi Renovasyonu Ödü-

lü’ne layık görüldü. 2015’te Bilkent Center 
bünyesinde yaklaşık 7000 m²’de yer alan 
Ankara’nın ilk gastronomi merkezi Bilkent 
Station gerçekleştirilen dönüşümle herkesin 
beğenisini kazandı. Yine Ankara’daki ilk açık 
hava konseptli buluşma noktası Tepe Prime 
Avenue bu yıl 10’uncu yaşını kutladı. İnsan-
ların güvenle, keyifle yaşamlarının bir parça-
sı olan mekânlar yaratmış olmak gerçekten 
hepimizi çok gururlandırıyor” diye konuştu. 
 
“Daha ileriye, en iyiye”
 
Hayal Olcay, alışveriş merkezleri ve ticari 
alanlarda sürdürdükleri yönetim, kiralama 
ve konsept danışmanlığı hizmetlerinde, de-
ğişen dünyanın tercihlerine uygun strateji-
lerle ve yenilikçi fikirlerle 25 yıllık tecrübeyi 
avantaja dönüştürdüklerini belirterek, şöyle 
devam etti: “Alanında uzman kadromuzla 
sektördeki gelişmeleri yakından takip edi-
yor, yarattığımız çözümlerle yaşama ve mar-
kalara değer katıyoruz. Bilkent Holding’e ait 
grup şirketleriyle sağladığımız sinerji ise 

Hayal OlcayHayal Olcay
Tepe Emlak Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıTepe Emlak Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
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bu yolculukta her zaman bize güç katıyor. 
Yüzyılın olayı olarak nitelendirebileceğimiz 
pandemi süreciyle birlikte dünya değişirken 
yaşamlarımızda ve alışkanlıklarımızda yeni 
bir dönem başladı. Pandeminin getirdiği 
öğretilerle beraber, sektörümüzün içinde 
bulunduğu değişim süreci ivme kazandı. Bu 
dönemde değişen koşullarla birlikte zor-
laşan ticari hayatta öncelikle şirketimizi en 
az kayıp yaşatarak koruyabilmek için hızlı 
tedbirler aldık. En önemlisi de bu dönem-
de paydaşlarımızla birlikte uyumlu, yakın ve 
şeffaf iletişim sağlayarak bağlarımızı daha 
da güçlendirdik. ‘Daha ileriye, en iyiye’ fel-
sefesini benimseyerek, güçlü ilişkiler ve ye-
nilikçi fikirlerin geleceğe en büyük yatırım 
olduğuna inanıyoruz.” 
 
Pandemi döneminde yatırımlara devam
 
Tepe Emlak Yatırım’ın 25 yıllık dönemde 
hayata geçirdiği yeniliklerden bahseden 
Genel Müdür Deniz Bozan, “25 yıldır gücü-
müzü köklerimizden alarak, çizgimizden hiç 
ayrılmadan, sürdürülebilir başarıya odakla-
narak yolumuza devam etmenin coşku ve 
gururunu yaşıyoruz. Bilkent Center, Tepe 
Nautilus, Tepe Prime, 365 AVM, Park Ah-
latlıbel’de başarı ve yeniliklerle dolu yöne-
timimiz devam ederken, son 1 yıl içinde İş 
GYO adına Ege Perla’nın yönetimi, İş Port-

föy Yatırım adına Manzara Adalar ve ayrıca 
İDO İstanbul Deniz Otobüsleri terminal ve 
gemilerindeki ticari alanlarının kiralanması 
da hizmet ağımıza eklendi. Alışveriş merke-
zi sektöründe, yaşadığımız salgın öncesin-
de de değişim, dönüşüm, renovasyonlar ön 
plana çıkmaktayken, salgınla birlikte bu dö-
nüşümler hız kazandı. Bu dönemde maliyet 
odaklı yönetim önceliklerimizin en üstünde 
yer alırken bir yandan değişen alışveriş alış-
kanlıklarına uyum sağlamaya, bir yandan da 
daha fazla temiz havada, daha keyifli vakit 
geçirmek için deneyim alanlarına da yer 
verecek şekilde fonksiyon değişikliklerine 
odaklandık. Anadolu Yakası’nın kalbinde, 
keyifli bir buluşma noktası olan Nautilus 
Meydan, yeşillikler içinde günün her saati 
temiz hava alarak keyifli zaman geçirilebi-
lecek Tepe Teras, Ankara Sanat Tiyatrosu ile 
birlikte perdelerini açan Bilkent Sahne bu 
dönüşümde en keyifli örneklerimiz. Yaşam 
merkezlerine dönüşen alışveriş merkezle-
rimizde, ziyaretçilerimizin her özel gününe 
tanıklık ediyor, mutluluklarına ortak oluyo-
ruz. Her yaşa uygun etkinliklerimizle, sanat 
ve kahve festivallerimizle alışkanlıklarının, 
hayatlarının bir parçası olmak bizi de mutlu 
ediyor” dedi. 
 
Başarımızı dinamik ve tecrübeli ekimize 
borçluyuz

Konuşmasında 25 yıllık başarının arkasında 
büyük ve güçlü bir ekibin yer aldığını belir-
ten Deniz Bozan, şöyle konuştu: “Önümüz-
deki dönemde de trendlere uyum sağlayan 
yeniliklerimiz, aramıza katılacak yeni marka-
lar, güçlü iş birlikleri ve Bilkent Holding grup 
şirketlerimizle 'birlikte' yaratacağımız sinerji 
ile alışveriş merkezi kiralama ve yönetimin-
deki başarılarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. 
Çalışma hayatında bugün en çok dijitalleş-
me, inovasyon, sinerji, iş birlikleri, sürdürü-
lebilirlik, çeviklik ve yılmazlık gibi kavram-
lar öne çıkarken, aslında organizasyonların 
gücünü belirleyen ekiplerimizin gücü. Bizi 
bugünlere taşıyan bu güzel aileye, bu başa-
rıların arkasındaki dinamik ve tecrübeli eki-
bimize özellikle teşekkür ediyorum.”
 
Ulaşılması zor alanlar ecoDrone’larla bin-
lerce tohumla buluşacak
 
Tepe Emlak Yatırım’ın sürdürülebilirlik ilkesi 
doğrultusunda pek çok projeye hayat ver-
diğini belirten Deniz Bozan, “Bu doğrultuda 
şirketimizin kuruluş yıl dönümünde doğayı 
korumaya yönelik farkındalık yaratma ama-
cıyla çok değerli bir çalışma gerçekleştirece-
ğiz. Ecording ile yaptığımız iş birliği çerçeve-
sinde ulaşılması zor alanlarda insansız hava 
araçları ecoDrone’larla binlerce tohum topu 
atışı gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu. 
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İŞ Gıda çatısı altında hizmet veren KFC Tür-
kiye, çevreye ve geleceğe katkıda buluna-
cak yeni projesi ile sürdürülebilir bir gelecek 
için İstanbul Anadolu Yakası’nda belirlediği 
pilot bölgede bisikletli kurye hizmetine baş-
ladı. Projeyle birlikte KFC Türkiye, bisikletli 
kurye modelini hayata geçiren ilk hızlı servis 
restoran markası oldu.

Türkiye’yi eşsiz lezzetleriyle buluşturan KFC, 
pilot olarak seçilen üç restoranda bisikletli 
kurye ile paket servis hizmeti vermeye baş-
ladı. Bu uygulama ile Türkiye’de hızlı servis 
restoran sektöründe bir ilke imza atan KFC, 
2017 yılında kurulan Bizero ile yürüttüğü iş 
birliği çerçevesinde bisiklet kurye servisinin 
yıl sonuna kadar daha yaygın hale gelmesi 
için çalışmalarını sürdürüyor.

KFC Türkiye ve Bizero’nun ortak hayata ge-
çirdiği projede şu anda 30 bisikletli kurye 
bulunurken, yıl sonuna kadar bu rakamın 
100’e ulaşması ve kullanılan restoran sayı-
sının artırılması hedefleniyor. 

Bisikletli kurye modeli verimlilik açısından 
motokuryeler ile aynı seviyede performans 
gösterirken, servis kalitesi anlamında öne 
çıkıyor. Çok yakın zamanda tüm kâğıt am-
balajlarını kontrollü kaynaklardan elde edi-
len FSC sertifikalı ürünlerle değiştirerek, ge-
lecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak 
için adım atan KFC Türkiye, bisikletli kurye 
modeli ile çevre dostu yatırımlarını sürdü-
rüyor. 

KFC TÜRKİYE’DE 
BİSİKLETLİ KURYE 
DÖNEMİ BAŞLADI

VAKKO, YİNE YENİ YENİDEN İZMİR’DE
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VAKKO, YİNE YENİ YENİDEN İZMİR’DE
 

Vakko, Vakko Couture, Vakko Wedding, 
Vakko Shoes&Bag, Vakko L’Atelier, 
V2K Designers ve Vakkorama İzmir İstin-
yepark AVM bünyesinde Vakko dostları ile 
buluşuyor. 

‘Moda Vakko’dur mottosuyla Vakko, yeni ve 
yenilenen mağazalarıyla alışverişin ötesinde 
bir deneyim sunmaya devam ediyor. Vakko, 
yaşam stilini tamamlayan koleksiyonlarını ve 
imza tasarımlarını İzmir’de açılan İstinyepark 
AVM’ye taşıyor. Vakko İstinyepark, tasarım-
sal, görsel ve sosyal özellikleriyle de misafir-
lerine özel bir ortam sağlıyor.
 
Özenli ve şık tasarımı, ferah ve her detayı in-
celikle düşünülmüş, Fransız tasarımcılar ta-
rafından dizayn edilmiş mimari unsurlarıyla 

İzmir’de açılan mağaza, 2 bin 370 metreka-
relik alana sahip. 
 
Vakko yeni mağazasında özel kumaş seçe-
nekleri, yeni dönemin tasarım unsurlarıyla 
bir araya gelerek, en iyi dikiş detayları ve 
üretim süreçlerinin ardından Vakko dostları 
ile buluşuyor. Vakko kadın, erkek, Shoes&-
Bag, couture, eşarp ve monogram koleksi-
yonları yer alıyor. Multibrand mağazacılık 
anlayışıyla dünyanın en ünlü markalarının 
özel seçkilerini de bünyesinde bulunduru-
yor. 
 
Kurulduğu günden beri sokak modasının 
life style’ını en iyi şekilde temsil eden dün-
yanın en özel designer markalarının bir ara-
da sunulduğu V2K Designers dünyanın her 
yerinden çok özel markalarına ev sahipliği 
yapıyor. Birçok genç V2K koleksiyonunu as-
kıya çıktığı anda tüketiyor.
 
Vakko Home, mekânlarda (ev, ofis, tekne) 
dekorasyona dair özenli seçilen tasarımları 
Vakko dostlarıyla buluşturuyor.
 
Vakko’nun özel tasarımlarının yanı sıra kış 
sezonunun ruhunu ısıtan, çarpıcı koleksi-
yonlar, çevre duyarlılığıyla hayata geçirilen 
geri dönüşümlü ve ileri dönüşümlü tasarım-
lar da yeni mağazanın öne çıkan koleksi-
yonları arasında bulunuyor. 
 
Vakko L’Atelier dünyası 

Vakko şıklığının lezzet ile bir araya geldiği 
Chocolate, Patisserie, Bistrot, Ice Cream ve 
Delight tatlarının buluştuğu Vakko L’Atelier 

de İzmir’deki Vakko dostlarıyla buluşuyor. 
Fransız mutfağını ve dünya lezzetlerini şık 
ve özenli sunumlarıyla buluşturan Vakko 
L’Atelier konsept menüsü, öğlen ve akşam 
yemeklerine sofistike yorumlar katıyor. 
Fransız pastacılık sanatını Vakko dünya-
sında bir araya getiren Vakko Patisserie’de 
Michelin yıldızlı şeflerin danışmanlığında 
hazırlanan dünya lezzetlerinden seçkilerin 
yanı sıra Fransız patisserie’lerinin couture 
pastaları da yeni açılacak mağazanın misa-
firlerini bekliyor. 

  
Genç ve genç yaşayanların adresi: Vak-
korama
 
Moda, sanat, spor ve müziği simgeleyen, 
genç yaşayan Vakkorama, İzmirlilerle buluş-
maya hazırlanıyor. Şehirdeki yeni adresinde 
Vakkorama, yeni mağazasında en güncel ta-
sarımlarını moda severlere sunuyor. Gençler 
daima Vakkorama’ya yenilikleri takip etme-
ye, dünyada ne yükselmişse anı anına orada 
görebilmeye, en yeni müziği dinlemeye ve 
keşfetmeye geliyor. 
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EYLÜL 2021 DÖNEMİNDE AVM’LERİN METREKARE VERİMLİLİK ENDEKSİ, BİR ÖNCEKİ 
YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 64,5 ARTTI

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin 
Eylül ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, Eylül 2021 döneminde, bir önceki yılın aynı ayı ile 
karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 64,5 oranında artarak 482 puana yükseldi.

Eylül 2021 döneminde metrekare verimlilik endeksi, Ağustos 2021 dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendi-
ğinde yüzde 3,0 oranında azalarak 482 puana gerilemiştir.

AVM Endeksi verileri üçüncü çeyrek bazında geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreği ile karşılaştırıldığında yüzde 72,4 oranında artış göstererek 
2021 üçüncü çeyrek döneminde 493 puana yükseldi.
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AVM’lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Eylül 2021’de İstanbul’da

2.290 TL, Anadolu’da 1.533 TL olarak gerçekleşmiştir. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Ağustos 2021’de 1.836 TL olarak gerçekleş-
miştir.

Çeyrek bazlı m2 başına düşen cirolarda üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan 
incelendiğinde yüzde 72,2’lik bir artış yaşanmıştır. 2021 yılı 3. çeyrekte metrekare verimliliği 1.939 TL şeklinde gerçekleşmiştir.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki, giyim kategorisinde yüzde 92,0, yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 85,4, ayak-
kabı kategorisinde 81,0, hipermarket kategorisinde yüzde 54,4, diğer kategorisinde yüzde 50,9 ve teknoloji kategorisinde yüzde 6,2’lik bir 
artış yaşandığı görülmektedir.

Eylül 2021 dönemi, Ağustos 2021 dönemi ile karşılaştırıldığında ise teknoloji kategorisinde yüzde 0,6,’lık bir artış yaşanırken, hipermarket 
kategorisinde yüzde  0,9, giyim kategorisinde yüzde 1,2, ayakkabı kategorisinde yüzde 4,8, yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 6,9 ve diğer 
kategorisinde yüzde 9,4’lük bir azalış yaşandığı görülmektedir.

Ziyaret Sayısı Endeksi

Eylül 2021 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 29,1’lik bir artış ile 71 puana yükselmiştir.

Eylül 2021 döneminde ziyaret sayısı endeksi bir önceki ay Ağustos 2021 ile karşılaştırıldığında da yüzde 4,1 oranında bir azalış olduğu göz-
lemlendi.

Ziyaret sayısı endeksinde üçüncü çeyrek bazında geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 31,2’lik bir artış olduğu gözlem-
lenmiştir.
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60 MİLYON TL’LİK YATIRIM İLE HAYATA GEÇEN BEYMEN İSTİNYEPARK 
İZMİR MODANIN ÖTESİNDE BENZERSİZ BİR DENEYİM SUNUYOR

Yarım asırdır Türkiye moda sektörünün yanı 
sıra dünya lüks perakende sektörünün de 
öncüleri arasında yer alan BEYMEN, İzmir ve 
Ege mimarisinden, kültüründen, tarihinden 
ve doğasından ilhamla tasarladığı yeni ami-
ral mağazası BEYMEN İstinyePark İzmir ile 
yaratıcı ve ayrıcalıklı bir dünyanın kapılarını 
araladı. 

Ödüllü İngiliz mimari ofisi Universal Design 
Studio tarafından projelendirilen BEYMEN 
İstinyePark İzmir, 60 Milyon TL’lik yatırımla 
hayata geçirildi. 4.000 metrekarelik alanda 
900’ü aşkın dünya markasını İzmirliler ile 
buluşturan BEYMEN İstinyePark İzmir, Zor-
lu Center ve İstinyePark İstanbul’dan sonra 
BEYMEN’in Türkiye’deki üçüncü büyük ma-
ğazası.

AVM’nin lüks markalarının bulunduğu dış 
avlusuna açılan 1.500 metrekarelik erkek 
katı, hazır giyimden ayakkabı ve çantaya 
tüm erkek kategorilerini içeriyor. AVM’den 
bağlanan alt kattaki 2.500 metrekareye 
yayılan Kadın bölümünde ise kadın hazır 
giyim, ayakkabı ve çanta kategorileri yer 
alıyor. Özel girişleriyle bağımsız birer butik 
gibi kurgulanan ve bu yönüyle İzmir’de bir 
ilk olan kozmetik ve home bölümleri de alt 
katta konumlanıyor.

Moda ve Çağdaş Sanatın Yolu BEYMEN 
İstinyePark İzmir’de Kesişiyor

BEYMEN İstinyePark İzmir, ilham veren, de-
neyimleri güçlendirerek bağ kuran, zama-
nın ruhunu yansıtan mağazacılık anlayışıyla 
moda ve çağdaş sanatın yaratıcı dünyalarını 
aynı çatı altında bir araya getiriyor. Ahmet 
Duru, Aslı Şarman, Ebru Döşekçi, Ekin Bal-
cıoğlu, Halil Vurucuoğlu, Gülden Ataman, 
Günnur Özsoy, Kirkor Sahakoğlu, Nahide 
Büyükkaymakçı, Nihat Kemankaşlı, Osman 
Dinç, Tarık Töre gibi ağırlıklı olarak Egeli, İz-
mirli çağdaş sanatçıların resimden heykele, 
video art’tan enstalasyona çok sayıda eseri, 
ayrıcalıklı BEYMEN deneyiminin bir parçası 
olarak BEYMEN İstinyePark İzmir’de sergi-
leniyor.

Ege mimarisinin kendine özgü öğelerinin 
yoğun olarak kullanıldığı BEYMEN İstinye-
Park İzmir, İzmir’in ve Ege Bölgesi’nin sem-
bollerinden olmayı hedefliyor. Mağazanın, 
AVM’nin lüks avlusuna açılan görkemli dış 
cephesi, 12 metre yüksekliğinde abidevi 
traverten üçgen sütunlardan oluşan, giriş 
aksında açılıp kenarlarda sıklaşan perde 
formundaki güçlü bir anlatımla misafirleri-
ni karşılıyor. AVM’nin iç alanına bakan di-
ğer katta ise Ege’nin kemerli mimarisinden 
esinlenen üç ana girişe sahip cephe tasa-
rımı dikkat çekiyor. İzmir’e ve Ege’ye has 
mavi tonlarının yoğun olarak kullanıldığı 
mağazanın zemin detaylarında; yüzeyiyle 
Ege denizinin dalgalı formunu anımsatan, 
nadir bulunan Azul Macaubas mermeri ile 

mozaik uygulamaları, döküm terrazzo, Ege 
yöresinde dokunan yöresel kilim ve doku-
malar sıkça karşımıza çıkıyor. Mağazada ay-
rıca, sanatçı Alev Ebüzziya’nın özel bir kilim 
koleksiyonu kullanılıyor. Mobilyalarda ise 
Universal Design Studio’nun BEYMEN İstin-
yePark İzmir’e özel tasarımlarının yanı sıra 
özellikle servis alanlarında dünyaca ünlü İs-
panyol mimar ve tasarımcı Patricia Urquiola 
gibi sektöre yön veren isimlerin tasarımları 
öne çıkıyor. 

“Yatırımlarımıza Hız Kesmeden Devam 
Ediyoruz” 

BEYMEN İstinyePark İzmir’in BEYMEN’in 
son dönemde gerçekleştirdiği en önem-
li yatırımlardan biri olduğunun altını çizen 
BEYMEN Grup CEO’su Elif Çapçı, son dönem 
yatırımları hakkında bilgi verdi. 

Çapçı, “İstanbul’da büyümesini tamamla-
dığımız Beymen Akasya mağazamızı yeni 
konseptiyle eylül ayında açtık. 2022 yılının 
ilk çeyreğinde, Türkiye’nin en büyük moda 
mağazası olan Beymen Zorlu Center’ı yakla-
şık 2.000 metrekare daha büyütüyoruz. Aynı 
dönemde, ülkemizin katma değerli projele-
rinden Galataport’ta  ikonik Beymen Galata-
port mağazamızı açacağız” dedi. 

Beymen Grup Ceo’su Elif Çapçı: “Beymen 
İstinyePark İzmir üçüncü büyük amiral 
mağazamız”

BEYMEN Grup CEO’su Elif Çapçı, “Ege Böl-
gesi’nde lüks alışverişin yeni adresi olan 
İstinyePark İzmir, uzun zamandır hem İz-
mirlilerin hem de bizim heyecanla bekle-
diğimiz, ülkemizin katma değerli muazzam 
projelerinden biri. BEYMEN İstinyePark İz-
mir’i 60 Milyon TL’lik bir yatırım ile hayata 
geçiriyoruz. BEYMEN olarak Türkiye’deki 
üçüncü büyük amiral mağazamızı bu özel 
proje dahilinde var etmekten mutluluk du-
yuyoruz. BEYMEN İstinyePark İzmir ile ayrı-
calıklı BEYMEN deneyimini bir üst seviyeye 
taşımayı amaçlıyoruz. Moda ve sanatın ya-
ratıcı dünyalarını harmanlayan özel konsep-
ti; İzmir’in ve Ege’nin mimarisinden, tarihi ve 
kültürel değerlerinden ilham alan karakte-
ristik özellikleriyle BEYMEN İstinyePark İz-
mir’in bölgenin ikonik sembollerinden biri 
olacağına inanıyorum. Farklı kategorilerdeki 
geniş ürün seçkisi, exclusive deneyimleri, ev 
sahipliği yapacağı özel etkinliklerle yerli ve 
yabancı misafirlerin yeni buluşma noktası 
olacak” şeklinde konuştu. 

Elif ÇapçıElif Çapçı
BEYMEN Grup CEO’su BEYMEN Grup CEO’su 
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Kayıp Tanrılar Ülkesi
Yazar: Ahmet Ümit

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı: 504

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

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

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

“O yüzden unuttuk dediğiniz 
yerden başlayacağım. Unutmanın 
bedelini ödeyecek unutanlar. 
Cezaların en şiddetlisiyle 
ödüllendirilecek saygısızlık 
yapanlar, kalbi yerinden çıkarılacak 
beni kalbinden çıkaranların, 
yüzlerinin derisi yüzülecek benden 
yüz çevirenlerin…”
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TÜRKİYE İŞ BANKASI MÜZESİ’NİN YENİ SERGİSİ 
“BİR ASRIN ARDINDAN”

Müze, “Bir Asrın Ardından/Cepheler, İn-
sanlar ve Büyük Zafer” sergisiyle Milli Mü-
cadele destanını hafızalarımızda yeniden 
canlandırıyor. 250’yi aşkın İstiklal Madalya-
sı’nın da bir arada sunulduğu sergi, bir yıl 
boyunca ücretsiz gezilebilecek. 

Atatürk’ün Samsun’a çıkışının yüzüncü 
yılında açılan ve büyük ilgi gören İstiklal 
Sergisi’ni İzmir’e uğurlayan Türkiye İş Ban-
kası Müzesi, yeni sergisi “Bir Asrın Ardın-
dan/Cepheler, İnsanlar ve Büyük Zafer”i 28 
Ekim’de ziyarete açtı. 

Cephelerde Kurtuluş Savaşı’nın kaderini 
belirleyen aşamaların yanı sıra Anado-
lu’nun isimsiz kahramanlarına da özel yer 
ayıran sergi, farklı koleksiyonlardan der-
lenen eserlerle bir asrın ardından bu özel 
dönemi yakından hissetme imkânı sağlı-
yor. Harp sahalarında bulunan mühimmat 
parçaları, silahlar, kılıçlar, sıhhi malzeme, 
pusula, dürbün, telgraf, harita ve benzeri 
objeleri ile çok sayıda fotoğraf ve filmin 
yer aldığı sergi, binden fazla parçadan olu-
şuyor. 

“İstiklal Madalyaları için özel bir bölüm 
ayrıldı”

Büyük Taarruz ve Başkumandanlık Meydan 
Muharebesi’nin 100. yıl dönümüne yakla-
şırken, Kurtuluş Savaşı cephelerine daha 
yakından bakan sergi ile Türkiye Cumhu-
riyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık mü-
cadelesinin kahramanları da anılıyor. Sergi 
kapsamında, İstiklal Madalyası mirasçıla-
rına aile büyüklerinin madalyalarının yanı 
sıra fotoğraf, belge, obje gibi yadigârların 
ödünç verilmesi için bir çağrı yapıldı. Bü-
yük ilgi gören çağrı sonucunda aileler, ko-
leksiyonerler ve müzeler tarafından ödünç 
verilen 250’yi aşkın madalyanın yanı sıra 
pek çok yadigâr, müzede özel bir alanda 
ziyaretçilerin izlenimine sunuluyor. Ödünç 
verilen madalyalar arasında İsmet İnönü ile 
İş Bankası’nın Kurucu Genel Müdürü Celal 
Bayar’ın İstiklal Madalyaları da yer alıyor. 

“Büyük Zafer’e giden yolda önemli kilo-
metre taşlarını ortaya koyuyor” 
 
Müzede, İş Bankası Kurumsal İletişim Ko-
ordinatörü Suat Sözen, İş Sanat Genel Mü-
dürü Zuhal Üreten, serginin küratörü İz-
zeddin Çalışlar ve sergi danışmanları Prof. 
Dr. Mesut Uyar ile Dr. Selim Erdoğan’ın ka-
tılımıyla basın mensupları için bir ön gös-

terim düzenlendi.   

Suat Sözen, ön gösterimde yaptığı konuş-
mada, “İstiklal” sergisini Milli Mücadele’nin 
başlangıcının 100. yılı olan 2019’da İstan-
bul’da Türkiye İş Bankası Müzesi’nde, daha 
sonra Ankara’daki İktisadi Bağımsızlık Mü-
zesi’nde, bu yıl da İzmir’de açtıklarını hatır-
lattı.  
 
Bugüne kadar 2 milyona yakın ziyaretçiye 
ev sahipliği yapan Türkiye İş Bankası Mü-
zesi’nde pek çok sergi gerçekleştirdiklerini 
ifade eden Sözen, “Büyük Zafer’e giden yol-
da önemli kilometre taşlarını çarpıcı bir şe-
kilde ortaya koyan bir sergiyi daha ziyarete 
açmaktan gurur duyuyoruz. Herkesin hafı-
zasında Milli Mücadele’nin, bu ülkenin nasıl 
büyük fedakârlıklarla ve zorluklarla kuruldu-
ğunun yeniden canlanacağına inanıyorum. 
Milli Mücadele’nin isimsiz kahramanlarını 
anmamıza vesile olan, aile yadigârlarını 
büyük bir teveccüh göstererek müzemize 
ödünç veren tüm aile fertlerini sevgi ve say-
gıyla selamlıyorum” dedi. 
 
Aileler tarafından 250’yi aşkın madal-
ya, 600’e yakın obje, fotoğraf ve belgenin 
sergi için ödünç verildiğini belirten Sözen, 

“Ödünç madalya verilmesiyle ilgili devam 
eden yoğun bir talep var. Bundan sonra 
gelecek madalyaları da mekân elverdiği 
ölçüde sergimize eklemeye gayret edece-
ğiz. İstanbul’dan Çanakkale’ye Bursa’dan 
Konya’ya tüm ülkemizden gördüğümüz bu 
teveccühü, Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün askeri zaferlerin ancak iktisadi 
zaferler ile taçlandırılırsa tam bağımsızlığın 
kazanılacağı vizyonu ile kurulan İş Banka-
sı’na duyulan güvenin bir simgesi olarak 
değerlendiriyoruz” diye konuştu.  
 
Müzeye bağışlanan madalyalar
 
İstiklal Sergisi sırasında, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde Cumhuriyet’in ilan edil-
diği ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk 

Suat SözenSuat Sözen
İş Bankası Kurumsal İletişimİş Bankası Kurumsal İletişim
Koordinatörü Koordinatörü 
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TÜRKİYE İŞ BANKASI MÜZESİ’NİN YENİ SERGİSİ 
“BİR ASRIN ARDINDAN”

Cumhurbaşkanı seçildiği oturumu yöne-
ten Meclis Başkanvekili merhum Abdullah 
İsmet Eker’in kızı Mucizat Eker Divringi, 
babasının İstiklal Madalyası’nı Türkiye 
İş Bankası Müzesi’ne bağışlamıştı. Daha 
sonra Çanakkale Savaşı, Sakarya Meydan 
Muharebesi ile Kurtuluş Savaşı ve 2. Dün-
ya Savaşı’nda farklı cephelerde mücadele 
eden; ayrıca Türkiye İş Bankası’nda 20 yılı 
aşkın süre görev yapan Osman Nuri Oral’ın 
torunu Rengin Karan da dedesinin İstiklal 
Madalyası’nı müzeye bağışlamıştı. Bu ba-
ğışların pekiştirdiği ilhamla, “Bir Asrın Ar-
dından” sergisinin ana bölümlerinden biri 
Milli Mücadele’nin kahramanlarını anmak 
için ayrıldı.
 
Yapılan çağrı sonucunda müzeye, ülkemi-
zin dört bir yanından ödünç verilen 251 
adet İstiklal Madalyası’nın yanı sıra oriji-
nal madalya beratları, fotoğraflar, kimlik 
kartları, anı defterleri ve kılıç, kama gibi 
muharebe eşyaları da sergilenmek üzere 
teslim edildi. Sergi hazırlık sürecinde ma-
dalya sahiplerinden Özden Engin dedesin-
den, Muammer Eryılmaz ise babasından 
kendisine miras kalan İstiklal Madalyası’nı 
Türkiye İş Bankası Müzesi’ne bağışlamaya 
karar verdi. 

Türkiye İş Bankası Müzesi’ne 4 madalya 
da kalıcı olarak emanet edildi.   
 
Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası 
Müzesi’nde açılan sergi, 28 Ekim 2021’den 
itibaren bir yıl boyunca ücretsiz olarak zi-
yaret edilebilecek. Müze, pazartesi hariç 
her gün 10.00-17.00 saatleri arasında hiz-
met veriyor. 



Fırat ÇAPKIN
Eğitmen I Yazar I Konuşmacı

ZITLARIN BİRLİKTELİĞİ
“AVANTAJLAR VE DEZAVANTAJLAR”

Bu konu başlığı sizlerin de tahmin edeceği 
gibi çok uzun süre tartışılabilir. Başlık olarak 
çok güzel, tam da bize göre bir başlık. Konu 
olarak, ülkemizde hemen hemen herkesin 
de uzman olduğu bir konu. Bu konuyu de-
rinlemesine incelemekten ziyade, krizlere 
karşı farklı birkaç yaklaşımı sizlerle paylaş-
mak istiyorum. 

Benim babaannem 1922 doğumlu. Eski top-
rak derler O ve O’nun gibilere. Tam 98 ya-
şında geçen sene aramızdan ayrıldı. O çok 
dinç, aklı başında, kitap okur, dantel örer ve 
haberleri takip ederdi. 

Bir gün evde yine ekonomi haberlerini izli-
yorum. Şöyle bir başlık geçti ekranda: “Tüm 
dünyayı çok büyük ekonomik bir kriz bek-
liyor! Bu kriz gelişmekte olan ülkeleri çok 
olumsuz etkileyecek!” gibi bir sürü tatsız 
haberler veriliyor. 

Döndüm ve sordum: “Babaanne, ne dü-
şünüyorsun bu kriz hakkında?” 

Cevap geldi: “Kriz, özellikle Türkiye için ‘Ata 
Sporu’ Fırat” dedi. “Benim gençliğimde de 
kriz vardı, şimdi de var. Krizler iyidir, uyanık 
tutar insanı” dedi. Ve sonrasındaki sohbet 
daha da ilgimi çekti. 

“Sana bir tavsiyem var Fırat. Sadece krize 
odaklanma, krizin avantajları da var!” deyin-
ce, iş dünyasında patronlar ve yöneticilerle 
yaptığım çalışmalar aklıma geldi. 

Kriz ile ilgili ilk haber geldiğinde, özellikle 
iş dünyası hemen frene basıyor, yatırımları 
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durduruyor, çalışanları ile yollarını ayırıyor. 
Hatta bazıları daha farklı tutumlar sergileye-
rek işlerini başka ülkelere taşıyorlar. 

Müşterilerimden bazıları 12 yıl önce başka 
ülkelerde iş yapmak üzere her şeyi, hedef-
ledikleri ülkelere taşıdılar. İlk başlangıçta 
çok avantajlı görünen bütün yönetsel ve 

ekonomik tablolar, 5 yıl dolmak üzereyken, 
tam tersi oldu. Her şeyi orada bırakıp, geri 
gelmek durumunda kaldılar. Kazanç/kayıp 
analizi konusunda ise çok da ilk başlarda 
pek de şeffaf davranmadılar. Yani, bir nokta-
da kriz var diye başka ülkeye gittiler. Orada 
da kriz var diye toparlanıp geri geldiler. Tüm 
yaşadıklarını ise tecrübe hanesine eklediler. 

Kimileri öngörü yeteneklerini geliştirdiler. 
Kimileri ise kaybettiler bu oyunu.

Kriz söz konusu olduğunda ayrılmaz 
ikili var: Avantaj & Dezavantaj. 

Bir kriz varsa ilk önce dezavantajları he-
men gündeme geliyor. Eğer formülü 
tersten okursanız o zaman da avantajları 
görebiliyorsunuz. Özellikle uzun yıllardır 
faaliyet gösteren şirketlerinizin mevcut 
durumundan belki sizler de memnun de-
ğilsiniz. 

İşte tam bu noktada şirketinizi, kendinizi, 
ekibinizi yenilemek için iyi bir fırsat yaka-
lamış olabilirsiniz. Markanızı, şirketinizi 
hatta kendinizi yeniden konumlandırıp, 
yepyeni bir yüzle iş hayatınıza devam 
edebilirsiniz. Parasal boyut mu? Biraz ke-
nara ayırdıklarınızdan bu fırsatı değerlen-
dirmek için kullanın!

2012 yılında aramızdan ayrılan dünyaca 
çok ünlü, iş dünyasının tanıdığı isimlerden 
biri olan Stephen COVEY, “Etkili İnsanların 
7 Alışkanlığı” kitabında, 7. alışkanlık ola-
rak “Baltayı bilemek”den bahsediyor.

Her gün çalışmaktan, kendimizi ve işimizi 
yenilemeye fırsat bulamıyoruz. Farklı bir 
bakış açısı ile krizlere yaklaşmayı denersek 
avantajları yakalar, yepyeni bir konumlan-
dırma ile krizleri fırsata dönüştürebiliriz.

Sevgi ve saygılarımla,
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AVRUPA’NIN EN BÜYÜK ETKİNLİĞİNDE LEAD NETWORK
 TÜRKİYE’YE İKİ ÖDÜL

   

Avrupa’nın en büyük ‘Çeşitlilik ve Kapsayı-
cılık’ etkinliği 6-7 Ekim’de 800’ü aşkın katı-
lımcıyla beşinci kez buluştu. 50 ülkeden 96 
şirket temsilcisinin katıldığı etkinlikte LEAD 
Network Türkiye iki ödül birden aldı.

Her bir bireyin ve kurumun cinsiyet eşitli-
ği kapsamında sektörde değişim yaratma 
gücünün var olduğunu anlatmak amacıyla 
bu yıl konferansın teması, “Doing Not Tr-
ying: It Starts With One” (Denemek değil 
yapmak: Bir kişiyle başlar) olarak belirlenen 
LEAD Network Global’in 10. yıl etkinliklerine 
Türkiye damga vurdu. LEAD Network Türki-
ye, Mükemmel Gönüllülük ve Outstanding 
Chapter ödülü alarak başarısını ortaya koy-
du.

Avrupa’nın en büyük çeşitlilik ve kapsayıcılık 
konferansında LEAD Network Türkiye ola-
rak LEAD Network Türkiye Başkan Yardım-
cısı, Tchibo Strateji ve Pazarlama Direktörü 
Ceyda Kaptan, “Inspire me” adlı panelde 
moderatör, LEAD Network Türkiye Yönetim 
Kurulu Üyesi, NielsenIQ Analitik Danışman-
lık Kıdemli Başkan Yardımcısı Didem Şekerel 
Erdoğan,  LEAD Network Türkiye Kurumsal 
Partnerleri Lila Group Genel Müdürü Alp 
Öğücü ve Migros–Macrocenter Satış ve Pa-
zarlama Direktörü Tülye Sekendiz’in Career 
Conversaitons panellerinde konuşmacı ola-
rak katılarak Türkiye’yi temsil etti. 

LEAD Network Türkiye Başkanı Aysun Za-
man şunları söyledi: “Her yıl tüm üyele-
rin katılımı ile gerçekleşen LEAD Network 
Global konferansı ödül töreninde bu sene 
Türkiye olarak damga vurmuş olmaktan 
çok mutlu ve gururluyuz. Emeklerimizin 
böylesine kıymetli bir ödülle taçlanması 
emsalsiz. Mükemmel Gönüllülük Ödülü bu 
yıl LEAD Network Türkiye Yönetim Kurulu 
Üyesi/Etkinlik ve İletişim Komitesi Başkanı, 
Lila Group Kurumsal İletişim Müdürü Banu 
Yaran Kılıç’ın oldu. Kendisini tebrik ediyor, 
başarılar diliyorum. Diğer ödülümüz ise 
Türkiye adına aldığımız ve geçtiğimiz sene 
de aynı ödüle layık görüldüğümüz 'Outs-
tanding Chapter' ödülü. Bu ödülü üst üste 
iki yıl almış olmak Türkiye Chapter’ının ne 
kadar istikrarlı şekilde ilerlediğini ve derne-
ğin misyonuna ne denli sahip çıktığının en 
güzel örneğidir. Bize inanan ve amacımızda 
emin adımlarla bizimle yürüyen kurumsal 
destekçilerimize, tüm gönüllülerimize tebrik 
ve teşekkürlerimi iletiyorum.”

LEAD Newtork Global’in konferansta so-
nuçlarını açıkladığı Diversity Score Card 
(Çeşitlilik Skor Kartı) Anketi'nin sonuçlarına 
göre ise bir önceki dönemine kıyasla katı-
lımcı firma sayısının 3 kat arttığı, 2019 yılı 
sektör ortalaması %34 olan skorun 2021 yılı 
sonuçlarında %35’e çıktığı paylaşılarak pe-

rakendeci, üretici kategorilerinde birinciler 
açıklandı. Üretici kategorisinde, bir önceki 
döneme göre %50 gelişme kaydeden Türki-
ye Chapter kurumsal destekçisi Lila Group, 
ilk 3’te yer aldı.

Diversity Score Card Anketi'ne dair görüşle-
rini aktaran Aysun Zaman, “Diversity Score 
Card her iki yılda bir LEAD Network Global 
tarafından düzenlenen ve sektörümüzün 
skorunu çıkaran kıymetli bir çalışma. LEAD 
Network Türkiye olarak ayrıca biz de aynı 
çalışmayı takip ediyor ve Türkiye ortalama-
sını çıkarıyoruz. İlkini 2020 yılında gerçek-
leştirdiğimiz çalışmamıza sektörümüzden 
48 firma katıldı ve sektör ortalamamız %36 
olarak çıktı yani Avrupa’nın 2021 ortalama-
sının üstünde olduğumuzu söyleyebilirim; 
ancak hala gidecek yolumuz var özellikle 
C-level’da bu oran oldukça düşüyor. 2022 
yılında LEAD Network Türkiye olarak lokal 
Diversity Score Card çalışmamızı tekrarlaya-
cağız. Sektörümüzdeki tüm firmaları kendi 
gelişim alanlarını, kendilerinin pozisyonları-
nı sektörle kıyaslayarak görmeleri açısında 
katılmaya davet etmek istiyorum. Sektörü-
müze değer katacak uygulamalara her gün 
bir yenisini katarak üyelerimizin ve kurum-
sal partnerlerimizin yanındayız, bu gelişimi 
birlikte sağlayabileceğimize inancımız tam” 
ifadelerini kullandı.

Aysun ZamanAysun Zaman
LEAD Network Türkiye Başkanı LEAD Network Türkiye Başkanı 
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Burcu Polatdemir
Aile ve Çocuk Kaygı Terapisti

Yetişkinlikteki davranışlarımızın büyük bir 
kısmının, hayatımızın ilk altı yılında oluştu-
ğunu birçoğumuz bilmekteyiz. Ailenin kötü 
bulduğu durum kötü, faydasız bulduğu 
konu faydasız, aile tarafından sevilmeyen 
kişi de çocuk için sevilmeyen kontenjanda 
çoktan yerini almış olur. Çocuk bunu bilinç-
li zihniyle yapmaz. Dış dünyadan beş duyu 
organıyla zihne alınan tüm bilgiler filtrele-
me olmaksızın bireyde düşünce, duygu ve 
davranış haline gelir ve yaşam da bireyin bu 
bildikleri doğrultusunda şekillenir. Henüz 
mantık ve muhakeme yeteneğinin oluş-
madığı bu yıllar, doğrunun ve yanlışın en 
yakınımızdaki bizi yetiştirenlerin gözünden 
öğrenildiği de yıllardır.

Bir öğretinin yanlış olduğunu onları rol mo-
del aldığımız için öğrendiğimiz gibi doğru 
olduğunu sandığımız birçok hayat dersinin 
de onların gözünden yanlışlığını tecrübe 
edişlerini görmüş oluruz. Lakin bunun fark 
edildiği süreç ise tüm bunların kaydedildi-
ği ilk altı yıl değil sonrasıdır. Ergenlik yılları, 
bireyin kendini, duygularını bununla birlikte 
hayatta hangi düşüncelerle var olduğunu 
fark ettiği zamanlardır. Artık etraftakilerle 
kendi dünyasını kıyaslamanın, bildikleriyle 
bilmediklerini eleştirmenin gücünü keşfe-
der. Sorgusuz sualsiz kabul edilen her şey 
etkisini yavaş yavaş kaybetmeye başlar 
onun dünyasında. 

Ailesinin her şeyin en doğrusunu bildiği 
yıllar geride kaldığı için ergenliğin duygu-
sal değişimiyle her bildiğini reddetme eği-
liminde olabilir. Burası ‘birey olabilmenin’ 
fark edildiği yıllardır. Çocukluk yıllarında zi-
hin haritasına aile ya da çocuğu yetiştirenler 
tarafından kaydedilen tüm bilgilerin birey 
tarafından filtreden geçirilmesi, bireye yep-
yeni bir yol oluşturur. Adeta bilgileri teyit 

eden ‘Doğru Kullanım Kılavuzu’na benzer 
bu yeni yolun yapı taşları. Yetişkinin nasıl bir 
bakış açısıyla dünyaya bakacağının ilk sin-
yallerinin de alındığı zamanlardır bahsedi-
len zaman aralığı.

Aileye karşı olumsuz ve negatif bir tepki 
varsa birey bu davranış şeklinin tam tersini 
gösterebilir. Veyahut ‘ailenin örnek çocu-
ğuysa’ kendinde köleleştirme etkisi yarat-
mış uyuşuklukla onların rızasından çıkma 
korkusuyla birebir onlar gibi davranışlar da 
sergileyebilir. Bu tamamen aileyle çocuk 
arasındaki davranış dinamiklerine bağlıdır. 
Burada önemli olan, yaş ilerledikçe alınan 
eğitim ve sosyalleşmenin etkisiyle bilişsel ve 
ruhsal gelişimi tamamlayarak, bireyin dav-
ranışlarını kendisinin kontrol edip, edeme-
diğidir. Birey, kendi bilincinin gücünü bile 
farkına varmadan ailesine tepkisel olarak da 
bazı davranışları hayat boyu devam ettiriyor 
olabilir. Ki bu davranışlar kendine zaman za-
man zarar veriyor olsa da bu devam eder.
Tüm bunlarla birlikte birey doğduğu andan 
itibaren kendini güvende hissetmek istediği 

için sorumluluğu alıp, davranışlarının altın-
da yatan nedenleri (öfkeleri, bağımlılıkları, 
duygu değişimleri, istenmeyen davranışları, 
travmaları) çözmek için adım da atabilir ya 
da onlar yokmuş gibi de davranabilir. Ta ki; 
başka bir travma tüm bu geçmişi adeta dibe 
çökmüş kumun karıştırılıp, suyu bulandır-
ması gibi kişinin hayatındaki her şeyi allak 
bullak da edebilir. 

Her şeyden önemlisi birey olmanın sorum-
luluğunu almak, bizi rahatsız eden, hayat 
kalitemizi bozan duygu, düşünce ve dav-
ranışlarımız hakkında biraz düşünebilmek; 
bunların nedenleriyle ilgili kendimizce be-
yin fırtınası yaparak yapılacaklar listesi çıka-
rabilmek, hayattaki süregelmiş birçok prob-
lemin çözümü için ilk adımı atmak olabilir. 
Başkalarına dert yanmak, şikâyet etmek, 
sorumluluğu sürekli başkalarına atarak on-
ları suçlamak sorunları çözmek yerine bireyi 
atıl, çaresiz ve etkisiz bir ruh haline sürükler. 
Böyle bir ruh hali de hiçbir sağlıklı duyguyu, 
düşünceyi ve davranışı da beraberinde ge-
tirmez zaten. 

BİREY OLMAK
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İRANLILAR VATANDAŞLIK RUSLAR TATİL İÇİN 
TÜRKİYE’DEN EV ALIYOR

   
Türkiye yabancılara ev satışında rekor üstü-
ne rekor kırıyor. Son olarak eylülde yaban-
cılara yapılan konut satışı yıllık olarak %25,8 
artışla 6 bin 630'a ulaştı. Bu veri, 2013'ten 
bu yana en iyi aylık veri oldu. Ocak-eylül dö-
neminde ise yabancılara yapılan konut satışı 
%43,2 artışla 37 bin 479'a yükseldi. Burada 
da tüm zamanların rekoru kırılırken, geçen 
yılın aynı döneminde 26 bin 165 konut ya-
bancılara satılmıştı.

İlk sırada İranlılar

Ülkelere göre ev alımı hakkında bilgi veren 
Gayrimenkul Brokeri Songül Toprak Özsan, 
“Yılın ilk 9 ayında en çok konut satışı 5 bin 
923 adetle İranlılara yapıldı. İranlıları 5 bin 
621 adetle Iraklılar, 3 bin 115 ile Ruslar, 2 
bin 89 ile Afganistan vatandaşları takip etti. 
Almanya vatandaşlarına 1.484, Kazakistanlı-
lara 1.339, Kuveytlilere 1.154, Azerbaycanlı-
lara 1.020, ABD'lilere 1.014, Yemenlilere 949, 
Filistinlilere 871, Ürdünlülere 807, Ukraynalı-
lara 790 adet konut satıldı” dedi.

Ülkelere göre değişiyor

Ülkelere göre alıcıların tercihlerinin değişti-
ğine dikkat çeken Özsan, “İlk sırada vatan-
daşlık geliyor. Çünkü yatırım yoluyla vatan-
daşlık için Türkiye’de en az 250 bin dolarlık 
gayrimenkul yatırımı yapılmalı ve bu mülk 
3 yıl boyunca satılmamalı. T.C. vatandaşlığı 
almak için gayrimenkul sahibi olanların yanı 
sıra yatırım, kısa süreli tatil, emeklilik gibi 
farklı nedenlerle gayrimenkul alan yabancı-
lar da var” diye konuştu.

Çinlilerin tercihi vize kolaylığı

Özsan yabancıların ev alma nedenleri hak-
kında ise şunları söyledi: “Ürdünlüler, Suudi 
Arabistanlılar ağırlık olarak yatırım, Ruslar 
tatil, Iraklılar ve İranlılar ise oturma izni ama-
cıyla ev alıyor. Çinliler ise Türkiye’nin Avru-
pa ve Amerika’ya erişim konusunda kolay 
vize alabilen ülkelerden olması nedeniyle 
vatandaşlık alıyor. Örneğin Çinliler bir ajans 
üzerinden Vadi İstanbul'dan 20 daire birden 
aldı. Nedeni ABD'ye gitmek… T.C. pasaportu 
olduğunda vize alabiliyorlar. Çinli ajans, 100 
daire satışı için de ön görüşme yapınca Vadi 
İstanbul'da konut fiyatları uçtu. Türkiye va-
tandaşlarının konut bulamadığı bugünlerde 
bu durum önemli bir sıkıntı yaratıyor.” 

Songül Toprak ÖzsanSongül Toprak Özsan
Gayrimenkul Brokeri Gayrimenkul Brokeri 
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Necati Ufuk Toydemir Necati Ufuk Toydemir 
Ceylan Karavil Park AVM Genel MüdürüCeylan Karavil Park AVM Genel Müdürü

İRANLILAR VATANDAŞLIK RUSLAR TATİL İÇİN 
TÜRKİYE’DEN EV ALIYOR

   

Kuşaklara göre projelerimizde değişim 
kaçınılmaz hale geldi

Türkiye’yi nüfusu bakımından incelediği-
miz zaman, genç nüfusu yoğun olan bir 
ülke karşımıza çıkıyor. Genel olarak ülkemi-
ze baktığımız zaman 40 yaşına kadar olan 
bireyler, toplam nüfusun yarısına yakın bir 
oranı oluşturmaktadır. 1960 yılından itiba-
ren X ile temsil edilmeye başlayan kuşaklar 
Y, Z, Alfa olarak devam etti. Bu kuşakların 
sırasıyla eğitim süreçlerini bitirmeleri ve iş 
hayatlarına başlamaları ile kuşaklara göre 
projelerimizde değişimler de kaçınılmaz 
hale geldi.

Z kuşağını birkaç yıl içinde iş hayatında 
göreceğiz

Y kuşağı günümüzde iş hayatına atılmış ve 
harcama yapan son kuşak olarak gözük-
mektedir. Y kuşağı derken kastım 1980-
2000 yılları arasındaki doğumlulardır. Y ku-
şağının alışveriş alışkanlıklarını hep beraber 
tecrübe ederek uyumlanma çalışmalarımızı 
yaptık. Y kuşağı uyumlanması sonrası artık 
yeni bir kuşak olarak Z kuşağını, önümüzde-
ki birkaç yıl içinde iş hayatlarına başlayarak 
karşımızda yeni harcamaya yönelen kuşak 
olarak göreceğiz.

Her kuşağın değerleri ve kodları farklı 

Her kuşakta bir önceki kuşağa göre fark-
lı değer yargıları, kültürel bakımdan farklı 
kodlar, düşünce ve bu düşüncelerinden 
meydana gelen farklı davranışları görüyo-
ruz. Bizler kuşak döngülerine rastlayan bu 

dönemlerde kuşakları, dünyayı, tüketim 
alışkanlıklarını ve tüm bunlarla bağlantılı 
olarak pazarlamayı özetle ziyaretçilerimizi 
etkileyen önemli kırılmaları büyük bir özen-
le incelemeliyiz. Yakın bir zaman içerisinde 
karşılaşacağımız ve kendilerine geleceğin 
ziyaretçileri diyebileceğimiz bu grupların 
analizini yapabilmek için temel koşul; ku-
şakların hayatı algılayış şekillerini, düşün-
celerini ve ideallerini anlamakla mümkün 
görünmektedir.

Ülkemizde alışveriş merkezlerimizin ziya-
retçilerinin geçen zamana ve yaşanan ge-

lişmelere bağlı olarak, her geçen gün daha 
farklı deneyimler kazanmak istemeleri, farklı 
pazarlama stratejileri görmek istemeleri ve 
bu isteklerinin süreçle sürekli olarak geliş-
mesi; bizlerin ziyaretçilerimizi analizimizde 
daha da hassas olmamız konusunda zorun-
lulukları da beraberinde getirmektedir. Pa-
zarlama ve halkla ilişkiler departmanlarımız 
önümüzdeki süreçte ziyaretçilerimizi temsil 
ettikleri kuşaklar üzerinden keşfetmeye ça-
lışmaya daha fazla önem verecekler; birbi-
rinden farklı geliştirdikleri bakış açıları ile 
daha farklı pazarlama stratejileri geliştirmek 
zorunda kalacaklardır. 

KUŞAKLAR 
DEĞİŞİYOR 
ALIŞVERİŞ 
MERKEZLERİ 
GELİŞİYOR
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VE FOLKART İSTANBUL’DA
   

Yapı sektöründe Türkiye’nin öncü ve lider şirketi Folkart, artık İstanbul’da. Şirketin projesi ‘Folkart Nefes 
İstanbul’ adını taşıyor.

Yapı sektöründe bugüne kadar İzmir’de 7 
milyar TL’lik yatırım değerinde, çok sayıda 
projeyi tamamlayarak sahiplerine zama-
nında teslim eden Folkart, İstanbul’a ‘Fol-
kart Nefes İstanbul’ adındaki projesiyle ilk 
önemli adımını atıyor. 

İzmir’den çıkan ‘en büyük konut ve ofis üre-
ticisi’ konumunda, sektöründe Türkiye’nin 
öncü şirketi olan Folkart, İstanbul’daki ‘Ne-
fes’ projesi dahil, şu anda 9 milyar TL yatırım 
değerinde, 8 ayrı projeyi aynı anda yürütü-
yor.

Pharmactive İlaç, Volt Motor, Volt Redük-
tör, Volt Teknoloji gibi sanayide derinleşen 
şirketleri bünyesinde barındıran Saya Grup 
iştiraki Folkart; İstanbul ile birlikte Bursa, 
Ankara, Antalya, Manisa ve Bodrum’da ya-
tırım planlıyor.

ÖNCÜ VE LİDER ŞİRKET

İmzasını attığı projelerle ulusal ve uluslara-
rası birçok ödül kazanan Folkart, İstanbul 
Büyükçekmece’de ilk projesini hayata geçi-
riyor. Folkart’ın biten ve devam eden pro-
jelerinin, toplam yatırım değeri, 16 milyar 
TL’yi buluyor. 

Şimdi de İstanbul’daki ilk projesinde müs-
takil yaşamın tüm güzellikleri, Folkart im-
zasıyla taçlanıyor. Yeni proje, ‘Folkart Nefes 
İstanbul’ adını taşıyor. “Hayat Buna Değer” 
sloganıyla; çevre dostu, en ileri teknoloji ile 
donatılmış, uluslararası standartlarda yeni 
yaşam alanlarına imza atarak, sektöründe 
öncü ve lider bir rol üstlenen Folkart, İs-
tanbul’daki ilk konut projesini, satışa sun-
du. Folkart Nefes İstanbul’da geniş bahçeli, 
özel havuzlu müstakil yaşam tarzına uygun, 
3+1’den 6+1’e kadar çeşitli alternatiflerde 
96 villa bulunuyor.

DOĞA İLE KUCAKLAŞIYOR

Geniş bahçeli, özel tasarlanmış villalardan 
oluşan Folkart Nefes İstanbul, şehrin karma-
şasından uzak, Büyükçekmece’de özgürce 
‘nefes alan bir yaşam merkezi’ olacak. Fol-
kart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, 
Folkart Nefes İstanbul’un doğadan ilham 
alan, sürdürülebilir ve lüks bir mimarinin ha-
kim olduğu, estetik çizgisi çok yüksek, tüm 
yaşam öğelerini bir araya getiren müstakil 
evlerden oluştuğunu vurguladı. Proje, özel-

likle geniş alanları ile öne çıkıyor. ‘Folkart 
Nefes İstanbul’, %80’i yeşil alandan oluşan 
123 bin metrekarelik arsada inşa ediliyor. 

‘İSTANBUL’A İLK ADIM’

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut San-
cak, Folkart Nefes İstanbul’un, ‘yedi tepe-
li şehir’ için sadece bir ilk adım olduğunu 
belirtti. Mesut Sancak, İstanbul’da konut 
üretmeye yönelik yatırımlarının devam ede-
ceğini söyledi.

Sancak, aralarında ‘Folkart Nefes İstan-
bul’un da bulunduğu 8 proje çalışmasını, 
aynı anda yürüttüklerini vurguladı. Mesut 
Sancak’ın verdiği bilgiye göre, bu 8 projenin 
toplam yatırım değeri 9 milyar TL’yi buluyor. 

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Sancak, 
bugüne kadar İzmir’de 7 milyar TL yatırım 
değerindeki çok sayıda projeyi tamamlayıp, 
ilan ettikleri tarihte, mülk sahiplerine teslim 
ettiklerini de bildirdi. 

SAYA GRUP ÜYESİ

Mesut Sancak, Folkart’ın, Pharmactive İlaç, 
Volt Motor, Volt Redüktör, Volt Teknoloji 
gibi yeni adımlarıyla, sanayide derinleşen 
Saya Grubun bir iştiraki olduğunu belirtir-
ken; şirketin İstanbul ile birlikte önümüz-
deki dönemde, özellikle Bursa, Ankara, An-
talya, Manisa ve Bodrum’da yeni yatırımlar 
planladığını söyledi. Folkart Yönetim Kurulu 

Başkanı, “Folkart Nefes İstanbul ile birlikte 
kalitemizi, güvenilirliğimizi ve projelerle öne 
çıkan yaşam anlayışını İstanbul’a taşıyaca-
ğımız için çok mutluyuz” dedi. Folkart Yö-
netim Kurulu Başkanı, 2021 yılında şirketin 
kuruluşunun 15. yılını kutladıklarını vurgu-
larken, ‘Folkart Nefes İstanbul’un 15 yılın bir 
simgesi, nişanesi olduğunu belirtti. Sancak, 
yönetmenliğini Hazım Başaran’ın yaptığı 
özel bir reklam filmiyle de Folkart Nefes İs-
tanbul’un televizyonlarda dikkat çekeceğini 
belirtti.    

KÜLTÜR-SANAT IŞIĞI

İzmir’de yürüttüğü kurumsal sosyal so-
rumluluk projeleriyle öne çıkan, kentte 
kültür-sanat alanına ‘kurumsal sorumluluk 
anlayışı’ ile sürekli yatırım yapan Folkart; 
kendi bünyesinde ücretsiz tiyatro ve sanatın 
farklı alanında eğitimler veren Folkart Aca-
demy’i ve açtığı sergilerle ülke çapında ses 
getiren, ülkenin en iddialı galerileri arasında 
bulunan, Folkart Gallery’i barındırıyor. Me-
sut Sancak, 23 Kasım’da Türkiye’de yankı 
yaratacak bir İbrahim Çallı sergisini, Folkart 
Gallery’de açacaklarını belirtti. Sancak, Fol-
kart’ın adında yer alan ‘folk’ ve ‘art’ söz-
cüklerinin hakkını verdiklerini, projeleriyle 
birlikte kültür-sanat ışığını her yeni adımla-
rında, ‘sosyal sorumluluk felsefeleriyle’ yay-
dıklarını bildirdi. Sancak, Folkart Gallery ve 
Folkart Academy’nin faaliyetlerini, bir plan 
dahilinde orta vadede İstanbul’a da taşımak 
istediklerini söyledi. 

Mesut SancakMesut Sancak
Folkart Yönetim Kurulu BaşkanıFolkart Yönetim Kurulu Başkanı



59

Makale / MALL&MOTTO 

Engin Yıldırım

AVM'LER VE PERAKENDEDE 
VERİMLİLİK

Verimlilik: “Çeşitli mal ve hizmetlerin üreti-
mindeki kaynakların (Emek, sermaye, arazi, 
malzeme, enerji, bilgi vb.) etken kullanımı-
dır” diye tanımlanır. Bir AVM’nin verimliliği 
ölçülürken farklı parametrelere bakmak ge-
rekiyor ki en önemlileri şüphesiz kira–ciro 
oranı ve metrekare başına düşen cirodur. 
Pazarlama faaliyetlerine harcanan bütçenin 
geri dönüşünün ölçülmesi de verimlilik ana-
lizi için önemlidir. Verimlilik ölçümünde kar-
şımıza çıkan en önemli kalem ise rekabettir. 
Ben verimliyim demek için şunlara tatminkâr 
yanıt vermemiz lazım: Kaç kişi ile ne kadar 
bir yatırımla ne üretiyorsun ve ne kazanıyor-
sun? Patron bunu denetler. Yönetici/ortaklar 
ise piyasadan kopmaz. Rekabette dik durur. 
Yenilikler ve çözüm üretir. Tecrübe verimliliği 
artırır, işin süresi ise olması gerektiği kadar-
dır!
Japon Verimlilik Merkezi’ne göre verimlilik:
•Var olan her şeyde, özellikle insanda sürekli 
gelişimi hedefleyen gelişmeci bir düşüncedir.
•Bugün dünden iyi, yarın bugünden daha iyi 
olmalıdır.
•Ekonomik ve sosyal yaşamın sürekli değişen 
koşullara uyumlandırılmasıdır.
•Yeni teknikler ve yöntemleri uygulama ça-
basıdır.
•Verimlilik işletmelerle birlikte insanların ya-
şamlarını biçimlendiren bir davranıştır.
“Doğru lokasyonda, doğru konseptle, doğru 
mağaza karması” ile açılan bir alışveriş mer-
kezi, ‘Başarılı Yönetim’ ile uzun yıllar verimli 
iş yapar!
‘Başarılı Yönetim’ tecrübeli yöneticinin liderli-
ğinde, her kuşaktan ekip üyelerinden oluşur. 
Yönetim ekibi öncelikle sektördeki yenilikleri 
takip etmeli, alışveriş merkezini, rakiplerini, 
perakendecileri ve hedef kitleyi tanımalıdır. 
Yönetimin hedefleri ise şunlardır:
1) Alışveriş merkezlerinde yer alan mağaza 

sahiplerine en çok satış için konforlu, temiz, 
güvenli ortamı oluşturarak, ortaklara düzenli, 
istikrarlı kira geliri sağlamak.
2) Yönetim giderlerini düşük tutmak.
3) Ziyaretçilerin alışveriş merkezine gelmesi, 
rahat etmesi ve alışveriş yapması.
4) Ziyaretçilere, perakendecilere, yatırımcıla-
ra, yönetim kadrosuna ayrı ayrı yaklaşımlar 
oluşturarak, bu yaklaşımlar arasında koordi-
nasyon sağlamak.
5) Alışveriş merkezinin değerini arttırmak.
6) Alışveriş merkezinde yeni ve ileri standart-
lar oluşturmak.
7)Doğru müşterinin gelmesini sağlamak ve 
mülkün değerini artırmaktır.

AVM ve tüm işletmelerde ciro ve kârı etki-
leyen iki faktör vardır: “Etkinlik ve verimlilik.”
Etkinlik: “Patronların ve/veya genel müdü-
rün iş geliştirip, stratejik iş birliği kurmasıdır." 
AVM sektöründe verimlilik kısaca, 'kira–ciro 
oranı ve metrekare başına düşen ciro' ile tes-
pit edilir. Verimliliği artırmanın yolu da yu-
karıda 'yönetimin hedefleri' olarak yazdığım 
maddelerle sağlanır.

Global düşünüp, yerel hareket edilmeli. Gü-
nümüz şartlarında, yoğun rekabet ortamın-
da iyi yönetilen AVM’ler ön plana çıkacak, 
mülkün değeri artacaktır. Dolayısıyla gün-
lük rutin işleri idare eden yöneticilerin farkı 
‘reklam&pazarlama’ faaliyetlerini başarıyla 
yürütebilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Takım 
çalışmasına uygun, işini seven, tecrübeli ve 
öğrenmeye açık ekiplere kısa, orta ve uzun 
vadeli planları gerçekleştirmesi için yatırım-
cılar yöneticilere sabırla tam destek vermeye 
devam etmelidir.

Perakendede verimliliği genel olarak irdele-
yecek olursak, mağaza performans zincirin-
deki 3 ana halka (Doğru Teknoloji, Doğru 
Etiket, Doğru Süreç Tanımı) yapılan doğru 
tercihlerle eksiksiz çalıştığında güvenlikle 
birlikte verimlilik ve kârlılık artışı sağlanıyor. 
Pandemi süreci ile birlikte hızlanan dijital 
ortamda satış ile birlikte görüldü ki pera-
kendede verimliliğin yolu dijitalleşmeden 
geçiyor. Verimliliği etkileyen, 'finansmandan 
teknolojiye, üretimden pazarlamaya, enerji-
den sermayeye' pek çok unsur bulunmakla 
beraber, perakende sektörünü en çok ilgi-
lendiren verimlilik konusunun “Çalışan Ve-
rimliliği” (Employee productivity) olduğunu 
söyleyebilirim. Perakende insanla başlar, in-
sanla biter. Personel verimliliği de tartışmasız 
firmalardaki en önemli çalışma alanlarından 
bir tanesi. Mutlu personel verimli çalışıyor, 
motivasyonu olmayan personel verimsiz ça-
lışıyor. Personel motivasyonu müşteri mem-
nuniyetinin en önemli fonksiyonu. Memnun 
müşteri de firmaya kazanç bırakıyor, dolayısı 
ile personel motivasyonu, firmanızın endi-
rekt de olsa uzun vadede kârlılığını etkileyen 
önemli kalemlerden bir tanesi. Asıl önemli 

süreç mevcut insan kaynağı ile en yüksek 
verimi elde edebilecek mağaza iş ortamlarını 
oluşturabilmektir. 

Tüm organizasyondaki verimlilik kayıpları-
nın nereden gelebileceği (Tedarik zincirinde, 
satışta, pazarlamada, finansta, insan kay-
naklarında) saptanır. Her bölümün katılımı 
önemlidir. Daha sonra oluşturulacak ekipler 
içinden sorumlular saptanır ve periyodik ola-
rak sorumlular üst yönetime rapor verilir.
Tüm işletmelerde çalışanların verimliliğini ar-
tırmak için,
•Çok değil, akıllı çalışmayı teşvik edin
Çalışanlarınızın, planlı ve konsantre bir şe-
kilde işlerine odaklanmalarını sağlayarak, 
işlerin vaktinde bitmesini sağlayacağınız gibi 
verimliliğin de artmasını sağlarsınız. Akıllı ça-
lışmak, işleri planlayarak, belli zaman dilim-
lerine ayırmayı gerektirdiği için çalışanları bu 
konuda yönlendirmek ve bilgilendirmek sizin 
göreviniz olacaktır.
•Düzenli molalar verin
Çalışanların belli aralıklarla molalar vermesi 
de gerekiyor. Belirli periyotlarda verilen kısa 
molalar, stres seviyesini azaltacağı gibi kişile-
rin dikkatlerini de toplamasını sağlar.
•Küçük hedefler koyun
İş yerindeki verimliliği artırabilmeniz için ça-
lışanlarınıza küçük hedefler koymalarını söy-
leyin ya da bu hedefleri yönetici olarak siz 
belirleyin. Haftalık hedefler belirlemek, çalı-
şanlarınızın bu hedefleri tutturmak için daha 
kararlı bir şekilde çalışmalarını sağlayacaktır.
•Başarıları ödüllendirin
Çalışanlarınızın tutturduğu hedefleri veya 
diğer başarıları ödüllendirmek de iş yerinde-
ki verimliliği artırır. Çalışanlar, yaptıkları işin 
karşılığını maddi ya da manevi bir şekilde 
aldıklarında işlerine olan bağları daha çok 
artacaktır. Ödüllendirileceğini bilen çalışan-
ların, işe olan yaklaşımları daha olumlu bir 
şekilde değişecektir ve bu ortamı onlara sağ-
ladığınız zaman iş yerindeki verimliliğinizi de 
artırmış olursunuz. 

İşletmelerde performans ve verimliliğin artı-
rılması için iyi bir zaman yönetimine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Değerine paha biçileme-
yen zamanı tesadüfler ve şans faktörleri ile 
yönetmek, büyük ölçüde zaman israfına ve 
zaman kaybına yol açacağından, modern bir 
yönetim anlayışıyla zaman yönetilerek opti-
mal verim elde edilmelidir. Bu bağlamda za-
manın iyi kullanılmasında etkin faktörlerden 
olan “Zaman etüdü”, “İş etüdü” ve “Hareket 
etüdü” gibi fonksiyonlar iyi yönetilmelidir. 
Ayrıca modern yönetim anlayışı içinde yer 
alan eş güdüm (Koordineli) halinde, iyi bir 
iletişim ağıyla takım ruhu içinde çalışmak, 
zamanı optimal bir şekilde değerlendirme 
fırsatları sağlayacaktır.
Başarının ve verimliliğin en önemli sırların-
dan biri bence şudur: “Bir şeyleri iyi yapıyor-
sanız, daha iyi yapın.”
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GAGGENAU’NUN YENİ MAĞAZASI WATERGARDEN’DA 
AÇILDI

1683’ten bu yana titiz bir el işçiliği ile fark 
yaratan lüks mutfak aletleri markası Gagge-
nau, 180 metrekarelik yeni mağazasını Wa-
tergarden AVM’de açtı. 

Çivi Atölyesi ve tadım etkinliğiyle başlayan 
açılışa BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın, 
BSH Türkiye Pazarlama Direktörü Hilal Eksel 
Merter, Gaggenau Satış Direktörü Ali Evren 
Dinç ve çok sayıda tanınmış mimar katıldı. 
Gaggenau’nun seçkin müşterilerin kendile-
rini özel ve evlerinde hissedecekleri İstanbul 
Ataşehir’deki yeni mağazası, dış cepheden 
bakıldığında, içerisi görünmeyen ve merak 
uyandıran bir anıt görünümünde tasarlandı. 
 
Herkesin kalbine dokunacak

Açılış organizasyonuna katılan misafirle-
re seslenen BSH Türkiye CEO’su Gökhan 
Sığın, “Bugün açılışını yaptığımız mağaza-
mızla Anadolu Yakası'ndaki müşterilerimiz 
ile Gaggenau’nun eşsiz tasarım ve kalitesini 
buluşturmayı hedefliyoruz. Burası kalplere 
davetiye gönderecek, herkesin kalbine do-
kunacak. Gaggenau’nun yüzyıllar öncesine 
uzanan hikâyesi çok güzel bir iz bırakacak” 
dedi. 
 
Farkı yaşamak için Gaggenau

Mağazanın konsepti, tasarımı ve lokasyo-
nuyla Gaggenau’nun kuruluş hikâyesini 
yansıtan bir mağaza ile karşı karşıya olduk-
larını söyleyen Gaggenau Satış Direktörü 
Ali Evren Dinç ise, “'Farkı yaşamak için Ga-
ggenau' söyleminin bir kanıtı niteliğindeki 
modern ve şık bir mimari ile tasarlanan ma-
ğazamızda ziyaretçiler, Gaggenau'nun tüm 
ürün gamı ve birlikte showcase ile sergile-
nen fırını danışman eşliğinde inceleyebili-
yor. Bu deneyimi yaşamak ve ürünlerimizi 
keşfetmek için İstanbulluları mağazamıza 
davet ediyoruz” açıklamasını yaptı. 
 
Mağaza içinde yer alan Haritage Wall ile 
de Gaggenau’un 338 yıllık tarihinin mihenk 
taşları sergileniyor. İstanbul Ataşehir’de bu-
lunan Watergarden AVM içerisindeki yeni 
Gaggenau mağazası misafirlerini bekliyor. 



61

Makale / MALL&MOTTO 

Av. Arb. Efsun Matur
Avukat

SULH OLMAK YA DA OLMAMAK İŞTE 
BÜTÜN MESELE BU!

Hukuk, aman işim düşmesin dediğiniz kara 
listenizdeki bir kavram mı? Bu soruya kuşku-
suz kişisel deneyimlerinizle cevap verirken, 
yaşadığınız hukuki çatışmaların nasıl çözül-
düğüne ve hak aramak için başvurduğunuz 
adli sistemde karşılaştığınız kişi ve durum-
lara bakacaksınız. Bazılarınızın son derece 
olumlu, bazılarınızın ise kabul edemeyeceği 
şekilde olumsuz sonuçlanan deneyimleri 
hak aramaya bakış açınızı şekillendirecektir. 
Hukuki çatışmaların çözümü kanun, yönet-
melik, teamül, örf adet ve benzeri düzenle-
meler çerçevesinde mahkemelerde aranır 
ve bu yolculukta bireylere avukatlar/hu-
kukçular rehberlik eder. Avukata başvuran 
tarafın önceliği; haklılığının tespiti, uğra-
dığına inandığı haksızlığın en kısa zaman-
da karşılığını bulmasıdır. İşte bu noktada 
avukatın uzmanlığı ve çatışmaya yaklaşımı 
büyük önem taşımaktadır. Çatışmanın nasıl 
sonlanabileceğine ilişkin hukuki öngörü ve 
mesleğe bakış açısı gidilecek yolu belirle-
mektedir. 

Avukat olarak çatışma taraflarından birinin 
vekili sıfatıyla sürece dâhil olduğumuzda 
öncelikle müvekkili dinler, gerçek durumu 
öğrenmeye çalışırız. Olayları dinlerken bi-
rincil önceliğimiz müvekkilin bu çatışmadan 
ne anladığı ve çözüme yönelik beklentisini 
öğrenmek değil, olayları doğru değerlen-
direrek hukuki sürece dair bir yol haritası 
çıkarmak ve olası bir çatışmadan dolayı mü-
vekkilin karşısına nelerin çıkacağını anlaya-
bilmektir. Avukatın müvekkiline göstereceği 
çözüm yolu da bu sonuç öngörüsüne göre 
şekillenecektir. İşte bu aşamada sulh, avu-
katın müvekkiline gösterebileceği çözüm 
yollarından biri midir? Bu sorununun cevabı 
ancak çatışma konusunu yani hukuki uyuş-

mazlığı ve tarafların pozisyonlarını doğru 
analiz edebilmeye bağlıdır.   

A.SULH NEDİR?

Hukuki bir terim olan “Sulh”ün kelime anla-
mı barış ve uzlaşmadır. Hukuki terim olarak 
anlamı da çatışan tarafların karşılıklı rıza ve 
ödünleriyle aralarında hukuki ilişkiden kay-
naklanan uyuşmazlığa son vermek için yap-
tıkları sözleşmedir. 

Avukatlık Kanunu madde 35/A uyarınca; 
“Avukatlar dava açılmadan veya dava açıl-
mış olup da henüz duruşma başlamadan 
önce kendilerine intikal eden iş ve davalar-
da, tarafların kendi iradeleriyle istem sonucu 
elde edebilecekleri konulara inhisar etmek 
kaydıyla, müvekkilleriyle birlikte karşı tarafı 
uzlaşmaya davet edebilirler. Karşı taraf bu 
davete icabet eder ve uzlaşma sağlanırsa, 
uzlaşma konusunu, yerini, tarihini, karşılıklı 
yerine getirmeleri gereken hususları içeren 
tutanak, avukatlar ile müvekkilleri tarafın-
dan birlikte imza altına alınır. Bu tutanaklar 
9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas 
Kanununun 38’inci maddesi anlamında ilâm 
niteliğindedir.” 

Bu düzenleme ile avukatlara, aldıkları işlerde, 
dava açılmadan veya dava açılmışsa duruş-
malara başlanmadan önce uzlaşma sağ-
lanması hususunda karşı tarafı davet etme 
yetkisi verilmiştir. Uzlaşma sonucu düzenle-
necek, taraflar ve avukatlarınca imzalanacak 
olan tutanağın ilâm niteliğinde olması esası 
getirilerek uyuşmazlıkların yargıya intikalin-
den veya duruşmaya başlanmadan önce çö-
zümlenmesi amaçlanmaktadır.

Aslında modern hukuk anlayışında hukuki 
uyuşmazlık yaşayan tarafların “Kamu düzeni-
ne ilişkin olmamak kaydı ile” bu uyuşmazlık-
ları sona erdirme konusunda kendi kararları-
nı verebileceklerini, hatta vermelerinin tercih 
edildiğini söylemek mümkündür. 

Tüm dünyada gerek Arabuluculuk gerek 
tahkim gibi alternatif yollarla uyuşmazlıkların 
çözümü teşvik edilmekte, bu konuda kolay-
laştırıcı yasal düzenlemeler getirilmektedir. 
Örneğin Türk hukukunda yargıçlara tarafları 
sulhe teşvik etme yükümlülüğü getirilmiştir. 
Buna göre; “Hâkim ön inceleme aşamasında 
tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebi-
leceği davalarda onları sulhe veya arabulu-
culuğa teşvik eder ve bu hususları tutanağa 
geçirir” denmektedir. (HMK Madde 137)

Ülkemizde 2013 yılından bu yana uygulama-
da olan Arabuluculuk Kanunu da bir diğer 
alternatif çözüm yöntemini uygulamaya ze-
min oluşturmuştur. Hukuk dünyasında çeşitli 
tartışmalar yaratsa da eğrisiyle doğrusuyla 
epeyce yol alınmıştır. 

Ancak şunu unutmamak gerekir ki alternatif 
çözüm yollarının asli amacı adliyelerdeki iş 
yükünü azaltmak değildir. Vatandaşın adale-
te erişimine engel olmak hiç değildir. Gelişen 
ve globalleşen dünya alternatif, hızlı, ucuz 
ve görece tüm tarafların çıkarlarını gözeten 
uyuşmazlık çözüm yollarına ihtiyaç duymak-
tadır. Bireyler ve dahi kurumlar da bu eğili-
me uygun şekilde alternatif yollara açık hale 
dönüşmektedir. Ancak bu değişimin toplu-
mun adalet hissini zedelemeyen bir hukuki 
altyapıya ve tüm aktörlerce benimsenmeye 
ihtiyacı vardır. Bu anlamda da hak arayan ta-
rafların ilk başvuru mercileri olan avukatlara 
büyük iş düşmektedir. Yasal düzenlemeler ile 
getirilen alternatif çözüm yöntemlerinin en 
önemlilerinden biri olan uzlaştırmacı avukat-
lık yaklaşımını içselleştirebilmek değişen ih-
tiyaçları karşılayabilmek açısından önemlidir.  

B. AVUKATLIK KANUNU m. 35/A’NIN İR-
DELENMESİ 

Yukarıda da değindiğimiz gibi avukatlar dava 
açılmadan veya dava açılmış olup da henüz 
duruşma başlamadan önce kendilerine in-
tikal eden iş ve davalarda, müvekkilleriyle 
birlikte karşı tarafı uzlaşmaya davet edebilir-
ler. Müvekkilin hukuki sorununu analiz eden 
ve öngörüsü çerçevesinde müvekkilini sulh 
görüşmeleri yapmaya yönlendiren avuka-
tın, müvekkiline uyuşmazlıkla ilgili her türlü 
bilgiyi vermiş olması, onun dikkatini olası ve 
gerçek risklere çekmesi ve karşılaşılabilecek 
olumlu ya da olumsuz durumlarla ilgili onu 
uyarması gerekir. Avukatın müvekkiline karşı 
aydınlatma yükümlülüğü bunu gerektirir. 

Avukatlık Kanunu m. 35/A ile getirilen düzen-
lemede, taraflar arasında uzlaşma sağlana-
bilmesi belirli bir zaman kesiti ile sınırlandı-
rılmıştır. Burada kullanılan ölçüt bakımından, 
“Duruşma başlamadan” ibaresini, “İlk duruş-
madan önce” şeklinde anlamak daha doğru 
olacaktır. Yani ilk duruşmadan önce taraflar 
arasında uzlaşma sağlanması demek, taraf-
ların ve vekillerinin imzaladığı, uzlaşma ko-
nusunu, yerini, tarihini, karşılıklı yerine getiril-
mesi gereken hususları içeren bir tutanağın 
ilk duruşmadan önce hazırlanmasıdır.

Bununla birlikte, ilk duruşmanın görülme-
ye başlanmasından ve duruşma aşamasına 
geçilmesinden sonra, dava bitinceye kadar, 
tarafların veya avukatlarının, karşı tarafa 
uzlaşma teklifinde bulunması ve aralarında 
anlaşarak bir uzlaşma tutanağı hazırlamala-
rı mümkündür. Ancak, bu şekilde hazırlanan 
tutanağın, m. 35/A kapsamında değerlen-
dirilmesi mümkün değildir. Mahkeme dışı 
sulh olarak nitelendirebileceğimiz durumda, 
sulh sözleşmesi alelade bir borçlar hukuku 
sözleşmesidir ve böyle bir sözleşmenin doğ-
rudan bir yargılama ilişkisini etkileyip sonuç-
landırması mümkün değildir.
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THE BODRUM EDITION CONDÉ NAST TRAVELER TARAFINDAN 
AVRUPA'NIN EN İYİ BEŞ OTELİNDEN BİRİ OLARAK SEÇİLDİ

   

Condé Nast Traveller her yıl düzenlediği Re-
aders' Choice Ödülleri'nin sonuçlarını açık-
ladı. The Bodrum EDITION kıta genelinde 4. 
sırada yer alarak Avrupa'nın en iyi otellerin-
den biri olarak seçildi.
 
800.000'den fazla Condé Nast Traveler 
okuyucusu dünya genelindeki seyahat de-
neyimlerini derecelendiren seçimleri ile bir 
sonraki ziyaretlerini sabırsızlıkla bekledikleri 
yerler hakkında derinlemesine bilgi payla-
şımında bulundular. The Readers’ Choice 
Awards (Okuyucu Seçimi Ödülleri) seyahat 
sektöründe en uzun süredir devam eden ve 
en prestijli ödüllerden biri. 
 
Bodrum EDITION, Bodrum yarımadasının 
batı ucundaki Tilkicik koyunda, Bodrum 
Kalesi ve Bodrum Amfi Tiyatrosu'na birkaç 
dakika uzaklıkta yer alıyor. Butik otel, çoğu 
Ege Denizi manzaralı, bazıları özel havuzlu, 
balkonlu ve bahçeli 108 konuk odası, süit ve 
villaya sahip. Her odada özel tasarım mo-
bilyalar ve banyolar bulunuyor. Konuklar 
kendilerini Türk hamamı ve fitness merkezi 
içeren son teknoloji SPA’da şımartabilirler. 
Öğleden sonraları sonsuzluk havuzunda 
rahatlayabilir ya da özel kabanalarda ev sa-
hipliği yapan seçkin Beach Club’a gitmeyi 
tercih edebilirler. Yenilikçi yiyecek ve içecek 
mekânları arasında iki bar, Osman Sezener 
şefliğinde modern Ege ve Anadolu mut-
fağı ile “Kitchen Bodrum”, ünlü şef Diego 
Muñoz'un imzasını taşıyan Peru ve Latin 
Amerika konseptli “BRAVA” ve Morena içe-
risine Asya Füzyon spesiyaliteleri ile pop-up 
olarak dahil olan “İnari Omakase” yer alıyor.

Tesiste ayrıca toplantı odaları ve balo salo-
nu da dahil olmak üzere 12.900 sqft/1.200 
m²'nin üzerinde kapalı, açık toplantı ve et-
kinlik alanı bulunuyor.
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Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER
Cildi canlandırmak için 

Malzemeler

1 adet çeri domates,
Bir tatlı kaşığı toz şeker,
Zeytinyağı. 

Hazırlanışı ve Kullanılışı

Küçük bir çeri domatesini ikiye bölün. Üzerine bir tatlı kaşığı toz şekeri döküp, cildinizde 
yaklaşık 15 dakika nazik dokunuşlarla dolaştırın. Ilık suyla yıkayın. Cildi arındırır ve canlandırır. 

Kuru ciltler 2 damla zeytinyağı damlatarak uygulayabilirler. Yalnız hassas ciltler için uygun 
değildir. 

Dikkat: Domatese alerjiniz varsa kullanmayın. 

Domates: Cilt hücreleri arasındaki bağları kuvvetlendirir ve güneş hasarlarını önler. Özellikle 
siyah noktaları ve akneleri etkin bir şekilde iyileştirir. Yağ salgısını dengeler ve hafif bir 
peeling sağlar.Lekeli ciltler için

Malzemeler

5 yaprak sardunya,
1 çay kaşığı sardunya yağı,
1 çorba kaşığı pirinç unu,
1 tatlı kaşığı bal,
1 çorba kaşığı süt. 

Hazırlanışı ve Kullanılışı

Sardunyayı blenderden geçirin en son pirinç unu olmak üzere diğer malzeme-
lerle birlikte karıştırın. 

Cildinize ve dekoltenize uygulayın. 15-20 dakika bekletip, ılık suyla durulayın. 
Yazın uygulamayın. Kışın haftada bir ya da iki kez uygulayabilirsiniz. 

El kremi

Malzemeler

2 çorba kaşığı gliserin,
2 çorba kaşığı badem yağı,
1 çorba kaşığı gül yağı,
1 adet salatalık. 

Hazırlanışı ve Kullanılışı

Salatalığı meyve sıkacağında sıkın ve diğer malzemeleri iyice karıştı-
rın. Krem kıvamını alınca bir kutu içinde serin yerde muhafaza ede-
rek kullanın.
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Üsküdar Nevçarşı’nın Akustik Konserler Serisi’nin ilk konuğu olan Aydilge, unutulmaz bir performansa imza attı.

Akustik Konserler Serisi konseptiyle yıl sonuna kadar, her hafta sevilen bir sanatçıyı ağırlayacak olan Nevçarşı’nın 
16 Ekim Cumartesi günü ilk konuğu sevilen sanatçı Aydilge oldu.

Hayranlarıyla en sevilen şarkılarını bir ağızdan, akustik performansla seslendiren Aydilge konserine ilgi yoğundu.

AYDİLGE ÜSKÜDAR’I COŞTURDU 
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Fatma FİDAN
Uzm.Diyetisyen

GÜMÜŞ İYONU İÇEREN
 TEK BESİN: CEVİZ

Tabiatta her bitkinin insanın sağlığı açı-
sından bir karşılığı mutlaka var. Bazısı baş 
ağrısını gideriyor, bazısı safra kesesi taşı-
nı engelliyor, mideyi rahatlatıyor, görmeyi 
güçlendiriyor... Modern tıp ise günümüz 
hastalıklarının tedavisinde insanoğluna 
binlerce yıldır şifa veren bu bitkilerin içe-
riklerini kullanıyor. Doğanın eczanesinde 
ilaç çok. Ama içlerinde biri var ki, yaratılışın 
sırlarını barındırıyor, insanoğluna büyük 
bir mesaj iletiyor. Bu meyve ceviz. 

Cevizin en önemli yararı beyin fonksiyonla-
rı üzerinedir. Bunu da içerdiği gümüş iyonu 
vasıtasıyla sağlar. Dünyada gümüş iyonu-
nun bulunduğu tek meyve ceviz, vücutta 
gümüş iyonunu kullanan tek organ da be-
yindir. Cevizdeki gümüş, beynin sağ ve sol 
lopları arasındaki bilgi alışverişinin hızını 
arttırır, zekâ gelişimine katkıda bulunur. 
Antibakteriyel özelliği olan gümüş iyon-
ları beyin sağlığının koruyucusudur. Cevi-
zin yapısı da işlevine uygun olarak beyne 
benzer. En dışındaki sert kabuk kafatasını, 
içindeki zar beyin zarını, asıl yenecek kısım 
ise kıvrımlı beyin loplarını simgeler. 

BESİN İÇERİĞİ

Ceviz, yüksek antioksidan kapasitesi, poli-
fenolleri ve alfa-linolenik asit içeriği nede-
niyle diğer sert kabuklu yemişlerden farklı-
dır. İçeriğindeki E vitamini, folat, melatonin 
ve bazı polifenoller sayesinde ceviz, sinir 
hücresi koruyucu bileşiklere sahiptir. Bu-
nun yanı sıra ceviz, beyin fizyolojisi ile 
doğrudan etkileşime girebilen omega-3 
alfa-linolenik asit içermektedir. Cevizde, 
depresyon riskinin azalmasından ve ruh 
halinin iyileşmesinden sorumlu olabilecek 
besin öğeleri bulunmaktadır.

Cevizin 25-30 gramlık bir porsiyonunda, 18 

gram yağ bulunmakta ve bu yağın 13 gramı 
çoklu doymamış yağ asitlerinden oluşmak-
tadır. Ceviz, yapısındaki çoklu doymamış 
yağ asitlerinden olan alfa-linolenik (ALA, 
omega-3) ve linoleik (LA, omega-6) asit ile 
kan lipidleri üzerinde olumlu etkilerinin yanı 
sıra kan damarlarını sağlıklı tutan anti-infla-
matuar etki göstermektedir. ALA'nın vücut-
taki rolü yapısal membran lipitleri ile ilgilidir 
ve yetersiz alımı vücudumuzda bu lipitlerin 
eksikliğine neden olabilmektedir. Yeterli 
miktardaki ALA alımı erkekler için 1,6 gram, 
kadınlar için ise 1,1 gramdır. Yani günde bir 
avuç ceviz tüketimi ile ALA gereksinimi kar-
şılanmaktadır.

GÜÇLÜ BİR HAFIZA İÇİN 

Ceviz zengin polifenol, tokoferol ve çoklu 
doymamış yağ asitleri içeriğiyle daha ge-
lişmiş beyin sağlığı ile ilişkilendirilmektedir. 
Ceviz linoleik, alfa linoleik ile birlikte vitamin 
E ve B6 vitaminlerini içerdiğinden dolayı si-
nir sitemlerine olumlu yönde etki yapar. Ya-
pılan bir çalışmada yeterli ve dengeli ceviz 
tüketiminin öğrenmek, hatırlamak, uyarıları 
almak, iletişim kurmak, duyguları düzen-
lemek ve karar vermek gibi durumlarda 
başarıyı saptayan bilişsel testin başarısını 
arttırdığı belirlenmiş. Ceviz aynı zamanda 
E vitamini, diğer bir ifadeyle alfa-tokoferol 
içeriyor. E vitamini düşük olan kişilerde dü-
şük bir hafıza performansı tespit edilmiş. 

Ceviz, amiloid-beta proteininin neden ol-
duğu oksidatif hasara karşı koruyucu etki 
oluşturarak Alzheimer hastalığının başlan-
gıcının geciktirilmesinde veya ilerlemesinin 
yavaşlatılmasında oldukça faydalı bir etkiye 
sahiptir. 

KALP-DAMAR SAĞLIĞI İÇİN

Cevizin içerdiği vitamin E ve diğer antiok-
sidanların (fitosterol ve polifenoller) cevizin 
fonksiyonel besin olarak kabul görmesin-
de katkısı bulunmaktadır. Bu bileşiklerin; 
kalp-damar hastalıklarına, belirli kanser 
türlerine ve yaşlanmanın olumsuz etkilerine 
karşı koruyucu rol oynadığı bilinmektedir. 

Ceviz polifenollerinin, antioksidan ve bağı-
şıklığı güçlendirici özellik gösterdiği belirtil-
miştir. Bunun sonucu olarak, yapılan klinik 
çalışmalarda kalp-damar hastalıklarına ve 
kansere yakalanma riskinin azaldığı görül-
mektedir. 

KOLESTEROLÜN DÜŞMESİ İÇİN

Ceviz tüketiminin kandaki total kolesterol 
ve LDL kolesterol ile trigliseritlerde azalma 
sağladığı, HDL kolesterol ve apolipoprotein 
düzeyini arttırdığı saptanmıştır.
 
FDA verilerine göre; günlük 42.5 gr ceviz tü-
ketimi ile düşük doymuş yağ ve kolesterol 
diyetleri kronik kalp hastalıklarını önleye-
bilmektedir. Ceviz tüketiminin serum koles-
terol ve LDL oksidasyonu üzerine etkisinin 
incelenmesi için yapılan bir araştırmada; 20 
sağlıklı kadın ve erkeğe 4 hafta boyunca 
enerjinin %12.5’i cevizden gelecek şekilde 
(44-58g/gün) 2 diyet uygulanmıştır. 4 hafta 
sonunda ceviz diyeti ile beslenenlerin top-
lam kolesterol ve LDL kolesterolün HDL ko-
lesterole oranları önemli ölçüde düşmüştür. 

Cevizin, kalp-damar hastalıklarında iki 
önemli risk faktörü olan düşük yoğunluklu 
lipoprotein kolesterolünü (yaklaşık %9-16) 
ve kan basıncını (diyastolik kan basıncını 
yaklaşık 2-3 mm hg) azalttığı ortaya koyul-
muştur.

STRES DÜŞMANI

Stres ile mücadelede antidepresan görevini 
üstlenen ceviz, uyku sorunu olanlar için de 
şifadır. Yatmadan önce yenilen ceviz, içer-
diği triptofan yardımı ile uyku sorununuzu 
çözebilir. 

İŞTAH DÜŞMANI

Cevizler kalorili olsa da çalışmalar cevizin 
iştah kontrol etmede yardımcı olabileceği-
ni ortaya koymaktadır. Kadınlar günde 1-2, 
erkekler günde 3-4 adet ceviz yemelidir. Bir 
adet ceviz 30 kalori içerir. Çok ceviz yemek 
tansiyonu yükseltir, kan yağlarını değiştirir.
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 MÜKEMMEL SAĞLIK İÇİN 5 BASİT KURAL

TEPE HOME İZMİR’DEKİ DÖRDÜNCÜ MAĞAZASININ
 KAPILARINI AÇTI

   

Yeni yatırımlarına hız kesmeden devam 
eden Tepe Home, İzmir’deki dördüncü ma-
ğazasının kapılarını Ege Perla’da açtı.

Mobilya sektöründeki yarım asrı aşkın tec-
rübesi ve sunduğu geniş ürün yelpazesi ile 
kaliteyi arayanların tercihi olan Tepe Home, 
İzmir’deki dördüncü mağazasını Ege Per-
la’da dekorasyon severler ile buluşturdu. 
Ekim ayında Ege Perla’da açılan Tepe Home 
mağazası 1.100 metrekare alanda hizmet 
verecek.

Yemek odası, yatak odası, genç odası, be-
bek odası, oturma odası, bahçe mobilyala-
rı, tamamlayıcı dekor ürünleri ve aksesuar 
çeşitlerine kadar evinizin dekorasyonu için 
ihtiyacınız olan her şey aynı çatı altında su-
nulacak.

“Yeni mağazamızda ziyaretçilerimize özel 
bir alışveriş deneyimi sunuyoruz” açıklama-
sında bulunan Tepe Home Genel Müdürü 
Levent Çapan, “İzmir’deki dördüncü mağa-
zamızın kapılarını Ege Perla’da açmanın he-
yecanını yaşıyoruz. Kaliteli bir alışveriş key-
fini ön planda tuttuğumuz mağazamızda, 
tüketicilerimizi yine ayrıcalıklı bir deneyim 
bekliyor. Dekorasyon severlerin isteklerine, 
ihtiyaçlarına en doğru çözümleri sunmaya 
ve üretmeye devam ediyoruz. 2022 yılında 
da büyüme ivmemizi devam ettireceğiz” 
ifadelerini kullandı.

Tepe Home, tüm İzmirlileri Ege Perla’daki 
yeni mağaza deneyimini keşfetmeye davet 
ediyor.

Levent ÇapanLevent Çapan
Tepe Home Genel Müdürü Tepe Home Genel Müdürü 



67

Makale / MALL&MOTTO 

Taylan KÜMELİ
Sağlıklı Beslenme ve

Diyet Uzmanı

 MÜKEMMEL SAĞLIK İÇİN 5 BASİT KURAL
Sağlıklı bir yaşam tarzını takip etmek genel-
likle inanılmaz derecede karmaşık görünür. 
Etrafınızdaki reklamlar ve uzmanlar çelişkili 
tavsiyeler veriyor gibi görünüyor olabilir. 
Ancak sağlıklı bir yaşam sürmenin karmaşık 
olması gerekmez. Optimal sağlığa kavuş-
mak, kilo vermek ve her gün daha iyi his-
setmek için yapmanız gereken tek şey bu 5 
basit kurala uymak.

1-Vücudunuza Zehirli Şeyler Almayın

İnsanların bedenlerine aldıkları birçok şey 
düpedüz toksiktir. Sigara, alkol ve kötüye 
kullanılan uyuşturucular gibi bazıları da son 
derece bağımlılık yapar, bu da insanların 
onlardan vazgeçmesini veya onlardan ka-
çınmasını zorlaştırır. Bu maddelerden biriyle 
sorununuz varsa o zaman diyet ve egzersiz 
yapmak endişeleriniz arasında en az olanı-
dır. Alkol, buna tahammül edebilenler için 
ölçülü olarak iyi olsa da tütün ve kötüye kul-
lanılan uyuşturucular herkes için kötüdür.

Ancak bugün daha da yaygın bir sorun, 
sağlıksız, hastalıkları teşvik eden abur cubur 
yemektir. Optimal sağlığa kavuşmak isti-
yorsanız bu yiyecekleri tüketmenizi en aza 
indirmelisiniz. Muhtemelen diyetinizi iyileş-
tirmek için yapabileceğiniz en etkili değişik-
lik, işlenmiş, paketlenmiş yiyecekleri azalt-
maktır. Bu zor olabilir çünkü bu yiyeceklerin 
çoğu son derece lezzetli ve direnmesi çok 
zor olacak şekilde tasarlanmıştır. Belirli içe-
rikler söz konusu olduğunda, eklenen şe-
kerler en kötüler arasındadır. Bunlara sükroz 
ve yüksek fruktozlu mısır şurubu dahildir. 
Her ikisi de aşırı tüketildiğinde metaboliz-
manıza zarar verebilir, ancak bazı insanlar 
makul miktarları tolere edebilir. Ek olarak, 
bazı margarin türlerinde ve paketlenmiş, 
fırınlanmış yiyeceklerde bulunan tüm trans 
yağlardan kaçınmak iyi bir fikirdir.

2. Ağırlık Kaldırın ve Hareket Edin

Optimal sağlık için kaslarınızı kullanmak son 
derece önemlidir. Ağırlık kaldırmak ve eg-
zersiz yapmak kesinlikle daha iyi görünme-
nize yardımcı olabilirken, görünümünüzü 
iyileştirmek gerçekten buzdağının görünen 
kısmıdır. Ayrıca vücudunuzun, beyninizin ve 
hormonlarınızın en iyi şekilde çalışmasını 
sağlamak için egzersiz yapmanız gerekir. 
Ağırlık kaldırmak kan şekerinizi ve insülin 
seviyenizi düşürür, kolesterolü iyileştirir ve 
trigliseridleri düşürür. Ayrıca, her ikisi de 
iyileştirilmiş refahla ilişkili olan testosteron 
ve büyüme hormonu seviyenizi yükseltir. 
Dahası egzersiz, depresyonu ve obezite, tip 
2 diyabet, kalp hastalığı, Alzheimer hastalığı 
ve daha pek çoğu gibi çeşitli kronik hastalık 
riskinizi azaltmaya yardımcı olabilir. Ek ola-
rak, egzersiz, özellikle sağlıklı bir diyetle bir-
likte yağ kaybetmenize yardımcı olabilir. Sa-
dece kalori yakmaz, aynı zamanda hormon 
seviyenizi ve genel vücut fonksiyonunuzu 
iyileştirir. Neyse ki egzersiz yapmanın birçok 
yolu var. Spor salonuna gitmenize veya pa-
halı egzersiz ekipmanlarına sahip olmanıza 
gerek yok.

Ücretsiz olarak ve kendi evinizin rahatlığın-
da egzersiz yapmak mümkündür. Örneğin, 
Google'da veya YouTube'da "Vücut ağırlı-
ğı antrenmanları" veya "Jimnastik" için bir 
arama yapın. Doğa yürüyüşü yapmak veya 
yürüyüş yapmak için dışarı çıkmak, yapma-
nız gereken bir diğer önemli şeydir, özellik-
le de oradayken biraz güneş alabiliyorsanız 
(doğal bir D vitamini kaynağı için). Yürümek 
iyi bir seçimdir ve fazlasıyla önemsenmeyen 
bir egzersiz şeklidir. Anahtar, zevk aldığınız 
ve uzun vadede bağlı kalabileceğiniz bir şey 
seçmektir.

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

3. Bir Bebek Gibi Uyuyun

Uyku, genel sağlık için çok önemlidir ve 
araştırmalar, uykusuzluğun obezite ve kalp 
hastalığı da dahil olmak üzere birçok has-
talıkla ilişkili olduğunu göstermektedir. İyi 
ve kaliteli bir uyku için zaman ayırmanız 
şiddetle tavsiye edilir. Düzgün uyuyamıyor-
sanız onu iyileştirmenin birkaç yolu vardır:

Günün geç saatlerinde kahve içmeyin.

Her gün benzer saatlerde yatmaya ve uyan-
maya çalışın.

Yapay aydınlatma olmadan tamamen ka-
ranlıkta uyuyun.

Yatmadan birkaç saat önce evinizdeki ışık-
ları kısın.

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

4. Aşırı Stresi Önleyin

Sağlıklı bir yaşam tarzı, sağlıklı bir diyet, 
kaliteli uyku ve düzenli egzersiz içerir. Ama 
nasıl hissettiğiniz ve nasıl düşündüğünüz 
de çok önemlidir. Sürekli stresli olmak fe-
laket için bir reçetedir. Aşırı stres, kortizol 
seviyelerini yükseltebilir ve metabolizmanı-
zı ciddi şekilde bozabilir. Abur cubur yeme 
isteğini, mide bölgenizdeki yağı ve çeşitli 
hastalık riskinizi artırabilir. Araştırmalar ay-
rıca stresin günümüzde büyük bir sağlık 
sorunu olan depresyona önemli bir katkıda 
bulunduğunu gösteriyor.

Stresi azaltmak için hayatınızı basitleştirme-
ye çalışın, egzersiz yapın, doğa yürüyüşleri 
yapın, derin nefes alma teknikleri uygulayın 
ve hatta belki meditasyon yapın. Aşırı stres 
olmadan günlük hayatınızın yükleriyle ke-
sinlikle başa çıkamıyorsanız bir psikologla 
görüşmeyi düşünün.

Stresinizin üstesinden gelmek sizi daha 
sağlıklı hale getirmekle kalmaz, aynı za-
manda hayatınızı başka şekillerde de iyi-
leştirir. Hayatta endişeli, keyifsiz olup, asla 
rahatlayamamak ve eğlenememek büyük 
bir israftır.

5. Vücudunuzu Gerçek Yiyeceklerle Bes-
leyin

Sağlıklı beslenmenin en basit ve en etki-
li yolu gerçek yiyeceklere odaklanmaktır. 
Doğada neye benzediklerini bildiğiniz iş-
lenmemiş, bütün yiyecekleri seçin. Hayvan-
ların ve bitkilerin (et, balık, yumurta, sebze, 
meyve, kuruyemiş, tohum, sağlıklı yağlar, 
sıvı yağlar ve yüksek yağlı süt ürünleri) bir 
arada kullanılması en iyisidir. Sağlıklı, zayıf 
ve aktifseniz bütün, rafine edilmemiş kar-
bonhidrat yemek kesinlikle iyidir. Bunlara 
patates, tatlı patates, baklagiller ve yulaf 
gibi tam tahıllar dahildir.

Bununla birlikte, aşırı kiloluysanız, obezse-
niz veya diyabet veya metabolik sendrom 
gibi metabolik sorunların belirtilerini gös-
terdiyseniz büyük karbonhidrat kaynak-
larının azaltılması önemli gelişmelere yol 
açabilir. İnsanlar genellikle yanlış karbon-
hidratları azaltarak çok fazla kilo verebilirler 
çünkü bilinçaltında daha az yemeye baş-
larlar. Ne yaparsan yap, fabrikada yapılmış 
gibi görünen yiyecekler yerine bütün, işlen-
memiş yiyecekleri seçmeye gayret et.
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VICTORIA’S SECRET’IN İKONİK 
KOLEKSİYONLARINDAN
‘BODY BY VICTORIA’ YEPYENİ 
RENKLERİYLE SİZİ BEKLİYOR

   
Victoria’s Secret’ın göz kamaştırırken, rahatlığından ödün vermeyen kadınlara hitap eden 
klasiklerinden Body by Victoria, canlı renklerin hakim olduğu Sonbahar’21 koleksiyonunda 
yine sizi yalnız bırakmıyor. Vücudunuzda yokmuş hissi yaratacak, yeni dantel modelleri ve 
sezona uygun farklı renkleriyle dikkat çeken Body by Victoria modelleri sayesinde kendinizi 
hiç olmadığınız kadar iyi hissedeceksiniz.
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Resimsel desenleri ve zengin renk tonları-
nın hakim olduğu yeni koleksiyonun yumu-
şak kumaşları ve vücut hatlarını saran özel 
kesimleri, sunduğu model alternatifleriyle 
günlük kullanım için çok ideal. 
 
Koleksiyonu keşfetmek için Victoria’s Secret 
mağazalarını ya da internet adresini ziyaret 
edebilirsiniz.
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Sağlık & Motto

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

MEME KANSERİ TANI VE TEDAVİSİNDEKİ GELİŞMELER YÜZ GÜLDÜRÜYOR  
Güncel istatistiklere göre meme kanseri artık en sık görülen kanser türü. 
Dünya Sağlık Örgütü’nün yakın bir süre önce en çok görülen kanser türü-
nün artık akciğer kanseri değil, meme kanseri olduğunu açıkladığını belir-
ten Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, 
“Tabii gerçek sayısal artışın yanı sıra başarılı tarama programlarıyla da artık 
daha çok meme kanseri tanısı konuyor. Üzerinde en çok bilimsel araştırma 
yapılan meme kanserinde, her yeni araştırma bulgusu daha etkili sonuçlar 
veren tedavilerin de yolunu açıyor” dedi.

Lenf bezine sıçramış meme kanserine 
“kemoterapisiz” tedavi

Az sayıda koltuk altı lenfine sıçramış (me-
tastaz) meme kanseri hastalarına kemote-
rapi verilmeden sadece anti hormonal te-
davi verilmesinin etkinliğinin araştırıldığını 
söyleyen Prof. Dr. Serdar Turhal, “Yakın bir 
süre önce sonuçları açıklanan çalışmada, 
bu grup hastalarda kemoterapi verilmeden 
yalnızca anti hormonal tedavilerle de aynı 
etkinlikte iyi bir sonuç alınabileceği göste-
rildi. Çalışma kapsamında, kanserin en fazla 
3 koltuk altı lenfine sıçrama yaptığı 9383 
kadın hastada genetik risk hesaplaması ya-
pıldı. Hastaların 3’te 2’si menopozda, 3’te 1’i 
henüz menopoza girmemiş hastalardı. Ge-
netik tekrarlama riski düşük olarak hesapla-
nan hastaların bir kısmına yalnızca hormon 
tedavisi, bir kısmına hem kemoterapi hem 
de hormon tedavisi verildi. Beş yıllık takipte 
menopoza girmemiş ve genetik tekrarlama 
skoru düşük olan kadınlarda kemoterapinin 
%1.3 ek katkısı varken, menopoza girmiş 
kadınlarda kemoterapinin böyle bir ek fay-
dası gösterilemedi. Sonuç olarak, hormon 
reseptörü pozitif olan ve menopoza girmiş 
hastalarda yalnızca anti hormon tedavisinin 
kemoterapi kadar etkili olabileceği gösteril-
miş oldu” dedi.

Meme kanserinde depresyon riskini, far-
kındalık eğitimleriyle azaltmak mümkün

Meme kanseri tanısı ve sonrasında uygula-
nan tedavilerin hastalarda depresyona yol 
açabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Serdar 
Turhal, “Yeni yapılan bir çalışmaya göre 
hastalarda farkındalık ve meditasyon eği-
timi ile depresyon riskini düşürmek müm-
kün. ABD’nin San Antonio şehrinde her yıl 
yapılan meme kanseri sempozyumunda 
sunulan ve 247 hastanın yer aldığı çalışma-
nın sonuçlarına göre, depresyon riski %50 

seviyesinden 6 aylık destek sonrasında %20
’ye kadar gerileyebiliyor. Çalışmada hasta-
lara, onkoloji hemşireleri tarafından verilen 
farkındalık eğitimlerinde; farkındalığın ne ol-
duğu, ağrıyla ve güç duygularla yaşamanın, 
zorluklarla başa çıkmanın yolları anlatıldı. 
Sağ kalım eğitiminde ise meme kanseriyle 
ilgili temel bilgiler olarak yaşam kalitesi, fi-
ziksel aktivite, sağlıklı beslenme, ailevi kanser 
riski, yaşam ve iş dengesi, menopoz, cinsel 
hayat ve vücut imajıyla ilgili temel bilgiler 
verildi. Tüm bu eğitimlerin sonunda, başlan-
gıçta hastaların %50’sinde depresyon şikâ-
yetleri varken hem farkındalık eğitimi alan 
grupta hem de sağ kalım eğitimi alan grupta, 
söz konusu oranların %20’ye kadar düştüğü 
görüldü. Kısacası, hastalıkla ilgili farkında-
lık arttıkça, psikolojik destek de alındığında 
depresyon riski azalıyor” şeklinde konuştu.
Diyabetle uyumlu diyetler kanser riskini de 
azaltıyor

Bilindiği gibi Tip 2 diyabetin meme kanseri 
için bir risk faktörü olduğunun altını çizen 
Prof. Dr. Serdar Turhal, “Ayrıca meme kan-
seri sonrası Tip 2 diyabet gelişmesi ihtimali 
de hayli yüksek. Harvard Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi tarafından denetlenen ve 8320 meme 
kanseri hastasının değerlendirildiği yeni bir 
çalışmaya göre, kanser tanısı sonrası Tip 2 
diyabet hastalarında uygulanan diyet hem 
meme kanseri oluşumunu hem de meme 
kanserine bağlı ölüm riskini azaltıyor. Meme 
kanseri tanısından sonra beslenme şeklinde 
değişiklik yapanlarda meme kanserine bağlı 
ölüm riski %20’lere kadar geriliyor. Araştır-
maya göre, diyet değişikliği tüm kanserlere 
bağlı ölüm riskini ise %31 oranında azaltan 
bir güce sahip. Diyabetle uyumlu diyetlerde 
daha çok kepek alınır, kahve, kuruyemiş, taze 
sebze-meyve tüketilir, doymuş yağlar daha 
az alınır, kırmızı et daha az yenir, diyet içe-
cekleri ve meyve suları daha az içilir. Bu tip 
bir diyetin genel popülasyonda diyabet ge-
lişimini %40 gibi ciddi bir oranda azalttığını 
söyleyebiliriz” hatırlatmasında bulundu.
60 yaşın üzerindeki meme kanseri hastaları 
‘dondurma tedavisi’ ile sağlıklarına kavuşa-
bilir

ABD’de yapılan Meme Cerrahları Birliği 

Kongresi’nde 60 yaşın üstündeki meme 
kanseri hastalarında, eğer tümörleri küçük-
se ameliyat yerine uygulanan dondurma te-
davisi ile de (krioablasyon) benzer sonuçlar 
alındığı, ek bir tedaviye ihtiyaç olmadığının 
rapor edildiğini vurgulayan Prof. Dr. Serdar 
Turhal, “Yapılan açıklamaya göre tedavinin 
kozmetik sonuçları da hayli memnun edi-
ci. 194 hastanın değerlendirildiği çalışmada 
incelenen yavaş seyirli tümörlerin boyutları 
1,5 cm’den küçüktü. Hastalara 20 ile 40 da-
kika süren, cilde batırılan bir iğneyle don-
durma tedavisi uygulandı. Tedavi sonrası 
hastaların 27’si radyoterapi alırken, 148’i 
anti-hormon tedavisi aldı ve yalnızca birine 
kemoterapi verildi. Beş yıl boyunca takip 
edilen hastaların sadece %2’sinde tümör 
nüksetti” dedi.

75 yaş üstü meme kanseri geçirmiş kişi-
ler mamografi çektirmeyebilir

Meme kanseri geçirmiş bireylerin izlenme-
sinin tedavide önemli bir role sahip olduğu-
nu belirten Prof. Dr. Serdar Turhal, “Ancak 
yakın zamanda Harvard Üniversitesi lider-
liğinde gerçekleştirilen bir araştırmada, 75 
yaş üstü meme kanserini atlatmış bireylerde 
mamografi ihtiyacının olmayabileceği rapor 
edildi. Bu durumdaki bireyler doktorlarıyla 
görüşerek mamografi çektirmeyebilirler. 
ABD ve Avrupa’daki 30’un üzerinde kanser 
merkezi, ellerindeki bilgileri toplayarak, 75 
yaş üstü meme kanserini atlatmış bireylerde 
mamografi ihtiyacını değerlendirdi ve buna 
ihtiyaç olmadığı sonucuna vardı. Peki 75 yaş 
üzerindeki kadınlara neden mamografi ge-
rekmeyebilir? Bunun iki nedeni var: Birincisi, 
75 yaşından sonra kanser riskinde bir mik-
tar azalma olabiliyor. İkincisi ise 75 yaşından 
sonra ortaya çıkan ve ölüme yol açan diğer 
hastalıkların, bu hastaların meme kanse-
ri tanısını erken alıp, bundan fayda görme 
ihtimallerini azaltması, hatta ortadan kaldır-
ması. Çünkü ilerleyen yaşlarda kalp-damar 
hastalıkları ve felç geçirmeye bağlı ölümler 
artıyor. Bu da hastaların yaşam beklentisini 
azalıyor. Eğer yaşam beklentisi 10 yılın al-
tındaysa bu durumda mamografi yapılma-
sının hastaların yaşam süresine ek bir katkısı 
da olmuyor” açıklamasında bulundu.
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Uzman Psikolog 
Ezgi Dokuzlu

ÖFKEYİ YÖNETMENİN 10 YOLU 
Gerçekleştirilememiş isteklere ve istenmeyen sonuçlara verilen bir 
tepki olan öfke, uygun biçimde ifade edildiğinde yapıcı, doğal ve 
sağlıklı bir duygudur. Ancak öfkenin hafif bir rahatsızlık halinden şid-
dete kadar varabileceğini ve kişinin bu duyguyu kontrol edemedi-
ğinde yaşam kalitesinin bozularak bu duygunun kölesi haline gel-
diğini hissedebildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman 
Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Öfkenin şiddeti kişiden kişiye veya olaydan 
olaya değişebilir. Her insanın stresli bir duruma veya tehdit içeren bir 
olguya karşı tutumu aynı olmayabilir. Birtakım yaşantısal veya gene-
tik etkenlerden dolayı bazı kişilerin strese karşı daha düşük toleransı 
olabilir. Diğer önemli nokta ise iletişim becerisidir. İletişim becerisi za-
yıf olan kişiler kendilerini ifade edemediklerinde öfkeleri şiddetlene-
bilir” açıklamasında bulundu.

Öfke sırasında diğer tüm duygularda oldu-
ğu gibi vücutta birtakım değişimlerin oldu-
ğuna dikkat çeken Anadolu Sağlık Merke-
zi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Kalp 
hızımız ve tansiyonumuz yükselir, nefes 
alışverişimiz sıklaşır. En önemlisi ise yoğun 
öfke sırasında sağlıklı düşünme yetisi ve 
iletişim becerileri zayıflar bu da kişiyi çare-
siz hissettirebilir” dedi. Öfkeye neden olan 
durumların genellikle yaşamdaki çeşitli ak-
saklıklar, trafik, iş stresi, maddi zorluklar, ka-
yıplar, kişinin kendi ile ilgili hoşnutsuzkluk-
ları, kendini ifade edememe, yoğun kaygılar 
veya sağlık problemleri olduğunun altını 
çizen Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Şid-
detli öfke hali sırasında karşınızdaki kişiye 
kendinizi doğru aktaramadığınızda iletişim 
sağlıksız hale gelmektedir. Bu da sizde daha 
fazla öfke ve daha fazla olumsuz duygulara 
neden olur. Öfke, kontrolden çıktığı zaman 
zihinsel performansı da ciddi ölçüde etkiler. 
Konsantrasyonda bozulmalara, unutkanlı-
ğa, motivasyon kayıplarına, akademik başa-
rısızlıklara sebep olabilir” şeklinde konuştu.

Öfke yönetiminin amacı öfkeyi ortadan 
kaldırmak değil, bu duyguyu kontrol al-
tına almak 

Öfke yönetiminin amacının öfke duygusu-
nu tamamen ortadan kaldırmak değil, bu 
yoğun duygunun şiddetini yönetebilmek 
veya öfke halindeki davranışları kontrol al-
tına almayı öğretmek olduğunu vurgulayan 
Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Çözüm yolu 
ise sizi öfkelendiren etkenlerden, olaylardan 
veya kişilerden kaçmak değil, bu gibi etken-
ler karşısındaki tepkilerinizi duruma uygun 
biçimde kontrol altına almaktır. Öfke ile baş 
etmek için iletişim tarzınız önemlidir. Olay-
lara verdiğiniz tepkilerde yapıcı bir yol izle-
melisiniz. İhtiyaçlarınızı ve isteklerinizi net 

olarak belirlemeli sonrasında bunları çevre-
nizdeki insanları kırmadan ve kendinizi yıp-
ratmadan gerçekleştirmek için ne yapacağı-
nıza karar vermelisiniz. Öfkeniz kontrolden 
çıktıysa ve hafifletemiyorsanız en önemlisi 
yaşam kalitenizi bozmaya başladıysa şidde-
te başvurmaya başladıysanız mutlaka vakit 
kaybetmeden bir uzman desteği almalısı-
nız” dedi.

Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, öfkeyi yö-
netmek için 10 öneride bulundu:

1) Nefes egzersizleri ve gevşeme egzersizle-
ri ile sakinleşmeye çalışın.

2) Sizi rahatlatan bir olayı, kişiyi, mekânı ha-
tırlayın.

3) Ne istediğinizi tanımlayın, doğru aktar-
maya çalışın.

4) Öfkenizin şiddeti iletişiminizi olumsuz et-

kiliyorsa gerekirse bulunduğunuz ortamdan 
uzaklaşın sakinleştiğinizde tekrar konuşma-
yı deneyin.

5) Stres seviyenizin yükseldiğini fark ediyor-
sanız kısa molalar verin, her gün kısa da olsa 
sizi rahatlatan şeylere vakit ayırın.

6) Öfkeye neden olana değil, çözüme odak-
lanın.

7) Günlük yaşantınızda ‘sen' dili değil, 'ben' 
dili kullanın.

8) Sıklıkla öz eleştiri yapın, yakın çevrenizin 
öfkenizle ilgili yorumlarını değerlendirin.

9) Duygularınızı, düşüncelerinizi daha iyi ta-
nıyın ve olaylara verdiğiniz tepkileri, şiddet-
lerini notlar alarak değerlendirin.

10) Daha çok empati kurmaya çalışın, daha 
iyi bir gözlemci olmayı deneyin.
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Dr. Elnur Allahverdiyev
Üroloji Uzmanı 

İDRAR KAÇIRMA HER İKİ KADINDAN 
BİRİNİ ETKİLİYOR

Avrupa Üroloji Derneği’nin ürolojik hastalıklara dikkat çekmek ama-
cıyla 20-24 Eylül tarihlerinde organize ettiği Üroloji Haftası’nın bu yılki 
konusu kadınlarda çok yaygın olarak görülen inkontinans, yani id-
rar kaçırma sorunu. Yaklaşık olarak her iki kadından birini etkileyen 
idrar kaçırma sorununa ise hem çocuk yaşlarda hem de ilerleyen 
yaşlarda rastlanabiliyor. Tedavi edilmeyen idrar kaçırmanın sürek-
li tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarına ve çok ciddi psikososyal 
problemlere neden olabildiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi 
Üroloji Uzmanı Dr. Elnur Allahverdiyev, “İdrar kaçırma birçok farklı ne-
denden kaynaklanabiliyor. Bilinçli ve iyi bir tedavi ile idrar kaçırma 
problemine büyük oranda çözüm bulunabiliyor. Burada en önemli 
nokta idrar kaçırmanın hastadaki nedenini belirlemek, idrar kaçırma 
durumunu olumsuz etkileyen faktörlerden uzak durmak” açıklama-
sında bulundu.

Mesanenin idrarı rahat boşaltabilmesi için 
işeme sırasında mesane boynu ve idrar ka-
nalının bir miktar genişlemesi ve idrar akışı-
na engel olmaması gerekiyor. İdrar bitimin-
de mesane boynundaki ve idrar kanalındaki 
kaslar kasılarak bir sonraki işemeye kadar 
idrar kaçırmanın olmamasını sağlıyor. Me-
sanenin dolma ve boşalma fonksiyonlarını 
etkileyen faktörlerin farklı idrar kaçırma tür-
lerine sebep olabildiğini belirten Anadolu 
Sağlık Merkezi Üroloji Uzmanı Dr. Elnur Al-
lahverdiyev, “İdrar kaçırma birçok farklı ne-
denlerden kaynaklanabildiği gibi çeşitli fak-
törler buna neden olabiliyor. Stres, sıkışma, 
mikst tip (sıkışma-stres), taşma tipi (mesane 
boşalamadığı için) ve süreklilik gösteren 
(fistül) idrar kaçırmaları çeşitleri görülebili-
yor. Burada idrar kaçırmanın tipi ve şiddeti 
önemli. Hastanın günlük olarak değiştirdiği 
ped veya bez sayısına göre idrar kaçırma te-
davisi farklılık gösterebiliyor” dedi.

Egzersiz mesane kaslarını güçlendiriyor

Öksürünce, hapşırınca, hareket ederken, 
gülerken, yüksek sesle konuşurken, yani 
karın içerisindeki basıncı arttıran her türlü 
durumda stres tipi idrar kaçırmanın görü-
lebildiğini vurgulayan Üroloji Uzmanı Dr. 
Elnur Allahverdiyev, “Bu duruma idrar boy-
nundaki, tutmaya yarayan kasların kaybı ya 
da gücünde bir azalma neden olabiliyor. 
Eğer günlük kullanılan ped sayısı az ise ve 
hasta motive bir hasta ise stres tipi idrar 
kaçırmada mesanedeki kasları egzersiz ya-
parak güçlendirebiliriz ve böylelikle %50-70 
oranında bir başarı elde edebiliriz” dedi.
Çeşitli hastalıklar sıkışma kaynaklı idrar ka-
çırmaya neden olabilir

Sıkışma tipi idrar kaçırma, hastanın fiziksel 
aktivitesine bağlı olarak gerçekleşmiyor; 
aşırı idrar yapma isteğinin (urge) oluşması, 

istem dışı kasılmaların-spazmların meydana 
gelmesi ve idrarı tutan kasların bu duruma 
karşı koyamaması nedeniyle idrar kaçır-
ma gerçekleşiyor. Üroloji Uzmanı Dr. Elnur 
Allahverdiyev, “Bu tip sıkışma tipi idrar ka-
çırmalarda genellikle altta yatan sinirsel ya 
da mesaneyi uyaran farklı bir neden vardır. 
Bu idrar kaçırmaya aşırı aktif mesane, me-
saneye temas eden herhangi bir yabancı 
materyal (taş, sütür, mesh) veya mesane ile 
temas eden bir noktada, komşu organlarda 
meydana gelen enflamasyonlar aşırı idrar 
yapma isteği (urge), sık idrara çıkma, me-
sanede istem dışı kasılmalara neden olarak 
kaçırmaya neden olabilir. Sinir sisteminde 
herhangi bir fonksiyon bozukluğu varsa ve 
mesaneyi etkileyecek bir noktadaysa bu da 
aynı şekilde sıkışmaya bağlı idrar kaçırmaya 
sebep olabilir. Bu nedenle sıkışmaya bağlı 
idrar kaçıran hastaların mutlaka değerlen-
dirilmesi ve bu duruma neden olacak her-
hangi bir hastalık varsa o hastalık tedavi 
edilmesi gerekir. Eğer herhangi bir hastalık 
belirtisi yoksa birinci basamak tedavisi ola-
rak hasta uygun diyet tedavisine başlayabi-
lir ve mesaneyi uyaran kahve, sigara, koyu 
çay gibi ajanlardan uzak durulması gereke-
bilir” şeklinde konuştu. 

Stres ve sıkışma kaynaklı idrar kaçırmada 
baskın faktöre göre karar veriliyor

Diğer bir idrar kaçırma türünün de hem 
stres kaynaklı hem de sıkışma kaynaklı idrar 
kaçırma olabildiğini belirten Üroloji Uzmanı 
Dr. Elnur Allahverdiyev, “İkisinin birlikte ol-
masına ‘mikst tip idrar kaçırma’ diyoruz. Bu 
durumda hastayı öncelikle değerlendiriyo-

ruz. Hastanın eğer stres tipi idrar kaçırması 
baskınsa öncelikle stres tipli idrar kaçırma 
tedavisi uyguluyoruz. Eğer hastanın sıkışma 
tipi idrar kaçırması baskınsa o zaman önce 
sıkışma tipini tedavi ediyor, sonrasında stres 
tipi idrar kaçırma tedavisi veriyoruz” dedi. 
Taşma, sızdırma ve sürekli idrar kaçırmalar-
da hasta öyküsü önemli

Bir diğer idrar kaçırmanın ise mesanenin 
boynundaki idrar kanalının darlığından 
dolayı mesane boşalmadığı için giderek 
genişlemesi ve sızdırma şeklinde devamlı-
lık göstermesi şeklinde gerçekleşebildiğini 
söyleyen Üroloji Uzmanı Dr. Elnur Allah-
verdiyev, “Hem sızdırma hem de süreklilik 
gösteren idrar kaçırmalarda hastanın öy-
küsünde ameliyat, radyasyon tedavisi ya 
da nörolojik hastalıkların yer alıp, almadığı 
değerlendirilmeli. Bu idrar kaçırmalarında 
mutlaka altta yatan bir idrar kanalı darlığı, 
mesane fonksiyon bozukluğu, üriner sistem 
ile vajen, uterus arasında olası fistül varlığı 
aranır. İşeme patolojisi olup, olmadığı mut-
laka araştırılmalı” şeklinde konuştu. 

İdrar kaçırma gibi sorunlar çocuk yaşlarda 
dikkate alınması gerekiyor. Çocuklarda işe-
me problemi ve mesanenin tam boşalama-
ması durumlarının ciddi sorunlara neden 
olmadan zamanında ve doğru bir tedavi ile 
kontrol altına alınması gerektiğini belirten 
Dr. Elnur Allahverdiyev, “Şikâyet olmadan 
sadece geceleri kaçırma varsa bu çocuklar-
da 5 yaşına kadar tedavi olmadan beklenir. 
Eğer 5 yaşından sonra iyileşmiyorsa bir uz-
mana tedavi için başvurulmalı” açıklanma-
sında bulundu. 
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MALL&MOTTO / Haberler

Müzik dünyasının en popüler gruplarından, 
şarkıları dillere pelesenk olan ve roman-
tik dizi şarkılarıyla da 7’den 70’e herkesin 
beğenisini kazanan Pinhani, İzmir Opti-
mum’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coş-
kusuna ortak olan binlerce İzmirliye muhte-
şem bir konser verdi.  

İzmirli hayranlarıyla buluşan Pinhani, unu-
tulmaz bir performansa imza attı.

 Besteleriyle dikkatleri üzerine çekerek tüm 
Türkiye’nin sevgisini kazanan Pinhani gru-
bu, 29 Ekim’de İzmir Optimum AVM’nin 
Bahçesinde muhteşem bir konser verdi. 
Sözü, müziği ve düzenlemesi grubun solis-
ti Sinan Kaynakcı’ya ait ve son zamanların 
en çok dinlenen “Dünyadan Uzak” şarkısına 
binlerce hayranı koro halinde eşlik ederek 
adeta dev bir “Optimum” Korosu oluşturdu.

İzmirli sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşıla-
şan ve sahnede 2 saat canlı performans ser-
gileyen Pinhani, İzmir Optimum’da 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı coşkusunu taçlandırdı.

PİNHANİ’DEN İZMİR’DE MUHTEŞEM 
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KONSERİ!

Pinhani Optimum’u Salladı!
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 345.143 1 ANKAmall AVM 520.856 1 Mavibahçe AVM 346.354
2 City's Nişantaşı AVM 313.204 2 Forum Ankara Outlet 130.317 2 TerraCity AVM 329.567
3 İstanbul Optimum 251.817 3 ACity Outlet 91.628 3 Espark AVM 127.942
4 Kanyon AVM 227.073 4 Kentpark AVM 69.223 4 Park Afyon AVM 126.651
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 191.498 5 Cepa AVM 67.466 5 Samsun Piazza AVM 121.834
6 İsfanbul AVM 187.988 6 Gordion AVM 62.195 6 Kulesite AVM 112.271
7 Marmara Park AVM 175.496 7 Next Level AVM 52.608 7 Forum Mersin AVM 105.841
8 Emaar Square Mall 146.897 8 Atlantis AVM 47.867 8 Forum Kayseri AVM 104.669
9 Trump AVM 138.365 9 Taurus AVM 47.143 9 Gebze Center 102.398

10 Mall of İstanbul 115.534 10 Nata Vega Outlet 39.956 10 Forum Gaziantep AVM 102.218
11 İstinyePark AVM 107.879 11 One Tower AVM 38.908 11 Forum Bornova AVM 99.659
12 Aqua Florya AVM 102.262 12 Antares AVM 36.942 12 MarkAntalya AVM 91.614
13 Zorlu Center 100.733 13 Podium Ankara AVM 36.000 13 Antalya Migros AVM 91.258
14 Brandium AVYM 100.016 14 Arcadium AVM 33.883 14 Özdilek Bursa AVM 90.321
15 Buyaka AVM 99.923 15 Anatolium Ankara AVM 30.733 15 Forum Trabzon AVM 88.891
16 Maltepe Park AVM 98.398 16 Kızılay AVM 26.198 16 Outlet Center İzmit 86.591
17 Torium AVM 93.281 17 Panora AVYM 25.441 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 81.301
18 Palladium AVM 89.197 18 365 AVM 23.032 18 Point Bornova AVM 76.463
19 Viaport Asia Outlet 87.930 19 Atakule AVM 21.704 19 MalatyaPark AVM 74.644
20 Tepe Nautilus AVM 86.190 20 Tepe Prime Avenue 20.256 20 Kent Meydanı AVM 58.199

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 55.353 1 ANKAmall AVM 12.408 1 Özdilek Bursa AVM 28.595
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 54.217 2 Antares AVYM 6.640 2 TerraCity AVM 6.726
3 Akyaka Park 49.225 3 Kentpark AVM 4.600 3 Park Afyon AVM 6.629
4 Kanyon AVM 47.714 4 Tepe Prime Avenue 4.320 4 Sera Kütahya AVM 5.843
5 Emaar Square Mall 17.879 5 Armada AVM 3.388 5 HighWay Outlet AVM 5.566
6 Capitol AVM 13.959 6 Cepa AVM 3.360 6 Kayseri Park AVYM 5.189
7 Trump AVM 13.693 7 Atlantis AVM 2.760 7 MalatyaPark AVM 4.737
8 Buyaka AVM 12.698 8 Gordion AVM 2.668 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.576
9 İstinyePark AVM 9.770 9 Next Level AVM 1.927 9 Gebze Center 4.090

10 Zorlu Center 7.841 10 Arcadium AVM 1.816 10 Deepo Outlet Center 3.453
11 Astoria AVM 7.544 11 365 AVM 1.676 11 Korupark AVM 3.218
12 Akasya AVM 7.290 12 Forum Ankara Outlet 1.618 12 Forum Mersin AVM 3.214
13 İstanbul Optimum 6.258 13 Bilkent Center AVM 1.609 13 Espark AVM 3.091
14 Sapphire Çarşı 5.237 14 Anatolium Ankara AVM 1.228 14 Antalya Migros AVM 2.739
15 ArenaPark AVYM 5.131 15 One Tower AVM 1.040 15 17 Burda AVM 2.697
16 Marmara Forum AVM 5.111 16 Gimart Outlet 950 16 Outlet Center İzmit 2.428
17 Palladium AVM 4.922 17 Park Vera AVM 548 17 Palladium Antakya AVM 2.259
18 İsfanbul AVM 4.833 18 Kızılay AVM 347 18 Oasis AVM 2.251
19 Kozzy AVM 4.255 19 Metromall AVM 294 19 Bursa Kent Meydanı AVM 2.049
20 Watergarden İstanbul 4.214 20 Atakule AVM 279 20 Sanko Park AVM 2.036

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 82.371 1 ACity Outlet 40.538 1 TerraCity AVM 75.824
2 Zorlu Center 81.945 2 Antares AVYM 37.969 2 Mavibahçe AVM 71.178
3 İsfanbul AVM 81.941 3 Cepa AVM 29.595 3 M1 Adana AVM 61.628
4 İstinyePark AVM 57.554 4 Gordion AVM 28.607 4 İzmir Optimum 45.537
5 Buyaka AVM 47.677 5 Nata Vega Outlet 27.426 5 Kulesite AVM 45.255
6 Watergarden İstanbul 46.734 6 Armada AVM 26.341 6 41 Burda AVM 43.964
7 Mall of İstanbul 46.544 7 Metromall AVM 23.735 7 Park Afyon AVM 42.965
8 212 İstanbul Power Outlet 45.455 8 Kentpark AVM 23.152 8 Antalya Migros AVM 37.427
9 Vadistanbul AVM 44.223 9 Podium Ankara AVM 22.666 9 Özdilek Bursa AVM 37.039

10 Forum İstanbul AVYM 42.105 10 Atlantis AVM 21.687 10 Westpark Outlet AVM 33.404
11 Venezia Mega Outlet 42.073 11 Panora AVYM 21.000 11 Agora İzmir AVM 32.375
12 City's Nişantaşı AVM 41.493 12 Atakule AVM 19.620 12 17 Burda AVM 31.841
13 Akyaka Park AVM 38.200 13 Taurus AVM 17.367 13 Point Bornova AVM 30.853
14 Kanyon AVM 37.019 14 Ankara Optimum Outlet 16.765 14 Forum Bornova AVM 30.171
15 Marmara Park AVM 36.722 15 Arcadium AVM 15.503 15 39 Burda AVM 30.087
16 Maltepe Park AVM 35.616 16 Forum Ankara Outlet 14.625 16 Agora Antalya AVM 29.695
17 Hilltown AVM 35.486 17 Bilkent Station AVM 13.894 17 01Burda AVM 28.894
18 İstanbul Optimum 29.397 18 One Tower AVM 12.829 18 Kumsmall AVM 28.780
19 İstanbul Cevahir AVM 28.733 19 ANKAmall AVM 11.244 19 10Burda AVM 28.733
20 Trump AVM 28.103 20 Kartaltepe AVM 11.026 20 Forum Mersin AVM 28.428
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20 Tepe Nautilus AVM 86.190 20 Tepe Prime Avenue 20.256 20 Kent Meydanı AVM 58.199

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 55.353 1 ANKAmall AVM 12.408 1 Özdilek Bursa AVM 28.595
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 54.217 2 Antares AVYM 6.640 2 TerraCity AVM 6.726
3 Akyaka Park 49.225 3 Kentpark AVM 4.600 3 Park Afyon AVM 6.629
4 Kanyon AVM 47.714 4 Tepe Prime Avenue 4.320 4 Sera Kütahya AVM 5.843
5 Emaar Square Mall 17.879 5 Armada AVM 3.388 5 HighWay Outlet AVM 5.566
6 Capitol AVM 13.959 6 Cepa AVM 3.360 6 Kayseri Park AVYM 5.189
7 Trump AVM 13.693 7 Atlantis AVM 2.760 7 MalatyaPark AVM 4.737
8 Buyaka AVM 12.698 8 Gordion AVM 2.668 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.576
9 İstinyePark AVM 9.770 9 Next Level AVM 1.927 9 Gebze Center 4.090

10 Zorlu Center 7.841 10 Arcadium AVM 1.816 10 Deepo Outlet Center 3.453
11 Astoria AVM 7.544 11 365 AVM 1.676 11 Korupark AVM 3.218
12 Akasya AVM 7.290 12 Forum Ankara Outlet 1.618 12 Forum Mersin AVM 3.214
13 İstanbul Optimum 6.258 13 Bilkent Center AVM 1.609 13 Espark AVM 3.091
14 Sapphire Çarşı 5.237 14 Anatolium Ankara AVM 1.228 14 Antalya Migros AVM 2.739
15 ArenaPark AVYM 5.131 15 One Tower AVM 1.040 15 17 Burda AVM 2.697
16 Marmara Forum AVM 5.111 16 Gimart Outlet 950 16 Outlet Center İzmit 2.428
17 Palladium AVM 4.922 17 Park Vera AVM 548 17 Palladium Antakya AVM 2.259
18 İsfanbul AVM 4.833 18 Kızılay AVM 347 18 Oasis AVM 2.251
19 Kozzy AVM 4.255 19 Metromall AVM 294 19 Bursa Kent Meydanı AVM 2.049
20 Watergarden İstanbul 4.214 20 Atakule AVM 279 20 Sanko Park AVM 2.036

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 82.371 1 ACity Outlet 40.538 1 TerraCity AVM 75.824
2 Zorlu Center 81.945 2 Antares AVYM 37.969 2 Mavibahçe AVM 71.178
3 İsfanbul AVM 81.941 3 Cepa AVM 29.595 3 M1 Adana AVM 61.628
4 İstinyePark AVM 57.554 4 Gordion AVM 28.607 4 İzmir Optimum 45.537
5 Buyaka AVM 47.677 5 Nata Vega Outlet 27.426 5 Kulesite AVM 45.255
6 Watergarden İstanbul 46.734 6 Armada AVM 26.341 6 41 Burda AVM 43.964
7 Mall of İstanbul 46.544 7 Metromall AVM 23.735 7 Park Afyon AVM 42.965
8 212 İstanbul Power Outlet 45.455 8 Kentpark AVM 23.152 8 Antalya Migros AVM 37.427
9 Vadistanbul AVM 44.223 9 Podium Ankara AVM 22.666 9 Özdilek Bursa AVM 37.039

10 Forum İstanbul AVYM 42.105 10 Atlantis AVM 21.687 10 Westpark Outlet AVM 33.404
11 Venezia Mega Outlet 42.073 11 Panora AVYM 21.000 11 Agora İzmir AVM 32.375
12 City's Nişantaşı AVM 41.493 12 Atakule AVM 19.620 12 17 Burda AVM 31.841
13 Akyaka Park AVM 38.200 13 Taurus AVM 17.367 13 Point Bornova AVM 30.853
14 Kanyon AVM 37.019 14 Ankara Optimum Outlet 16.765 14 Forum Bornova AVM 30.171
15 Marmara Park AVM 36.722 15 Arcadium AVM 15.503 15 39 Burda AVM 30.087
16 Maltepe Park AVM 35.616 16 Forum Ankara Outlet 14.625 16 Agora Antalya AVM 29.695
17 Hilltown AVM 35.486 17 Bilkent Station AVM 13.894 17 01Burda AVM 28.894
18 İstanbul Optimum 29.397 18 One Tower AVM 12.829 18 Kumsmall AVM 28.780
19 İstanbul Cevahir AVM 28.733 19 ANKAmall AVM 11.244 19 10Burda AVM 28.733
20 Trump AVM 28.103 20 Kartaltepe AVM 11.026 20 Forum Mersin AVM 28.428
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8 Buyaka AVM 12.698 8 Gordion AVM 2.668 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.576
9 İstinyePark AVM 9.770 9 Next Level AVM 1.927 9 Gebze Center 4.090

10 Zorlu Center 7.841 10 Arcadium AVM 1.816 10 Deepo Outlet Center 3.453
11 Astoria AVM 7.544 11 365 AVM 1.676 11 Korupark AVM 3.218
12 Akasya AVM 7.290 12 Forum Ankara Outlet 1.618 12 Forum Mersin AVM 3.214
13 İstanbul Optimum 6.258 13 Bilkent Center AVM 1.609 13 Espark AVM 3.091
14 Sapphire Çarşı 5.237 14 Anatolium Ankara AVM 1.228 14 Antalya Migros AVM 2.739
15 ArenaPark AVYM 5.131 15 One Tower AVM 1.040 15 17 Burda AVM 2.697
16 Marmara Forum AVM 5.111 16 Gimart Outlet 950 16 Outlet Center İzmit 2.428
17 Palladium AVM 4.922 17 Park Vera AVM 548 17 Palladium Antakya AVM 2.259
18 İsfanbul AVM 4.833 18 Kızılay AVM 347 18 Oasis AVM 2.251
19 Kozzy AVM 4.255 19 Metromall AVM 294 19 Bursa Kent Meydanı AVM 2.049
20 Watergarden İstanbul 4.214 20 Atakule AVM 279 20 Sanko Park AVM 2.036

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 82.371 1 ACity Outlet 40.538 1 TerraCity AVM 75.824
2 Zorlu Center 81.945 2 Antares AVYM 37.969 2 Mavibahçe AVM 71.178
3 İsfanbul AVM 81.941 3 Cepa AVM 29.595 3 M1 Adana AVM 61.628
4 İstinyePark AVM 57.554 4 Gordion AVM 28.607 4 İzmir Optimum 45.537
5 Buyaka AVM 47.677 5 Nata Vega Outlet 27.426 5 Kulesite AVM 45.255
6 Watergarden İstanbul 46.734 6 Armada AVM 26.341 6 41 Burda AVM 43.964
7 Mall of İstanbul 46.544 7 Metromall AVM 23.735 7 Park Afyon AVM 42.965
8 212 İstanbul Power Outlet 45.455 8 Kentpark AVM 23.152 8 Antalya Migros AVM 37.427
9 Vadistanbul AVM 44.223 9 Podium Ankara AVM 22.666 9 Özdilek Bursa AVM 37.039

10 Forum İstanbul AVYM 42.105 10 Atlantis AVM 21.687 10 Westpark Outlet AVM 33.404
11 Venezia Mega Outlet 42.073 11 Panora AVYM 21.000 11 Agora İzmir AVM 32.375
12 City's Nişantaşı AVM 41.493 12 Atakule AVM 19.620 12 17 Burda AVM 31.841
13 Akyaka Park AVM 38.200 13 Taurus AVM 17.367 13 Point Bornova AVM 30.853
14 Kanyon AVM 37.019 14 Ankara Optimum Outlet 16.765 14 Forum Bornova AVM 30.171
15 Marmara Park AVM 36.722 15 Arcadium AVM 15.503 15 39 Burda AVM 30.087
16 Maltepe Park AVM 35.616 16 Forum Ankara Outlet 14.625 16 Agora Antalya AVM 29.695
17 Hilltown AVM 35.486 17 Bilkent Station AVM 13.894 17 01Burda AVM 28.894
18 İstanbul Optimum 29.397 18 One Tower AVM 12.829 18 Kumsmall AVM 28.780
19 İstanbul Cevahir AVM 28.733 19 ANKAmall AVM 11.244 19 10Burda AVM 28.733
20 Trump AVM 28.103 20 Kartaltepe AVM 11.026 20 Forum Mersin AVM 28.428

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM
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  24 Ekim 1986 - Türkiye'nin ilk McDonalds'ı İstanbul Taksim'de açıldı.

   27 Kasım 1909 - Thomas Edison ilk sesli film gösterimini yaptı.

  30 Kasım 1982 - Michael Jackson albümü Thriller yayınlandı. Albüm, daha 
sonra dünyanın en çok satan albümü olarak Guinness 

Dünya Rekorları'na girdi.

INTERCITY YÖNETİM KURULU BAŞKANI VURAL AK: 

“FORMULA 1 İÇİN INTERCİTY İSTANBUL PARK’A
 3 GÜNDE 190 BİN KİŞİ GELDİ”

İstanbul’da adeta Formula 1TM rüzgârı esti. Intercity İstanbul Park’ın 8-10 Ekim tarihlerinde ev sahipliği yaptığı 
Formula 1TM Rolex Turkish Grand Prix 2021 etkinliğine 3 gün boyunca toplam 190 bin kişi katıldı. Intercity Yönetim 

Kurulu Başkanı Vural Ak, geçen senenin ardından bu sene de yarışı kusursuz bir şekilde tamamlamanın mutluluğu-
nu yaşadıklarını ifade etti.

 

Dünyada motor sporları organizasyonları-
nın en büyüğü ve en prestijlisi olarak gös-
terilen Formula 1TM, geçen sezonun ardın-
dan bu sene bir kez daha Intercity İstanbul 
Park’ta gerçekleşti. T.C. Cumhurbaşkanlığı 
Himayelerinde, Intercity’nin tekrar Türki-
ye’ye getirdiği Formula 1TM Rolex Tur-
kish Grand Prix 2021’in tüm Türkiye’de ve 
dünyada büyük heyecan ve ilgi yarattığını 
söyleyen Vural Ak, “Bu dev organizasyonu 
Türkiye ve İstanbul’a kazandırmak için bü-
yük çaba harcadık ve sonucunda gördüğü-
müz tablo bizleri çok mutlu etti. Pilotların 
ve tüm dünyadaki motor sporları tutkunla-
rının çok sevdiği yarış pistimiz ve İstanbul, 
tüm dünya medyasında büyük yer buldu. 
Uzun zamandır İstanbul’un ihtiyacı olan bu 
tanıtımla yeniden milyonların gözü İstan-
bul’a çevrildi. Pandemi koşulları sebebiyle 
yarı kapasiteli olarak satışa sunduğumuz 
biletler büyük ilgi gördü ve 3 gün boyunca 
toplam 190 bin kişi Intercity İstanbul Park’a 
akın etti” dedi. 
 
10 YILLIK KONTRAT İÇİN GÖRÜŞMELER 

SÜRÜYOR

Bu kadar önemli bir başarının ardından ya-
rışın önümüzdeki senelerde de Türkiye’de 
yapılması için görüşmelere hemen başla-
dıklarını vurgulayan Intercity Yönetim Kuru-
lu Başkanı Vural Ak şöyle konuştu: “Formula 
1TM CEO’su ve İcra Kurulu Başkanı Stefano 
Domenicalli’yi hafta sonu İstanbul’da ağır-
ladık. Türkiye ve İstanbul’da Formula 1TM 
yarışlarına gösterilen ilgi karşısında şaşkın-
lık içindeydi. Sadece bir yıl değil, yıllarca 
sürecek bir yarışın takvime dahil edilmesi 
için görüşmelerimiz sürüyor. Geçtiğimiz 
sene FIA’dan aldığımız üç yıllık lisans za-
ten pistimizin her gelişmeye her an hazır 
olduğunun da kanıtı. Elbette bu başarının 
arkasından büyük bir ekip ve takım çalışma-
sı var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’ın yarışı T.C Cumhurbaşkanlığı 
Himayelerine alması ile tüm kurumlar se-
ferber oldu. Bu kapsamda sürecin başın-
dan beri gösterdikleri ilgi ve alaka için ilgili 
tüm kamu kurumlarına ve özel sektörden 
destekçilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca 

TBMM Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Şen-
top da yarış günü şampiyonlara kupalarını 
takdim ederek bizleri onurlandırdı.” 

RAKAMLARLA FORMULA 1 TURKISH 
GRAND PRIX 2021
 
•Formula 1TM Dünya Şampiyonası'nın 16. 
ayağı Türkiye Grand Prix’i, 5,3 kilometrelik In-
tercity İstanbul Park Pisti'nde gerçekleştirildi.

•Toplam 190 bin kişi yarışları canlı olarak iz-
ledi. 

•Tüm dünyadan yaklaşık 2 milyar kişi yarışları 
televizyondan izledi.

•Lewis Hamilton, 2005 yılında Kolombiyalı 
Juan Pablo Montoya'ya ait 1.24.770'lik yarış 
turu rekorunu, 1.22.868'e kadar çekerek ge-
ride bıraktı. 

•İstanbul Park'ta 1.24'ün altına inen ilk isim 
olan Hamilton, 1.23'ün altına inen ilk pilot 
olmayı da başardı.



  7 Kasım 1929 - New York'ta Modern Sanatlar Müzesi açıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü

  24 Ekim 1986 - Türkiye'nin ilk McDonalds'ı İstanbul Taksim'de açıldı.

24 Kasım 1934 - Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Meclisten çıkan kanunla 
Atatürk soyadını aldı.

   27 Kasım 1909 - Thomas Edison ilk sesli film gösterimini yaptı.

  30 Kasım 1982 - Michael Jackson albümü Thriller yayınlandı. Albüm, daha 
sonra dünyanın en çok satan albümü olarak Guinness 

Dünya Rekorları'na girdi.

 
14 Kasım 1993 - Naim Süleymanoğlu, Dünya Halter Şampiyonası'nda üç altın ma-

dalya kazandı.

Tarihte Bu Ay Neler Oldu

Tarih Motto /MALL&MOTTO 

4 Kasım 1909 - Bağdat Demiryolu kapsamında yapılan Haydarpaşa Garı törenle 
açıldı.

7 Kasım 1665 - Günümüzde de yayımlanan en eski İngilizce gazete olan London Gazette 
yayımlandı.

10 Kasım  Atatürk'ü Anma Günü.
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ROLLS-ROYCE BLACK BADGE GHOST OTOMOBİLİNİ TANITTI

Rolls-Royce, 2016'da Wraith ve Ghost ile 
Black Badge'i piyasaya sürmüştü, ardından 
2017'de Dawn ve 2019'da Cullinan izledi. 
2021'de Black Badge'in yeni, Post Opulent 
ifadesi aileye katılıyor. Şimdiye kadarki en 
saf ve teknolojik olarak en gelişmiş Black 
Badge motorlu araba, Black Badge Ghost 
olarak karşımıza çıkıyor.
 
Lüks otomobil üreticisinin son derece ba-
şarılı ikinci kişiliği olan Black Badge, artık 
dünya çapındaki komisyonların %27'sinden 
fazlasını temsil ediyor ve otomobilin içinde 
bulunan potansiyel bir sonsuzluğu temsil 
eden matematiksel sembolle kodlanıyor.
 
Müşteriler, markanın 44.000 'hazır giyim' 
renginden herhangi birini seçmekte veya 
tamamen benzersiz ısmarlama renk tonları-
nı yaratmakta özgürdür. Otomobil endüst-
risinin en koyu siyahını oluşturmak için 100 
libre (45 kg) boya atomize edilir ve fırında 
kurutulmadan önce elektrostatik yüklü be-
yaz bir gövdeye uygulanır. Motorlu araç 
daha sonra, markanın imza niteliğindeki 

parlak piyano kaplamasını üretmek için 
dört ustadan oluşan bir ekip tarafından 
elle cilalanmadan önce iki kat şeffaf kap-
lama alır.

Süre olarak üç ila beş saat arasında olan 
bu işlem, seri üretimde tamamen bilin-
mez ve otomotiv endüstrisinde başka 
bir yerde ulaşılamaz bir yoğunluk yara-
tır. Müşterilerin yüksek kontrastlı, elle 
boyanmış bir Coachline'ı eklemeleri için 
mükemmel bir tuval görevi gören bu ka-
ranlık derinliğidir.
 
Standart Ghost'da bulunan çift turboşarj-
lı 6.75 litrelik V12 motorun ayarlanmış 
bir versiyonuyla çalışıyor. Şimdi, sedanın 
maksimum çıkışını 592bhp ve 900Nm'ye 
çıkaran ekstra 29bhp ve 50Nm tork var. 
Güç, sekiz ileri otomatik şanzıman aracılı-
ğıyla dört tekerleğe de aktarılıyor.
 
Sadece olağanüstü gövde sertliği sağla-
makla kalmıyor, aynı zamanda esnekliği 
ve ölçeklenebilirliği Ghost'un dört teker-
lekten çekiş, dört tekerlekten direksiyon 
ve ödüllü Düzlemsel Süspansiyon sistemi 
ile donatılmasına izin verdi. Black Badge 
için bu eşsiz mühendislik nitelikleri, daha 
iddialı virajlarda gövde yalpasını hafiflet-
mek için daha hacimli hava yaylarının ta-
kılması da dahil olmak üzere kapsamlı bir 
şekilde yeniden tasarlandı.
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ROLLS-ROYCE BLACK BADGE GHOST OTOMOBİLİNİ TANITTI

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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