
1

MALL&MOTTO / Haberler

AKADEMETRE -  AVM ENDEKSİ
AVM SOSYAL MEDYA LİGİ

VAHAP KÜÇÜK

2019
TÜRKİYE İNOVASYON
VE BAŞARI ÖDÜLÜ

AKADEMETRE -  AVM ENDEKSİ
AVM SOSYAL MEDYA LİGİ

LC WAIKIKI YÖNETİM KURULU BAŞKANI

AVİ ALKAŞ
ALKAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE MIPIM RESMİ TEMSİLCİSİ
MIPIM, ULUSLARARASI GAYRİMENKUL 
SEKTÖRÜNÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ
OLARAK GÖRÜLMEKTEDİR.

HAYAL OLCAY 
TEPE EMLAK YATIRIM A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
ALANINDA UZMAN KADROMUZLA
SEKTÖRDEKİ VE DÜNYADAKİ GELİŞMELERİ
YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ.

HAKAN BULGURLU
ARÇELİK CEO’SU
DÜNYANIN GELECEĞİ TÜKETİCİ TERCİHLERİNE BAĞLI.

BİLLUR DEMET ATAN
ZORLU GAYRİMENKUL GRUBU BAŞKAN VEKİLİ
AMACIMIZ DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR
GELECEK İÇİN DOĞAYI VE İNSANI KORUMAK.

COĞRAFİ İŞARETLİ “KİLİS ZEYTİNYAĞI”
İSTANBUL’DA TANITILDI

MULTI TURKEY'NİN YÜZÖLÇÜMÜ
200.000 METREKAREYİ AŞTI

Hos Geldin
2022

A V M  V E  P E R A K E N D E  S E K T Ö R Ü N Ü N  H A B E R C İ S İA V M  V E  P E R A K E N D E  S E K T Ö R Ü N Ü N  H A B E R C İ S İ

MALL&MOTTOMALL&MOTTOMALL&MOTTO Y:
8 

- S
: 9

5 
- O

CA
K 

- 2
02

2

“MALİYET ARTIŞLARINDAN ÖNCE
 ÜRETİLEN STOKLARDAKİ ÜRÜNLERE ZAM YOK.”
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Genel Direktör
C.Serhat TÜRKKAN

2022 Hoş geldin ama senden beklentilerimiz çok büyük…

Yine bir ay başlangıcı ve ocak sayımız ile birlikte yeni yılda karşınızdayız. 
Beklentiler büyük sorular büyük hepsi yeni yılın ilk ayında masamızda… 

Covit-19 ne olacak? Sürü bağışıklığı sağlanacak mı? Kaç aşı olmamız lazım? 
Aşı olmayanlar ne kadar direnecek? Dolar kuru ne olacak? Enflasyon tek 
haneye gerileyecek mi? Seçim olacak mı?

Yılın son haftası Hande Kazanova ile Maltepe Park AVM’de bulunduğum 
bir eventte 2022 için çok iyi öngörülerde bulundu ne yalan söyleyeyim çok 
sevindim. 

Bir de yılan hikayesine dönen tüketiciyi özellikle Ayşe teyzeyi ilgilendiren 
market fiyatları konumuz var. Marketlere cezalar yazılmıştı kısa bir süre 
önce burada fiyat konusunun bir paydaşı var ki fiyatı belirlemede baskın 
karakter yani üreticiler. Birçoğu gereksiz zamlar yaparak fırsatçılık yapıyor-
lar geçen günlerde ANPA gross markette ilginç bir şey gördüm boş bir 
atıştırmalık reyonu ve üzerinde bir not Ülker ürünleri satmıyoruz. Niye? 
Tüketiciyi koruyan fiyat politikalarından uzak oldukları için. Malum Ülker 
pazarda hâkim bir marka ANPA’nın satış hacmi ve ciro kaybına karşı omur-
galı bir duruş sergilemesini acaba kaç perakende firması yapardı?

Yukarıda da belirttiğim gibi bir 
sürü soru var. Serdar Ortaç’ın 
dediği gibi kafamda deli sorular. 
Tüm bu sorular kümesine rağmen 
biz 2022’den çok umutluyuz.

Son tahlilde başarılı, sağlıklı, hu-
zurlu aynı zamanda yüksek kapı 
girişli, yüksek cirolu ve PR dolu bir 
yıl dileriz.

Sağlıcakla kalın, iyi okumalar…



Genel Direktör



“MIPIM, Uluslararası gayrimenkul sektörünün 
şampiyonlar ligi olarak görülmektedir.”

"Dünyanın geleceği tüketici tercihlerine bağlı.”

"Alanında uzman kadromuzla sektördeki ve 
dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

“Amacımız daha sürdürülebilir bir gelecek için 
doğayı ve insanı korumak.”

“Geleceğin yapılarını inşa etmeye devam 
ediyoruz."

“Maliyet artışlarından önce üretilen stoklardaki 
ürünlere zam yok.”
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Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve MIPIM Resmi Temsilcisi

Arçelik CEO’SU

Tepe Emlak Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 

Zorlu Gayrimenkul Grubu Başkan Vekili

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı

İpek Ilıcak KAYAALP LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı

Avi ALKAŞ

Hayal OLCAY 
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Billur Demet ATAN

Vahap KÜÇÜK
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HAVUZ, SPA, WELLNESS & SU EĞLENCELERİ
OTOMAT TEKNOLOJİLERİ VE SELF SERVİS SİSTEMLERİ

YÜZLERCE FİRMA, BİNLERCE ÜRÜN VE HİZMET
ONBİNLERCE ZİYARETÇİ, SINIRSIZ BAĞLANTI

ULUSLARARASI
FUAR

“BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR”
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TÜRKİYE MIPIM 2022’DE GÜCÜNÜ “ISTANBUL ÇADIRI” İLE GÖSTERECEK

15-18 Mart 2022 tarihleri arasındaFransa’nın  
Cannes şehrinde  düzenlenecek olan dün-
yanın en prestijli gayrimenkul fuarı MIPIM 
2022’de Türkiye; “İstanbul Çadırı” ile yer al-
maya hazırlanıyor. Türkiye’nin MIPIM 2022 
katılımının detayları, RE360 – Gayrimenkul 
buluşması etkinliği içerisinde düzenlenen 
MIPIM lansman oturumunda; TC Çevre, Şe-
hircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Ku-
rum, GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Kalyoncu, Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı 
ve MIPIM Resmi Temsilcisi Avi Alkaş’ın ko-
nuşmaları ile gerçekleştirildi. Lansman otu-
rumunda, MIPIM 2022’ye katılımın Türkiye 
ve İstanbul gayrimenkul sektörü için öne-
mi, GYODER’in“İstanbul Çadırı”na öncülük 
etmesinin amacı, Alkaş ve GYODER işbirliği 
hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı.

15-18 Mart 2022 tarihlerinde Fransa’nın 
Cannes şehrinde 31. kez düzenlenecek olan 
MIPIM’de, dünya gayrimenkul sektörünün 
dev oyuncuları bir araya gelecek. Fuar ile il-
gili GYODER ve Alkaş’ın yürüttüğü çalışmalar 
Mandarin Oriental Bosphorus’ta15 Aralık, 
Çarşamba günü düzenlenen lansman otu-
rumu ile sektöre ve basına aktarıldı.Türkiye 
resmi temsilciliğini Alkaş’ın üstlendiği MIPIM 
2022’de,“İstanbul Çadırı” ise bu sene GYO-
DERöncülüğünde kurulacak.Türkiye’nin Gay-
rimenkul Platformu GYODER’in girişimleri ve 
önderliğinde kurulacak “İstanbul Çadırı”na 
ilişkin detayların paylaşıldığı lansman otu-
rumunda TC Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği Bakanı Murat Kurum, konuşmasında 
gayrimenkul ve inşaat sektörlerini, Türki-
ye’nin stratejik gücü haline getireceğini ve 
bunu hep birlikte başarılacağını vurguladı. 
Kurum “Bugün bu ülkenin ekonomik büyü-
mesinde, en büyük rol geleceğimizin loko-
motifi inşaat sektörümüze, yatırımcılarımıza 
aittir. Kovid-19’a bağlı olarak tüm dünyada 
yaşanan ekonomik durgunluk her ne kadar 
ülkemizi etkilemiş olsa da, Türk gayrimenkul 
ve inşaat sektörü, salgın dönemindeki üstün 
performansıyla gücünü bir kez daha ortaya 
koymuştur. Bu özel buluşma vesilesiyle; sek-
törümüze, bir çağrıda bulunmak istiyorum. 
Sektörümüzü canlandırmak istiyoruz, güç-
lendirmek istiyoruz. Orta ve küçük ölçekli 
yatırımcıyı harekete geçirerek üretimi, istih-
damı artırmak, büyümeye, ekonomiye katkı 
sağlamak istiyoruz” açıklamasıyla sektörü 
Türkiye’yi temsil için MIPIM fuarına davet 
etti.

Yeşil kalkınma devrimine de değinen Kurum 
bu konuda“Hepimiz için iki hedef var.2053 
net sıfır emisyon hedefi ve yeşil kalkınma 
devrimi.Yeşil kalkınma devrimiyle, artık çev-
recilik, şehircilik, tarım, ticaret, sanayi ve hat-
ta sanata kadar tüm kavramlar radikal bir 

şekilde kabuk değiştirecek, dönüşecek. Yeni-
likçi yatırımları hızlandırarak, uygun koşullu 
finans mekanizmalarını oluşturarak küresel 
rekabette önemli bir konum elde edebiliriz. 
İşte tam olarak bu nedenle; iklim değişikli-
ğiyle mücadeleyi sadece bir çevre meselesi 
değil, aynı zamanda bir kalkınma meselesi 
olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

MIPIM 2022’de İstanbul Pavilyonu ile yer 
almaya hazırlanıyoruz

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Kalyoncu, Türkiye’nin dünya çapında ilham 
veren projelerinin sunulacağı GYODER İs-
tanbul Çadırı’nın MIPIM 2022’de en görünür 
ve etkin alanlarından birinde yerini alacağını 
vurgulayarak; “MIPIM her yıl kentler, yerel 
yönetimler, yatırımcılar, mimarlar, geliştirici-
ler, kullanıcılar ve hizmet sağlayıcılar olmak 
üzere binlerce markayı bir araya getiren, 
değerli ve son derece önemli bir organizas-
yon. Bu sene GYODER’in MIPIM’deki ana 
amacı bizim yapılı çevremizin gelişmesi sü-
recindeki vizyonumuzun temelini oluşturan 
Tabiat, Teknoloji, Tasarım ve Toplum odaklı 
hassasiyetlerimizi vurguladığımız 4T pren-
siplerimizdeki güçlü hikayelerimizi anlatmak 
ve aynı zamanda kurumsal yabancı yatırım-
cılarla birebir görüşmelerin sağlanabilmesi 
için gerekli alt yapının kurulmasını sağla-
mak. Ülkemizdeki geliştiricilerin son derece 
yetkin ve dünya çapında firmalar olduğunu 
ve mevzuatlarımızın yatırımcılara kolaylık 
sağlamak adına düzenlendiğini aktarmamız 
gerekiyor. Tüm bu bütünsel yaklaşımın daha 
da güçlü kılınabilmesi için tek imaj, tek ses, 
tek mesajın çok önemli olduğunu biliyoruz. 
Gayrimenkuldeki önemli oyuncuların güç 
birliğinin GYODER’in çatısında daha iyi tem-
sil edileceğine inanıyoruz. Tüm fuar boyunca 
4T olarak tanımladığımız ana vizyonumuz 
çerçevesinde tasarım, teknoloji, toplum ve 
tabiat konularında paneller gerçekleştirerek 
ve alanında lider konuşmacıları misafir ede-
rek bu konulardaki öncü duruşumuzun ser-
gilenmesini hedefliyoruz. Bu çabamızın yapı 
endüstrisinin farklı alanlarındaki firmalarımız 

için önemli fırsatları beraberinde getirece-
ğine inanıyoruz. ” açıklamasında bulundu.

REKABET YERİNE REKABERLİK

Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve MIPIM 
resmi temsilcisi Avi Alkaş, dünyanın dört bir 
yanında dev projelere imza atan Türk gay-
rimenkul şirketlerinin pandemi dönemin-
de rekabet yerine rekaberlik ederek, yakın 
coğrafyalar da söz sahibi olabileceğini dile 
getirdi. Bu etkinlikte pandemi sonrasında 
gayrimenkul sektörünün nasıl şekilleneceği 
ve Türk gayrimenkul sektörünün bu sürece 
nasıl uyum sağlayacağının masaya yatırıldı-
ğını da ayrıca kaydetti; “Rekabetçi olmanın 
yanı sıra rekaber çalışmanın getirdiği bir 
düzene geçiyoruz. Bu rekaber yaklaşımla 
rekabetçi şirketlerin dahi pazarı beraber 
büyütmeleri ve birlikte gelişmeyi teşvik et-
meleri çok önem kazanıyor.” 

MIPIM Temsilcisi olarak bu seneki etkinli-
ği de kurgulamaktan gurur duyduklarını 
aktaran Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi 
Alkaş, şunları söyledi: “Uluslararası gayri-
menkul sektörünün şampiyonlar ligi olarak 
görülen MIPIM’de şehirlerimizin ve dünya-
daki kentsel yaşamın, mimari ve her türlü 
finansal çözümlerinindışında yeni uygula-
maların da gözler önüne serildiğiböylesi bir 
platformda Türkiye’mizi İstanbul çadırıyla 
uluslararası alanda temsil etmek bizim için 
en önemli görevlerden biri olmuştur.”

Avi Alkaş, bu sene düzenlenecek olan ve 
yıllardır Türkiye’nin çok başarılı bir şekilde 
temsil edildiği MIPIM’de bu sene GYODER 
önderliğinde İstanbul çadırının daha da 
merkezi bir alana taşındığınıduyurdu; “İs-
tanbul çadırı sektördeki tüm paydaşları bir 
araya getirirken, sektördeki yenilikleri, yeni 
akımları inceledikleri bir mekan olarak da 
karşımıza çıkıyor.Biz her zaman yeni kuşak-
lara daha iyi ve daha güzel bir dünya bırak-
mayı istiyoruz. Bu sebeple global arenada 
yürütülen bu tip çalışmalar daha da fazla 
önem kazanıyor”.
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TÜRKİYE MIPIM 2022’DE GÜCÜNÜ “ISTANBUL ÇADIRI” İLE GÖSTERECEK

AVM Kiralama

AVM Yönetimi & Yönetim Danışmanlığı

AVM Proje Geliştirme

Kiracı Temsilciliği & Sınır Ötesi

Proje & Geliştirme Hizmetleri

“YATIRIMLARINIZA 
DEĞER KAZANDIRIR”

www.nts-avm.cominfo@nts-avm.com/ntsdanismanlik
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TEPE EMLAK YATIRIM 25’İNCİ YILINI 
İSTANBUL’DA İŞ ORTAKLARIYLA KUTLADI

Gerçekleştirdiği projelerle 25 
yıldır birçok ilke imza atan, de-
neyimli kadrosuyla alışveriş 
merkezi ve ticari alanlarda sür-
dürdüğü yönetim, kiralama ve 

konsept danışmanlığı hizmetlerini başarıyla 
sürdüren Tepe Emlak Yatırım A.Ş, çalışanla-
rı ve iş ortaklarına yönelik özel buluşmasını 
İstanbul’da gerçekleştirdi.  

25 yıllık bilgi birikimi ve tecrübenin ba-
şarısı

İstanbul’un ilk AVM’lerinden biri olarak 
Anadolu yakasının kalbinde 2002 yılında 
hayata geçirilen Tepe Nautilus yemek ka-
tında yer alan Tepe Teras’ta, çalışanları ve 
iş ortaklarıyla bir araya gelen Tepe Emlak 
Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayal 
Olcay “25 yıldır Bilkent Holding çatısı altın-
da, organize perakende sektöründe ilkleri 
başarmış ve birçok başarılı projeye imza at-
mış olmanın gururuyla çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz.  Alışveriş merkezi ve ticari alan-
larda sürdürdüğümüz yönetim, kiralama ve 
konsept danışmanlığı hizmetlerinde strateji 
odaklı düşünüp fark yaratmayı amaçlıyoruz. 
Hizmet verdiğimiz bütün alanlarda gerek 
kurumsal yapımız gerekse bağlı bulundu-
ğumuz holding şirketlerinin sağladığı si-
nerjiyi avantaja dönüştürerek, yarattığımız 
çözümlerle çalıştığımız markalara değer 
katmanın yanı sıra birçok kişiye de istihdam 
imkânı yaratıyoruz. Alanında uzman kadro-
muzla sektördeki ve dünyadaki gelişmeleri 
yakından takip ediyor, çevreye ve insana 
saygı odaklı, yeni ve uygulanmamış fikirler-
le projelerimizde fark yaratıyor ve öncülük 
ediyoruz. ‘Daha ileriye, en iyiye’ felsefesini 
benimseyerek, güçlü ilişkiler ve yenilikçi fi-
kirlerin geleceğe en büyük yatırım olduğu-
na inanıyoruz. ” dedi.

Günün İhtiyaç ve Beklentilerine Uygun 

Renovasyonlar

Tepe Emlak Yatırım A.Ş. Genel Müdürü De-
niz Bozan ise Türkiye’nin ilk tematik AVM’si 
Tepe Nautilus’un deniz teması, büyük ak-
varyumları ve her katta bir parçası bulunan 
deniz feneriyle dönemin en ilgi çekici yaşam 
merkezlerinden biri olduğunu hatırlatarak, 
“Son yıllarda ise günümüzün ihtiyaç ve bek-
lentilerine uygun olarak yenilediğimiz Tepe 
Nautilus, bugün hala İstanbulluların en faz-
la rağbet gösterdiği mekânlar arasında yer 
alıyor” dedi. Deniz Bozan şöyle konuştu: 
“Sektörümüzde, yaşadığımız salgın önce-
sinde de değişim, dönüşüm, renovasyonlar 
ön plana çıkmaktayken, salgınla birlikte bu 
dönüşümler hız kazandı. Bu dönemde, ön-

celiklerimizin en başında, maliyet odaklı yö-
netim yer aldı. Bir yandan değişen alışveriş 
alışkanlıklarına uyum sağlamaya, bir yandan 
da daha fazla temiz havada, daha keyifli va-
kit geçirmek için fonksiyon değişikliklerine 
odaklandık. AVM’lerimizi de bu dönüşümler 
kapsamında daha iyi hizmet verebilmek adı-
na yeniden şekillendiriyoruz. Bugüne kadar 
sürdürülebilirlik ilkemiz doğrultusunda pek 
çok projeye hayat verdik. Şirketimizin ku-
ruluş yıl dönümünde de doğayı korumaya 
yönelik farkındalık yaratmak amacıyla çok 
değerli bir çalışmaya imza atıyoruz. Ecording 
ile yaptığımız işbirliğiyle ulaşılması zor alan-
larda insansız hava araçları ecoDrone’larla 
binlerce tohum topu atışı gerçekleştiriyo-
ruz.” 

Organize perakende sektörünün köklü şirketlerinden Tepe Emlak Yatırım, 25’inci yılını kutlama etkinlikleri kapsa-
mında Tepe Nautilus’ta iş ortakları, çalışanları ve paydaşlarıyla bir araya geldi. Tepe Emlak Yatırım A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Hayal Olcay “25 yılda binlerce fikir, proje ve istihdam yaratmış olmaktan gurur duyuyoruz” dedi. 

Tepe Emlak Yatırım A.Ş. Genel Müdürü Deniz Bozan ise “Değişen alışveriş alışkanlıklarına uyum sağlarken, ziyaret-
çilerimizin temiz havada keyifli vakit geçirmesi için fonksiyon değişikliklerine odaklandık” diye konuştu.
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ARÇELİK CEO’SU HAKAN BULGURLU: DÜNYANIN GELECEĞİ
 TÜKETİCİ TERCİHLERİNE BAĞLI

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Boğaziçi Zir-
vesi'nin kapanış konuşmasını Arçelik 
CEO'su Hakan Bulgurlu yaptı. Konuş-
masının odak noktasına küresel ısınma-
yı koyan Bulgurlu, "Küresel ısınma bu 
hızda devam ederse 2100 yılında ülke-
lerin  gayri safi yurt içi hasılaları ortala-
ma yüzde 25 oranında eriyecek" dedi. 
Hakan Bulgurlu, dünyanın geleceğinin 
tüketicilerin tercihlerine bağlı olduğunu 
da sözlerine ekledi. 

49 ülkeden Bakan, Prens, Prenses ve iş 
dünyası temsilcilerini ağırlayan 12'nci Bo-
ğaziçi Zirvesi sona erdi. Onursal açılış ko-
nuşmasını yazılı mesaj ile Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Er-
doğan'ın ise video konferans ile teşriflen-
dirdiği zirvede alanının önde gelen isim-
leri ile 'Daha İyi Bir Dünya İçin Çalışmak' 
teması işlendi. Boğaziçi Zirvesi'nin kapanış 
konuşmasını Arçelik CEO'su Hakan Bulgur-
lu yaptı. Bulgurlu, küresel ısınma ve iklim 
sorunu ile ilgili detaylı rakamlar ve bilgiler 
paylaştı.

"İNSAN YAPIMI BİR ISINMA"

Türkiye'de ve dünyada sıklıkla görülen or-
man yangınlarının karbon salınımı artışıyla 
doğrudan ilgisi olduğunu söyleyen Hakan 
Bulgurlu konuyla ilgili şu ifadeleri kullan-
dı: “Bugün içinde bulunduğumuz duruma 

baktığımızda her birimizin doğru kararlar 
alarak cesur davranması gerekiyor. Sadece 
kendimiz için değil, sektörlerimiz, toplum-
larımız ve ülkelerimiz için. İklimden bah-
sedecek olursak hepimizin karşılaştığı en 
büyük zorluklardan biri. Verileri incelediği-
mizde karşılaştığımız ısınma açık bir şekil-
de insan yapımı bir ısınma. Burada küresel 
bir sorunla karşı karşıyayız. Avusturalya’da, 
Avrupa’da, dünyada ve ülkemizde gördü-
ğümüz pek çok orman yangını gibi doğal 
afetlerin bu karbon artışıyla doğrudan bir 
bağlantısı var. Bu etkiye baktığımızda geç-
tiğimiz 12 bin yılın içerisindeki en vahim 
sonuçları ortaya koyuyor. 2020 yılı itibari 
ile kanallarda ölen yunusları ve sars hasta-
lığını gördük. Karbon emisyonu yüzde 50 
oranında azaltılmış olsa dahi 2021 yılında 
bunun çok üstüne tekrar çıkarak olumsuz 
bir tedavi mekanizması gerçekleştirdik. İle-
riki yıllar için bir şeyler yapmak istiyorsak 
bugünden başlamamız gerekiyor. Dünya-
nın endüstrileşen kısmı 1,5 ve 1,7 derece 
arasında bir ısınma yaşıyor. Şöyle bir ger-
çek de mevcut. Dünyanın sıcak kesimleri 
daha fazla enerji kullanımına ihtiyaç du-
yuyor bu da daha fazla emisyon oluştu-
ruyor.  Türümüz hayatta kalma sorunu ile 
karşı karşıya ve biz hiçbir şey yapmıyoruz. 
1970’li yıllardan beri hayattayım. Hayvan 
türlerinin neredeyse yüzde 70’i kendi gö-
zümün önünde yok oldu. Bu benim de 
gözlemleyebildiğim bir şeydi. İnsanlar bir 
ekosistem olmadığı sürece hayatta ka-

lamaz ve ekosistemlerin yok oluş hızı hiç 
durmadan yükseliyor.”

ÇÖZÜM BASİT: DOĞAYA SAYGILI ÜRE-
TİM

Arçelik CEO'su Bulgurlu'ya göre küresel 
ısınma bu hızda devam ederse ülkelerin 
gayri safi milli hasılaları bundan 80 yıl sonra 
yüzde 25 oranında eriyecek: “Tarihte hiçbir 
zaman böyle bir düşüş yönelimi görmedik. 
Gördüklerimiz küçük diplerdi. Okyanuslara 
giden plastiklerden bahsetmek dahi iste-
miyorum. Vurgulamak istediğim nokta bu-
rada insanlık olarak gerçekten var oluşsal 
bir sorunla karşı karşıyayız. Çözüm oldukça 
basit ve açık. Tüketicilerin çoğunluğu do-
ğaya karşı saygılı üretim yapan üreticileri ve 
servisleri kullanmayı tercih ediyor. Peki biz 
neler yaptık? Avrupa’ya ihraç ettiğimizden 
dolayı bu noktada özel bir görevimiz var. 
Avrupa regüle ediliyor ancak dünyanın di-
ğer bölgelerine de satış yaptığımızdan bu 
yatırımlarımızı diğer ülkelerde de devam 
ettirmeli ve rekabet ortamı oluşturmalı-
yız. Karbon nötr olma yolunda şirketlerin 
önemi çok büyük, çünkü bir şirket tek ba-
şına Finlandiya ve Norveç’in toplamı kadar 
karbon salınımı yapabilir. 2040 – 2050 yılı 
karbon nötr olmak için çok geç. Dünya ça-
pında balıklara yapılan testlere göre hepsi 
plastik ile dolu. Çamaşır makinelerimize 
mikrofiber yakalayıcılar ekleyerek bunun 
önüne geçmeye çalışıyoruz."

Hakan Bulgurlu Hakan Bulgurlu 
Arçelik CEO'su Arçelik CEO'su 
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ZORLU CENTER’A SIFIR ATIK BELGESİ
Zorlu Center, kurduğu Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Belgesi aldı. 
Zorlu Center, topladığı atıkları 21 ayrı sınıfa ayrıştırarak Türkiye’de bu konuda birçok sektöre öncülük ediyor. Zorlu 
Center, atık toplama merkezinde ayrıştırdığı atıkları, lisanslı firmalara vererek yılda bin tona yakın değerlendirilebi-

lir atığın geri dönüşümüne ve kazanımına destek oluyor.

Türkiye’nin ilk 5 fonksiyonlu karma kullanım 
projesi olan Zorlu Center, Zorlu Holding 
Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda, 
gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dün-
ya bırakmak hedefiyle proje ve çalışmaları-
nı sürdürüyor. Zorlu Center bu çalışmaları 
kapsamında kurduğu Sıfır Atık Yönetim Sis-
temi ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ta-
rafından Sıfır Atık Belgesi’ne layık görüldü.
Tüm iş süreçlerini sürdürülebilir bir gele-
cek odaklı yürüten Zorlu Center, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın “Sıfır Atık Yönetim 
Talimatı” çerçevesinde kurduğu Sıfır Atık 
Yönetim Sistemi ile çevresel zararı en aza 
indirmeyi hedeflerken aynı zamanda birçok 
sektöre de örnek oluyor.

Zorlu Alışveriş Merkezi, Zorlu PSM, Raffles 
İstanbul, konut ve ofislerde yer alan 622 
farklı alandan toplanan atıklar, 12 bölümde 
ayrıştırılıp lisanslı firmalara verilerek; yılda 
yaklaşık bin ton değerlendirilebilir atığın 
geri dönüşümü ve kazanımı sağlanıyor. 
1000 m2’yi aşkın atık ayrıştırma ve 622 atık 
toplama alanlarının dışında, Atık Getirme 
Merkezi ile çevresindeki diğer konut ve ya-
şam alanlarında oluşan atıkların toplanma-
sına da destek olan Zorlu Center, çevreye 
olan etkisini sadece sıfıra indirmeye değil, 
aynı zamanda bunu toplumun tüm birey-
lerine yaymaya odaklanıyor. Akıllı sistemler 
ile su tasarrufu konusunda oldukça verimli 
sonuçlar elden ederken, “ISO 50001 Enerji 
Yönetim Sistemi” ve uyguladığı akıllı enerji 
yönetimiyle enerji tasarrufunda örnek alına-
cak işlere imza atıyor. Zorlu Center ayrıca, 
Zorlu Alışveriş Merkezi, Zorlu PSM ve Raff-
les İstanbul’da kullandığı enerjiyi Uluslara-
rası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile 
belgelendirerek sürdürülebilir bir yaşam için 
yenilebilir enerji üretimi ve kullanımını teş-
vik ediyor.

Atıklar 21 ayrı sınıflandırma yapılarak 
toplanıyor

Atıkların doğayı kirletmemesi ve geri dönü-
şüm, geri kazanımların doğru yapılması için 
kaynağından doğru olarak atığın sınıflandı-
rılması önemli. Bu yüzden, Zorlu Center’da 
her yıl açığa çıkan atıklar, sınıflandırılarak 
güncelleniyor. Zorlu Center genelinde 622 
farklı alanda atık toplama alanı, 12 fark-

lı noktada atık ayrıştırma alanı yer alıyor. 
Atığın türüne göre 21 sınıflandırma yapılıp 
toplanan atıklar geri dönüşüm için lisanslı 
firmalara veriliyor.  

Atan:  “Amacımız daha sürdürülebilir bir 
gelecek için doğayı ve insanı korumak” 

Zorlu Center’in sürdürülebilir bir dünya ve 
gelecek nesillere daha güzel bir gelecek bı-
rakmak adına bütün iş süreçlerini yürüttü-
ğünü ifade eden Zorlu Gayrimenkul Grubu 
Başkan Vekili, Billur Demet Atan, “Biz Zorlu 
Gayrimenkul Grubu olarak, Holdingimizin 
ortak stratejisi Akıllı Hayat 2030 doğrultu-
sunda sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi 
haline getirirken, yenileyici iş modelleri ve 
insan odaklı sistemlerle, tüm faaliyetlerimizi 
çevresel, sosyal ve yönetişim boyutunu dik-
kate alarak gerçekleştiriyoruz. Mevcut bir-
çok uygulamamızın yanı sıra çevresel etki-
mizi azaltacak birçok adım atarak, aldığımız 
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi ile 
sürdürülebilir enerji kullanımı konusunda 
da önemli bir adım attık.  Bunun yanında 
çevre bilincini toplumda tüm bireylere aşı-
lamak için projeler gerçekleştiriyoruz. Glo-
balleşen dünyada kentleşme ve sanayileş-
menin etkisiyle birlikte aşırı tüketim sonucu 
hem kaynaklar bilinçsizce kullanılıyor hem 

de aşırı tüketime bağlı olarak çok fazla atık 
oluşuyor. Artarak karşımıza çıkan atık soru-
nu; toplumu, aileyi ve bireyi olumsuz etkili-
yor. Biz Zorlu Center olarak; çevresel zararı 
en aza indirmek için kurduğumuz Sıfır Atık 
Yönetim Sistemi ile atıklarımızı büyük bir 
titizlikle ve hassasiyetle 21 sınıfa ayrıştırıp 
kazanım ve dönüşüme katkı sağlayarak do-
ğayı ve insanı korumayı amaçlıyoruz” dedi.
Birçok sektöre örnek teşkil edebilecek bir 
sistem kurduklarını söyleyen Atan, “Sıfır 
Atık Yönetim Sistemi’miz her detay en ince 
ayrıntısına kadar düşünülerek tasarlandı. 
Örneğin, kullanım dışı olan dizüstü bilgisa-
yar ve cep telefonları elektronik atık kapsa-
mında değerlendiriliyor. Elektronik aletlerin 
içlerinde bulunan pilin veya bataryanın çı-
karıldıktan sonra, dizüstü bilgisayar ve tele-
fonlar “elektronik” atık, pilin veya batarya-
nın ise “atık pil” kapsamında ayrıştırılıp ayrı 
ayrı atılması gerekiyor. Bu atıklar tehlikeli 
sınıfa girdiği için bu ayrıştırmanın yapılması 
önemli. Buna benzer birçok atık için detay-
lar düşünülerek bu sistemi tasarladık. Eko-
lojik dengenin korunması için tüm canlılara 
ve doğaya karşı olan sorumluluğumuzla; 
kaynakların verimli kullanılması ve oluşan 
atıkların toplanarak geri dönüşüme kazan-
dırılması yönündeki çalışmalarımızı geliştir-
meyi sürdüreceğiz” dedi.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sıfır atık belgesi alan Zorlu Center, atıkların geri dönüşümünü ve 
ekonomik kazanımını sağlıyor

Billur Demet AtanBillur Demet Atan
Zorlu Gayrimenkul Grubu Başkan VekiliZorlu Gayrimenkul Grubu Başkan Vekili
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COCA-COLA İÇECEK SU GÜVENLİĞİ SKORUNU
 B’DEN A-‘YE YÜKSELTTİ

 Coca-Cola İçecek’in (CCI), dün-
yanın en büyük çevre raporlama 
platformlarından Karbon Say-
damlık Projesi (CDP) tarafından 
açıklanan 2021 Su Güvenliği Sko-
ru “B”den “A-” ye yükseltildi. CCI, 
Türkiye merkezli FMCG şirketleri 
arasında, CDP 2021 sonuçların-
da Su Güvenliği skorunda, ‘’A- ‘’ 
alan tek şirket oldu. “İklim Deği-
şikliği Programı”nda ise geçen 
seneki “B” skorunu koruyan CCI, 
hem dünya  hem de global sek-
tör ortalamasının üzerinde perfor-
mans gösterdi.
 
Coca-Cola İçecek (CCI), Karbon Say-
damlık Projesi (Carbon Disclosure Pro-
ject CDP) kapsamında 2020’de “B” olan 
“Su Güvenliği” skorunu A-’ ye yükseltti. 
2011 yılından beri iklim değişikliği, 2014 
yılından beri ise su yönetimi konusunda-
ki performansını düzenli olarak CDP’ye 
raporlayan CCI, “Su Güvenliği” skorunda 
Türkiye merkezli şirketlerde, FMCG (Hız-
lı Tüketim Ürünleri) alanında “A-” alan 
tek şirket oldu. “İklim Değişikliği Prog-
ramı”nda ise geçen seneki “B” skorunu 
koruyan CCI, hem dünya hem de global 
sektör ortalamasının üzerinde perfor-
mans gösterdi.

Dünyanın en büyük çevre raporlama 
platformlarından CDP raporlamasının 
risk yönetimi ve şeffaflık açısından büyük 
önem taşıdığını belirten CCI CEO’su Bu-
rak Başarır, 2021 skoruyla ilgili şu değer-
lendirmede bulundu: “11 ülkede, 10.000 
çalışanımızla, 430 milyon tüketiciye hiz-
met veriyoruz. Operasyonlarımızın sür-
dürülebilirliğinin, faaliyet gösterdiğimiz 
coğrafyadaki toplumların ve doğal kay-
nakların sürdürülebilirliği ile çok yakın-
dan ilişkili olduğuna inanıyoruz. Faaliyet 
gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda suyun 
geri kazandırılması ve karbon salını-
mının önlenmesine yönelik projeler ve 
süreç iyileştirmeleriyle çevre üzerindeki 
etkimizi en aza indirmeyi amaçlıyoruz. 
Sürdürülebilirlik konusunda önde gelen 
platformlardan biri olan CDP tarafından 
su güvenliği kategorisinde “A-” ile de-
recelendirilerek sektörümüzde öne çık-
maktan ve iklim değişikliği programında 
“B” ile derecelendirmekten mutluluk du-
yuyoruz”. 

Burak BaşarırBurak Başarır
CCI CEO’su CCI CEO’su 
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FİBA CP KURUMSAL KİMLİĞİNİ VE LOGOSUNU YENİLEDİ

Ticari gayrimenkullerin verimliliğini ve performansını yükseltme hedefiyle Türkiye ve dünyada; alışveriş merkezi, 
ofis, rezidans, otel ve sinema yatırımları yapan Fiba Commercial Properties, Fiba Grubu’nun kurumsal kimlik tasa-
rımı ve logosunda yenilenmeye gidilmesiyle birlikte, grubun iletişim yaklaşımıyla oluşturulan yeni bir kurumsal kimlik 
ve logo ile yoluna devam etme kararı aldı. Gerçekleştirdiği her çalışmada dünyadaki yenilikleri ve trendleri takip 
eden Fiba Grubu iştiraki Fiba CP, dijital dünyanın dinamizmine uygun yeni kurumsal kimliğini RE360 Gayrimenku-

lün Büyük Buluşması Zirvesi’nde lanse etti.  

Ülkemizin önde gelen ticari gayrimenkul 
yatırımcılarından Fiba Commercial Proper-
ties (Fiba CP), sektöründeki ve dünyadaki 
trendleri takip ederek, geleceğe yönelik 
adımlar atmaya devam ediyor. Özellikle 
sosyal medya ve dijital kanalların da etkisi 
ile kurumların kendi hikayelerini yeni içe-
riklerle anlattıkları bu dönemde Fiba CP, 
kurum kültürünü güçlendirecek ve itibarına 
katkı sağlayacak yeni bir çalışmaya imza attı.
Fiba Grubu’nun kurumsal kimlik tasarımı ve 
logosunda yenilenmeye gitme kararı alma-
sının ardından Fiba CP, dijital çağın dina-
mizmine uygun yepyeni bir kurumsal kimlik 
ve logo tasarladı. Her gün değişimlerin ger-
çekleştiği ve kurumların güncel kalmak için 
yoğun olarak çalıştıkları bu dönemde ger-
çekleştirilen çalışma ile Fiba CP, yeni yüzü 
ile paydaşlarının ve müşterilerinin karşısına 
çıktı. 

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ve gayri-
menkul sektörünün Türkiye’deki en önemli 
organizasyonlarından olan RE360 Gayri-
menkulün Büyük Buluşması Zirvesi’nde ilk 
defa kullanılan yeni logo ve kurumsal kimlik 
ile Fiba CP, değişen dünyaya uyum sağla-
manın işte sürdürülebilirlik için oldukça 
önemli olduğuna dikkat çekmiş oldu. 

“Marka itibarımıza büyük katkı sağlaya-
cak…”

Kurumun önceki logosunun Fiba Grubu’nun 
kuruluş yıllarındaki bakış açısıyla daha ban-
kacılık-finans sektörleri odaklı tasarlandığı-
nı ifade eden Fiba Commercial Properties 
CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer 
Kahraman, yeni logoda önceki logonun 
günümüze uygun özellikleri ile yeni çağın 
gereklerini birleştirdiklerini ifade etti. Kah-
raman, “Fiba Grubu’nun kurumsal kimlik 
konusunda yenilenmeye gitmesi ile birlik-
te Fiba CP olarak biz de sürecimizi başlat-
tık. Yeni kurumsal kimliğimiz ve logomuzu 
tasarlarken geçmiş ile geleceği birleştirdik. 
Hem kurumsal olarak uzun yıllara dayanan 
kimliğimizi ve bilinirliğimizi yansıtması hem 
de zamansız ve her daim çağın getirdiği 
yeniliklerle uyumlu olabilecek bir yapı elde 
etmeyi amaçladık. Bütün bunları gerçek-
leştirirken de dünyadaki yeni dijital dili ve 

dinamizmi odak noktamıza aldık. Bu anlam-
da ülkemizdeki ve dünyadaki trendleri ko-
nuştuğumuz RE360 Zirvesi, yeni logomuzu 
tanıtmak için en uygun yer oldu. Gerçekleş-
tirdiğimiz bu çalışmanın marka itibarımıza 
büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz” 
dedi. 

“Yüz yüze perakende dönüşerek devam 
edecek…”

Yeni logo ve kurumsal kimliğin dijital dünya 
için önemli bir adım olduğunu ifade eden 
Kahraman, RE360 Zirvesi’nde sektörün ya-
şadığı değişimi de değerlendirdi. Kahra-
man, “Ticari Gayrimenkul ve Perakendenin 
geleceğini tasarlarken, yaşanan teknolojik 
ivmelenme ile birlikte geleceği artık günü-
müzde yaşamaya başladık. Özellikle pande-

mi ile birlikte dijital teknoloji ile desteklenen 
online perakende platformları tüm dünya-
da büyük bir ivme yakaladı. Dolayısıyla bu 
değişim artık ‘Normalimiz’ oldu. Geleneksel 
perakende her ne kadar bu süreçten yara 
almış olsa da dijital ile birlikte çok kanallı 
perakende dönemine girdik ve aslında fizik-
sel mağazaların da bu sürece girişi hızlandı. 
Bu bildiğimiz anlamda mağazacılığın sonu 
değil, bütün dönüşümler aynı zamanda iyi 
birer fırsattır. Yüz yüze perakende de bu 
anlamda dönüşerek devam edecek. Çün-
kü insanlar sadece online üzerinden yaşa-
yamazlar. İnsanlar bu pandemi sürecini ne 
kadar ağır geçirmiş olsalar da yine de dışarı 
çıkıp sosyalleşecekler, AVM’lere gelecekler 
ve yüz yüze alışveriş yapacaklar. Dolayısıy-
la fiziksel AVM ve mağazaların geleceğinin 
parlak olduğunu söyleyebilirim” dedi. 

Yurdaer KahramanYurdaer Kahraman
Fiba Commercial Properties CEO’su Fiba Commercial Properties CEO’su 
ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi 
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S i z i n  Y e r i n i z i  d e  A y ı r d ı k
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DOKUZ AYLIK BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

 

RÖNESANS TÜRKMENİSTAN’IN İLK ÇOK AMAÇLI OTEL VE İŞ MERKEZİ
 PROJESİNİ İNŞA ETTİ

Rönesans Holding bünyesinde faaliyet 
gösteren Rönesans Endüstri Tesisleri’nin 
Türkmenistan’da inşa ettiği Garagum Çok 
Amaçlı Otel ve İş Merkezi, Türkmenistan 
Devlet Başkanı Gurbanguly Berdimuhame-
dov’un katıldığı törenle hizmete açıldı. 

Rönesans Endüstri Tesisleri, Türkmenis-
tan’ın başkenti Aşkabat’ta Eylül 2018’de 
inşasına başladığı çok amaçlı otel ve iş mer-
kezi projesini, pandemi şartlarına rağmen 
planlanan süre içinde başarıyla tamamladı. 
Garagum Çok Amaçlı Otel ve İş Merkezi’nin 
19 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen açılış 
töreni, Türkmenistan Devlet Başkanı Gur-
banguly Berdimuhamedov ile Rönesans 
Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak’ın katılı-
mıyla gerçekleştirildi. 

Törene milletvekilleri, hükümet üyeleri, ba-
kanlık ve sektörel daire başkanları ile birlikte 
askeri ve adli kurum yöneticilerinden olu-
şan devlet erkanının yanı sıra, sivil toplum 
kuruluşları ve medya temsilcileri de katıldı. 
Projede emeği geçenleri kutlayan Türkme-
nistan Devlet Başkanı Gurbanguly Berdi-
muhamedov, törenin ardından Rönesans 
Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak ile birlikte 
oteli ve farklı özelliklere sahip odaları geze-
rek incelemelerde bulundu. Açılışa katılan 
konuklar için düzenlenen kutlama yemeğin-
de ise Türkmenistan’ın zengin mutfak kültü-
ründen yöresel yemekler sunuldu. 

Türkmenistan’ın milli kültürünü yansıtan 
çok amaçlı proje

Bölgenin ilk çok amaçlı projesi Garagum 
Otel’in tasarımında, dünyanın en geniş su 

kanalının da geçtiği ve kapladığı alan ba-
kımından dünyanın en büyük çöllerinden 
olan Garagum Çölü’nden esinlenildi. Aşka-
bat Uluslararası Havalimanı’nın yakınında, 
A. Niyazov Caddesi ile Hoca Ahmet Yesevi 
Caddesi'nin kesiştiği noktada inşa edilen 
Otel ve İş Merkezi’nden oluşan yeni komp-
lekste, ‘ana bina’, ‘teknik bina’ ve Türkme-
nistan’ın milli kültürünü yansıtan ‘Türkmen 
Çadırı’ mimarisinde çok amaçlı bina yer alı-
yor. 

28 bin 573’ü kapalı olmak üzere toplam 68 
bin 900 metrekare alana sahip olan otelin 
cepheleri için tasarlanan LED ekranlarda da 
‘İpek Yolu’ temalı animasyonlar gösteriliyor. 

Otel, 17 adet standart, 8 adet suit,  47 adet 
lüks, 14 adet süper lüks ve 1 adet VIP olmak 
üzere toplam 87 oda ve 204 kişilik kapasite-
ye sahip. Bunun yanı sıra otelde çok amaçlı 
iş merkezi, 500 kişilik banket salonu, ana 
restoran, kahvaltı salonu, A’la carte resto-
ran, üst düzey devlet yetkilileri için çalışma 
ve görüşme odaları ile uluslararası konfe-
rans ve forumlara ev sahipliği yapabilecek 
kongre salonu da bulunuyor. 

Projede ayrıca hediyelik eşya mağazaları, 
banka şubesi, güzellik salonları ile fitness 
salonu, kapalı yüzme havuzu, Türk hama-
mı, sauna, jakuzi, buhar ve buz odalarından 
oluşan SPA bölümü de yer alıyor.

Gurbanguly Berdimuhamedov Gurbanguly Berdimuhamedov 
Türkmenistan Devlet Başkanı Türkmenistan Devlet Başkanı 

Rönesans Holding Başkanı Rönesans Holding Başkanı 
Dr. Erman IlıcakDr. Erman Ilıcak
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Umum Mahal Telif Hakları yönetiminde 
yeni bir dönem başlıyor. Bilindiği üzere tica-
ri işletmeler şubelerindeki yaptıkları müzik 
yayınlarını yasallaştırmakla yükümlüdür. Bu 
sebeple işletmeler, müzik meslek birlikleri-
ne, metrekareleri ve konseptleri üzerinden 
Kültür Bakallığı’nın onayladığı tarifelerle 
lisans ödemesi yapmak zorunda ya da ta-
mamen bağımsız müzik eserleri ile bir yayın 
vermek zorundaydılar. Fakat bu iki modelin 
artı ve eksi yönleri işletmelerde duyusal pa-
zarlamayı etkileyen bu konuda çeşitli aksa-
malara yol açmaktaydı.

  Meslek birliklerine yüksek meblalarda 
ödeme yapan işletmeler; meslek birliği ka-
toloğundaki dünyaca ünlü eserleri çalabili-
yor olmalarına rağmen şubelerindeki müzik 
yayınlarını kontrol eden, marka karakterine 
göre müzik belirleyen ya da anons ve ses-
lendirmeler gibi ek hizmetler için ekstra bir 
yol edinmek durumunda kalmaktaydı. 

MÜZİK-BİR Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram 
Yapımcıları Meslek Birliği, 5846 sayılı Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanununa (FSEK) dayana-
rak kurulmuş, Kültür ve Turizm Bakanlığının 
14 Nisan 2008 tarihli ve 66545 sayılı Makam 
Onayı ile faaliyetine başlamış bir meslek 
birliğidir. Birlik, Kültür Bakanlığı'nın bizzat 
müktesebatı içindedir ve diğer tüm birlikler 
ile (MESAM, MSG, MÜYAP vb.) aynı hak ve 
yetkilere sahiptir. MÜZİK-BİR Meslek Birliği 
Yönetim Kurulu ve Korino Medya Yönetim 
Kurulu’nun uzun müzakereleri sonucunda 
bir anlaşma sağlanmış ve Türkiye’de marka-
lar için telif hakları ve müzik yayın hizmeti 
alanında yeni bir dönem başlatmıştır.

     Radiorder 2022 yılı itibari Müzik-Bir nez-
dinde lisans dağıtımına  yetkilendirilmiş LLO 
A.Ş.  ile yaptığı işbirliği neticesinde; marka-
lara hem kurumsal radyo hizmeti sunabile-
cek hem de 5846 Telif Hakları Kanunu’na 
uygun tüm yasallığı sağlayabilecektir.  

     Meslek birliğinin hazırladığı özel müzik 
kataloglarını kullanan firmalar, birliğin res-
mi sayfasında yayınlanacaktır. Bu hibrit yön-
tem; hem telif hakkı yönetiminde hem de 
hizmet operasyonunda markalara, büyük 
bir yenilik getirecektir.

MESLEK BİRLİĞİ LİSANS AKREDİTASYONU ALAN
 İLK KURUMSAL RADYO RADİORDER

Taha Utku KorkmazTaha Utku Korkmaz
Teknoloji DirektörüTeknoloji Direktörü



PREMO müstakil evlere rehber olurken onları daha konforlu yaşam alanı haline 
getirecek donanımları da unutmuyor. PREMO COMFORT ZONE özel bölümü’nde 
müstakil hayatlara konfor katacak seçeneklerler renklenecek.

PREFABRİK, MODÜLER, TİNY HOUSE
YAPIM & dekorasyonları fuarı

3 - 5  Ş U B A T  2 0 2 2
İ S T A N B U L  F U A R  M E R K E Z İ / Y E Ş İ L K Ö Y - İ S T A N B U L
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MÜSTAKİL EV VE BAHÇE
KONFOR ÜRÜNLERİ

ÖZEL BÖLÜM COMFORTCOMFORT
ZONEZONE • Kış Bahçesi       

• Jakuzi ve Havuzlar 
• Şömine, Barbekü     
• Bahçe Mobilyaları  
• Peyzaj ve Dekorasyon Ürünleri

“BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR”

MESLEK BİRLİĞİ LİSANS AKREDİTASYONU ALAN
 İLK KURUMSAL RADYO RADİORDER
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Türkiye’de kendi özel yazılımı üze-
rinden yayın yapan ilk şirket olan 
ve sektörde lider konumda bulu-
nan SMG, müzik ve teknolojiyi bir-

leştirdiği hizmetleriyle dünya markalarına 
da özel çözümler sunuyor. AVM’ler, mağa-
zalar, restoranlar ve kafeler, turistik mekan-
lar, spor ve sağlık merkezleri gibi 35 ülke-
deki 900 firmanın, 12 bini aşkın noktasında 
dijital müzik yayını gerçekleştiren SMG, iş-
letmeleri doğru müzikle buluşturuyor.

SMG’nin Yazılımı Sayesinde Yasal ve Ko-
lay Müzik Yayını

SMG sadece bir müzik şirketi değil, aynı 
zamanda bir teknoloji şirketi. Halka açık 
mekânlarda kapalı devrede yasal müzik 
yayını, anons ve jingle yayını yapıyor. Bu 
yayını kendi geliştirdikleri özel yazılım ile 
depola - çal yöntemiyle tek merkezden 
gerçekleştiriyorlar. Müzik yayını yapmak 
için kullanılacak SMG Player müşterinin 
kendi bilgisayarına ya da music-box adı-
nı verdikleri donanımlara yükleniyor. SMG 
internet üzerinden streaming metoduyla 
değil depola - çal yöntemiyle yayın yaptığı 
için bağlantının koptuğu ya da hızının düş-
tüğü anlarda bile yayın kesilmiyor. Kurum-
lar hem kota problemi yaşamıyor hem de 
ihtiyaçlarına yönelik müzik ve anons hizme-
ti alabiliyor. Bu yazılım sayesinde SMG, 100 

ya da 1.000 veya herhangi sayıda şubesi 
olan bir markanın her bir şubesi için aynı 
anda aynı ya da farklı içerikler hazırlayıp, 
yayınlayabiliyor. Akıllı yazılımı ile mağaza 
içi müziği kontrol edebilir hale getirerek 
kurumların halka açık yerlerde dilediği 
mesajı rahatlıkla verebilmesini sağlıyor.

SMG’nin Anonsları ile Satışlarınızı Ar-
tırın

Satışları artırmada en etkili yöntemlerin 
başında gelen anons, SMG’nin markalar 
tarafından en çok tercih edilen hizmetleri 
arasında yer alıyor. Markaların kampanya, 
etkinlik, özel gün kutlama mesajları ve 
ürünler hakkında bilgilendirme yapabile-
ceği anonslar, SMG’nin profesyonel ses-
lendirme sanatçılarından oluşan ekibi ta-
rafından hazırlanıyor. Anonslar, markanın 
istediği noktada, sıklıkta ve tarihte yayına 
alınıyor. Birden çok lokasyonu bulunan 
markalar için, her mağazaya ayrı anons 
yapılabiliyor. Metinler Türkçe, İngilizce, 
Arapça, Rusça gibi onlarca dilde kadın ve 
erkek profesyonel seslendirme sanatçıları 
tarafından seslendiriliyor ve düzenlene-
rek yayına alınıyor. Firmaların santralleri 
için yönlendirme anonsları hazırlanıyor. 
Firmaların kampanya ve tanıtımları için 
radyo spotu, sosyal medya ve video ses-
lendirmeleri de gerçekleştiriliyor.

Snapmuse’dan Royalty Free Müzikler

Youtuberlar, Influencerlar, prodüksiyon 
ve reklam firmaları, yönetmenler, firma-
lar için müziğin kullanılabileceği her alan-
da royalty-free içerikler üreten markamız 
Snapmuse’u bir prodüksiyon şirketi olarak 
yapılandırdık. Sosyal medyada paylaşılan 
videolarda popüler şarkının kullanıldığı 
durumda, sistem içerikleri bloklar veya içe-
riğin sesini kapatır. Telif hakkı yasaların-
dan dolayı bu işlem neredeyse tüm sosyal 
medya platformlarında gerçekleşmektedir. 
Bu sebepten dolayı “royalty-free” adı ve-
rilen telifsiz içeriklerin kullanılması gerekir. 
snapmuse.com platformu üzerinden üye 
olunarak, şarkılar indirilip dijital platform-
larda kullanılabiliyor. 30 günlük ücretsiz de-
neme süremizden faydalanılabilir. Şu anda 
200 ülkeden trafik alıyoruz. 80.000 kayıtlı 
kullanıcıya ulaştık. Platformda tüm hakları 
bizde bulunan 11.000'in üzerinde şarkımız 
+ 6.500 SFX’imiz bulunuyor. Siteye ek-
lenen şarkıların tescili ve tüm dijital plat-
formlarda koruması yapıldı. Üyelerimiz için 
aylık sınırsız şarkı indirme ve izlenme hak-
kı, Youtube, Facebook, Instagram, Twitch 
kanallarında %100 korumalı kullanım hak-
kı, ticari kullanım hakkı, içeriklere reklam 
alabilme gibi avantajlar sunuyoruz. Detaylı 
bilgi için hello@snapmuse.com adresine 
mail atılabilir

SMG HİZMETLERİYLE
FARK YARATMAYA 
DEVAM EDİYOR
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MULTİ TURKEY YÜZÖLÇÜMÜ 200.000 METREKAREYİ AŞAN 
PERAKENDE GAYRİMENKUL VARLIĞINI YENİLEDİ

Marmara Forum ve Forum Mersin, kapsamlı yenileme çalışmalarından sonra kapılarını açtı. 300 mağazası ve brüt 
135.000 metrekarelik kiralanabilir alanıyla İstanbul’daki en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Marmara Fo-

rum, 200 mağazası, brüt 72.000 metrekarelik kiralanabilir alanıyla Mersin’in ve Akdeniz’in önemli bir cazibe merke-
zi olan Forum Mersin, yenilenen yüzüyle misafirlerini ağırlıyor.

Daha fazla güneş ışığı ve daha yeşil bir 
alışveriş deneyimi

Avrupa’nın en büyük ticari varlık yönetim 
şirketlerinden biri olan Multi Corporation 
şirketinin Türkiye şubesi Multi Turkey, Mar-
mara Forum ve Forum Mersin alışveriş mer-
kezlerindeki yenileme çalışmalarını tamam-
ladı. Her iki alışveriş merkezinde de yemek 
alanlarını ve koridorları, asansörleri, aydın-
latmaları ve ortak kullanım alanlarını içeren 
kapsamlı tadilat çalışmaları yürütülerek bü-
tün bu alanlar açık bir gelecek vizyonuyla 
yeniden tasarlandı.

Multi Turkey tarafından yönetilen 14 var-
lıktan biri olan Marmara Forum, yenilenme 
çalışmasının ardından çok daha fazla güneş 
ışığı alıyor ve yeni mimari dekoruyla daha 
kolay bir alışveriş deneyimi sunuyor. Mar-
mara Forum’da kullanılan LED aydınlatma-
lar da daha rahat bir atmosferde çağdaş bir 
ortam vaad ediyor. 

Yeni Garden Zone teras, çevre düzenleme-
siyle, ilkbahar ve yaz mevsiminde açık hava 
etkinliklerine ev sahipliği edecek eşsiz bir 
eğlence mekânına dönüştürülen 5.000 met-
rekarelik bir alan. Ortak alanların tamamı 
tadilattan geçirildi ve yemek alanı, mobil-
yaları, aydınlatması ve yeşil alanları da dahil 
olmak üzere yeni özelliklerle donatıldı. 

Marmara Forum’un yenilenmesi sırasında 
küçük ziyaretçiler unutulmadı. İstanbul’daki 
en popüler aile etkinlik mekânlarından biri 
haline gelen "Olley Kids Zone"un tasarım 
öğeleri su damlaları, yağmur ve baloncuk-
lardan esinlenerek oluşturuldu. Bu alandaki 
pleksiglas dekorasyon öğeleri geceleri çar-
pıcı bir kuzey ışığı etkisi sağlıyor. 

Forum Mersin: güneyin sıcaklığının ku-
sursuz yansıması

2007’de açılan Forum Mersin de kapsam-
lı bir restorasyondan geçerek modern ve 
yenilikçi bir yemek alanına kavuştu. 3.600 
metrekarelik yemek alanının, mobilyadan 
tavana, aydınlatmadan zemine kadar her 
bir öğesi, daha şehirli bir profil, daha sıcak 
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bir dokunuş ve daha yeşil bir bakış açısıyla 
yenilendi. 980 metrekarelik teras alanı da 
ziyaretçilerin rahat bir ortamda açık hava-
nın ve güneşin tadını çıkarabileceği şekilde 
restore edildi.

Oyun alanı Kids Zone temasıyla yeni bir 
kimlik kazandı. Ayrıca, bütün yönlendirme 
tabelaları ve danışma bankoları müşteri 
memnuniyetini ve kullanım kolaylığını en 
üst düzeye çıkaracak şekilde yenilendi. Fo-
rum Mersin’in Yeşil, Kırmızı ve Gümüş Ku-
leleri de benzer bir yaklaşımla şehir man-

zarasına katkıda bulunacak şekilde yeniden 
tasarlandı. Bölgenin bereketli topraklarını 
yansıtan petek biçimindeki ortak alanlar; zi-
yaretçiler için yeşil, modern, rahat, eğlenceli 
ve etkileyici mekânlara dönüştürüldü.

Multi Turkey Alışveriş Merkezi Direktörü 
Tuğrul Cömert gerçekleştirilen restorasyon-
la ilgili olarak şunları söyledi: "Multi Turkey, 
bölgelerindeki en gözde perakende mekân-
larından ikisi olan Marmara Forum ve Fo-
rum Mersin’in restorasyonunu başarıyla 
tamamladı. Baştan sona yenilenen Marmara 
Forum ve Forum Mersin artık her yaştan zi-
yaretçisine, çok daha modern, kusursuz bir 
aydınlatma sistemine sahip ve sürdürülebilir 
ortamda çok daha cazip ve rahat bir alışve-
riş deneyimi sunuyor."
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ECE TÜRKİYE AVM’LERİ 12 ARALIK MAĞAZACILAR GÜNÜ’NÜ 
COŞKUYLA KUTLADI

ECE Türkiye, 12 Aralık Mağazacılar Günü’nü 
yönetimini üstlendiği 10 alışveriş merkezin-
de gerçekleştirdiği etkinliklerle kutladı. Bu 
özel günde perakende sektörü çalışanlarını 
unutmayan ECE Türkiye AVM’lerinde ma-
ğazacılar, alışveriş merkezlerine kırmızı ha-
lıdan giriş yaptı. Yapılan anonslarla alışveriş 
merkezlerinin başarısında büyük paya sahip 
olan markaların yıldızları olan mağazacıların 
bu özel günü kutlandı; gün içerisinde mağa-
za çalışanlarına çeşitli ikramlar yapıldı, hedi-
yeler dağıtıldı. AVM çalışanları, her alışveriş 
merkezi için özel olarak hazırlanan fotoğraf 
panolarında hatıra fotoğrafı çektirerek bu-
günü ölümsüz kıldı.

2011 yılında Hindistan’da başlatılan Retail 
Employees’ Day (Mağazacılar Günü), sekiz 
yıldır perakende ve alışveriş sektörünün en 
önemli aktörlerini bir araya toplayan Türkiye 
Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Fede-

rasyonu (TAMPF) tarafından Türkiye’de de 
kutlanıyor. Kapsamı, etkisi ve heyecanı her 
geçen yıl artarak kutlanan bu özel gün, pe-
rakende sektöründe mağaza çalışanlarının 
onurlandırılmalarını ve sektörün gelişimin-
deki katkıları için onlara teşekkür edilmesini 
amaçlıyor. 

ECE Türkiye Hakkında 

Ekim 2000’de İstanbul’da kurulmuş olan 
ECE Türkiye, yönetmekte olduğu yaklaşık 
200 alışveriş merkezi ile Avrupa sektör li-
deri olan Alman ECE Marketplaces’in bağlı 
şirketlerindendir. Otto ailesinin sahibi ol-
duğu uluslararası gayrimenkul ve yatırım 
firması ECE Group’a bağlı faaliyet gösteren 
ECE Marketplaces, alışveriş merkezlerinin 
profesyonel yönetimi ve pazarlaması ile bu 
merkezlerin canlı çarşılara ve çekici kent 
merkezlerine dönüştürülmesi alanında 55 

yılı aşkın bir tecrübeye ve geniş kapsamlı uz-
manlığa sahiptir. Bir yatırım ve tam kapsam-
lı hizmet firması olan ECE Türkiye, alışveriş 
merkezlerinin geliştirilmesi ile ilgili mimari ve 
konsept planlama, proje yönetimi, kiralama, 
AVM ve mülk yönetimi, bütçeleme ile finan-
sal ve hukuki hizmetlerin tümünü tek elden 
sunmaktadır. Firma, bununla birlikte alışveriş 
merkezlerini bir platform olarak görmekte ve 
ortak çalışma alanları, sağlık ve kültür mer-
kezleri, yeme-içme ve eğlence alanları veya 
marka showroom’ları gibi alışveriş harici 
branş ve fonksiyonları da entegre ederek bu 
kompleks yapıların çekim gücünü artırmak-
tadır. Türkiye’de 20, Avrupa’da ise 55 yılı aş-
kın tecrübesi ile ECE, projeye özel sunduğu 
hizmetler, yenilikçi konseptler, güçlü mağaza 
ve marka karması, profesyonel yaklaşım ve 
uzmanlığı, müşteri odaklı stratejisi ve yüksek 
performans bilinirliği ile perakende sektörü-
nün geleceğine yatırım yapmaktadır.
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Dünya çapında yapılan yarışmalardan ma-
dalyalarla dönen coğrafi işaretli Kilis Zey-
tinyağı İstanbul’da düzenlenen toplantıda 
tanıtıldı. 

Kilis Zeytinyağı Tanıtım Toplantısında farklı, 
yoğun,  baharatlı aroması ile beğeni topla-
yan ve köklü, tarihsel geçmişi ile  Bereketli 
Hilal’den çıkıp, sınırlarını aşan Kilis Zeytin-
yağı hem kente hem de ülke ekonomisine 
değer katıyor. 

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) desteğiyle 
Kilis Valiliği’nin düzenlediği “Hasadı Tadıyo-
ruz ‘’ sloganı ile düzenlenen Kilis Zeytinyağı 
tanıtım toplantısı 27 Aralık Pazartesi günü 
Sura Hotel Galeyan Restaurant’ta gerçek-
leşti. İstanbul Gastronomi Dünyasının seçkin 
temsilcileri hem Kilis’te üretim yapan farklı 
markaların ürünlerini deneyimleme olanağı-
nı buldu ve Kilis doğumlu  şef ve yazar Yu-
nus Emre Akkor’un  ‘’Kilis Mutfağına Övgü 
Menüsü’’ ile hazırlanan öğle yemeğinde 
zeytinyağının kullanımı ile ilgili fark yaratan 
unsurları keşfetti. 

Ünlü Güneydoğu Anadolu mutfağında yay-
gın olarak kullanılan, yemeklerin lezzetinin 
gizli kahramanı diyebileceğiniz Kilis Zey-
tinyağları ile hazırlanan Lebeniye Çorbası, 
Zahter, Altı Cacıklı Arap Köfte, Koruk Sulu 
Domates Salatası, Firik Cacığı, Zeytin Piya-
zı, Taze Kekikli Kilis Salçası, Kilis Zeytinyağlı 
Peynir Ezmesi, Zahterli Ekmek, Öcce, Zey-
tinyağlı Lahana Sarması, Semsek, Şeyh-ül 
Mahşi, Oruk, Teşrube, Cennet Çamuru ve 
Zeytinyağlı Kerebiç’den oluşan tadım me-
nüsü büyük bir beğeni ile karşılandı. 

Dünya çapında yapılan yarışmalarda üstün 
kalite ödülü alan coğrafi işaretli Kilis Zeytin-
yağı’nın tanıtıldığı, markalaşma stratejisinin 
aktarıldığı etkinliğe; Kilis Valisi ve İpekyolu 
Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı 
Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet 
Ramazan, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Kilis İl Tarım 
Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu katıldı. 

Kilis Zeytinyağı üreticilerini “Kilizi” marka-
sıyla Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği 
Başkanı Hüseyin Polat, “Hızma” markasıyla 
Mustafa Servet, “Altun Huzma” markasıyla 
Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu ve “Masmana” 
markası ile Ali Hayta temsil ettiler ve yeni 
hasadı konuklara tattırdılar. 

Konuklar, “Hasadı Tadıyoruz, Kilis Zeytinya-
ğı” tanıtım toplantısında bölgenin başarılı 

zeytinyağı üreticileri tarafından sofralara 
taşınan Kilis Zeytinyağı’nı tatma ve duyusal 
analizini yapabilme fırsatı buldu ve Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Görev-
lisi Dr. Mücahit Taha Özkaya’dan Kilis Zey-
tinyağı’nın fark yaratan özelliklerini dinleme 
fırsatı buldu. 

Gastronomi dünyasına yön veren önemli 
isimlerin katılımı ile gerçekleşen toplantıya 
otel ve restoranların ünlü şefleri, restoran 
markalarının sahipleri ve satın alma sorum-
luları, gıda dağıtım ve ihracatçıları, kanaat 
önderleri ve medya mensupları katıldı. 

Ünü, Bereketli Hilal’den çıkıp dünya sı-
nırlarını aştı

Tarih öncesi dönemlerden bu yana bolluk 
ve bereketle özdeşleşen zeytin Akdeniz 
medeniyetlerinde kültürel bir kimlik, tarım 
ekonomisi ve ticaretinde önemli yer tutan 
ürünlerden biri oldu. Uluslararası Zeytinyağı 
Konseyi’nin yayınladığı Dünya Zeytin Ansik-
lopedisine göre binlerce yıl Akdeniz havza-
sına hayat veren zeytin yetiştiriciliği 6000 
yıl önce Anadolu’da başlamıştır. Bereketli 
Hilal’in kuzeybatı yakasındaki Kilis Oylum 
Höyük’te bulunan 4500 yıllık zeytin çekir-
dekleri de doğanın bize sunduğu bu kutsal 
hediyenin köklerini işaret ediyor.

Zeytinin anavatanı olan Doğu Akdeniz’de 
yer alan Kilis toplam 266 bin dekarlık alanda 
zeytin üretimi yapıyor. Yıllık üretim miktarı 
9 bin 146 ton olarak gerçekleşen Kilis Yağlık 

Zeytini ince kabuğu, baharatlı aroması, % 
40 gibi oldukça yüksek yağ oranı ve kök-
lü tarihsel serüveninin büyüsüyle bugün 
Bereketli Hilal’den çıkıp dünya sınırlarını 
aşıyor.
Ekonomik değeriyle ön plana çıkan ve 
sahip olduğu kendine has özellikleriyle 
coğrafi işaret tescili alan Kilis Zeytinya-
ğı Berlin Global Olive Oil Awards 2020 
ile San Remo Masters of Olive Oil 2020 
Uluslararası Zeytinyağı Yarışması’ndan da 
altın madalyalarla döndü.

İpekyolu kalkınma ajansı Kilis’te zeytin 
ve zeytinyağına yönelik 12 projeyle 7 
milyonluk yatırım hacmi oluşturdu. 

Erken hasat ile soğuk sıkım yöntemi uy-
gulandığında yoğun aroması, baharatlı 
tadı ve kokusuyla eşsiz bir lezzete ulaşan 
Kilis Yağlık Zeytini modern tesislerde, bi-
limin ışığında profesyonel ellerde işlendi-
ğinde ödüllü bir zeytinyağına dönüşüyor. 
Kilis Valiliği öncülüğünde zeytinyağının 
daha kaliteli üretilmesi için başlatılan 
çalışmalar çerçevesinde zeytin üreticileri 
zeytinlerini artık erken toplamaya başla-
dı. İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) bugüne 
kadar zeytinyağına yönelik 12 projeyle 7 
milyonluk yatırım hacmi oluşturdu. Yapı-
lan desteklerle Kilis’te yaşayan kadınlar 
tarafından Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 
kurularak asırlık zeytin ağaçlarından gele-
neksel yöntemlerle hasat ve sıkma işlemi 
yapılarak Türkiye'nin en iyi zeytinyağlarını 
üretmeye başladı.
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GALATAPORT İSTANBUL, AVRUPA’NIN LEED PLATİN SERTİFİKALI EN
 BÜYÜK İKİNCİ PROJESİ OLDU

Açıldığı günden bu yana pek çok ilke imza 
atan Galataport İstanbul, kullanılan ileri 
inşaat teknolojileri, çevreye saygılı uygu-
lamaları ve herkes için erişilebilir bir saha 
yaratması ile Amerikan Yeşil Binalar Konseyi 
(USGBC) tarafından geliştirilen LEED Serti-
fikası’nı Platin seviyesinden almaya değer 
görülerek Avrupa'daki LEED Platin sertifikalı 
en büyük ikinci proje, Türkiye'nin de LEED 
Platin sertifikalı en büyük projesi oldu.

BOĞAZ kenarında toplam 112.000 m2’lik bir 
alanda 1,2 km sahil şeridini kapsayan Gala-
taport İstanbul, dünyanın en önemli proje-
leri arasında yer alıyor. Yeşil bina standartla-
rını en yüksek seviyeye taşımayı amaçlayan 
Galataport İstanbul, şehrin mevcut doku-
suna en yüksek sürdürülebilirlik kriterlerini 
sağlayarak Karaköy’ün devamı niteliğinde 
tasarlandı. 

Galataport İstanbul’un özellikleri arasın-
da yer alan, deniz suyu ile soğutma yapan 
mekanik cihazlar, uluslararası konfor, enerji 
verimliliği ve su verimliliği standartları üze-
rinde mühendisliği gerçekleştirilmiş sistem-
ler, çevreye karşı duyarlı inşaat süreçleri Ga-
lataport İstanbul’a, LEED Platin Sertifikası’nı 
getirdi. Binaları sürdürülebilirlik seviyelerine 
göre değerlendiren, enerji kullanımı, çev-
reye etki, içinde bulunan insanların konfor 
ve sağlığı gibi kriterlere dayanarak binaları 
derecelendirip sertifikalandıran, dünyada ve 
Türkiye’de önde gelen yeşil bina sertifikas-
yon sistemlerinden biri olan LEED Sertifikası, 
Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) ta-
rafından geliştirildi. Türkiye'nin LEED Platin 
sertifikalı en büyük projesi ve Avrupa'daki 
LEED Platin sertifikalı en büyük ikinci proje 
olan Galataport İstanbul, 19.yy’dan bu yana 
kapalı olan sahil şeridini halkın erişimine 
sunarak İstanbul’un cazibe merkezi haline 
geldi.

Çevreye saygılı uygulamalar geliştirildi

Galataport İstanbul projesi kapsamında çev-
resel konular en büyük önceliklerden birini 
oluşturdu. Gerek projenin tasarım aşamasın-
dan başlayarak gerekse de inşaat sürecinde 
ve yapıların işletme ömrü boyunca çevreye 
olan negatif etkilerini minimize etmek ve 
ayak izini küçültmek, özellikle gözetilen kri-
terler arasında yer aldı. İnşaat çalışması bo-
yunca, proje sahasına gelen ve giden tüm 
araçların sayısı ve ulaşım menzili kaydedildi. 
Ulaşımdan kaynaklı karbon emisyonlarının 
azaltılması için yerel ve proje sahasına yakın 
tesislerde üretilmiş malzemeler tercih edil-

di. Projenin Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) 
süreci 2015’te tamamlandıktan sonra tüm 
çalışmalar gerekli izinler çerçevesinde ve 
gönüllü girişimlerle sürdürüldü. İnşaat süre-
cinde, yapılan her imalatın ÇED’e uygunlu-
ğu sıkı şekilde kontrol edildi. 

Projenin çevreye etkilerini izlemek için 3 
ayda bir deniz suyu kalitesi, partikül mad-
de ölçümü, çöken toz ölçümü ve gürültü 
izleme çalışması yapılıyor. Projenin deniz 
yaşamına etkilerinin takip edilmesi için yılda 
bir kez Ege Üniversitesi öğretim görevlileri 
ile beraber Deniz Ekolojisi İzleme Çalışması 
yürütülüyor. İnşaat çalışması başlangıcın-
da yapılan modellemelere göre Galataport 
İstanbul projesinden kaynaklanacak bir sı-
zıntı, sakin bir havada 2 saat içinde Haliç’e, 
yaklaşık 2 gün içinde Boğaz bölgesine ve 7 
gün içinde ise Ege Denizi’ne ulaşıyor. Bunun 
önüne geçebilmek için yağ bariyeri serme 
hizmeti hayata geçirildi ve Galataport İs-
tanbul, yakıt ikmali sırasında bariyer serme 
zorunluluğunu uygulayan Türkiye’deki ilk 
kruvaziyer limanı oldu. Karaköy’e komşu 
olan projede toz kirliliği ve titreşim kontrolü 
konusunda da geniş önlemler alındı. 

Tarihi binaların restorasyonu özveriyle 
yapıldı

Galataport İstanbul’un konumunun İstanbul 
Boğazı'na bitişik olması nedeniyle, inşaat 

süresince deniz kirliliğini önlemeye yö-
nelik olarak hazır bekleyen bir acil mü-
dahale ekibi ve sızma kontrol önlemleri 
uygulandı. Tophane Saat Kulesi inşaat 
sırasında vinçlerle havaya kaldırıldı ve al-
tında gerçekleşen inşaat işlerinden dolayı 
yapı korumaya alındı.

Galataport İstanbul Proje Yönetimi Ge-
nel Müdür Yardımcısı Ali Pusat, “Tarihi 
bir sahada sürdürülebilir bir proje ortaya 
koymanın önündeki zorluklar ve engeller 
çetin olsa da mühendislerimiz, mimarla-
rımız ve danışmanlarımızdan oluşan uz-
man ekibimiz ile sürdürülebilir bir yapı 
inşa etmiş olmanın heyecanı içindeyiz. 
Yedi yıl süren tasarım veinşaat sürecinin 
ardından, emeklerimizin, tarihi binaların 
restorasyonunda gösterdiğimiz hassasi-
yetin LEED Platin Sertifikası ile taçlandı-
rılmış olmasından dolayı gururluyuz” şek-
linde konuştu.

Projenin sürdürülebilirlik danışmanlığını 
gerçekleştiren Mimta EcoYapı yöneticisi 
Ömer Moltay ise Galataport İstanbul’a 
sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konu-
sunda hep destek olduklarını belirtti: “Bu 
ölçekteki projelerde dünyada çok fazla 
LEED Platin seviyesinde sertifikasyon gör-
mek mümkün değil, bu açıdan da dünya-
da çok ses getiren bir projede yer almış 
olmanın gururunu yaşıyoruz."
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Tülay ÖzelTülay Özel
Metro Türkiye Kalite Güvence Metro Türkiye Kalite Güvence 
Grup Müdürü Grup Müdürü 

Eskişehir’in buluşma 
noktası Espark Alışve-
riş Merkezi, enerjinin 
büyük önem taşıdığı 
günümüzde aldığı 
ISO 50001 Enerji Yö-
netim Sistemi Belgesi 
ile enerjiyi en verimli 
şekilde kullandığını 
belgeledi.
 
Eskişehir’in yaşam ve cazibe 
merkezi Espark Alışveriş Mer-
kezi, enerji performansının 
daha verimli hale getirilmesi-
ni, maliyetlerini azaltmayı ve 
çevreye zararlı faaliyetlerinin 
önüne geçilmesini amaçla-
yan yönetim sistemi ile Dak-
kS akreditasyonlu ISO 50001 
Enerji Yönetim Sistemi Bel-
gesi’ni almaya hak kazandı. 
Espark, enerji kullanımı etkin-
liğinin planlanması, izlemesi 
ve ISO 50001 Enerji Yönetim 
Sistemi Standardı’nın öngör-
düğü doküman yapısı gibi 6 
farklı ana başlıkta yapılan de-
ğerlendirmenin ardından ISO 
50001 Enerji Yönetim Siste-
mi Belgesi’ni aldı. Espark bu 
belgeyle enerji performansı 
iyileştirmelerimizin sürdürü-
lebilir olduğunu ve daha az 
sera gazı emisyonuna, daha 
az karbon ayak izine sahip 
olduğunu ortaya koydu. 

ESPARK ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ 
BELGESİ’Nİ ALDI
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ESPARK ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ 
BELGESİ’Nİ ALDI



St i l Sahibi Miniklere
Özgün Tasarımlar

Zamansız özgün şıklığın doğallıkla harmonisi...

www.minisculebyebrar.com www.mallmark.com.trmallmarkconsulting info@mallmark.com.trKoşuyolu Mah. Asmadalı Sk. No:3 Kadıköy/İSTANBUL 0216 545 10 88

AVM
Yönetimi

AVM
Kiralama

Proje ve Konsept
Geliştirme

Varlık
Yönetimi

Finans
Yönetimi

Bir İş Ortağından Fazlası



www.mallmark.com.trmallmarkconsulting info@mallmark.com.trKoşuyolu Mah. Asmadalı Sk. No:3 Kadıköy/İSTANBUL 0216 545 10 88

AVM
Yönetimi

AVM
Kiralama

Proje ve Konsept
Geliştirme

Varlık
Yönetimi

Finans
Yönetimi

Bir İş Ortağından Fazlası



40

MALL&MOTTO / Haberler

VAKKO ESMOD MODA AKADEMİSİ 2021 MEZUNLARINI VERDİ

Dünyanın en köklü ve ilk moda akademisi 
ESMOD her yıl mezunlarıyla, moda dünya-
sına yeni ve başarılı isimler kazandırmaya 
devam ediyor. Vakko ESMOD, geçtiğimiz 
günlerde Nakkaştepe Vakko Moda Mer-
kezi’nde gerçekleşen törenle yeni dönem 
mezunlarına diplomalarını takdim etti. ES-
MOD’un 3 yıllık Moda Tasarımı ve Yaratımı 
lisans programını bu yıl 20 öğrenci başarı ile 
tamamlayarak mezun oldu. 

Her yıl Esmod okulları arasında verilen ve 
Esmod kurallarına göre değerlendirilen 
Altın İğne Ödülü’nün sahibi Nurgül Oldu 
ödülünü Vakko Yönetim Kurulu Başkanı 
Cem Hakko’dan aldı. Jüri değerlendirmesi 
sonrasında moda alanında Vakko Jüri Özel 
Ödülü’nü Rukhsary Musaeva ve Emrah Çu-
bukçu, modelizm alanında Vakko Juri Özel 
Ödülü’nü Nadir Süleymanov kazandı.  

Vakko Esmod tasarımları Paris’te de su-
nuldu

1841 yılında Alexis Lavigne tarafından ku-
rulan ve Türkiye’de Vakko markası çatısı 
altında bulunan Esmod’un 180. yaşına özel 
olarak düzenlenen etkinlikler de geçtiğimiz 
günlerde Paris’te gerçekleştirildi. Aralında 
Vakko Esmod Istanbul’un da yer aldığı 15 
ülke ve 20 farklı şehirden tüm Esmod öğ-
rencilerinin tasarladığı koleksiyonlar, Pa-
ris Hôtel Potocki’de gerçekleşen defilede 
özel davetliler ve izleyicilerle buluştu. 180. 
yıl kutlamaları içinde  sürdürülebilir moda 
üzerine düzenlenen OKAYAMA Denim Ya-
rışması’na yüzlerce Esmod öğrencisi katıldı. 
İlk değerlendirmeden geçen 62 öğrenciden 
İstanbul Vakko Esmod  2021 mezunu Emrah 
Çubukçu ikinci oldu.

Etkinlikler sonrasında Esmod Uluslararası 
Başkanı Satoru Nino ve eşi Mary Nino Vak-
ko Esmod yönetim ve öğrencilerine özel bir 
mektupla teşekkürlerini sundu. Nino mek-
tubunda “Hepinize başarılarınızın devamı-
nı ve mutluluklar diliyoruz. Gelecek, harika 
maceraların neşeli beklentisiyle doludur. Bu 
yolda sizlerle beraber yürümekten onur du-
yuyoruz” satırlarını paylaştı. 

ESMOD; dünya çapında moda ve teks-
til sektörünün gelişimine öncülük eden, 
yaratıcılığı teşvik ederken satış faktörünü 
unutmayan eğitim anlayışını, 2013 yılından 
itibaren Vakko ESMOD Moda Akademisi iş 

birliğiyle devam ettiriyor. Tecrübeli ulus-
lararası görevli eğitmenlerle, uluslararası 
müfredata uygun moda eğitimi sunan 
Vakko ESMOD, değişim programları, sek-
tördeki marka iş birlikleri, mezuniyet son-
rası yüksek işe giriş oranlarıyla Türkiye’de 
moda sektöründe ayrıcalık sunuyor.

Vakko ESMOD Moda Akademisi Hak-
kında

Türkiye’nin en köklü moda markası VAK-
KO, dünyanın en köklü ve en etkin moda 
okulu ESMOD ile 2013 yılında hayata ge-
çirdiği VAKKO ESMOD Moda Akademisi 
ile Türkiye’de moda endüstrisinin gelece-
ğini hazırlıyor. 

Modayı yaşam biçimi olarak benimseyen, 

VAKKO ESMOD Uluslararası Moda Akademisi öğrencileri Nakkaştepe Vakko Moda Merkezi’nde düzenlenen özel 
bir tören ile mezun oldu. Teori ve pratiğe dayalı eğitimi ile moda endüstrisiyle buluşan öğrencilere diplomalarını 

Vakko yöneticileri takdim etti.

tasarım kültürü ve marka bilinci yüksek pro-
fesyoneller yetiştirmeyi amaçlayan VAKKO 
ESMOD Moda Akademisi, endüstri ile yakın 
çalışmalar gerçekleştirerek, öğrencilerini ilk 
günden iş dünyası ile tanıştıran teori ve pra-
tiğe dayalı geniş kapsamlı bir moda eğitimi 
sunuyor. 3 yıllık diploma ve kısa dönemli 
modanın farklı disiplinlerinde profesyonel-
leşmek isteyenler için sertifika programla-
rının yer aldığı VAKKO ESMOD Moda Aka-
demisi’nde tasarım kültürü ve marka bilinci 
yüksek profesyoneller yetişiyor.

Uluslararası ve köklü bir eğitim kurumu olan 
VAKKO ESMOD Moda Akademisi, moda 
sektöründe en iyi yöntem ve uygulamaları 
öğreten uluslararası akademik kadrosuyla 
sektörün dinamiklerini anlama ve yorumla-
ma fırsatı sunuyor.
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LC WAIKIKI’DEN ÖNEMLİ KARAR: 
MALİYET ARTIŞLARINDAN ÖNCE ÜRETİLEN STOKLARDAKİ ÜRÜNLERE ZAM YOK

Türkiye hazır giyim sektörünün en 
büyük pazar payına sahip markası 
LC Waikiki, geçen yıla oranla 3 katı 
aşan kumaş ve diğer girdi maliyetle-
rindeki artışa rağmen, müşterilerinin 
bu zor dönemde bütçesine destek 
olmak amacıyla önemli bir karar 
aldı.  LC Waikiki, son günlerde ar-
tan yüksek  maliyetlerle üretilmiş az 
sayıdaki model hariç, stoklarındaki 
kış sezonu ürünlerine sezon sonuna 
kadar fiyat artışı yapmayacak.  LC 
Waikiki yetkilileri bu kararı, satılan 
ürünleri aynı maliyetlerle yerine ko-
yamama ve stoklara bağlı serma-
yesinin erimesi pahasına aldığını 
açıkladı.

“İyi giyinmek herkesin hakkı” misyonundan 
hareketle, yıllardır hazır giyim ürünlerini 
müşterilerinin bütçelerine uygun fiyatlarla 
sunmayı amaçlayan LC Waikiki, son dönem-
lerde yaşanan aşırı maliyet artışlarıyla üre-
tilmiş 2022 yeni sezon ürünleri, Şubat-Mart 
ayları itibarıyla raflarda yerini alıncaya ka-
dar, stoğundaki on milyonlarca ürüne fiyat 
artışı yapmayacağını açıkladı.  Pamuk, iplik, 
kumaş, boya ve enerji gibi girdi maliyetle-
rindeki 3 katı aşan artışların tüm sektörleri 
zorladığı bu dönemde LC Waikiki yetkilileri, 
‘’Neredeyse her şeyin fiyatının arttığı bu-
günlerde, müşterilerimizin giyim bütçeleri-
ne destek olmayı amaçlıyoruz.’’ dedi.   

Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründeki Girdi 
Maliyetlerinde 3 Katı Aşan Artışlar Yaşa-
nıyor

Aldıkları kararla ilgili açıklamalarda bulu-
nan LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı 
Vahap Küçük “Hammadde ve enerji fiyat-
ları şu anda tüm dünyada büyük bir sorun 
iken, konfeksiyon ve ihracatçı birliklerimizin 
de kamuoyuyla paylaştıkları gibi, bu konu 
ülkemizde çok daha büyük bir sorun hali-
ne geldi. Tekstil üretiminde kullanılan ana 
hammadde ve temel üretim maliyetlerine 
baktığımızda; geçen yılın aynı dönemine 
göre kumaşta 3 katı aşan, diğer girdilerde 
ise ortalamada 2 kata varan oranlarda fiyat 
artışları görüyoruz.” dedi.

Vahap Küçük “2022 ilkbahar-yaz sezonu 
üretimlerine başladığımız bugünlerde, gir-
di maliyetlerimizdeki bu artış neticesinde, 
ürün tedarik maliyetlerimizde de geçen yıla 
göre 2,5 kata varan artışlar yaşanıyor. Ge-
çen yaz sezonunda 19 TL’ye ürettiğimiz bir 
çocuk sweatshirt’ü için  63 TL, geçen yıl 27 
TL’ye ürettiğimiz bir çocuk pantolonu için 
ise  81 TL üretici fiyat  teklifleri ile karşılaşa-
biliyoruz.” diye konuştu.
 
Zaman zaman sosyal medyada çıkan ”LC 
Waikiki fiyat artırıyor” eleştirilerine de ce-
vap veren Vahap Küçük, ‘’Biz marka olarak 
fiyat artışlarını, sezon sonunda indirimlerle 
bitiremediğimiz ürünleri bir yıl sonraya dev-
rettiğimiz durumda yapıyoruz, bu ürünleri 
yeni sezon emsal fiyat seviyesine çıkarıyo-
ruz.  Bunun dışında sezon içinde yaptığımız 
kısa süreli indirim kampanyaları sona erdi-
ğinde, ürünü eski fiyatına geri çekiyoruz.  Bir 

de sezon içinde stoğu azalan ürünler için, 
yeni maliyetlerle yeni üretim yaptırıp bu 
ürünleri rafa çıkardığımızda, doğal olarak 
aynı barkodla 2 fiyat olamayacağından, eski 
stoğun fiyatını güncel fiyatlarla eşitliyoruz. 
Müşterilerimizin sosyal medyada gündeme 
getirdiği fiyat artışı yapılan modeller de bu 
kapsama giren modellerdir.

2009 yılında başlattığımız yurt dışına açılım 
sonucu, bugün ciromuzun yaklaşık %50’si 
yurtdışından geliyor. Bu dönemde artan 
maliyetler ve önümüzdeki sezon oluşacak 
yüksek satış fiyatları dolayısıyla, Türkiye 
satış bütçemizi küçülterek, ihracata daha 
fazla odaklanmayı planlıyoruz. Buna rağ-
men, Türkiye’deki iplik ve kumaş fiyatlarının 
dolar bazında Uzak Doğu  ülkelerindeki  fi-
yatlardan  %20-40  arası daha pahalı olması 
da, bizim yurt dışı pazarlarda uluslararası 
ve  yerel markalarla rekabet etmemizi cid-
di şekilde zorlaştıracaktır.” diyerek gelecek 
öngörüsünü paylaştı.

DIR (Dahilide İşleme Rejimi) mevzuatı kap-
samında Uzak Doğudan uygun fiyatlı iplik 
ve kumaşı Türkiye’ye gümrüksüz getirip, 
yurt içinde konfeksiyon üretimini yapıp, 
yurt dışına ihraç edilmesi konusunda da 
bilgi veren Vahap Küçük;  ‘’Dahilide İşleme 
Rejimini (DIR) denedik, ama dağıtım merke-
zi Türkiye’de olan, yüzlerce farklı üreticiyle 
fasona dayalı üretim yaptıran ve yurtdışında 
onlarca ülkeye, farklı zamanlarda gönderim 
yapan bizim gibi markalar için uygulanabilir 
olmadığını test ederek gördük.  Yıl bazında 
milyar dolara varan ihracatımızın içerisinde  
birkaç test modeli üretimi dışında DIR mev-
zuatından yararlanamadık’’ dedi.

Vahap Küçük Vahap Küçük 
LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı 
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RÖNESANS’A GAZPROMBANK’TAN DEV GÜVENCE HILLTOWN KARŞIYAKA TASARIMIYLA DÜNYANIN EN İYİSİ

Rusya’da ülkenin en yüksek kapasiteli do-
ğalgaz işleme tesisini inşa eden Rönesans 
Holding, Gazprombank ile 3,5 milyar dolar 
değerinde teminat anlaşması imzaladı. 

Rönesans Holding bünyesinde faaliyet gös-
teren Rönesans Endüstri Tesisleri’ne, Baltık 
Denizi kıyısındaki Ust-Luga bölgesinde ku-
rulacak Rusya’nın en yüksek kapasiteli do-
ğal gaz işleme tesisinin inşası kapsamında 
Gazprombank tarafından 3,5 milyar dolar 
değerinde güvence verildi. 

İmzalanan teminat karşılıklı önem arz 
ediyor

Küresel arenada kredibilitesi yüksek olan 
Rönesans’ın inşa ettiği dev projeler için nak-
di olmayan limit sağlamak üzere en büyük 
Rus bankalarıyla çalıştığını belirten Röne-
sans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek 
Ilıcak Kayaalp, Rus gaz sektörünün ulusla-
rarası pazardaki rekabet gücünü artıracak 
ve bölgesel sanayinin uzun vadeli ekono-
mik büyümesine ivme kazandıracak pro-
jenin inşası için imzalanan teminatın hem 
Gazprombank hem Rönesans için önemli 

bir adım olduğunu vurguladı. 

Yüksek sosyo-ekonomik öneme sahip gi-
rişimlerde yer alıyoruz

Gazprombank’ın altyapı finansman piya-
sasının en önemli katılımcılarından biri ol-
duğunu ifade eden Gazprombank Birinci 
Başkan Yardımcısı Oksana Panchenko ise 
“Ust-Luga'daki proje gibi yüksek sosyo-e-
konomik öneme sahip girişimlerde yer 
almak bizim için çok değerli. Rönesans ta-
ahhüt edilen yükümlülükleri yüksek perfor-
mans ile yerine getiriyor. Gazprombank’ın 
deneyimi ve uzmanlığı, altyapı inşaat pa-
zarındaki kilit oyuncularla esnek bir şekilde 
çalışılması ve bireysel çözümler bulunması-
nı sağlıyor” dedi. 

Rusya’nın en önemli projelerinden birini 
oluşturan tesis, Rus ve Alman şirketleriyle 
birlikte inşa ediliyor. Gaz işleme kapasitesi, 
Türkiye’nin yıllık doğal gaz tüketimine eş-
değer seviyede, toplam 45 milyar metreküp 
olarak belirlenen kompleksin içinde ayrıca 
13 milyon ton kapasiteli doğalgaz sıvılaştır-
ma tesisi de kurulacak.

Rönesans Holding Hakkında:

1993 yılında Rusya St. Petersburg’da ku-
rulan Rönesans Holding, bugün Türkiye, 
Rusya ve Hollanda başta olmak üzere, 
Orta Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afri-
ka’nın da bulunduğu geniş bir coğrafya-
da, toplam 28 ülkede inşaat, gayrimenkul, 
sağlık, enerji ve petrokimya alanlarında 
ana müteahhit ve yatırımcı olarak faaliyet 
gösteriyor. Rönesans Holding, ağır sana-
yi tesisleri, altyapı projeleri, imalat sanayi 
tesisleri, kimyasal ve ilaç üretim tesisleri, 
yiyecek ve içecek işleme tesisleri, otomo-
tiv ve makina fabrikaları, devlet binaları, 
sağlık kompleksleri ve enerji santralleri-
nin yanı sıra alışveriş merkezleri, ofisler, 
oteller, konutlar ve karma yapılar inşa 
ediyor. ‘İlk’ ve ‘en’ projelerde imzası olan 
Rönesans Holding, uluslararası arenadaki 
başarısına, dünyada yeni bir enerji hattı 
açılmasını sağlayan Yamal LNG Üretim 
Tesisi, dünyanın en uzun demiryolu Got-
thard Base Tüneli, Avrupa’nın en yüksek 
binası Lakhta Center gibi geniş yelpaze-
deki projeleriyle, uluslararası arenada ba-
şarılarını sürdürüyor. 

İpek Ilıcak Kayaalpİpek Ilıcak Kayaalp
Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

Oksana Panchenko Oksana Panchenko 
Gazprombank Birinci Başkan Yardımcısı Gazprombank Birinci Başkan Yardımcısı 
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RÖNESANS’A GAZPROMBANK’TAN DEV GÜVENCE HILLTOWN KARŞIYAKA TASARIMIYLA DÜNYANIN EN İYİSİ

Rönesans Holding grup şirketlerinden Rönesans Gayrimenkul’ün İzmir’de inşa ettiği yeni nesil sürdürülebilir alışveriş 
merkezi Hilltown Karşıyaka, Innovating Commerce Serving Communities (ICSC) 2021 Global Tasarım ve Geliştir-
me Ödülleri’nde hem dünyanın en iyisi seçildi hem de sürdürülebilirlikte takdir ödülüne layık görüldü. Rönesans 

Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, Türkiye’de dünya çapında tasarım kategorisinde ödül alan 
ilk alışveriş merkezinin Hilltown Karşıyaka olmasından gurur duyduğunu belirtti.

Rönesans Gayrimenkul’ün inşa ettiği yeni 
nesil sürdürülebilir alışveriş merkezi Hil-
ltown Karşıyaka Alışveriş Merkezi, ICSC 
2021 Global Tasarım ve Geliştirme Ödül-
leri’nde dünyadaki en iyi proje seçildi. 
ABD’de 2 Aralık 2021’de düzenlenen ödül 
töreninde aynı zamanda sürdürülebilirlik 
alanında takdir ödülüne layık görüldü. 

“Hilltown Karşıyaka sektörümüze yeni 
bir yaklaşım getirdi” 

Rönesans Gayrimenkul’ün sektördeki de-
neyimi ve sürdürülebilir yönetim anlayışı 
ile Hilltown Karşıyaka’yı hayata geçirdiğini 
belirten Rönesans Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, “Rönesans ola-
rak 28 ülkede, 75 bin çalışanımız ile ilklere 
imza atmaya ve geleceğin yapılarını inşa 
etmeye devam ediyoruz. Hilltown Karşı-
yaka, tasarımı ve sürdürülebilir yapısıyla, 
dünyanın önde gelen projeleri arasında 
yer alıyor. Türkiye’de, dünya çapında ta-
sarım kategorisinde ödül alan ilk alışveriş 
merkezinin Hilltown Karşıyaka olmasından 
gurur duyuyorum” diye konuştu.

Karşıyaka ve İzmir halkının yaşam tarzına 
uygun olarak tasarlanan Hilltown Karşıya-
ka, farklı deneyimler sunan bir yaşam alanı 
olarak İzmirliler’in gönlünü kazandı.

Kültürel zenginlikler ile yeni nesil ter-
cihler bir arada

Mimarisi ve tasarımıyla standart alışveriş 
merkezlerinden farklılaşan Hilltown Kar-
şıyaka, 90 bin metrekare inşaat alanı, 63 
bin metrekare kiralanabilir alanı ile Ekim 
2019’da İzmir Karşıyaka’da hizmete açıldı. 
Bölge halkının samimi yaşam tarzı, açık 
havada yemek yeme ve vakit geçirme 
alışkanlıkları göz önünde tutularak hayata 
geçirilen Hilltown Karşıyaka, yerel kültürel 
zenginlikleri ile küresel yeni nesil tercihleri 
de bir araya getirdi.

Özgün tasarımla yeni bir yaşam dene-
yimi

Mimarisi, kolay ulaşılabilir konumu, seçkin 
markaları, alışveriş caddesinde yer alan 

kafe, restoran ve eğlence alanlarıyla mi-
safirlerine yeni bir yaşam deneyimi sağ-
layan Hilltown Karşıyaka, yerel ve ulusal 
lezzetleri bir arada bulunduran özgün 
tasarımıyla Türkiye’de ilk olma özelliğini 
taşıyor.

Hilltown Karşıyaka, çocuklu ailelere özel 
olarak geliştirdiği su temalı oyuncakla-
rı da kapsayan toplam 2 bin metrekare 
oyun alanıyla, İzmir’in en eğlenceli çocuk 
parklarından birine ev sahipliği yapıyor. 

İzmir’in ilk ve tek olan hayvan dostu park 
alanı ‘Pati Town’ sayesinde hayvansever-
ler alışveriş yaparken sevimli dostları da 
enerjilerini atabilecekleri ve sosyalleşebi-
lecekleri bir alana kavuştu.

Türkiye'de görülmemiş bir marka karma-
sı yaratarak; yerel, ulusal ve uluslararası 
markaları benzersiz bir dengede bir ara-
ya getiren Hilltown Karşıyaka’ya 3 milyon 
kişi, en fazla yarım saatlik bir zaman dili-
minde kolaylıkla ulaşabiliyor.
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EKİM 2021 DÖNEMİNDE AVM’LERİN METREKARE VERİMLİLİK 
ENDEKSİNDE ARTIŞ…

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin 
Ekim ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, Ekim 2021 döneminde, bir önceki yılın aynı ayı ile 
karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 60,7 oranında artarak 561 puana yükseldi.

Ekim 2021 döneminde metrekare verimlilik endeksi, bir önceki ay olan Eylül 2021 dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırıl-
madan incelendiğinde de yüzde 16,4 oranında artarak 561 puana yükselmiştir.

Sektöre ait ciro endeksi, Anadolu ve İstanbul'un GLA büyüklükleri ağırlıklandırarak hesaplanmıştır.

AVM’lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Ekim 2021’de İstanbul’da 2.774 TL, Anadolu’da 1.715 TL olarak gerçekleşmiştir. Tür-
kiye geneli metrekare verimliliği ise Ekim 2021’de 2.139 TL olarak gerçekleşmiştir.
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EKİM 2021 DÖNEMİNDE AVM’LERİN METREKARE VERİMLİLİK 
ENDEKSİNDE ARTIŞ…

Kategoriler bazında metrekare verimliliği…

Kategoriler bazında metrekare verimlilik endeksi geçtiğimiz yılın Ekim ayı ile karşılaştırıldığında ayakkabı-çanta kategorisinde yüzde 76,8, 
giyim kategorisinde yüzde 77,3, yiyecek-içecek kategorisinde 72,6, AVM’lerdeki diğer alanlar kategorisinde yüzde 52,7, hipermarket kate-
gorisinde yüzde 48,3 ve teknoloji kategorisinde yüzde 16,7’lik bir artış yaşandığı görülmektedir.

Ekim 2021 dönemi, Eylül 2021 dönemi ile karşılaştırıldığında ayakkabı kategorisinde yüzde 26,2, giyim kategorisinde yüzde 20,3, teknoloji 
kategorisinde yüzde 13,1, diğer kategorisinde yüzde 11,8, hipermarket kategorisinde yüzde 11,7 ve yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 
8,9’luk bir artış yaşandığı görülmektedir.

(*Diğer kategorisi; yapı market, mobilya, ev tekstili, hediyelik eşya, oyuncak, sinema, kişisel bakım ve kozmetik, kuyum, hoby, petshop, terzi 
ve ayakkabı tamir servisleri, döviz bürosu, kuru temizleme, eczane gibi mağazalardan oluşmaktadır.)

Ziyaret Sayısı Endeksi

Ekim 2021 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksi yüzde 25,0’lik bir artışla 80 puana yükselmiştir.

Ekim 2021 döneminde ziyaret sayısı endeksi bir önceki ay Eylül 2021 ile karşılaştırıldığında da yüzde 12,7 oranında bir artış olduğu göz-
lemlenmiştir.
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Kamu bankaları, konut kredileri faiz oran-
larında indirim yapınca bu durum beklen-
diği gibi ev fiyatlarını uçurdu. Yüzde 10 ile 
20 oranında artan ev fiyatları nedeniyle faiz 
indiriminin alıcı için bir anlamı kalmadı. Kre-
dilerin yanı sıra dövize bağlı şekilde inşaat 
maliyetlerinin de devamlı yükseldiğini belir-
ten Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp, ev fi-
yatlarının önümüzdeki süreçte yüzde 30-40 
oranında artacağına dikkat çekti.

35 bin TL fark etti

Kamu bankalarının konut kredileri hakkın-
da bilgi veren Gayrimenkul Danışmanı Şule 
Alp, “Kamu Bankaları tarafından kredi faiz 
oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 
baz puana kadar değişen oranlarda indiri-
me gidildi. Konut kredileri faiz oranlarında 
26 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere 1 
milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 mil-
yon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,34 
faiz oranları uygulanmaya başlandı. Örne-
ğin 500 bin liralık bir kredi 120 ay vadeli çe-
kildiğinde eski faiz olan yüzde 1,37 ile aylık 
ödemesi 8 bin 513 lira, toplam ödemesi de 
1 milyon 21 bin 560 lira oluyordu. Yeni dü-
zenlemeyle aynı kredi kullanıldığında aylık 
ödeme 8 bin 214 liraya düşerken, toplam 
ödeme 985 bin 680 lira oluyor. Yani 120 
aylık kredide aradaki fark, 35 bin 880 lira” 
dedi.

‘Daha önce de olmuştu’

Faiz indiriminin beklendiği gibi konut fiyat-
larının yükselttiğine dikkat çeken Şule Alp, 
“Pandemi döneminde verilen düşük faizli 
konut kredisinde de benzerini yaşamıştık. O 
zaman da Ev fiyatları bir anda yüzde 20-30 
zamlanmıştı. Şimdi de beklendiği gibi konut 
kredilerinde faiz oranlarının düşürülmesiyle 
ev fiyatlarının artması bir oldu” diye konuş-
tu.

‘Yüzde 20’ye kadar arttı’

Faiz indirimi olsa da satıcıların fırsatçılık 
yaptığını belirten Alp, “Uzun zamandır ko-
nut piyasasında durgunluk vardı. Piyasa 
hareketlensin diye kamu bankaları indirim 
yaptı ancak satıcılar da hemen ardından 
zam yapmaya başladı. Özellikle ikinci elde 
fiyatlar yüzde 10-20 oranında arttı. Örneğin 
500 bin TL’lik ev 550 bin TL oldu. Yani faiz 
indirimiyle sağlanan avantaj, satıcıların fi-
yatları artırmasıyla anlamını yitirdi. Alıcı için 
avantajı kalmadı” ifadelerini kullandı.

Ev fiyatları artmaya devam edecek

Ev fiyatlarının artmaya devam edeceğini 
aktaran Alp şunları söyledi: “Dövize bağlı 
şekilde inşaat maliyetleri devamlı artıyor. 
Bu da doğal olarak ev fiyatlarını yükseltiyor. 
Öyle ki piyasada demir bulmak zorlaşıyor. 
Yeni yapılacak konutlarda demirinden evi-
yesine kadar her şey dolarla alındığı için fi-

yatlar da yüzde 30-40 oranında artacak. 
O nedenle önümüzdeki süreçte ev fiyat-
ları yükselmeye devam edecek. Ev almak 
isteyen vatandaşlar bir an önce ellerini 
çabuk tutmalı. Çünkü bekledikçe hayal-
lerindeki evler için daha yüksek paralar 
ödemek zorunda kalacaklar.”

FAİZ İNDİ, EV FİYATLARI UÇTU!

Şule Alp Şule Alp 
Gayrimenkul DanışmanıGayrimenkul Danışmanı
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FAİZ İNDİ, EV FİYATLARI UÇTU!

SADETTİN SARAN’IN İLK KİTABI İÇİNDEKİ 
DAĞI AŞ “YILIN EN İYİ LİDERLİK VE 
YÖNETİM KİTABI” SEÇİLDİ

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin 
Saran’ın ilk kitabı “İçindeki Dağı Aş”; Platin İş Kita-
pları Ödülleri’nde “Yılın En iyi Liderlik ve Yönetim 
Kitabı” seçildi.  

Türkiye’nin, dinamik aylık iş ve ekonomi dergisi 
Platin tarafından düzenlenen ve bu yıl 5.’si 
gerçekleştirilen Platin İş Kitapları Ödülleri; her yıl iş 
yayıncılığı alanında hazırlanan kitapları kategorize 
ederek ödüllendiriyor. Bu ödüller için toplam 9 farklı 
kategoride adaylar, internet üzerinden yapılan halk 
oylaması ile seçiliyor. İlk kez 2017 yılında yapılan, bu 
yıl ise 17 Aralık Cuma akşamı gerçekleştirilen ödül 
töreninde Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı 
Sadettin Saran da ilk kitabı “İçindeki Dağı Aş” ile 
Platin İş Kitapları Ödülleri’nde “Yılın En iyi Liderlik ve 
Yönetim Kitabı” ödülünü aldı.   

Törene katılan Sadettin Saran; kitaptan kendi adına 
doğan gelirlerin Darüşşafaka Cemiyeti’ne 
bağışlandığını hatırlattı ve “Bu ödül ve oy veren 
halkımızın takdiri beni çok sevindirdi. İş dünyasında-
ki rollerimiz ne olursa olsun birikimleri aktarmak ve 
paylaşmak çok önemli. Ben kendi adıma bu pay-
laşımı, bu kez “İçindeki Dağı Aş” ile yaptım. Bu 
kitapla başarıya giden yol hikayelerimi genç 
arkadaşlarımızla paylaşmayı ve bu sayede onlara 
ilham kaynağı olmayı amaçladım. Başarıya giden 
yolda benim de karşılaştığım zorluklar ve engeller 
oldu. Ben bu engellere takıldığımda yeniden ayağa 
kalkmayı ve yola devam etmeyi seçtim. Tüm 
gençlere, ben yaptıysam siz de yapabilirsiniz 
diyorum.” dedi.  
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YENİ SERGİ TARİH ARKEOLOJİ 
VE KÜLTÜREL MİRAS ÜZERİNE
BİR SERGİ “İSTANBUL’DAN 
BİZANS’A: YENİDEN KEŞFİN 
YOLLARI, 1800–1955”

6 MART 2022 YE KADAR SERGİ 
AÇIKTIR.

Pera Müzesi ile İstanbul Araştırmaları Ens-
titüsü’nün ortaklaşa düzenledikleri İstan-
bul’dan Bizans’a, Bizans mirasına dair yeni 
bir uluslararası ve yerel farkındalığın oluş-
masında İstanbul’un merkezi rolünü in-
celiyor. Zengin bir arkeolojik eser ve arşiv 
seçkisi ile etkileyici canlandırmaları bir araya 
getiren sergi, 6 Mart’a kadar Pera Müzesi’n-
de ziyaret edilebilir.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi ile İs-
tanbul Araştırmaları Enstitüsü, Bizans’la ilgili 
iki sergiyi eş zamanlı olarak sanatseverlerin 
beğenisine sunuyor. İstanbul Arkeoloji Mü-
zeleri’nde yer alan Bizans eserlerini odağına 
alan bu sergilerden ilki, İstanbul’dan Bi-
zans’a: Yeniden Keşfin Yolları, 1800–1955” 
adını taşıyor ve Bizans araştırmalarının İs-
tanbul’daki gelişimine ışık tutuyor. 

İstanbul’dan Bizans’a sergisi, Pera Müzesi ve 
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün ortak 
çalışmasıyla, Bizans sanatı uzmanı Brigitte 
Pitarakis’in küratörlüğünde hazırlandı. Os-
manlı başkentinin, Bizans araştırmalarının 
şekillenmesindeki merkezi rolünü irdeleyen 
sergi, bugüne kadar yeterince çalışılmamış 
bir alana mercek tutarken, İstanbul Arkeo-
loji Müzeleri’nin Bizans koleksiyonları baş-
ta olmak üzere etkileyici bir arşiv seçkisini 
sanatseverlerle buluşturuyor. Bu seçkiye 
Türkiye’den ve dünyadan, önemli bir çok 
kütüphane ve arşiv kurumu ile özel kolek-
siyonlar katkıda bulundu. Döneme özgü, 
gösterişli bir üslupta resimlendirilmiş nadir 
kitaplar, baskı ve haritalar, orijinal arşiv fo-
toğrafları, belge ve resimler sergide tematik 
bir bütünlük içinde bir araya getirildi. Nejad 
Melih Devrim ve Fikret Mualla’nın Bizans’tan 
esinlenen resimleri, bu mirasın modern sa-
nat üzerindeki etkisini ortaya koyarken, A. 
Tayfun Öner’in İstanbullu gökbilimci Eugè-
ne Antoniadi’nin olağanüstü kariyerini ele 
alan üç boyutlu animasyonu Bizans’a bilim 
kurgu merceğinden bakıyor.

Bizans’ı yeniden keşfetmek

On dokuzuncu ve yirminci yüzyılın başında, 

İstanbul’da jeopolitik, diplomatik, akade-
mik, sanatsal ve yerel çıkarların kesişmesi, 
zengin ve ortak bir miras olarak Bizans geç-
mişine dair bilinci artırmıştır. Konstantino-
polis’e dair basitleştirilmiş oryantalist bakışı 
kırmaya yönelik adımlar atılarak, arkeolojik 
buluntular akılcı bir yaklaşımla yeniden ele 
alınmaya başlanır. İstanbul’un Bizans geç-
mişini belgelemeye çalışanlar, şehrin kül-
türel mirasının korunmasında yol gösterici 
olmakla sınırlı kalmayıp, bilimsel araştırma 
yöntemleri de geliştirir. Bizans’a bilimsel bir 
yaklaşım getiren ve bugüne kadar yeterince 
çalışılmamış bu gelişmeler, Pera Müzesi’nde 
ziyarete açılan İstanbul’dan Bizans’a: Yeni-
den Keşfin Yolları, 1800–1955 sergisinde 
gözler önüne seriliyor.  

“‘Öteki’ne yönelik merak”

Bizans mirasının geniş bir ilgi alanına dö-

nüşmesinin ilk kez bu sergide irdelendiğine 
dikkat çeken küratör Brigitte Pitarakis, “Ber-
lin-Bağdat demiryolunun inşası ve Süveyş 
Kanalı’nın açılmasıyla 19. yüzyıl sonlarında 
modern taşımacılık ağının temelleri atıldı. 
Bu gelişmeyle coğrafi ufuklar genişlemeye 
başlarken, teknolojideki gelişmelerle birlik-
te geçmiş uygarlıklara ve bugün ‘öteki’ diye 
adlandırılan insanlara yönelik merak arttı. 
Artan bu merak geçmiş uygarlıklar ve özel-
likle Bizans hakkında araştırmalar yapılması-
na vesile oldu. İstanbul’dan Bizans’a sergisi, 
1800’lü yıllardan 1955’e kadar Bizans’a dair 
bilgi birikiminin gelişimini ve Bizans araş-
tırmalarının bir disipline dönüşme sürecini 
ziyaretçilerle paylaşırken, bu farkındalığın 
oluşmasında İstanbul’un merkezi rolünü 
inceliyor. Sergi, karmaşık bir konu olan mo-
dern tarihte Bizans mirasına, dönemin siya-
sal, ekonomik ve kültürel aktörlerinin pers-
pektifinden bakarak ışık tutuyor” dedi.
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Bizans mirasının değişen anlamları 

Altı bölümden oluşan serginin ilk bölümü, 
İstanbul’un çok kültürlü kimliğini, kültürel 
ve entelektüel canlılığını ve Batı’da Bizans 
çalışmalarının gelişmesine yol açan dina-
mikleri anlamak için gereken arka planı su-
nuyor. İkinci bölümde Bizans topografyası, 
mimarlığı, yazıtları ve eserleri üzerine yapı-
lan araştırmalar sunulurken, üçüncü bölüm 
Bizans eserlerine gösterilen ilginin geç dö-
nem Osmanlı İmparatorluğu’nun modern 
devlet imajını perçinlemede, Müze-i Hü-
mayûn’un (bugün İstanbul Arkeoloji Mü-
zeleri) merkezi rolünü inceliyor. Dördüncü 
bölümde ziyaretçileri, İstanbul’un modern-
leşmeyle birlikte yok olan ahşap konut do-
kusuna ve yangın, deprem gibi nedenlerle 
boşalan arazilerde ortaya çıkan Bizans ka-
lıntılarına ait belge ve fotoğraflar karşılıyor. 
Beşinci bölümde Bizans kalıntılarını, yapı ve 
topografyasını kayıt altına almak üzere mi-
mar, fotoğrafçı, kartograf, ressam gibi farklı 
disiplinlerden profesyonellerin hazırladıkla-
rı ayrıntılı haritalar yer alıyor. Serginin son 
bölümü ise İstanbul’da Bizans’ın yeniden 
keşfinin yarattığı merakın sanatsal üretime 
etkilerini gösteriyor. 

Katkıda bulunan kurumlar ve koleksiyo-
nerler

Sergide, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde yer 
alan Bizans eserlerinin yanı sıra; Suna ve İnan 
Kıraç Vakfı Koleksiyonu’na ait zengin fotoğ-
raf ve kitap seçkisine, İstanbul Üniversitesi 
Nadir Eserler Kütüphanesi, Alman Arkeoloji 
Enstitüsü, Ömer Koç, Serap Kayhan, Dr. Saf-
der Tarim, Büke Uras koleksiyonlarından ve 
Birmingham Üniveristesi Doğu Akdeniz Arşi-
vi, Dumbarton Oaks Araştırma Kütüphanesi, 
Fransa Milli Kütüphanesi, Collège de France 
Bizans Kütüphanesi Fonds Whittemore, Pa-
ris EPHE, Photothèque Gabriel Millet arşivle-
rinden derlenen kitap, baskı, harita, fotoğraf, 
belge ve resimler eşlik ediyor.

İlhamını Pera Müzesi’nde düzenlenen İstan-
bul’da Bizans’ı Keşfetmek: Bilim İnsanları, 
Kurumlar ve Mücadeleler, 1800–1955 baş-
lıklı sempozyumdan alan, İstanbul’un 1800 
– 1955 yılları arasındaki ekonomik, kültürel 
ve siyasal değişimlerinin Bizans mirasına et-
kisini, Bizans’ın yeniden keşfini ve bu mirasın 
geniş bir ilgi alanına dönüşümünü aktaran 
İstanbul’dan Bizans’a sergisi, 6 Mart tarihine 
kadar Pera Müzesi’nde ziyaret edilebilir.

Pera Müzesi Salı’dan Cumartesi’ye 10.00-
19.00, Pazar günleri 12.00-18.00 saatleri ara-
sında gezilebilir. Cuma günleri “Uzun Cuma” 
kapsamında 18.00-22.00 arası tüm ziyaretçi-
ler, Çarşamba günleri ise “Genç Çarşamba” 
kapsamında tüm öğrenciler müzeyi ücretsiz 
ziyaret edebilir.



Fırat ÇAPKIN
Eğitmen I Yazar I Konuşmacı

YENİ YIL – YENİ UMUTLAR –
GÜZEL GÜNLER VE SİZLER!

Çok Değerli Mall and Motto Dergisi Oku-
yucuları,

Kimilerimizde unutulması çok zor anılar, 
kimilerimizde hiç unutmayacağımız güzel 
olaylarla kocaman bir yılı daha bitirdik. Ge-
nellikle sonlarda yazılır ancak ben bu defa 
ilk paragrafta yazayım :  Sevdiklerinizle bir-
likle sağlıkla, bol kazanç ve aşkla dolu çok 
güzel bir 2022 yılı geçirmenizi diliyorum. 

Öylesi bir ülkede yaşıyoruz ki her anı başka 
bir olay! Bir bakmışsınız haberlerde birileri 
halay çekiyor, bir bakmışsınız birileri çok si-
nirlenmiş, kızıp bağırıyor. Ekonomik göster-
geler ise gerçekten herkesi hayrete düşüre-
cek şekilde çok hareketli. İnsan ister istemez 
oturup düşünüyor :  Acaba birazdan neyle 
karşılaşacağız iş dünyasında diye.

Şimdi aklınızdaki karmaşık düşünceleri bir 
kenara koyun. Sevdiğiniz içecekten alın bir 
tane ve dikkatinizi bu satırlara verin, başla-
yın keyifle okumaya.

Hepimizin hayatında bir çok iş ters gidebilir. 
Biri bitmeden diğeri başlayan bir sürü prob-
lem ile boğuşabiliriz. Bu boğuşma bizi çok 
yorar. Tam da bu noktada size, benim çok 
sevdiğim bir yönetim gurusu olan Prof. Dr. 
Ichak ADIZES’in güzel bir cümlesini aktar-
mak isterim : 

“Problemleriniz varsa buna şükredin. Çün-
kü bu sizin yaşadığınızın işaretidir. Problem 
yoksa yaşam da yoktur!” der. 

Hatta yıllar önce müşterilerinden birine yeni 
yıl kartı gönderirken şöyle bir not yazar : “Bu 
yıl geçtiğimiz yıldan daha çok problemleri-

nin olmasını diliyorum.” 

Müşterisi kartı alınca kinayeli konuşur ve 
der ki :  Dost musun? Düşman mı? 
Adizes ise efsane cevabını verir : Yaşama-
nın belirtisidir problemlerle uğraşmak. Şim-
di sen söyle bakalım :  Yaşamak mı güzel? 
Yoksa !!!

Önümüzdeki yıl için öngörülen iş dünya-
sı ekonomik şartları pek parlak olmamakla 
birlikte, krizlerin kendi içinde yeni fırsatlar 
oluşturabileceğini hatırlatmak isterim. İşte 
tam da bu noktada bir sorum var :  Siz olay-
lara nereden bakıp, inceliyorsunuz?  Sadece 
krizle beraber ortaya çıkan olumsuzluklara 
mı odaklanıyorsunuz? Yoksa beraberinde 
getirdiği fırsatlara da mı odaklanıyorsunuz? 

Kendi adıma şunu söylemek isterim :  Olum-
suz düşünceler olumsuz duyguları hemen 
besler.  Böylelikle ilk önce zihinsel çöküş ve 
sonrasında da bağışıklık sisteminde  çöküş 
zamanla başlar. Oysa ki bunun yerine yaşa-
nan olaylara biraz da olumlu yanından bak-
mak gerekir. 

Mesela hatırlayın Covid19’un Türkiye’de ilk 
vakasını. Sonra ve daha sonrasını. Başlarda 
kim bilir ne hatalar yapıldı! Maddi ve mane-
vi olarak büyük kayıplar yaşandı. Ama artık 
bu konuda Türkiye’de yaşayan bizlerin 21 
aylık çok ciddi deneyimleri var. Bu deneyim-
ler yardımı ile birçok kişinin hayatı “bugün” 
kurtarıldı, kurtarılmaya devam ediyor.

Lütfen hatırlayın ilk tedavi protokolünü. Bir 
günde kaç adet ilaç kullanılması gerekiyor-
du? Mart 2020 de uygulanan tedavi pro-
tokolü ile Aralık 2021 de uygulanan tedavi 
protokolü aynı mı? Hayır, değil; değişti. Edi-
nilen denetimlerle kendi içinde evrildi. Ben-
ce önümüzdeki süreçte de evrilmeye devam 
edecek.

Peki bu krizi bitirdiğimizi varsayalım. Dün-
yada hayat normale döndü. 5 yıl süresince 
yaşam güllük gülistanlık oldu. Bugüne ka-
dar yaşadığınız ve edindiğiniz deneyimlerle 
2027 yılında tekrar böyle bir küresel sağlık 
krizi ile karşılaşırsanız ile yapacağınız 3 şey 
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YENİ YIL – YENİ UMUTLAR –
GÜZEL GÜNLER VE SİZLER!

Bende diyorum ki yeni yıl yeni umutlar de-
mek!  

Kayahan’dan güzel bir şarkıya hepinizin 
yeni yılını tekrar kutlar, sağlıklı ve bol ka-
zançlı güzel bir yıl ile karşılaşmanızı dilerim.

-Başlarken yeni güne - Bir umut
-Bir umut içimizde – Yaşamak
-Yaşamak gönlümüzce - Bir ömür
-Bir ömür mutlulukla - Neden olmasın!

Hadi açın bir dinleyin, iyi gelir.

Saygı ve sevgilerimle,

ne olurdu? (yazıp bana gönderin : firat@
firatcapkin.com.tr  ) Eminin ki çok daha net 
adımlar atarak önce kendinizi ve sonra sev-
diklerinizin hayatını korumaya alacak etkili 
yöntemleri hemen uygulardınız.

Belki bugün bu durumu yaşamasaydık, ge-
lecekte karşılaşacağımız yeni bir küresel 
sağlık krizi ile nasıl baş edeceğimizi bile-
mezdik.

Aslında yine eskilerin bir sözü aklıma ge-
liyor : “Bir müsibet bin nasihattan iyidir!” 
Vardır bunda da bir hayır diyerek geleceğe 
odaklanmaktan yana olduğumu söylemek 

istiyorum. 

Ustaya sormuşlar;

-Usta her şeyi kaybettik, ne yapalım?

-Çayı koy, yeniden başlıyoruz!

İşte 2022 yılı belki bizler için de bir şeylere 
yeniden başlamak için iyi bir sebep olabilir. 

“Umut” kelimesi eski Türkçe’de “dilemek, 
beklentide olmak” anlamını taşır. Farsça da 
ise “ümit etmek” kelimesinden günümüzde 
kullandığımız Türkçe’ye geçmiş. 
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TEKNOSA RİZE MAĞAZASI YENİ YERİNDE   

Türkiye’nin en yaygın mağaza ağına 
sahip teknoloji perakende ve e-tica-
ret şirketi Teknosa, kapsamlı müşteri 

deneyimi kapsamında mağaza yatırımla-
rına devam ediyor. Türkiye’nin 69 ilinde 
200’den fazla satış noktasında teknoloji 
severlerle buluşan Sabancı Holding işti-
raklerinden Teknosa, Rize’deki cadde ma-
ğazasını Şimal AVM’ye taşıdı. 

Rize Şimal AVM içerisinde standart ma-
ğaza konseptiyle 903 metrekare alanda 
hizmet verecek olan yeni Teknosa mağa-

zasında, en çok ihtiyaç duyulan son tekno-
loji ürünler avantajlı fiyatlarla tüketicilerin 
ilgisine sunuluyor. Teknosa, önümüzdeki 
dönemde de mağaza ve dijitalleşme yatı-
rımlarını sürdürmeye, çoklu kanalda öncü 
adımlar atmaya devam edecek.

Teknosa Hakkında

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 2000 yılın-
da, teknoloji perakendeciliği sektöründe; 
elektronik, bilişim, iletişim, kişisel bakım 
ve optik alanlarında satış ve pazarlama 

platformu oluşturmak üzere, Hacı Ömer 
Sabancı Holding A.Ş. bünyesinde kurul-
muştur. Teknosa, konusunda uzman ça-
lışanlarıyla teknoloji alanında en doğru 
ürünü, en uygun fiyat ve en üstün hizmet 
kalitesi ile bütünleştirerek tüketicilere 
sunmayı hedefleyen bir perakende zin-
ciridir. Türkiye’de teknoloji perakende-
ciliğinde hizmet veren ilk ve en yaygın 
mağaza zinciri olan Teknosa, bugün ma-
ğazaları, teknosa.com ve mobil platform-
larıyla çoklu kanalda kesintisiz hizmet 
vermektedir. 

Müşterilerin teknolojiye dair tüm ihtiyaçlarını en iyi deneyimle sunmak için dijital kanallarla birlikte 
mağaza yatırımlarını sürdüren Teknosa, Rize’deki cadde mağazasını Şimal AVM’ye taşıdı
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TEKNOSA RİZE MAĞAZASI YENİ YERİNDE   

Burcu Polatdemir
Aile ve Çocuk Kaygı Terapisti

YENIDEN KEŞFETMENIN MÜMKÜNATI

Keşfetmekle bulmak arasındaki farkı ; ilk kez  
İngilizce öğrenirken fark ettiğimi hatırlıyo-
rum. Sanırım konu olan örnek; Matbaanın 
icadı ve Amerika Kıtası’nı keşfeden İtalyan  
Kaşif  Amerigo Vespuci ‘nin ilk olarak yeni 
bir kıta bulduğunu  gemiyle yolculuğu sı-
rasında mektubunda belirttiğini tarih kita-
bında  okuduğumda ne kadar şaşırmıştım .
Nasıl ki; Zaten var olan bir şey yeniden icat 
edilemeyeceği gibi, olmayan bir şeyi keş-
fetmek mümkün değildi. Yeryüzü karası 
bugünkü şeklini aldığında Amerika Kıtası 
orada keşfedilmeyi bekliyordu taa 1500 lü 
yıllara kadar. Neden bu kadar tarih yolcu-
luğuna çıkardım sizi? Aslında biraz da bu-
güne dikkatinizi daha çok çekebilmek için 
diyebilirim.

Her sabah yeni bir güne uyanan biz insa-
noğlu ; kendi dünyamızda neler keşfedi-
yoruz?  Kendinizle ilgili yeni bir şey buldu-
ğunuza inandığınızda o zaten hep orada 
,zihninizin bir köşesinde yıllardır keşfedil-
meyi  bekleyen bir şey olduğu gerçeğiyle 
yüzleştiğiniz olmuş muydu? Her gün yapı-
lacaklar listesi olabilir tam da aranılan yerde 
ya da asla herhangi bir aksiyonda bulunmak 
istememe talebi gelebilir içinizden.

Her sorulan soruya verilen cevapta içinizde 
yeni bir ıssız ada keşfedebilmek ; İnsanın 
kendine verebileceği en muhteşem hediye 
olmalı diye düşünürüm hep. Hayatta ma-
nevi anlamda en büyük tatminlerden biri; 
İnsanın kendi kendini kendi çabaları sonucu 
tanıyabilmesi ve bu yolda yürünecek yeni 
yollar icat edebilmesidir. Burada keşfetmek 
ve icat etmek bize biraz daha tanıdık gelme-
ye başlamış olabilir mi? Yeni yollar için ‘icat 
etmek ‘deyimini kullandığımın farkındayım. 
Keşfedilmiş yollar yok mu ? Var tabi.. Daha 
önceki herhangi bir zamanda, diğer insanla-

rın yürüdüğü, tecrübe ettiği, yol işaretleri ve 
ulaşılabilir tabelalar koyduğu yüzlerce yol 
hiç şüphesiz ki var. Ama madem yeniden 
yapılıyor ,yeni bir oluşum başlatılıyor neden 
yeni bir yol yaratmak mümkün olmasın..

 En başta yeni bir bakış açısı kazanmak bile 
‘Keşfedilmişin bilinirliğinde’  dolaşmanın ru-
tini kendi halkanızdan uzaklaştıramaz sizi. 
Sahiden hep aynıyı bildiğiniz, rituel haline 
getirdiğiniz tanıdık duygusal  halkanızdan 
çıkmak istiyorsanız tabi. Denenmişi dene-
yerek zaten yeni bir katkı yaratamamanın 
verdiği  tıpkı bir fotokopi makinesinin titiz-
liliğinde ‘aynı olmak’ ne kazandırabilir yeni 
bir yolda yürüyebilmek isteyene..

Rotanın yeniden oluşturulması yerine ‘kendi 
rotanızı’ anasayfada görmek kendinizi ken-
dinize ispatlamanın en güzel örneği değil 
midir..  Keşfetmeyi de tam kullanma alanı 
olarak çocukluktan itibaren zihnimizde za-
ten var olan ,bizim kontrolümüz dışında bi-
linçaltında oluşmuş  duygular için kullansak 
nasıl olur.. Tüm bu yaşımızdaki davranışları-
mızı ve düşüncelerimizi oluşturan HER ŞEY 
keşfedilmeyi  ya ömür boyu bekliyorsa ?  
Kendimize yabancılaşıp  etrafı bir diğeri ne 
yapmış diye takip eden  insanlığın büyük bir 
kısmı gibi olmayıp bunun yerine , kendimi-
zi keşfe odaklanmak bir de yeni yollar için 
kaşif edasıyla hayatımızın kontrolünü kendi 
rotamızla ele alsak fena mı olur? Bence hiç 
olmaz..Denemeye değer!
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TÜRKİYE’NİN EN PAHALI İL VE İLÇELERİ

   

Hepsiemlak, Ekim 2021 Emlak Endeksi’ni Açıkladı

Gayrimenkul piyasasının nabzını tutan hep-
siemlak, Ekim 2021 Emlak Endeksi’ni açıkla-
dı. Verilere göre; Türkiye’nin satılık konutta 
ortalama metrekare fiyatı en pahalı ili 10 
bin TL ile Muğla olurken, en pahalı ilçe 27 
bin TL ile İstanbul’un Beşiktaş ilçesi oldu.

Türkiye’nin uzman emlak platformu hep-
siemlak, ülke genelindeki verilerden oluş-
turduğu Ekim 2021 Emlak Endeksi  verilerini 
açıkladı. Emlak sektörünün son bir yılda ser-
gilediği performansı masaya yatıran hep-
siemlak’ın açıkladığı verilere göre; Türkiye 
genelinde satılık konutta metrekare fiyatı 
en pahalı olan 10 ilin birincisi 10.167 TL ile 
Muğla oldu. Muğla’yı, 7.824 TL ile İstanbul, 
5.947 TL ile Antalya, 5.482 TL ile İzmir, 4.236 
TL ile Çanakkale, 4.232 TL ile Balıkesir, 4.062 
TL ile Yalova, 3.991 TL ile Gaziantep, 3.852 
TL ile Denizli ve 3.718 TL ile Edirne takip etti. 
Ortalama metrekare fiyat artışları bir önceki 
yıl ile kıyaslandığında %35-60 arasında bir 
artışın yaşandığı gözlemlendi.

Metrekare fiyatı en pahalı olan ilçe İstan-
bul-Beşiktaş oldu

Ekim 2021 Emlak Endeksi verilerine göre 
Türkiye genelinde satılık konutta ortala-
ma metrekare fiyatı en pahalı olan ilçelerin 
başında 27.521 TL ile İstanbul’un Beşiktaş 
ilçesi geldi. Beşiktaş’ı 27.517 TL ile yine İs-
tanbul’un Sarıyer ilçesi takip etti. İzmir’in 
Çeşme ilçesi 18.875 TL ile üçüncü sırada yer 
alırken Muğla’nın Bodrum ilçesi 18.238 TL 
ile dördüncü sırada geldi. İstanbul’un Bakır-
köy, Kadıköy, Beykoz ve Adalar ilçelerinde 
fiyatlar 17 bin ila 14 bin TL arasında değişir-
ken, İzmir’in Urla ve Foça ilçelerinde satılık 
konutlar ortalama 12 bin TL üzerinden alıcı 
buldu. Ortalama metrekare fiyat artışları bir 
önceki yıl ile kıyaslandığında %36-112 ara-
sında bir artış gerçekleşti.

Deniz kenarındaki iller değerleniyor

Ekim 2021 Emlak Endeksi verilerine göre; 
satılık konut fiyatlarının bir yıl içerisinde 
en çok artış gösterdiği illerin başında ise 

İzmir’in Foça ilçesinde satılık konutların 
fiyatları %100’ün üzerinde arttı

Emlak fiyatlarında yaşanan yükselişi göste-
ren endeks verileri, ilçelerdeki satılık konut 
fiyatlarındaki hareketliliği de ortaya koydu. 
Türkiye genelinde alıcısına son 1 yıl içeri-
sinde en çok kazandıran ilçelerin başında; 
%112-69 arasındaki artışlarla İzmir’in Foça, 
Dikili, Seferihisar, Urla, Menderes ilçeleri, 
Muğla’nın Milas ilçesi, İstanbul’un Kadıköy, 
Ataşehir ilçesi ve Antalya’nın Döşemealtı 
ile Konyaaltı ilçesi geldi.

%88-46 arasındaki artış oranlarıyla Samsun, 
Muğla, Antalya, Mersin (İçel), Adana, İstan-
bul, Konya, Aydın, Çanakkale ve Sakarya 
geldi. Konut fiyatlarında en çok artış yaşa-
nan 10 ilden 9’unun deniz kıyılarındaki iller 
olması dikkat çekti.
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Necati Ufuk Toydemir Necati Ufuk Toydemir 
Ceylan Karavil Park AVM Ceylan Karavil Park AVM 

Genel MüdürüGenel Müdürü

TÜRKİYE’NİN EN PAHALI İL VE İLÇELERİ

   
TOYDEMİR’DEN 2021 DEĞERLENDİRMESİ VE 

2022 PROJEKSİYONU

Alışveriş merkezi yönetimi konusunda Tür-
kiye'de en tecrübeli ve başarılı yöneticiler-
den biri olan ve ENS danışmanlık bünye-
sinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en 
büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park 
AVM' nin genel müdürlüğü görevini yürüt-
mekte olan Necati Ufuk Toydemir, 2021 yılı-
nı sektör bakımından değerlendirirken 2022 
yılı hakkında da görüşlerini paylaştı.

‘‘Normalleşme sürecinde hem ziyaretçi 
sayılarında hem de cirolarda pozitif ge-
lişmeler yaşandı.’’

‘Alışveriş merkezleri olarak Mart 2020'den 
itibaren etkilerini hissetmeye başladığımız 
pandemi döneminin etkisi altında 2021 yı-
lını geride bırakıyoruz. Pandeminin etkileri 
altında geçen 2021 yılını iki dönem halin-
de değerlendirmek daha doğru olacaktır. 1 
Temmuz da başlayan normalleşme öncesi 
dönemi daha kontrollü, daha baskı altında 
geçirirken ikinci yarısını hem ziyaretçi sa-
yılarında hem de cirolarda pozitif gelişme-
leri yaşayarak geçirdik.2021 yılında da son 
yıllarda emek verdiğimiz ve üzerinde pek 
çok proje ürettiğimiz alışveriş merkezlerinin 
sadece ticari birer yapı olmaktan çıkması, 
sosyalleşme ve yaşam alanlarına dönüşme-
si konusunda yapılan çalışmalar da hızlı bir 
şekilde devam etmiştir.’

‘‘Umut ediyorum ki 2022 yılında pande-
minin etkilerini minimize edilmiş şekilde 
yaşayacağız.’’

‘2021 yılında alışveriş merkezleri olarak zi-
yaretçilerimize daha iyi hizmet verebilmek, 
onların daha kaliteli zaman geçirmeleri-
ni sağlamak, özellikle pandemi ile birlikte 
başlayan dönemde sağlıklı ortamlarda gü-
venli mekanlar oluşturmak üzerine projeler 
oluşturmaya devam ettik.2022 yılında da bu 
konuda çalışmalarımıza aynı hızda devam 
edeceğiz. Umut ediyorum ki 2022 yılında 
pandeminin etkilerini minimize edilmiş şe-
kilde yaşayacağız’

‘‘2019 yılı verileri ile bu yılın verilerini 
karşılaştırıyoruz.’’

‘2020 yılı 2019 yılına göre maalesef pozi-
tif sonuçlar vermeyen bir yıl olarak geride 
kalmıştı. 2021 yılını bu nedenle 2020 yılı ile 
karşılaştırdığımızda objektif sonuçlara ula-

şamıyoruz. Bu nedenle genelde 2019 yılı 
verileri ile geride bırakacağımız 2021 yılının 
verilerini karşılaştırıyoruz.2019 verileri ile 
2021 yılı verilerini karşılaştırdığımızda da zi-
yaretçi sayıları ve metrekare verimlilik konu-
larında pozitif gelişmeleri görüyoruz. Ancak 
2022 yılında cirodan daha fazla adet satış 
rakamları üzerinde yoğunlaşacağız sektör 
olarak.’

‘‘Yılın son çeyreğinde ekonomik günde-
mimiz pandemi gündemimizin önünde 
yer almaya başlamıştır.’’

‘2021 yılının son çeyreğinde oluşan ekono-
mik şartlar ve tablolar ile ekonomik günde-
mimiz pandemi gündemimizin önünde yer 
almaya başlamıştır. Bu süreçte 2022 yılının 
ilk çeyreğinde de oluşan ekonomik şartlar 
üzerine çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. 
2021 yılında ekonomik yönden baktığımız-
da bütçeler üzerinde enerji giderleri bölü-
mü konusunda yoğun emekler verdik. 2022 
yılının ilk yarısında da enerji fiyatlarındaki 
değişiklikleri takip edeceğimizi ve bu konu-
da çözümler aramaya devam edeceğimizi 
ve yeni projeler geliştirmeye daha fazla za-
man ayıracağımızı düşünüyorum.’

‘‘Önümüzdeki yıl özellikle ciro kira ra-
kamları büyük önem kazanmaya başla-
yacak’’

‘2022 yılında bütçe çalışmalarımıza daha 
fazla önem vereceğiz. En büyük gelir kale-
mimiz olan sabit kira gelirlerinde yasaların 
bize tanımış olduğu oranın dışında bir ar-
tışı gerçekleştiremeyeceğimiz için ana gelir 
kalemimizdeki artış belirli bir seviyede ka-
lacaktır. Böylelikle önümüzdeki yıl özellikle 
ciro kira rakamları büyük önem kazanmaya 
başlayacak. Bu nedenle de özellikle ticari 
kampanyaların önem kazanmasını ve do-
layısıyla ticari kampanya planlamalarının ve 
harcamalarının pazarlama bütçeleri içerisin-
deki ağırlığının artmasını beklemekteyim’

‘‘Açıklanan vergi avantajları bütçeleri ra-
hatlatıcı etkiye sahip olacaktır.’’

‘Alım gücünün özellikle yılın ikinci yarısın-
da hızlı bir şekilde azalmasıyla birlikte as-
gari ücretteki artış beklentimiz yükselmişti. 
Açıklanan artış oranı tüm sektör çalışanları 
için satın alma güçlerini koruyabilmeleri için 

gerekli idi. Tabi bu artışlar sektörümüzde 
gerek alışveriş merkezleri kanadında gerek-
se de perakende firmaları kanadında önem-
li bir yer kaplayacaktır. Ancak bu konuda 
açıklanan vergi avantajları personel gider-
leri bütçelerimizde rahatlatıcı etkiye sahip 
olacaktır.’

‘‘Net operasyon gelirleri tablolarımızda 
fedakarlıklar yaptığımız bir yıl olarak 
2022’yi göreceğiz’’

‘Artan enerji maliyetleri, personel maliyet-
leri, sarf malzeme maliyetleri kısacası tüm 
giderlerimizdeki ekonomik gelişmelerden 
dolayı doğan artışlar gelir kalemlerimizde-
ki artılardan oransal olarak çok daha fazla 
olacaktır. Bunun sonucunda net operasyon 
gelirleri tablolarımızda fedakarlıklar yaptığı-
mız bir yıl olarak 2022yi göreceğimizi düşü-
nüyorum.’

‘‘2022 yılında sürdürülebilirlilik konu-
sunda çok konuşacağız.’’

‘2022 yılında sürdürülebilirlilik konusunda 
neler yapabileceğimiz hakkında daha çok 
konuşacağız. Bu konuda yapacağımız ça-
lışmalarda iş hedeflerimizi yeniden gözden 
geçireceğiz ve eylem planlarımızı hazırlaya-
cağız. Sürdürülebilirlilik konusunda ataca-
ğımız adımlarda çalışanlarımıza ihtiyacımız 
çok fazla olacak. Nitelikli iş gücümüz ile 
enerjiye, enerji ile de inovasyona ulaşaca-
ğız. Çalışanlarımız için iş kültürü olan şirket-
lerimizi kurma ve geliştirme konusunda hızlı 
davranacağız.’
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METRO TÜRKİYE YERELLEŞME ÇALIŞMALARIYLA KOOPERATİFLERE VE YERLİ ÜRETİCİYE DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYOR 

30 yılı aşkın bir süredir Türk mutfağını ve 
değerlerini korumak ve gelecek nesillere 
aktarmak amacıyla çalışmalarını sürdüren 
Metro Türkiye, yerel değerlere sahip çıkarak 
unutulmalarını önleyecek öncü çalışmala-
rına devam ediyor. Yerelleşme çalışmaları 
kapsamında Coğrafi İşaretli ürünlerden yerli 
tohuma, kooperatiflerden yerli üreticilere ka-
dar verdiği desteklerle ülke ekonomisine de 
fayda sağlayan Metro Türkiye, son bir yılda 
birlikte çalıştığı kooperatif sayısını yüzde 11 
artırırken 530 kooperatifi de inceleyerek içle-
rinden potansiyel gördüklerini eğitim ve de-
netim süreçlerinden geçirerek gelişimlerini 
destekliyor ve standartlara uygun üretimler 
yapmaları konusunda bilinçlendiriyor. 

30 yılı aşkın bir süredir Türk mutfağına ve 
değerlerine sahip çıkarak gelecek nesillere 
aktarmak ve gerçek potansiyelini ortaya çı-
karmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Met-
ro Türkiye, bu doğrultuda atılması gereken 
en önemli adımlardan birinin yerelleşme 
olduğu inanıcıyla yerel üreticilere ve ürünle-
re katkıda bulunmaya devam ediyor. Metro 
Türkiye, Türkiye'nin dört bir yanındaki yerel 
üreticilerle iş birliği yapıyor, kooperatifle-
rin yanında yer alıyor, ülkemizin en önemli 
değerlerinden Coğrafi İşaretli ürünlerin üre-
timini ve ihracatını destekliyor. Böylelikle 
eşsiz bir değer zinciri yaratarak  kooperatif 
kanalıyla devamlılığına destek olduğu yerel 
ve Coğrafi İşaretli ürünlerin, Türk şeflerinin 
birbirinden lezzetli sofralar için hazırladığı ta-
riflerde kullanılmasını sağlayarak Türk Mut-
fağı’nın dünyaya tanıtılmasına ve hak ettiği 
yere gelmesi için yapılan çalışmalara destek 
oluyor. 

Kuruluşlarından bu yana İşin Mutfağı’nda yer 
alarak yerelleşme konusunda birçok öncü 
projeyi hayata geçirdiklerini belirten Met-
ro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, yerli üretime yap-
tıkları katkı konusunda şunları söyledi: “Türk 
mutfağını korumak ve değerlerine sahip 
çıkmak için sürdürülebilir tarımın, sürdürü-
lebilir bir tarım için de yerel ürünlere sahip 
çıkmanın öneminin farkındayız. Bu nedenle 
yerel üreticilerin desteklenmesinden Coğra-
fi İşaretli ürünlerin tesciline kadar sektörde 
öncü olacak birçok çalışma gerçekleştiriyo-
ruz. Kooperatifleri ve üreticileri ürettikleri 
ürün hakkında bilinçlendiriyor ve sorumlu 
üretim yapmalarına katkıda bulunarak yer-
li ürünlerin sürdürülebilirliğini sağlıyoruz. 
Coğrafi İşaretli ürünler alanında sahip oldu-
ğumuz bilgi birikimimiz ve deneyimimiz ile 
ülkemizin sadece bugününü değil geleceğini 
de düşünerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Bugüne kadar 120 restoranın menüsünde 
Coğrafi İşaretli ürünlerin kullanılmasını sağ-

ladık. Potansiyeli olan ürünlerimizin Coğrafi 
İşaret tescili almasına yönelik desteklerimizi 
ulusal ve uluslararası alanda sürdürecek ve 
bu ürünlerimizin Türk mutfağında daha yo-
ğun bir şekilde kullanılması için çalışmaları-
mızı devam ettireceğiz.”  

Birlikte çalıştığı kooperatif sayısını son bir 
yılda yüzde 11 artırdı

Yerel üreticiyi desteklemeye büyük önem ve-
ren Metro Türkiye’nin bugün yaklaşık 5 bin 
tedarikçisi bulunuyor ve bunların %99’unu 
yerli tedarikçiler oluşturuyor. Birlikte çalış-
tığı kooperatif sayısını son bir yılda yüzde 
11 artıran Metro Türkiye günümüzde Birgi 
Tarım Kredi Kooperatifi, Gümüldür Tarım 
Kredi Kooperatifi, Korkuteli Tarım Kredi Ko-
operatifi, Bursa Meyve Üreticileri Birliği gibi 
800’ün üzerinde üretici örgütü ve koopera-
tif ile iş birliği yapıyor ve dolaylı olarak 105 
bin üreticiye dokunuyor. Kooperatiflere özel 
olarak uyguladığı “Eğit-Denetle” modeliyle 
önce eğitim veriyor, sonra denetliyor. Böyle-
likle kooperatiflerin hem gelişmesini sağlıyor 
hem de standartlara uygun üretim yapma-
larına yardımcı oluyor. Bu modeli, potansi-
yel gördüğü kooperatiflere ücretsiz sunan 
Metro Türkiye’nin denetim sürecinde ise 530 
kooperatif bulunuyor. Yerelleşme çalışmaları 
kapsamında yerel tohumların kullanımını ve 
sürdürülebilir tarım uygulamalarını da teşvik 
eden Metro Türkiye, yerel tohum kullanılarak 
yetiştirilen ürünler için %100 alım garantisi 
veriyor. 

Kadın kooperatiflerini destekliyor

Kadın istihdamını artırmaya yönelik projeleri 
de destekleyen Metro Türkiye, kadın koo-
peratifleri ve kadın üreticilerle de iş birlikleri 
yapıyor. Meyve ve sebzeden konserve ürün-
lerine, şekerleme ve atıştırmalıktan içecek ve 
mutfak ürünlerine kadar birbirinden farklı 
kategorilerde Kavacık Kadın Kooperatifi, Urla 
Kadın Kooperatifi, Bereketli Eller Kadın Ko-
operatifi gibi yaklaşık 40 kadın girişimci ve 
kooperatifle çalışıyor. Örneğin Mersinden 
Kadın Kooperatifi’nden kurutulmuş meyve 
sebze, mut kayısısı, süs bitkilerine ek olarak 
günümüzde üretimi giderek azalan kan por-
takalının da alımını yaparak üretiminin yeni-
den canlanmasına destek olan Metro Türki-
ye, aynı zamanda bu kooperatife etiketleme, 
ambalajlama gibi konularda da destek olarak 
ürünlerini doğru bir şekilde satışa hazırlama-
larına imkân sağlıyor. Son olarak yeme içme 
sektörünün en büyük ve prestijli buluşma-
larından biri olarak da bilinen Sirha İstanbul 
kapsamında da kooperatifleri sektörle buluş-
turan Metro Türkiye, kooperatif ürünlerinin 
yeme içme profesyonellerine tanıtılmasına 

yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 

Coğrafi İşaretli Ürünlerin gerçek potansi-
yelini ortaya çıkarıyor

Tüm Avrupa ülkelerinde toplam Coğrafi İşa-
ret tescilli ürün sayısı 3.500 iken sadece ül-
kemizde 2.500 – 3.000 arası potansiyel ürün 
bulunuyor. Üstelik ülkemizde Coğrafi İşaret 
tescili almış ürün sayısı ise şu anda 945 iken 
hala aday olan 745 ürünümüz bulunuyor. 
Avrupa’da Coğrafi İşaret Tescili olan ürün 
sayımız ise sadece 7. Bu potansiyeli yıllar ön-
cesinden fark ederek çalışmalarına başlayan 
Metro Türkiye, kooperatiflere neler yapa-
bileceklerine dair yol gösteriyor ve Coğrafi 
İşaretli ürünleri raflarında müşterileriyle bu-
luşturuyor. Günümüzde Finike portakalından 
Zile pekmezine, Taşköprü sarımsağından 
Bursa siyah incirine kadar, sezonuna bağlı 
olarak 175’in üzerinde gıda ve gıda dışı Coğ-
rafi İşaret tescilli ve aday ürünü raflarında 
sunan Metro Türkiye, 11 ülkeye son üç yılda 
12.500 ton coğrafi işaretli ve yerel ürün ihraç 
ederek yerel ürünlerin dünya mutfağında ta-
nıtımında önemli bir rol oynuyor. Raflarında 
yer verdiği Coğrafi işaretli ürünlerin sayısını 
2023'e kadar her yıl %20 artırmayı hedefler-
ken buna paralel olarak ihracat miktarını da 
artırmayı amaçlayan Metro Türkiye, Bursa 
siyah incirini de dünyadaki Metro ülkelerine 
ihraç etmeyi hedefliyor.
 
On Birinci Kalkınma Planı kapsamında 65 
bin öğrenciye eğitim veriliyor

Metro Türkiye yerel ürünleri geleceğe ta-
şımak ve unutulmasını önlemek için öğ-
rencilerde de farkındalık yaratmaya devam 
ediyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı’nın On Birinci Kalkınma Planı kap-
samında okullarda, yiyecek içecek hizmetleri 
ve gıda teknoloji alanlarında ders alan 65 
bin öğrencinin müfredatına Coğrafi İşaretli 
ürünlerin dâhil edilmesini de sağlayan Met-
ro Türkiye, 10 yılda 650 bin öğrencinin bu 
dersi almasını hedefliyor. Metro Türkiye’nin 
katkıları ile aynı Kalkınma Planı’nda ayrıca 
Yerli Malı haftasının Coğrafi İşaret Tescilli 
Ürünler ve Yerli Malı Haftası olarak kutlan-
ması konusu da öneri olarak yer alıyor. Bu 
konuda yapılması gereken çalışmalar dört 
ana faaliyet etrafında şu şekilde belirtiliyor: 
Coğrafi İşaretler potansiyelinin belirlenme-
si ve araştırılmasının artırılarak bu konuda 
ilgili kurum ve yerel örgütlerin diyalog ve 
etkinliğinin artırılması, Coğrafi İşaret Tescilli 
üretimin desteklenmesi, ihracata ilave des-
tek verilmesi ve coğrafi işaretlerin ne anlama 
geldiği konusunda tüketicilerin bilgilendiril-
mesi amacıyla örneğin belde ve yöre girişle-
rinde bu ürünlerin tanıtılması.  
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Engin Yıldırım

MÜZAKERE VE İKNA

‘’Müzakere, bir anlaşmaya varmak amacıyla 
yapılan tartışmadır’’ (Oxford Sözlükleri)

‘’Müzakere, faydalı bir sonuca ulaşmak 
amacıyla, iki ya daha çok kişi veya taraf ara-
sında geçen diyalogdur’’ (Vikipedi)

‘’Müzakere, kendi hedefleri, ihtiyaçları  ve 
bakış açıları olan iki veya daha çok taraf 
arasındaki karşılıklı özveride bulunma süre-
cidir’’ ( İş Sözlüğü)

Müzakere her yerdedir. İşte, evde, hatta 
arkadaşlarınızla eğlenirken bile müzakere 
edersiniz.  Genellikle, bir müzakereye birkaç 
güçlü argümanla gelmek, dört beş zayıf ar-
gümanla gelmekten iyidir. Karşı tarafın ne 
istediğini bilmek, sizin ne istediğinizi bilmek 
kadar önemlidir. Yüz ifadeleri ve ses tonu 
gibi beden diline ait öğeleri okumayı öğ-
renmek, müzakere için gerekli yetidir. Ara-
bulucular, hukuki bir davadan kaçınmak için 
müzakerelere dahil edilirler. Arabuluculuk 
en avantajlı ve  maliyeti düşük seçenektir. 

Karşı taraf düşmanınız değildir. Karşı taraf 
düşman gibi algılandığında müzakere çok 
daha olumsuz, düşmanca, şahsi ve egoyla 
ilgili hal alır. Birine düşman muamelesi yap-
tığınızda onlar da size aynı şekilde davranır 
ve kazı-kazan zihniyeti sonsuza dek yitiril-
miş olur.

Yeni teknoloji  ve sosyal medyanın gelişimi, 
eskisinden daha hızlı ve daha etkili bir şekil-
de iletişim kurmamıza olanak tanıdı. Müza-
kere etmek veya genel anlamda iş yapmak 
için son teknoloji araçları kullanmıyorsanız 
çemberin dışında kalmanız olasıdır. Facebo-
ok, instagram, linkedin gibi sosyal medya 
mecraları bile size müzakere de yardımcı 
olabilir. Örneğin karşı taraf hakkında daha 
çok bilgi edinebilirsiniz.

Pazarlık genelde fiyatla ilgilidir. Bazı insan-
lar ‘sıkı pazarlıkçı olarak bilinir. Yani onları, 
tekliflerinin mantıklı olmadığına inandırma-
nın hiç yolu yok gibidir.  Onlarla pazarlık 
yapamazsınız.  En iyisini bildiklerine ya da 
başka birinin o ürüne tam fiyatını ödeyece-
ğine ikna olmuşlardır. Bu sebeple de büyük 
mağaza anlayışı doğar. Buralarda sadece 
indirim olduğunda daha düşük fiyatları bu-
labilirsiniz.

Bir müzakerenin başlangıcı, ortası ve sonu 
vardır. Stratejiler ve istenen sonuç önceden 
düşünülmüştür. Taraflar oyun günü, karşı 
tarafın hamleleri oluştukça bunlara uyum 
sağlamak için izlenen yolda düzeltmeler, 
düzenlemeler ve başka değişiklikler yapıla-
bilir. Pazarlığın aksine, müzakerede sonuç 
genellikle çok boyutludur.  Dolayısıyla ona 
ulaşmak için kullanılan stratejiler ve taktikler 
de öyledir.

Her zaman olumlu düşünün ve insanlar-
la çalışırken bardağın dolu tarafına bakın. 
Bunu başarırsanız, sorunla daha etkili baş 
edebilmek adına şahsi çatışmaları bir kena-
ra bırakır ve ekibinizi –hatta her iki ekibi de- 
rahatlatırsınız.

İşin özü, sonucu ‘’görmek’’tir. Sonlanmış bir 
anlaşmanın nasıl olduğunu hayal etmeye 
çalışın, sonra da müzakere edeceğiniz tüm 
veri ve bilgilere varıncaya dek bu süreçte, 
ileri geri giderek, karşılıklı özverilerinizi he-
saplayarak başa doğru ilerleyin.

Kafanızdaki son’u hayal ederken kendinize 
bazı sorular sorabilirsiniz:

•Müzakereden ne elde etmeyi umuyorum?
•Ana hedefim nedir? En iyi sonuç nedir?
•İkincil hedeflerim nelerdir?
•‘’Zorunluluklarım’’ ve ‘’isteklerim’’ nelerdir? 
•Başarılı olmama ne engel olabilir?
•Olası engeller nelerdir?
•Bu engelleri nasıl aşabilirim?
•Hangi tavizleri ne karşılığında verebilirim ?
•Müzakereyi hızlı ve başarılı bir şekilde hal-
letmek için hangi hazırlıkları yapabilirim?

Bu sorular müzakerenin konusuna göre 
uyarlanabilir.

Müzakelerede tehditkar tutum takınan kişi-
ler, duyguları hedef alırlar. Sizin dengenizi 

bozmaya ve açık bir şekilde düşünmenize 
engel olmaya çalışırlar. Tehditkarlar öneri 
ya da ricalarda değil, taleplerde bulunur-
lar. Tehditkarlardan korunmanın en iyi yolu 
onların seviyesine inmekten kaçınmaktır. 
Asla bağırmayın ve kaba dil kullanmayın. 
Bu ancak çatışmayı daha da artırır ve sizi 
eldeki meseleden uzaklaştırır. Bunun ye-
rine sakin olun, odaklanın ve kontrolünü-
zü koruyun. Şahsi bir iletişime girmekten 
kaçının. Müzakere devam ederken veya 
mola esnasında karşı tarafın uzlaşmaz/teh-
ditkar tavrının nedenini anlamaya çalışın. 
Herşeyden önemlisi sakın tartışmacı birine 
dönüşmeyin, bu yalnızca ateşi körükleye-
cektir.

İtiraf edelim ki herkesle anlaşamayız  ve 
muhatap olmak zorunda kaldığımız bazı 
insanlar bizim bam telimize basarlar. Tar-
zınız karşı tarafla uyuşmadığında ne ya-
pabilirsiniz? En iyi yaklaşım karşı tarafın 
karakterinin ya da tarzının nahoş yanlarını 
görmezden gelmeye çalışmaktır. Karşınız-
daki kişi yüksek sesle konuşuyor ve ag-
resifse karşılık vermeyin. Eldeki  işe sadık 
kalın ve durum karşısında soğuk kanlı olun. 
Eldeki konuya ve soruna odaklanın insan-
lara değil. Verilere ve gündem maddeleri-
ne yoğunlaşın.  Vaktinizi verimli kullanın. 
Müzakerede iyi niyetli ve yapıcı taraf olun. 
Olumlu düşünün, olumlu davranın ve ne-
gatif enerjileri nötrlemek için elinizden ge-
leni yapın.

En iyi müzakereler kazan-kazan müzake-
releridir. Hem siz istediğinizi elde edersi-
niz hem de karşı taraf. Gelecekte daha da 
verimli müzakerelere olanak tanıyan iyi bir 
ilişki geliştirirsiniz. Elbetteki herkesin  ka-
zanması hep mümkün olmayabilir. Bazı 
anlaşmalar bir taraf için daha avantajlı ola-
bilir. Ancak müzakere boyunca mümkün 
olduğunca dürüst ve açık davranmanızın 
karşılığını her zaman alırsınız. Dürüstlük en 
iyi yoldur. Taktiklere başvurmanın sakınca-
sı yoktur ancak yalan söylemeyin, yalanınız 
er geç ortaya çıkacaktır. O an için avantaj 
elde etmiş olabilirsiniz,ancak uzun vade de 
hem itibarınız zedelenir hemde iş yapma-
nız çok daha zor bir hal alır.

UNUTMAYIN HERŞEY GÜVENE DAYANIR. 
SÖYLEDİKLERİNİZİ YAPIN, YAPACAKLARI-
NIZI SÖYLEYİN…
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YENİ YILDA YURT İÇİNDE 110 YENİ MAĞAZA AÇACAK OLAN BAMBİ YATAK, DÜNYA 
MARKASI OLMAYI HEDEFLİYOR  

Bambi Yatak, Türkiye genelindeki tüm bayilerini bir araya getirdiği toplantısında 2021 yılı 
değerlendirmesi ve 2022 yılı hedeflerini paylaştı. Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, 

hikayesi olan inovatif ürünler üreterek sektörde fark yarattıklarını vurgularken, 2022 yılında yurtiçinde 
110 yeni mağaza açmayı planladıklarını söyledi. Yeni yatırımlarıyla üretim kapasitesini yüzde 25 
artırmayı hedeflediklerini belirten Gökmen, bir dünya markası olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye’nin inovatif yatak üretiminde öncü 
markası Bambi Yatak, geleneksel yıl sonu 
bayi toplantısını Antalya’da gerçekleştir-
di. Ülke çapındaki tüm bayilerinin bir araya 
geldiği toplantıda Bambi Yatak’ın 2021 yılını 
nasıl geçirdiği ve 2022 yılı hedefleri hakkın-
da bilgiler paylaşıldı. Toplantıda konuşan 
Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre 
Gökmen, 2021 yılında yüzde 40 büyüdükle-
rini söyledi.  

50 milyon TL’lik yatırımla üretimde vites 
yükseltecek

Pandemi döneminde ciddi bir büyüme sağ-
ladıklarını söyleyen Emre Gökmen, “2 kat 
büyüdük, çalışan sayımızı da 420’den 1000’e 
çıkardık. Online siparişlerde, tüketicilerin ar-
tan taleplerine en iyi şekilde cevap vermek 
ve onların bekleme süresini minimize etmek 
için çeşitli noktalarda toplam 10 adet bölge 
deposu oluşturduk” dedi. İhracatlarının ciro-
larındaki payının yüzde 15 oranında oldu-
ğunu ve önümüzdeki 5 yıllık süreçte de bu 
oranı yüzde 25’in üzerine çıkarmayı hedef-
lediklerini söyleyen Gökmen şunları aktardı: 
“2022 yılında yine yüzde 40’lık bir büyüme 
ön görüyoruz. İhracatta ise minimum yüzde 

50 büyüme hedefliyoruz. Yeni fabrika yatırı-
mımızın inşaatına başladık, 2023 yılı sonuna 
doğru faaliyete geçecek. Üretim kapasite-
mizi yüzde 25 oranında artıracak olan 50 
milyon TL’lik bu yatırımımızla istihdamda da 
yüzde 25’lik bir artış sağlayacağız.”

2022’de 110 yeni mağaza açacak

“Ülkemizde üretelim, geliştirelim dünyaya da 
satalım istiyoruz,” diyen Gökmen, bir dünya 
markası olmak için çalıştıklarını söyledi. Bal-
kanlar’a yönelik ciddi bir yapılanma içinde 
olduklarını belirten Emre Gökmen, Bambi 
Yatak’ın 20 ülkede yaklaşık 200 noktada bu-
lunduğunu aktardı. Hali hazırda yurt içinde 
ise 590 mağaza ile hizmet verdiklerini akta-
ran Gökmen, 2022 yılında 110 yeni mağaza 
açarak, Türkiye’deki mağaza sayısını 700’e 
çıkaracaklarını bildirdi. 

2.5 milyon TL’lik Ar-Ge yatırımıyla dün-
yada bir ilke imza attı

Müşteri memnuniyetinin önemine de deği-
nen Emre Gökmen, insanların artık sıradan 
bir yatak aramadıklarına dikkat çekerek şöy-
le konuştu: “Günlük 3 bin adet yatak üretim 

kapasitemiz var. Bunun yüzde 60’ını hikayeli 
ürünlerimiz oluşturuyor. Tüketicimiz ma-
ğazamıza geldiğinde ‘ekonomik bir yatak 
almak istiyorum’ diye değil, ‘sizin borlu bir 
yatağınız varmış’ ya da ‘manyetik kumlu bir 
yatağınız varmış’ diyerek, hangi ürün hak-
kında bilgi almak istediğini belirleyerek ge-
liyor. Artık tüketici nitelikli yatak arıyor. Biz 
de hikayesi olan ve inovatif ürünlerimizle bu 
anlamda da pazara yön veriyoruz. Ar-Ge ve 
inovasyona verdiğimiz önemle teknolojiyi 
ürünlerimize entegre etmeyi sürdüreceğiz. 
Farklı tüketici ihtiyaçlarını en doğru şekilde 
karşılamaya devam edeceğiz. 2.5 milyon 
TL’lik Ar-Ge yatırım bütçesi ile kendi mü-
hendislerimizin Comfort Balance teknolo-
jisiyle tasarladığı, dünyada tek olma özel-
liğine de sahip Multi Sleep ürünümüzün 
Avrupa ve Amerika’da patentini aldık. Ar-Ge 
ekibimizin geliştirdiği manyetik siyah kum-
lu yatağımız Magnasand Therapy en gözde 
inovatif ürünlerimizden. Yapısında 20’ye ya-
kın mineral bulunan bu kum bio enerjiyi dü-
zenleyici ve yaşam fonskiyonlarını dengele-
yici özelliğe sahip. İçinde bor tuzu bulunan 
Borjen Yatak ve Clima Naturel ürünlerimiz 
de yine bizim geliştirdiğimiz, sektörde fark 
yaratarak markamızı emin adımlarla daha 
da üst seviyelere taşıyan ürünlerimiz arasın-
da yer alıyor.”

“İnsanların ihtiyaçları olan yatağa kavuş-
malarını istiyoruz” 

Kullanıcılarının sakatlanmalarını engelle-
mek için tek hareketle kolaylıkla açılan bir 
baza geliştirdiklerini ifade eden Emre Gök-
men, ürünlerinin ne kadar sağlam olduğunu 
showroom’larında test ettikleri ürünleriyle 
tüketicilerinin görmesini sağladıklarını be-
lirtti. Müşteri memnuniyetini en üst seviye-
de sağlamak için tüm ekiplerine eğitim ver-
diklerini de söyleyen Gökmen, bunun için 
Bambi Yatak Akademisi’ni hayata geçirdik-
lerini aktardı. Gökmen, “Yatak seçimi hassas 
bir konu, doğru yatağı doğru müşteriye sat-
mak önemli. Bambi Yatak Akademisi’nde de 
satış ekiplerimizi bu yönde eğitiyoruz. Tüke-
ticilerimize bir yatak satmak değil amacımız; 
biz insanlara ihtiyacı olan, onlar için doğru 
olan yatağı satarak, mutlu olmalarını istiyo-
ruz” dedi.

Emre GökmenEmre Gökmen
Bambi Yatak Yönetim Kurulu ÜyesiBambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi
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Bahar Nalan Danış
Avukat Arabulucu 

2021’IN SON HEDIYESI: YENI DIJITAL 
KAVRAM “NFT”LER 

Her geçen yıl bizlere bireysel bazda tecrübe 
ve yaşanmışlık katarken, global terminoloji-
ye de yeni kavramlar hediye ediyor. 2021’e 
veda ederken biz de bu geride bıraktığımız 
dönemde finans ve teknoloji sektörlerinde 
olduğu kadar sanat çevrelerinde de bomba 
etkisi yaratan NFT (Non-Fungible Token) 
kavramına değinmek istedik. 

“NFT”lerin bu şekilde birden dünya günde-
mine oturmasının sebebi, milyon dolarları 
bulan satış fiyatlarıydı. Mart 2021'de “Be-
eple” adıyla bilinen sanatçı Michael Joseph 
Winkelmann’ın "Everydays: The First 5000 
Days" adlı dijital sanat eserinin NFT'si ünlü 
müzayede evi Christie's tarafından 69.3 mil-
yon ABD Dolarına satılınca, en pahalı dijital 
sanat eseri olarak tarihe geçti. 

Dijital çağın sanatı olarak kabul edilen dijital 
sanat; dijital işlemler, bilgisayar programla-
rı vs. teknoloji ile üretilen sanal nesnelerin 
estetik biçimde kurgulandığı bir sanat türü. 
Birebir tercümesi “değiş tokuş edilmesi, 
mübadele edilmesi mümkün olmayan je-
ton” anlamına gelen NFT ise, Türkçe kay-
naklarda genellikle “misli olmayan kripto 
varlık” olarak geçiyor. Bir dijital eserin NFT’si 
ise, o eserin dijital ortamda şifrelenmiş aslını 
ifade ediyor. 

Bir NFT Yaratmak…

NFT bir anlamda Bitcoin türü kripto paralara 
benzer; ikisi de işlemleri kalıcı olarak kayde-
den ve zaman damgası koyan dijital defter-
ler olan blokchain (blok zincir) altyapısı ile 
kriptografi kullanılarak oluşturulan, merkezi 
bir idareye bağlı olmayan dijital varlıklardır, 
ancak Bitcoin sayılabilir ve birbiriyle değişti-
rilebilirken NFT’ler birbirinin yerine geçme-
yen, eşsiz dijital varlıklardır. Örneğin 1 adet 
Bitcoin, başka Bitcoin ile değerinden veya 
niteliğinden bir şey kaybetmeden değiştiri-

lebilir ancak bir NFT’nin başka NFT’yi ikame-
si mümkün değildir, zira belirli bir NFT’nin 
içinde onu diğerlerinden ayıran benzersiz 
bir kod ve “metadata” (meta veri) bulunur.  
Akıllı Sözleşmeler; yazılım kodları ile mülki-
yet doğrulama ve aktarılabilirlik gibi işlem-
leri düzenleyen, bu şekilde taraflar arasında-
ki kripto para veya dijital varlıkların devrini 
kontrol eden, açık kaynaklı blok zincir pro-
tokolleridir. Akıllı Sözleşmeyi oluşturan şart-
lar, anlaşmalar bir blok zinciri ağında bulu-
nur. NFT’ler de Akıllı Sözleşme kullanılarak 
oluşturulur. Akıllı Sözleşme ile bir NFT'ye 
ilişkin mülkiyet hakları, fikri haklar, hak de-
virleri, telif ödemeleri, dijital varlığın kulla-
nımına ilişkin sınırlamalar, tekrar satımına 
ilişkin şartlar gibi konular düzenlenebilir. 

Film, resim, müzik gibi sanat eserlerinin 
veya “eser” kapsamına girmeyen herhangi 
bir video, fotoğraf hatta Twitter gibi sosyal 
medya paylaşımlarının bile NFT’si oluştu-
rulabiliyor. Bunlar dışında, NFT'lerin fiziksel 
malların tedarik zinciri yönetimi, finansal iş-
lemler gibi kullanımları da olabilir. NFT ile 
bu gibi dijital verilerin gerçekliğinin ve sa-
hipliğinin tartışılmaz bir kaydı oluşturulmuş 
oluyor. Yani NFT, dijital varlığın sahipliğini 
doğrulayan, dijital olarak benzersiz bir kayıt 
oluşturabilmektedir. 

Bir NFT satın alınınca, dijital çalışmanın ken-
disi satın alınmış olmaz. Satın aldığınız şey, 
çalışmanın orijinal versiyonuna bağlanan bir 
kod koleksiyonudur. Bu meta veriler blok 
zincirine yazılır ve orijinal eserin nerede bu-
lunduğu ve eserin söz konusu sürümünün 
kime ait olduğu hakkında bilgi içerir. 

Dijital veri doğası gereği sonsuz sayıda kop-
yalanabilir ve çoğaltılabilir; NFT bunu değiş-
tirmez. Yukarıda değindiğimiz “Everydays: 
The First 5000 Days” dijital eserini herkes 
online ortamda ücretsiz görüntüleyebilir, 
eserin birkaç kopyası da mevcuttur; ancak 
sanatçının kendisi tarafından doğrulanan 
versiyonun sahipliği yalnızca eserin NFT’si-
ne sahip kişiye aittir. 

Ünlü ressamlara ait tablolar, sanat uzman-
larının bile ayır etmekte zorlanacağı şekilde, 
eskitme vs. yöntemlerle profesyonelce kop-
ya edilebilmekte, bu şekilde kaçakçılık, do-
landırıcılık gibi suçlar işlenebilmektedir. NFT 
teknolojisi sayesinde ise eseri satın alan kişi, 

eserin orijinalliğinden emin olabilir. 

NFT’lerin Hukuksal Boyutu

NFT teknolojisinin yaygın uygulaması, diji-
tal sanat eserlerinin satımı alanında görül-
düğünden, NFT’lerin en fazla ilişkili olduğu 
hukuk alanının Fikri Mülkiyet Hukuku oldu-
ğunu söyleyebiliriz. 

Dijital eser meydan getiren, Fikir ve Sanatlar 
Eserleri Kanunu kapsamında “Eser Sahibi”-
dir ve eser üzerindeki mali ve manevi hakla-
rın sahibidir. Yaygın bir yanılgı NFT satın al-
dığınızda, eserin fikri haklarının elde edildiği 
yönünde, ancak tıpkı galeriden tablo satın 
alınca olduğu gibi, NFT satın alınınca da 
ilişkili eserin hakları doğrudan elde edilmiş 
olmaz. NFT kodları üzerindeki satış şartları, 
alıcının eser üzerindeki hakların kapsamını 
belirleyecektir. Şu ana kadar yapılan satış-
larda NFT sahiplerine genellikle; NFT'nin 
kendisine sahip olma, satma, ödünç verme 
ve devretme hakları verildiği görülmüştür. 
Fikri Haklar açısından NFT’nin yararı, eserin 
biricikliğini ve orijinalliğini tasdikleyen ade-
ta bir “bandrol” işlevi gördüğünden, telif 
haklarının takibi açısından kolaylık sağlaya-
cak olmasıdır. 

Ancak NFT’ler bazı tehlikeler de barındırmı-
yor değil. Satın alınan NFT ile ilişkili platfor-
mun nasıl saklandığına güven olup olma-
yacağı ve siber saldırı ihtimali soru işareti. 
Eserin çalınması veya başka bir ihlal halinde, 
blok zincir işlemlerinde kişiler anonim ol-
duğu ve sistem merkezi bir otoriteye bağlı 
olmadığı için, hukuki ve cezai sorumluluğun 
yöneltilebileceği bir muhatap bulunamama-
sı büyük bir risk teşkil ediyor. 

Teknoloji Özgürleştirir

NFT teknolojisi, sanatçıların alıcılara ulaşma-
larına ve özgürce fiyatlandırma yapabilme-
lerine olanak sağladığından, dünyada oldu-
ğu kadar ülkemizde de birçok sanatçı dijital 
eserlerini NFT olarak satışa sunmaya başladı. 
Bu anlamda NFT’lerin şu anda sanat için 
yenilikçi ve özgür bir mecra sunduğunu 
söyleyebiliriz. Belirsizlik ve risklere rağmen, 
gerek satıcı gerekse alıcı tarafında hızla ar-
tan katılımcılar sayesinde, NFT'lerin sanatsal 
işlevinin ötesinde başka uygulamalarına da 
şahit olacağız. 
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Ali Bolluk Ali Bolluk 
Suwen Genel Müdürü Suwen Genel Müdürü 

12 Aralık, markaların başarılarında büyük 
payı bulunan mağaza çalışanlarını onurlan-
dırmak amacıyla 10 yıldır dünya genelinde 
Mağazacılık Günü olarak kutlanıyor. Tür-
kiye’nin önde gelen moda markalarından 
DeFacto, yurt içi ve yurt dışındaki mağa-
zalarında bugüne özel anlamlı etkinlikler 
düzenledi. CEO İhsan Ateş, etkinlikler dizisi 
kapsamında Marmara Park’taki DeFacto 
mağazasında çalışanlara sürpriz ziyaret ger-
çekleştirdi. 

İhsan Ateş’e mağaza ziyaretinde, DeFacto 
CGO & COO Serdar Ersoy ve Yurtdışı Ope-
rasyonları Müdürü Alparslan Dural eşlik 
ederek mağazada çalışanlarla birlikte görev 
aldı. Reyonda çalışanlara destek veren yö-

neticiler çalışanlarla birlikte keyifli bir gün 
geçirdi. 

DeFacto hakkında:

2005 yılında kurulan DeFacto, Türkiye’nin 
global moda markası vizyonuyla faaliyet-
lerini sürdürmektedir. 30 ülkede 500’ü aş-
kın mağazada tüketiciyle buluşan DeFacto, 
online operasyonlarıyla birlikte 100’ü aşkın 
ülkede varlık göstermektedir. Hazır giyim 
sektörünün öncü markalarından DeFacto, 
uluslararası danışmanlık firması Deloitte Pri-
vate tarafından düzenlenen Best Managed 
Companies (En İyi Yönetilen Şirketler) prog-
ramı kapsamında uluslararası standartlarda 
yönetim performansı gösteren en iyi şirket-

lerinden biri olma başarısını göstermiştir. 
Yalnızca moda değil teknoloji de üreten 
bir markaya dönüşen DeFacto, 200’ü aş-
kın Ar-Ge mühendisiyle, ihtiyaç duyduğu 
teknolojiyi kendi bünyesinde üretmekte-
dir. 2019 yılında dünya genelinde bir ilke 
imza atarak oluşturduğu Akıllı Mağaza’yı 
takiben, fiziki ve dijital perakende dene-
yimini birlikte sunan fijitalleşme strateji-
sinin çıktısı DeFacto Fijital Akıllı mağaza 
konseptini hayata geçirmiştir. Tüketici 
talep ve beklentileri doğrultusunda hare-
ket eden marka, DeFacto Baby, DeFacto 
COOOL, DeFacto Fit, DeFacto STUDIO, 
DF LIFE, DF Plus alt markalarını dünyanın 
dört bir yanındaki müşterileriyle buluş-
turmuştur. 

DEFACTO CEO’SU İHSAN ATEŞ MAĞAZACILAR GÜNÜ’NDE 
ÇALIŞANLARLA BULUŞTU
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Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER
Cildi Temizlemek için Badem Suyu

Malzemeler

1 avuç dolusu badem
1 tatlı kaşığı toz şeker
Gül suyu

Hazırlanışı ve Kullanılışı

Bademi öğütün un haline gelsin. Bademi ve toz şekeri alabildiği kadar gül suyuyla karıştırın. 
İki gün beklettikten sonra çalkalayarak cildinizi silin.

Kuruyan Cildi Canlandırmak için

Malzemeler

1 tatlı kaşığı süt kaymağı
4 adet ezilmiş ahududu
1 çay kaşığı bal

Hazırlanışı ve Kullanılışı

Malzemeleri karıştırın. 20 dakika boyunca temiz cildinizde bekletin.

Besleyici Gece Kremi

Malzemeler

1 tatlı kaşığı kanola yağı
1 tatlı kaşığı kayısı yağı
1 tatlı kaşığı buğday yağı
1 tatlı kaşığı havuç yağı
1 tatlı kaşığı jojoba yağı
1 tatlı kaşığı arı sütü

Hazırlanışı ve Kullanılışı

Tüm malzemeleri karıştırın. Yatmadan önce yüzünüze ve dekolteni-
ze masaj yaparak sürün. Yıkamadan yatın.
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KİM YONG MOON
RESİM VE 
SERAMİK SERGİSİ 
İLE ARCADIUM’ DA

Koreli sanatçı Kim Yong Moon 
resim ve seramik sergisi ile Ar-
cadium’ da sevenleriyle buluşu-
yor. 

1998- 2020 yılları arasında 
50’den fazla kişisel sergi açan, 
Kore, Çin ve Türkiye’de, yaratı-
cısı olduğu Macsabal sempoz-
yumlarını 22 kez organize eden 
ve Macsabal İpek Yolu adlı beş 
farklı kitabı basılan seramik sa-
natçısı Kim Yong Moon ayrıca; 
Arjantin’de 4.Seramik Karo Ya-
rışması’nda, 2009 da Eskişe-
hir’de Seres09'da ve Anadolu 
Üniversitesi GSF Seramik Bö-
lümü Muammer Çakı Seramik 
Yarışmasında jüri üyesi olarak 
görev almıştır.

Arcadium; teması enerji olan 
ve birbirinden değerli sanat 
eserlerinin sergilendiği sergide 
eserleri yerinde görmek ve ba-
şarılı sanatçı Kim Yong Moon 
ile tanışma fırsatını yakalamak 
isteyen sanatseverler ile  22 Ka-
sım – 12 Aralık tarihleri arasında 
ARCADIUM Alışveriş Merkezin-
de buluştu.
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Fatma FİDAN
Uzm.Diyetisyen

ŞOK DİYETLER, KALBİN EN BÜYÜK DÜŞMANI!

Diyet çılgınlığı son günlerde küçük büyük 
herkesi etkisi altına almış durumda. Günlük 
kalori alımının plansız olarak kalorinin dü-
şürülmesi, vücudumuzda gerek su, gerek 
çeşitli mineral eksikliklerine sebebiyet veren 
ve halk arasında şok diyet olarak bilinen bu 
diyetlerin kalbimiz ve birçok hayati organ 
sistemimize zarar verdiği bilimsel araştırma-
larla kanıtlanmıştır. Ancak şok olarak nite-
lendirdiğimiz bu diyetler, tansiyon denge-
sizliklerine ve vücudun elektrolit (sodyum, 
potasyum)  dengesinin bozulmasına neden 
olarak kalp ritim problemlerine yol açabilir. 
Çok sıkı, çok kısa sürede, sık sık yapılan şok 
diyetler nedeniyle sürekli küçülen ve bü-
yüyen mikro dokular bir süre sonra tahrip 
olur. Buna damarlarda dâhildir. Ve damar 
tahribatına bağlı olarak kalp hastalıkları gö-
rülme riski artar. Ritim bozukluğunun Nefes 
darlığı, çarpıntı, baş dönmesi, göz kararması 
gibi belirtileri görülebilir. Uzun süre açlık, 
kan basıncı ve kan şekeri düzensizliklerine 
neden olup kalp krizine yol açabilir.

Bu şok diyetlerin kalp üzerindeki etkisi di-
yet sonlandıktan sonra ortaya çıkar. Şok kilo 
vermenin ardından şok kilo alımı kalp krizi 
riskini arttırdığı çeşitli bilimsel kaynaklarda 
yer almaktadır.

Şok diyet yapıp kilo verdiğinizi düşünürken 
karaciğerdeki glikojen depoları azalır. Tekrar 
normal beslenmenize döndüğünüzde kara-
ciğer ekstra efor sarf ederek bu depoları ye-
nileme çalışır. Sık sık şok diyet yapıyorsanız 
karaciğeriniz bu duruma daha fazla dayana-
mayabilir ve karaciğer yağlanması oluşabi-
lir Ve Şok diyet sonrası diyete başlamadan 
önceki yağ oranından daha fazla yağa sahip 
olabilirsiniz. Çünkü şok diyet sırasında kay-
bedilen yağ oranı oldukça düşüktür. Ve ge-
nel olarak kas kütlesi azalır.

Şok diyetle kilo verip sonra tekrar geri al-
mak kandaki glikozu hücrelere ulaştırmakla 
görevli insülin hormonun işini zorlaştırır. Bu 
tekrarlayan bir duruma dönüşürse insülin 
direnci baş gösterir. İnsülin direnci ise tip 
2 diyabetin başlıca nedenidir. Hızlı kilo ver-
meye çalışırken şeker hastası olabilirsiniz.

Kontrollü kilo kaybı ve dengeli beslenmek 
önemli,  Bütün bu olumsuz etkilerden ko-
runmak için şok diyetler tercih edilmemeli, 
uzun vadede ve kontrollü olarak düzenli 
kilo kayıpları ve yaşam tarzı değişikliği he-
deflenmelidir. 

İdeal ağırlığa ulaşıldıktan sonra kişiye mut-

laka kilo koruma programı düzenlenerek 
yaşam tarzına adapte edilmeli, uzun va-
dede sürdürülebilir olmalıdır. Yaşamın 
her evresinde yeterli ve dengeli bes-
lenme, temel unsurdur. Uzun vadede 
maksimum sağlık için yeterli ve dengeli 
beslenmeye ek olarak; düzenli fiziksel ak-
tivite (Her gün 30 dk./orta şiddette), dü-
zenli uyku, stresten uzak bir yaşam tarzı 
benimsenmeli ve düzenli sağlık kontrolü 
yapılmalıdır.

Diyet programı, bir beslenme ve diyet uz-
manı ile birlikte düzenlenmeli, uygun bir 
egzersiz programı desteği ile kilo kaybı 
kalıcı olması sağlamalıdır.
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MİGROS BİSİKLETLİ ALIŞVERİŞ DOSTU KONSEPTLİ 
MAĞAZALARININ SAYISINI ARTIRIYOR

   

İklim değişikliğiyle mücadele, tarım alanları ve su başta olmak üzere kaynakların korunması ve verimli kullanımı 
gibi konularda önemli çalışmalara imza atan Migros, müşterilerinin sağlığına ve doğaya olan katkılarından dolayı 
bisiklet park alanı mağaza sayısını 30 ilde 170’e yükseltti. Yeşil ulaşımın en önemli araçlarından olan bisiklet kulla-

nıcısı müşterilerine park kolaylığı sunan Migros, 2022 yılında Bisikletli Alışveriş Dostu Mağaza sayısını 400’e çıkarmayı 
hedefliyor.

Migros, hem müşterilerinin sağlığına 
hem de doğaya katkı sağlamak amacıyla 
başlattığı Bisikletli Alışveriş Dostu Mağa-
zalarını yaygınlaştırıyor. Çevreci ulaşımın 
en önemli araçlarından olan bisiklet kul-
lanıcısı müşterilerine park kolaylığı su-
nan Migros, girişinde bisiklet park alanı 
olan mağaza sayısını 30 ilde 170’e çıkar-
dı. Migros, 2022 yılında Bisikletli Alışve-
riş Dostu Mağaza sayısını 400’e yükselt-
meyi hedefliyor.

Online satış teslimatlarında 14 elekt-
rikli araç, 48 elektrikli bisiklet kullanan 
Migros araç filosundaki çevreci araç sa-
yısını artırırken müşterilerinin de bisiklet 
kullanımını teşvik ediyor. Bisikletli alışve-
riş dostu mağazalarıyla bisiklet kullanıcı-
sı müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırır-
ken, yeşil ulaşımı destekleyerek karbon 
emisyonlarının sürdürülebilir şekilde 
azaltılmasına destek oluyor. Migros’un 
aynı zamanda 35 mağazasının otopar-
kında elektrikli araçları şarj etmek için 
cihaz bulunuyor. 

Migros, iklim değişikliğiyle mücadele, 
gıda israfı, sürdürülebilir tarım, atık yö-
netimi, tedarikçi gelişimi, enerji tasarru-
fu, yenilenebilir kaynaklar ve doğal kay-
nakların bilinçli kullanımı konularında 
şirket içinde ve şirket dışında farkındalık 
yaratan çalışmalarıyla önemli kazanımlar 
sağlıyor. Karbon ayak izi azaltımı ama-
cıyla yürütülen çalışmaları sonucunda 
Migros, mağaza metrekaresi başına 
günlük karbon salınımını 4 yılda yüzde 
26,6 oranında azaltmayı başardı. 2030 
yılına kadar ek yüzde 35 karbon azaltı-
mını hedefleyen şirket, su tüketimini de 
yüzde 10 azaltmayı amaçlıyor. Migros 
ayrıca elektrik tüketimini azaltmak için 
soğutma, iklimlendirme ve aydınlatmayı 
merkezden kontrol ediyor ve yeni nesil 
sistem değişimleriyle optimizasyon sağ-
lıyor. Patenti kendisine ait mağazaların-
daki soğutucu dolaplar için geliştirilen 
Sulu Soğutma Sistemi ile elektrik tasar-
rufu sağlarken, gaz kaçaklarının da önü-
ne geçiyor. 
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Taylan KÜMELİ
Sağlıklı Beslenme ve

Diyet Uzmanı

GECELERİ YEMEK YEMEYİ NE ZAMAN 
BIRAKMALISINIZ?

Gün boyunca yemek yemeyi bırakmanız 
gereken kesin zaman bir süredir tartışılıyor.
Yıllardır danışanlarıma son yemek saatinin 
sindirime fırsat verecek sürede olması ge-
rekliligini vurguluyorum. Son yediklerinin 
hafif, yerken iyi çignenmiş,keyifle yenmiş ve 
yatış saatiyle arasında en az iki saat olması 
gerektigini de ekliyorum. Peki genel fikir bu 
konuda nasıl?
 
İştah, alışkanlıklar, kültür, çalışma program-
ları, kişisel tercihler ve sosyal ortamlar gibi 
bir kişinin yemek yemeyi bıraktığı saati bir-
çok faktör etkiler.
 
Çoğu insan için birincil endişe, çok geç 
yemek yemenin kilo alımına katkıda bulu-
nabilmesidir. Herkesin yemek yemeyi bı-
rakmak için en iyi zaman hakkında bir fikri 
vardır, ancak bunların herhangi birinin bi-
limsel araştırmalara dayanıp dayanmadığını 
merak edebilirsiniz.
 
Ne zaman yemeyi bırakmanız önerilir?
 
Birçok insan, gece yemek yemenin kilo alı-
mına neden olduğu algısı nedeniyle gece 
yemeyi ne zaman bırakmaları gerektiği ile 
ilgilenmektedir.
 
Vücudunuzun ihtiyaç duyduğundan daha 
fazlasını yemenin kilo alımına katkıda bu-
lunduğu iyi bilinmektedir. Bu nedenle, nor-
mal öğünlerinize ek olarak çok fazla gece 
geç saatlerde yemek yiyorsanız kilo alabilir-
siniz .
 
Son zamanlarda, araştırmalar yemek alımı-
nın zamanlamasını ve sağlık üzerindeki et-
kilerini inceledi .
 
Bu, sadece ne yediğinizin değil, aynı zaman-
da kilonuzu ve sağlığınızı da ne zaman yedi-

ğinizin ilgilendirecegi anlamına gelir.
 
Geceleri yemek yemeyi bırakmanız gere-
ken kesin bir zaman olmamasına rağmen, 
aşağıda özetlenen çeşitli yaklaşımlar, sizin 
için uygun bir zaman bulmanıza yardımcı 
olabilir.
 
Sirkadiyen ritim
 
Sirkadiyen ritminiz olarak da bilinen 24 sa-
atlik vücut saati, açlık, besin emilimi, insülin 
duyarlılığı ve metabolizma üzerindeki etki-
lerine bağlı olarak yemek için en iyi zamanı 
etkileyebilir.
 
Vücut saatinize uyması için, önerilen yeme 
aralığı, gündüz saatlerinde günde 8-12 sa-
atten az veya buna eşittir. Bu pencerenin 
dışında yemek yemek, vücudunuzun kalo-
rileri daha az verimli bir şekilde işlemesine 
neden olabilir ve bu da kilo alımına katkıda 
bulunabilir.
 
Bir çalışma, farelere sirkadiyen ritimlerine 
göre yüksek yağlı bir yemek verildiğinde, 
aynı yüksek yağlı yemekle beslenen farelere 
göre, sirkadiyen ritimlerinin dışında önemli 

ölçüde daha düşük ağırlıklara sahip olduk-
larını buldu.

Ayrıca, günde 12 saatten fazla yemek ye-
mek obezite, diyabet ve kalp hastalığı riski-
nizi artırabilir .
 
Prediyabetli 8 erkeğin dahil olduğu küçük 
bir çalışmada, sabah 8'den akşam 2'ye ka-
dar 6 saatlik bir pencerede yemek yedigin-
de , kan şekeri seviyelerinde, kan basıncında 
ve iştahta iyileşmelerle sonuçlandı .
 
Başka bir çalışmada, prediyabetli yetişkin-
lerin açlık kan şekeri seviyeleri, sabah 8 ile 
akşam 5 arasında yemek yediklerinde daha 
düşük olarak izlendi.
 
Çalışma saatleri düzensiz olan vardiyalı ça-
lışanların yüksek kolesterol ve diyabet gibi 
kronik durumlar açısından daha büyük risk 
altında olmasının nedeni bu olabilir. Ancak 
bu iddialar kesin değildir .
 
Bununla birlikte, ilişkili artan kronik hastalık 
riski, kalitesiz uyku, düzensiz beslenme dü-
zenleri ve diğer faktörlerin bir kombinasyo-
nundan kaynaklanıyor olabilir .
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MALL&MOTTO / Moda Motto

Modaya yön veren şık 
tasarımlarıyla Türkiye’nin 
öncü erkek giyim markası 
Kiğılı, başarılı oyuncu Ok-
tay Kaynarca ile birlikte, 
dünya modasını ve trend-
leri ne istediğini bilerek ta-
kip eden erkekler için “Ok-
tay Kaynarca designed 
by Kiğılı” markasını oluştur-
du. Erkek giyim trendlerini 
sil baştan değiştirmeyi he-
defleyen markada yakla-
şık 3 bin 500 parça ürün 
bulunuyor.
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Sağlık & Motto

Katkılarıyla...
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Doç. Dr. Elif Hakko
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı 

OMİCRON DAHA BULAŞICI, AŞI OLANLAR DA KORUNMAYA 
 

Dünya Sağlık Örgütü, geçtiğimiz günlerde Omicron’un COVID-19’un son 
varyantı olduğunu ve bu varyantın aslında diğer varyantlardan daha teh-
likeli olmayabileceğini duyurdu. Dünyada artan vakalar nedeniyle kısıtla-
maların yeniden gündeme geldiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi En-
feksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Omicron varyantı diğer 
varyantlara göre daha az şiddette seyredebilir. Artık elimizde aşılar da var. 
Aşılar hastalığın daha hafif geçirilmesi açısından oldukça önemli” açıkla-
masında bulundu.

Türkiye’de ve dünyada uygulanan aşı-
ların COVID-19’a karşı oldukça etkili bir 
koruma sağladığının altını çizen Anado-
lu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları 
Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “COVID-19 
aşı olan kişilere de bulaşabilir ve insanlar 
hiç hastalanmadan da bulaştırıcı olabilir-
ler. Küçük bir olasılıkla kendileri de hasta 
olabilirler. Bu nedenle aşılanmış kişilerin 
kişisel korunma önlemlerine salgın kont-
rol altına alınana kadar uymaya devam 
etmeleri oldukça önemli” uyarısında bu-
lundu.

Üçüncü doz aşı şart

Şimdiki verilere göre BioNTech aşısının 
oluşturduğu bağışıklık yanıtının 6 ay ka-
dar devam ettiğini söyleyen Enfeksiyon 
Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, 
“2 doz BioNTech olan kişilerin 6 ay sonra, 
65 yaş üstü bireylerin ve bağışıklığı bakı-
lanmış hastaların üçüncü dozu 3 ay sonra 
olmaları gerekecek gibi duruyor” dedi. 
Hamilelerin, emzirenlerin, kanser hasta-
larının, alerjik kişilerin ve kalp rahatsızlı-
ğı olan hastaların da aşı olmalarında bir 
sakıncanın olmadığını hatırlatan Doç. Dr. 
Elif Hakko, “COVID-19 ve varyantlarından 
korunmanın en etkili yolu aşı” hatırlatma-
sında bulundu.

Aşılar hastalık ve hastaneye yatışı ön-
lemede oldukça önemli

Omicron'un önceki varyantlara göre daha 
bulaşıcı olduğunu dile getiren Doç. Dr. 
Elif Hakko, “Ancak ilk araştırmalara göre 
hastalığın bulguları diğer varyantlara 
göre daha hafif seyrediyor. Aşıların yeni 
Omicron varyantına karşı koruma gücü 
diğer varyantlar kadar yüksek olmasa da 
hastalık ve hastaneye yatışı önlemede aşı 
olmanın etkisi çok yüksek” dedi.

DEVAM ETMELİ
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Uzman Psikolog 
Ezgi Dokuzlu

YENİ YILDA DAHA İYİ HİSSETMEK İÇİN 10 ÖNERİ 
İki yıldır dünyayı etkileyen pandemi, insanları kendi iç dünyasına ve 
zaman zaman umutsuzluğa itse de her yeni yıl yeni bir başlangıç an-
lamı taşıyor. Yeni bir yılda bu umutla herkesin kendisi için yeni hedef-
ler belirlemesi gerektiğinin altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi’nden 
Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Hayatımızdaki her şeyin kontrolümüz-
de ve mükemmel olmasını bekleyemeyiz. Güzel şeyler ve olumsuz 
şeyler yeni yılda da olacak. Kendimize karşı daha şefkatli davran-
mak zorlukların üstesinden gelmek için ilk hedefimiz olmalı” açıkla-
masında bulundu. Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, yeni yılda insanların 
kendilerini daha iyi hissetmeleri için 10 öneride bulundu.

•Ne istediğinizi bilmek ve hayatınızı bu is-
teklere göre düzenlemek, planlamak sizin 
elinizde. Kendinizi daha iyi tanımak için “Ne 
istiyorum, neden bunu istiyorum, bana ne 
katkı sağlayacak?” gibi sorular hakkında dü-
şünmek gelecekle ilgili planlarınızı netleşti-
recektir.

•Yeni yılda yeni hedefler belirlerken cümle-
lerinizi olumlu bir şekilde ifade etmeye çalı-
şın. “Başarısız olmayacağım” yerine “Eskisin-
den daha başarılı olmak için elimden geleni 
yapacağım” gibi...

•Büyük hedefler motive edicidir fakat onları 
gerçekleştirmek için önce küçük adımlara 
ihtiyacımız var. Hedeflerinizi ulaşılabilir kıl-
mak için parçalara bölerek adım adım iler-
leyin ve gerçekleştirmek için bireysel olarak 
ne yapabileceğinize odaklanın.

•Yeni yıl için yeni hedefler belirlerken başa-
rılarımızı, başarısızlıklarımızı sahip oldukla-
rımızı kabullenmeli, kendimizi başkalarıyla 
kıyaslamadan değerlendirmeliyiz.

•Geçmişteki hatalarımızdan neler öğrendi-
ğimizi hatırlamak farkındalık oluşturur ve 
kendimizi daha iyi tanımamızı sağlar. Bu da 
daha güçlü ve bilinçli bir ilerleme sağlaya-
caktır. 

•Var olana odaklanmak olmayana odaklan-
maktan daha iyi hissettirir ve daha motive 
edicidir. Nelere sahip olduğumuzu gözden 
geçirip bunlar için önce kendimize ve sev-
diklerimize teşekkür etmeliyiz.

•Gelecekle ilgili düşünürken karamsarlıktan 
uzak durmalı ve “ya olursa, ya yapamazsam” 
gibi söylemler yerine şu anda neye sahip ol-
duğumuzun farkında olarak davranmalıyız. 
Geçmişteki hatalar, gelecekte yaşanmamış 
olumsuzluklar için bugünümüzü feda etme-

meliyiz.

•Daha önce denemediğiniz şeyleri dene-
mek, belki yapmaya cesaret edemediğiniz 
belki de fırsat bulamadığınız şeylere yeni 
bir yılda şans vermeyi deneyebilirsiniz.

•Pandemi hala devam ediyor, yeni var-
yantlar bu sürecin sonlanmasına dair en-
dişeleri arttırsa da artık maskeli mesafeli 
yaşamaya, kısıtlamalarla sosyalleşmeye 
alıştık. Bizim için en zor süreç pandemi-
nin başlarıydı, daha önce yaşamadığınız 

karantina ve önlemler her birimizde kaygı 
yarattı ama artık virüsten korunmak için 
ne yapmamız gerektiğini biliyoruz, her 
zamankinden daha güçlüyüz. Virüsle mü-
cadelede yeni yılda da daha kontrol sahi-
bi olacağız.

•Mutlu olmanın bir araç değil sonuç ol-
duğunu unutmamalıyız. Mutlu olmaya 
çalışmak mutlu olmanın yollarını aramak 
yerine kendimizi iyi tanıyıp nelerin bize iyi 
geleceğini bilmemiz bizi gerçek mutlulu-
ğa götürecektir.
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 Başak İnsel Aydın
Beslenme ve Diyet Uzmanı 

YILBAŞINDA SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ 
Gelen yeni yılın coşkusunu kutlamak için çeşit çeşit ana yemekler, tatlı ve 
kuruyemişlerin bol bulunduğu yiyecek ve içecekler yılbaşı sofralarında yer-
lerini alıyor. Yılbaşında beslenme düzeni için başta kahvaltı olmak üzere 
tüm öğünlerin geçiştirilmeden tüketilmesinin ve yılbaşı sofrasında da dikkat 
edilmesi gerektiğini hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Kahvaltı ihmal edildiğinde gün içerisinde hal-
sizlik, güçsüzlük, baş ağrısı, dikkat eksikliği gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. 
Ayrıca kahvaltı öğününde enerji içeriği yüksek ancak besin değeri düşük, 
yetersiz ve dengesiz besinler tüketilmesi daha sonraki öğünlerde enerji ve 
yağ alımının artmasına ve dolayısıyla vücut ağırlığı denetiminin bozulması-
na neden olabiliyor” dedi. 

Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Ay-
dın, yılbaşı günü ve gecesi için beslenme 
önerilerinde bulundu:

Kahvaltı
•Güne sabah kahvaltısından itibaren dikkat 
ederek başlayın. Örneğin, süt+ yulaf ezme-
si veya 2 ince dilim tam buğday ekmeği+1 
dilim beyaz peynir ile hazırlanmış yağsız 
tost+ mevsim yeşilliklerinin bulunduğu bir 
sabah öğünü için iyi bir tercih olabilir.

•Öğle yemeği zeytinyağlı sebze yemeği + 
yoğurt veya çorba + mevsim salata ile hafif 
geçirip akşam yemeğinizden 2-3 saat ön-
cesinde küçük bir ara öğün yaparak kan 
şekerinizi dengeleyip akşam yemeğinizde 
kontrollü porsiyonlar tercih etmenizi sağlar.

Yılbaşı sofrası

•Akşam yemeğinin dengeli bir öğün olması 
için sofrada 4 temel besin grubu (et-süt-ta-
hıl- sebze\meyve) bulunmasına dikkat edin.

•Yılbaşı gecesinde yemek süresi normalden 
daha uzun süreceğinden yemekleri yavaş 
ve iyi çiğneyerek tüketin. En geç 20:30’da 
sofraya oturmaya özen gösterin.

•Yılbaşı sofrasında mevsim sebzelerinden 
hazırlanmış bol yeşillikli bir salata bulunma-
lı. Hatta haşlanmış kurubaklagil veya peynir 
eklenmiş salata iyi bir seçenek olacaktır.

•Etleri kızartmak yerine yağ ilave edilmeden 
ızgara- fırın- haşlama veya yağsız tavada 
pişirme gibi sağlıklı yöntemler tercih edil-
meli. Ayrıca kırmızı et yerine doymuş yağ 
oranı az olan hindi- kaz- ördek- tavuk- balık 
tercih edilebilir.

•Sofrada pilav veya makarnaya mümkün 

olduğunca yer verilmemeli; eğer tercih edi-
lecekse de bu seçim bulgur pilavı yönünde 
olmalı.

•Et yemeklerinin yanında zeytinyağlı sebze 
yemekleri veya buharda pişirilmiş sebzeler 
tercih edilebilir.

•Kızartılarak hazırlanmış mezeler yerine 
yoğurt veya peynir ile hazırlanmış az yağlı 
meze seçeneklerinden faydalanabilirsiniz.

•Yüksek yağ içerikli paketli gıdalar (cips, 
çikolata vb.) yerine ölçülü olmak koşuluyla 
kuruyemişler ve kuru meyveler tüketilebilir. 
Masada farkına varmadan tüketilen atıştır-
malıklar öğünün enerji içeriğini çok yüksel-
tir.

•Tatlı ana yemekten 1 saat sonra tüketilme-
lidir. Hamurlu tatlılar yerine sütlü ve meyveli 
tatlı tercihlerinde bulunulabilir.

Yeni yılın ilk kahvaltısı 

•1 Ocak’ ta kahvaltıyı brunch şeklinde ya-
pabilirsiniz. Güne ara öğünle devam edip, 
akşam yemeğinde de çorba, zeytinyağlı 
sebze, haşlanmış veya ızgara tavuk, salata 
gibi hafif tercihler yapın.

•Bütün gece yiyecekleri sindirmekle uğra-
şan midenizi ve bedeninizi mutlaka din-
lendirin. Bedeninizi dinlendirmek, gece 
alınan fazla kalorinin bir kısmın harcamak 
için açık havada 30-40 dakika yürüyüş ya-
pabilirsiniz.

•Midenizi rahatlatmak içinde rezene ve 
anason, bedeninizi dinlendirmek içinde 
melisa, papatya gibi bitki çayları tercih 
edilebilir.

•Vücudu toksinlerden arındırmak için gün 
içerisinde su tüketiminizi artırın.
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WELTEW HOME KÖY OKULUNDAKİ ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ

   

Yurt içinde gerçekleştirdiği çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile eğitime her zaman destek veren Weltew Home, 
öğrencilerin mesleki gelişimlerine imkân sağlarken, sektörün eğitimli eleman ihtiyacını karşılamasına da katkıda 
bulunuyor. Son olarak Bitlis’te yer alan dört köy okulunda, ihtiyaç sahibi 105 çocuğa ulaşan marka yöneticilileri, 

ilkokul düzeyindeki miniklerin yüzünü güldürdü. 

Bitlis Akçaağaç İlkokulu, Serince Mezrası İl-
kokulu, Yalıntaş İlkokulu ve Güvenli İlkokulu 
ile İkizler İlkokulu’ndaki 105 öğrenciye kışlık 
bot ve mont desteği ile kırtasiye ve kitap 
yardımı yapan Weltew Home yöneticileri 
aynı zamanda iki adet laptop bağışında da 
bulundu. 

Markanın Yönetim Kurulu Üyesi Davut Bahri 
Balcı, “Bitlis’te görev yapan bir öğretmeni-
mizin sosyal medyada yaptığı paylaşımdan 
oldukça etkilendim. Sonrasında kendisiyle 
iletişime geçtik ve sonrasında hem öğret-
menimizin kendi görev yaptığı okulda hem 
de çevre illerde de yardıma ihtiyacı bulunan 
öğrencilerimizin tespit edilmesini sağladık” 
dedi.

Davut Bahri Balcı, “Köy okullarındaki bu 
çocuklarımıza ulaşmamızda desteklerini 
esirgemeyen Bitlis Milli Eğitim Müdürlü-
ğü’ne de teşekkür etmek istiyorum. Weltew 
Home olarak sosyal sorumluluk konusunda 
her zaman duyarlı olmaya gayret ediyoruz” 
diyerek sözlerini tamamladı. 
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 Haberler / MALL&MOTTO

Gençlerin vazgeçemediği, pop yıldızı sa-
natçı Hande ÜNSAL 12 Aralık 2021 Pa-
zar günü Novamall alışveriş merkezinde 
sahne aldı. 12 Aralık Mağazacılar Günü 
olması sebebi ile de tüm çalışanların ma-
ğazacılar gününü kutladı. Organizasyo-
nunu Farkındalık Stüdyosu'nun gerçek-
leştirdiği konserde Ünsal, ziyaretçilere ve 
gelen fanlarına keyifli anlar yaşattı.
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 344.287 1 ANKAmall AVM 518.888 1 Mavibahçe AVM 345.162
2 City's Nişantaşı AVM 312.506 2 Forum Ankara Outlet 129.900 2 TerraCity AVM 328.409
3 İstanbul Optimum 251.582 3 ACity Outlet 91.261 3 Espark AVM 127.555
4 Kanyon AVM 226.243 4 Kentpark AVM 69.068 4 Park Afyon AVM 126.232
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 190.950 5 Cepa AVM 67.207 5 Samsun Piazza AVM 121.763
6 İsfanbul AVM 187.347 6 Gordion AVM 61.993 6 Kulesite AVM 111.913
7 Marmara Park AVM 175.109 7 Next Level AVM 52.395 7 Forum Mersin AVM 105.581
8 Emaar Square Mall 146.434 8 Atlantis AVM 47.684 8 Forum Kayseri AVM 104.369
9 Trump AVM 138.139 9 Taurus AVM 46.960 9 Gebze Center 102.085

10 Mall of İstanbul 116.273 10 Nata Vega Outlet 39.840 10 Forum Gaziantep AVM 101.924
11 İstinyePark AVM 108.178 11 One Tower AVM 38.782 11 Forum Bornova AVM 99.352
12 Aqua Florya AVM 102.337 12 Antares AVM 36.876 12 Antalya Migros AVM 91.825
13 Zorlu Center 101.121 13 Podium Ankara AVM 35.847 13 MarkAntalya AVM 91.413
14 Brandium AVYM 99.702 14 Arcadium AVM 33.868 14 Özdilek Bursa AVM 90.232
15 Buyaka AVM 99.630 15 Anatolium Ankara AVM 30.620 15 Forum Trabzon AVM 88.723
16 Maltepe Park AVM 98.513 16 Kızılay AVM 26.088 16 Outlet Center İzmit 87.164
17 Palladium AVM 88.944 17 365 AVM 23.067 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 80.985
18 Viaport Asia Outlet 87.833 18 Atakule AVM 21.638 18 Point Bornova AVM 76.179
19 Tepe Nautilus AVM 86.089 19 Tepe Prime Avenue 20.177 19 MalatyaPark AVM 74.366
20 Capacity AVM 80.619 20 Armada AVM 16.402 20 Kent Meydanı AVM 58.062

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 55.236 1 ANKAmall AVM 12.368 1 Özdilek Bursa AVM 28.593
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 54.120 2 Antares AVYM 6.623 2 TerraCity AVM 6.708
3 Akyaka Park 49.080 3 Kentpark AVM 4.581 3 Park Afyon AVM 6.563
4 Kanyon AVM 47.627 4 Tepe Prime Avenue 4.308 4 Sera Kütahya AVM 5.828
5 Emaar Square Mall 17.877 5 Armada AVM 3.382 5 HighWay Outlet AVM 5.560
6 Capitol AVM 13.923 6 Cepa AVM 3.354 6 Kayseri Park AVYM 5.185
7 Trump AVM 13.654 7 Atlantis AVM 2.754 7 MalatyaPark AVM 4.737
8 Buyaka AVM 12.693 8 Gordion AVM 2.664 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.591
9 İstinyePark AVM 9.764 9 Next Level AVM 1.920 9 Gebze Center 4.092

10 Zorlu Center 7.859 10 Arcadium AVM 1.807 10 Deepo Outlet Center 3.449
11 Astoria AVM 7.538 11 365 AVM 1.671 11 Forum Mersin AVM 3.221
12 Akasya AVM 7.282 12 Forum Ankara Outlet 1.615 12 Korupark AVM 3.214
13 İstanbul Optimum 6.252 13 Bilkent Center AVM 1.606 13 Espark AVM 3.093
14 Sapphire Çarşı 5.228 14 Anatolium Ankara AVM 1.226 14 Antalya Migros AVM 2.739
15 ArenaPark AVYM 5.110 15 One Tower AVM 1.036 15 17 Burda AVM 2.700
16 Marmara Forum AVM 5.016 16 Gimart Outlet 949 16 Outlet Center İzmit 2.425
17 Palladium AVM 4.920 17 Park Vera AVM 547 17 Oasis AVM 2.258
18 İsfanbul AVM 4.830 18 Kızılay AVM 346 18 Palladium Antakya AVM 2.254
19 Kozzy AVM 4.257 19 Metromall AVM 296 19 Bursa Kent Meydanı AVM 2.045
20 Watergarden İstanbul 4.198 20 Atakule AVM 280 20 Sanko Park AVM 2.043

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 İsfanbul AVM 84.414 1 ANKAmall AVM 109.948 1 TerraCity AVM 76.156
2 Zorlu Center 84.349 2 Antares AVYM 38.259 2 Mavibahçe AVM 72.226
3 Emaar Square Mall 82.518 3 Nata Vega Outlet 31.409 3 M1 Adana AVM 64.376
4 İstinyePark AVM 59.905 4 Cepa AVM 29.594 4 İstinyePark İzmir 59.897
5 Buyaka AVM 47.899 5 Gordion AVM 28.905 5 İzmir Optimum 47.241
6 Mall of İstanbul 47.416 6 Armada AVM 26.462 6 Kulesite AVM 44.988
7 Watergarden İstanbul 46.905 7 Metromall AVM 23.956 7 41 Burda AVM 44.410
8 212 İstanbul Power Outlet 46.615 8 Kentpark AVM 23.371 8 Park Afyon AVM 44.047
9 Venezia Mega Outlet 46.346 9 Podium Ankara AVM 23.300 9 Özdilek Bursa AVM 38.912

10 Vadistanbul AVM 45.410 10 Atlantis AVM 22.467 10 Antalya Migros AVM 38.664
11 Forum İstanbul AVYM 42.496 11 Panora AVYM 21.206 11 Kumsmall AVM 36.108
12 City's Nişantaşı AVM 41.343 12 Atakule AVM 19.862 12 Westpark Outlet AVM 34.184
13 Marmara Park AVM 39.719 13 Ankara Optimum Outlet 17.787 13 Agora İzmir AVM 34.138
14 Akyaka Park AVM 38.669 14 Taurus AVM 17.437 14 17 Burda AVM 32.525
15 Kanyon AVM 38.444 15 Arcadium AVM 16.773 15 10Burda AVM 31.206
16 Maltepe Park AVM 36.166 16 Forum Ankara Outlet 14.720 16 Point Bornova AVM 31.063
17 Hilltown AVM 35.949 17 Bilkent Station AVM 13.813 17 Agora Antalya AVM 30.702
18 İstanbul Optimum 30.368 18 One Tower AVM 12.908 18 39 Burda AVM 30.371
19 İstanbul Cevahir AVM 29.097 19 Kartaltepe AVM 10.699 19 01Burda AVM 30.369
20 Trump AVM 28.758 20 Next Level AVM 10.252 20 Forum Bornova AVM 30.283

FACEBOOK

TIWITTER
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 344.287 1 ANKAmall AVM 518.888 1 Mavibahçe AVM 345.162
2 City's Nişantaşı AVM 312.506 2 Forum Ankara Outlet 129.900 2 TerraCity AVM 328.409
3 İstanbul Optimum 251.582 3 ACity Outlet 91.261 3 Espark AVM 127.555
4 Kanyon AVM 226.243 4 Kentpark AVM 69.068 4 Park Afyon AVM 126.232
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 190.950 5 Cepa AVM 67.207 5 Samsun Piazza AVM 121.763
6 İsfanbul AVM 187.347 6 Gordion AVM 61.993 6 Kulesite AVM 111.913
7 Marmara Park AVM 175.109 7 Next Level AVM 52.395 7 Forum Mersin AVM 105.581
8 Emaar Square Mall 146.434 8 Atlantis AVM 47.684 8 Forum Kayseri AVM 104.369
9 Trump AVM 138.139 9 Taurus AVM 46.960 9 Gebze Center 102.085

10 Mall of İstanbul 116.273 10 Nata Vega Outlet 39.840 10 Forum Gaziantep AVM 101.924
11 İstinyePark AVM 108.178 11 One Tower AVM 38.782 11 Forum Bornova AVM 99.352
12 Aqua Florya AVM 102.337 12 Antares AVM 36.876 12 Antalya Migros AVM 91.825
13 Zorlu Center 101.121 13 Podium Ankara AVM 35.847 13 MarkAntalya AVM 91.413
14 Brandium AVYM 99.702 14 Arcadium AVM 33.868 14 Özdilek Bursa AVM 90.232
15 Buyaka AVM 99.630 15 Anatolium Ankara AVM 30.620 15 Forum Trabzon AVM 88.723
16 Maltepe Park AVM 98.513 16 Kızılay AVM 26.088 16 Outlet Center İzmit 87.164
17 Palladium AVM 88.944 17 365 AVM 23.067 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 80.985
18 Viaport Asia Outlet 87.833 18 Atakule AVM 21.638 18 Point Bornova AVM 76.179
19 Tepe Nautilus AVM 86.089 19 Tepe Prime Avenue 20.177 19 MalatyaPark AVM 74.366
20 Capacity AVM 80.619 20 Armada AVM 16.402 20 Kent Meydanı AVM 58.062

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 55.236 1 ANKAmall AVM 12.368 1 Özdilek Bursa AVM 28.593
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 54.120 2 Antares AVYM 6.623 2 TerraCity AVM 6.708
3 Akyaka Park 49.080 3 Kentpark AVM 4.581 3 Park Afyon AVM 6.563
4 Kanyon AVM 47.627 4 Tepe Prime Avenue 4.308 4 Sera Kütahya AVM 5.828
5 Emaar Square Mall 17.877 5 Armada AVM 3.382 5 HighWay Outlet AVM 5.560
6 Capitol AVM 13.923 6 Cepa AVM 3.354 6 Kayseri Park AVYM 5.185
7 Trump AVM 13.654 7 Atlantis AVM 2.754 7 MalatyaPark AVM 4.737
8 Buyaka AVM 12.693 8 Gordion AVM 2.664 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.591
9 İstinyePark AVM 9.764 9 Next Level AVM 1.920 9 Gebze Center 4.092

10 Zorlu Center 7.859 10 Arcadium AVM 1.807 10 Deepo Outlet Center 3.449
11 Astoria AVM 7.538 11 365 AVM 1.671 11 Forum Mersin AVM 3.221
12 Akasya AVM 7.282 12 Forum Ankara Outlet 1.615 12 Korupark AVM 3.214
13 İstanbul Optimum 6.252 13 Bilkent Center AVM 1.606 13 Espark AVM 3.093
14 Sapphire Çarşı 5.228 14 Anatolium Ankara AVM 1.226 14 Antalya Migros AVM 2.739
15 ArenaPark AVYM 5.110 15 One Tower AVM 1.036 15 17 Burda AVM 2.700
16 Marmara Forum AVM 5.016 16 Gimart Outlet 949 16 Outlet Center İzmit 2.425
17 Palladium AVM 4.920 17 Park Vera AVM 547 17 Oasis AVM 2.258
18 İsfanbul AVM 4.830 18 Kızılay AVM 346 18 Palladium Antakya AVM 2.254
19 Kozzy AVM 4.257 19 Metromall AVM 296 19 Bursa Kent Meydanı AVM 2.045
20 Watergarden İstanbul 4.198 20 Atakule AVM 280 20 Sanko Park AVM 2.043

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 İsfanbul AVM 84.414 1 ANKAmall AVM 109.948 1 TerraCity AVM 76.156
2 Zorlu Center 84.349 2 Antares AVYM 38.259 2 Mavibahçe AVM 72.226
3 Emaar Square Mall 82.518 3 Nata Vega Outlet 31.409 3 M1 Adana AVM 64.376
4 İstinyePark AVM 59.905 4 Cepa AVM 29.594 4 İstinyePark İzmir 59.897
5 Buyaka AVM 47.899 5 Gordion AVM 28.905 5 İzmir Optimum 47.241
6 Mall of İstanbul 47.416 6 Armada AVM 26.462 6 Kulesite AVM 44.988
7 Watergarden İstanbul 46.905 7 Metromall AVM 23.956 7 41 Burda AVM 44.410
8 212 İstanbul Power Outlet 46.615 8 Kentpark AVM 23.371 8 Park Afyon AVM 44.047
9 Venezia Mega Outlet 46.346 9 Podium Ankara AVM 23.300 9 Özdilek Bursa AVM 38.912

10 Vadistanbul AVM 45.410 10 Atlantis AVM 22.467 10 Antalya Migros AVM 38.664
11 Forum İstanbul AVYM 42.496 11 Panora AVYM 21.206 11 Kumsmall AVM 36.108
12 City's Nişantaşı AVM 41.343 12 Atakule AVM 19.862 12 Westpark Outlet AVM 34.184
13 Marmara Park AVM 39.719 13 Ankara Optimum Outlet 17.787 13 Agora İzmir AVM 34.138
14 Akyaka Park AVM 38.669 14 Taurus AVM 17.437 14 17 Burda AVM 32.525
15 Kanyon AVM 38.444 15 Arcadium AVM 16.773 15 10Burda AVM 31.206
16 Maltepe Park AVM 36.166 16 Forum Ankara Outlet 14.720 16 Point Bornova AVM 31.063
17 Hilltown AVM 35.949 17 Bilkent Station AVM 13.813 17 Agora Antalya AVM 30.702
18 İstanbul Optimum 30.368 18 One Tower AVM 12.908 18 39 Burda AVM 30.371
19 İstanbul Cevahir AVM 29.097 19 Kartaltepe AVM 10.699 19 01Burda AVM 30.369
20 Trump AVM 28.758 20 Next Level AVM 10.252 20 Forum Bornova AVM 30.283
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1 City's Nişantaşı AVM 55.236 1 ANKAmall AVM 12.368 1 Özdilek Bursa AVM 28.593
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 54.120 2 Antares AVYM 6.623 2 TerraCity AVM 6.708
3 Akyaka Park 49.080 3 Kentpark AVM 4.581 3 Park Afyon AVM 6.563
4 Kanyon AVM 47.627 4 Tepe Prime Avenue 4.308 4 Sera Kütahya AVM 5.828
5 Emaar Square Mall 17.877 5 Armada AVM 3.382 5 HighWay Outlet AVM 5.560
6 Capitol AVM 13.923 6 Cepa AVM 3.354 6 Kayseri Park AVYM 5.185
7 Trump AVM 13.654 7 Atlantis AVM 2.754 7 MalatyaPark AVM 4.737
8 Buyaka AVM 12.693 8 Gordion AVM 2.664 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.591
9 İstinyePark AVM 9.764 9 Next Level AVM 1.920 9 Gebze Center 4.092

10 Zorlu Center 7.859 10 Arcadium AVM 1.807 10 Deepo Outlet Center 3.449
11 Astoria AVM 7.538 11 365 AVM 1.671 11 Forum Mersin AVM 3.221
12 Akasya AVM 7.282 12 Forum Ankara Outlet 1.615 12 Korupark AVM 3.214
13 İstanbul Optimum 6.252 13 Bilkent Center AVM 1.606 13 Espark AVM 3.093
14 Sapphire Çarşı 5.228 14 Anatolium Ankara AVM 1.226 14 Antalya Migros AVM 2.739
15 ArenaPark AVYM 5.110 15 One Tower AVM 1.036 15 17 Burda AVM 2.700
16 Marmara Forum AVM 5.016 16 Gimart Outlet 949 16 Outlet Center İzmit 2.425
17 Palladium AVM 4.920 17 Park Vera AVM 547 17 Oasis AVM 2.258
18 İsfanbul AVM 4.830 18 Kızılay AVM 346 18 Palladium Antakya AVM 2.254
19 Kozzy AVM 4.257 19 Metromall AVM 296 19 Bursa Kent Meydanı AVM 2.045
20 Watergarden İstanbul 4.198 20 Atakule AVM 280 20 Sanko Park AVM 2.043

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 İsfanbul AVM 84.414 1 ANKAmall AVM 109.948 1 TerraCity AVM 76.156
2 Zorlu Center 84.349 2 Antares AVYM 38.259 2 Mavibahçe AVM 72.226
3 Emaar Square Mall 82.518 3 Nata Vega Outlet 31.409 3 M1 Adana AVM 64.376
4 İstinyePark AVM 59.905 4 Cepa AVM 29.594 4 İstinyePark İzmir 59.897
5 Buyaka AVM 47.899 5 Gordion AVM 28.905 5 İzmir Optimum 47.241
6 Mall of İstanbul 47.416 6 Armada AVM 26.462 6 Kulesite AVM 44.988
7 Watergarden İstanbul 46.905 7 Metromall AVM 23.956 7 41 Burda AVM 44.410
8 212 İstanbul Power Outlet 46.615 8 Kentpark AVM 23.371 8 Park Afyon AVM 44.047
9 Venezia Mega Outlet 46.346 9 Podium Ankara AVM 23.300 9 Özdilek Bursa AVM 38.912

10 Vadistanbul AVM 45.410 10 Atlantis AVM 22.467 10 Antalya Migros AVM 38.664
11 Forum İstanbul AVYM 42.496 11 Panora AVYM 21.206 11 Kumsmall AVM 36.108
12 City's Nişantaşı AVM 41.343 12 Atakule AVM 19.862 12 Westpark Outlet AVM 34.184
13 Marmara Park AVM 39.719 13 Ankara Optimum Outlet 17.787 13 Agora İzmir AVM 34.138
14 Akyaka Park AVM 38.669 14 Taurus AVM 17.437 14 17 Burda AVM 32.525
15 Kanyon AVM 38.444 15 Arcadium AVM 16.773 15 10Burda AVM 31.206
16 Maltepe Park AVM 36.166 16 Forum Ankara Outlet 14.720 16 Point Bornova AVM 31.063
17 Hilltown AVM 35.949 17 Bilkent Station AVM 13.813 17 Agora Antalya AVM 30.702
18 İstanbul Optimum 30.368 18 One Tower AVM 12.908 18 39 Burda AVM 30.371
19 İstanbul Cevahir AVM 29.097 19 Kartaltepe AVM 10.699 19 01Burda AVM 30.369
20 Trump AVM 28.758 20 Next Level AVM 10.252 20 Forum Bornova AVM 30.283
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Zafer Bölgesi’nin en gözde alışveriş merke-
zi Park Afyon, bölge halkına en iyi hizmeti 
vermeye, sosyal yaşamın merkezi olmaya ve 
ayrıcalıklı alışveriş keyfini yaşatmaya devam 
ediyor. 10 Eylül 2015 tarihinde açılan ve 
çok kısa sürede Zafer Bölgesi’nin en önem-
li çekim merkezi haline gelen Park Afyon 
Alışveriş Merkezi, bugün bünyesindeki 160 
mağazayla ziyaretçilerine en iyi hizmeti su-
nuyor. Bölge halkına hitap eden bir yaşam 
ve eğlence merkezi olma hedefiyle yola çık-
tıklarını söyleyen Park Afyon Alışveriş Mer-
kezi Müdürü Can Mamati, “Profesyonel ve 
dinamik yönetim anlayışımız, doğru marka 
karmamız, modern mimarimiz ve şehrin 
tam merkezindeki mükemmel konumumuz 
sayesinde bu hedefe başarıyla ulaştık” diyor. 

“Marka karmamızın çeşitliliği sayesinde 
misafirlerimiz tüm ihtiyaçlarını aynı çatı 
altında karşılayabiliyor” 

Yaklaşık 1.500 çalışanıyla ciddi bir istihdam 
kaynağı olduklarının altını çizen Mamati, 
çalıştıkları yerel firmalarla bölge ekonomi-
sine katkı sağladıklarını da belirtiyor: “Bün-
yemizde LCW, CarrefourSA, Cinemaximum, 
Teknosa, Defacto, Koton, Boyner, FLO, Mavi, 
Starbucks, E-Bebek gibi ulusal ve uluslara-

rası markalar yer alıyor. Ancak yerel marka-
ları da unutmuyor, onları da bünyemizde 
bulundurarak destekliyoruz. Marka karma-
mızın çeşitliliği sayesinde misafirlerimiz tüm 
ihtiyaçlarını aynı çatı altında karşılayabiliyor. 
Kısa bir süre önce mağaza karmamıza Mi 
Store ve bölgenin en büyük güzellik merke-
zi olan Sıla Gürel Güzellik ve Sağlıklı Yaşam 
Merkezi’ni ekledik. Türkiye’nin en sevilen 
markalarından Penti ve Mavi mağazaları-
mız ise metrekaresini büyüttü. Önümüzdeki 
günlerde de Afyonkarahisar Valiliği’nin Ka-
dın Kültür Kooperatifleri iş birliği ile kadınla-
rımızın bin bir emekle ürettikleri birbirinden 
değerli ürünler Park Afyon’da satışa sunu-
lacak.” 

Yeni yılda keyifli etkinlikler Park Af-
yon’da sizi bekliyor 

Park Afyon, sadece zengin mağaza kar-
masıyla değil, gerçekleştirdiği etkinliklerle 
de öne çıkıyor. Açıldığı ilk günden itibaren 
pek çoğu Afyonkarahisar’da ilk defa ger-
çekleştirilen önemli etkinliklere imza atan 
Park Afyon, ziyaretçilerine keyif dolu anlar 
yaşatıyor. Türkiye’nin en sevilen ünlüleriyle 
imza günleri, lisanslı karakterlerle çocuk et-
kinlikleri, yurtdışından özel getirtilen sergi-

ler, konserler, çekilişler bu etkinliklerden 
sadece birkaçı… 2022 yılının ilk ayları 
için misafirlerine birbirinden özel etkin-
likler hazırladıklarını anlatan Park Afyon 
Alışveriş Merkezi Müdürü Can Mamati, 
şunları söylüyor: “Ocak ayında animas-
yon yapımcısı ve karikatürist Varol Ya-
şaroğlu’nu bir söyleşi ve imza günüyle 
hayranlarıyla buluşturacağız. Kral Şakir 
çizgi filmi ve kitaplarıyla hem çocukların 
hem de büyüklerin gönlünde taht kuran 
Varol Yaşaroğlu ile buluşmak için herke-
si Park Afyon’a bekliyoruz. Bunun yanı 
sıra lisanslı çocuk aktiviteleriyle küçük-
leri sevdikleri çizgi film karakterleriyle, 
kahramanlarıyla buluşturacağız. Çocuk 
atölyelerimiz ve tiyatrolarımız da devam 
edecek. Mart ayında ise sevilen şef Dani-
lo Zanna ile birlikte pasta süsleme yarış-
ması düzenleyeceğiz. MasterChef yarış-
masıyla herkesin kalbini kazanan Danilo 
Zanna, pasta süsleme yarışmasının hem 
jüri üyeliğini yapacak hem de Park Afyon 
ziyaretçileriyle sohbet edecek. Kısacası 
2022’de de ziyaretçilerimize dolu dolu, 
keyifli etkinlikler sunacağız. Park Afyon 
Ailesi adına herkesin yeni yılını yürekten 
kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl 
diliyoruz."

ZAFER BÖLGESİ’NİN 
BULUŞMA 
NOKTASI
PARK AFYON
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Bilinen en eski hastalıklardan biri olmasına, sebebinin kesin olarak bilinmesine, 50 yıldır tedavisinin mümkün olmasına 
ve üstelik korunabilir bir hastalık olmasına karşın, hâlâ dünyada en yaygın ve ölümcül bulaşıcı hastalıklardan biri olmaya 
devam etmekte ve yılda üç milyonu aşkın kişi verem nedeniyle kaybedilmektedir. Toplumun bilgilendirilmesi amacıyla 
Sağlık Bakanlığı  her yıl Ocak ayının ilk haftasını Veremle Savaş Eğitimi Haftası ilan edilmiştir.

Çalışan gazeteciler günü, gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1961’den beri 10 Ocak günü düzenlenen 
Türkiye’ye özgü bir kutlama gündür. 1961-1971 arasında "Çalışan gazeteciler bayramı" adıyla kutlanmış; 1971 yılındaki 
askeri müdahaleden sonra ülkede gazetecilerin bazı haklarının geri alınması üzerine kutlama gününün adı, " 10 Ocak 
Çalışan gazeteciler günü" olarak değiştirilmiştir. 4 Ocak 1961’de kabul edilen ve basın çalışanlarının bazı haklar ve yasal 
güvence sağlayan “212 sayılı kanun” adlı düzenlemenin Resmi gazetede yayınlanışı nedeniyle 10 Ocak günü kutlama 
günü olmuştur.

I.İnönü Muharebesi, 6 Ocak 1921 tarihinde iki koldan taarruza geçen Yunan kuvvetleriyle İnönü mevzilerinde savunmada 
olan Ankara Hükümeti kuvvetleri arasında yapılan muharebedir. 6 Ocak 1921 tarihine kadar Uşak ve Bursa bölgesinde 
hazırlıklarını sürdüren Yunanlar, Türk-Batı Cephesi birliklerinin Çerkez Ethem Kuvvetlerinin Tenkili harekatı ile meşgul 
olmasından da faydalanarak, İnönü-Eskişehir istikametinde taarruza başladılar. 6-9 Ocak 1921 tarihleri arasındaki mu-
harebeler, örtme ve emniyet kuvvetleri harekatı şeklinde cereyan etti. İnönü mevzilerindeki muharebeler 10 Ocak 1921 
tarihinde başlamış, Yunan kuvvetlerinin taarruz çıkış hatlarına çekildiği 11 Ocak 1921 tarihine kadar sürmüştür.

Osmanlı Devleti 27 Ocak 1299 tarihinde Söğüt-Domaniç bölgesinde Osman Bey’in önderliğinde kuruldu. O dönem 
devletin padişahı olan Osman Bey, Orhan Bey ve 1. Murat gibi isimlerin yetenekleri sayesinde kısa süre içerisinde büyü-
müştür. Anadolu Beyliklerini topraklarına katmayı başaran Osmanlı, bambaşka askeri stratejileriyle büyük başarılara imza 
atmıştır. Ülkemizde de her yıl 21-27 Ocak günleri Osmanlı haftası kutlanmaktadır. 

Ridaniye Muharebesi, 22 Ocak 1517 yılında Osmanlı Devleti ile Memlûk Sultanlığı arasında geçen muharebedir. Muha-
rebeyi I. Selim komutasındaki Osmanlı ordusu kazanmıştır.

4 – 10 Ocak Veremle Savaş Eğitimi Haftası

10 Ocak Gazeteciler Günü

6 Ocak 1926 - İstanbul'un nüfusunun 1.022.495 olduğu açıklandı.

9 Ocak 1517 Yavuz Sultan Selim'in Ridaniye seferi

11 Ocak 630 Mekke'nin Fethi

22 Ocak 1517 Ridaniye Muharebesi

Sırpsındığı Muharebesi (1364)

Osmanlı Devleti’nin kuruluşu (1299)

27 Ocak 1937 Hatay Antlaşması’nın İmzalanması 

21 – 27 Ocak Osmanlı Haftası

6-11 Ocak 1921 Birinci İnönü Muharebesi
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YENİ PORSCHE TAYCAN GTS
Taycan GTS modelinde opsiyonel olarak 
sunulan ve otomotiv sektöründe dünyada 
ilk kez kullanılan Sunshine Control özellikli 
panoramik tavan, sıvı kristal film sayesinde 
şeffaf görünümden mat görünüme geçebi-
liyor.

Porsche’nin 1963 yılında pazara sunduğu 
904 Carrera GTS ile ilk kez tanınan bu üç 
harf, yani Grand Turismo Sport o tarihten 
bugüne Porsche hayranları için özel bir an-
lam taşıyor. Bu efsanevi harf kombinasyonu 
artık her Porsche model serisinde yer alıyor. 

Porsche, tamamen elektrikli spor otomobili 
Taycan modelinin de GTS kısaltmasını taşı-
yan yeni bir versiyonunu Los Angeles Oto-
mobil Fuarı’nda ilk kez görücüye çıkarıyor. 
WLTP’ye göre 504 km’ye kadar menzil su-
nabilen yeni spor model, böylece 500 kilo-
metre menzili aşan ilk Taycan modeli olma 
özelliğini de taşıyor. Taycan GTS ve Taycan 
GTS Sport Turismo modellerinin 2022 baha-
rında pazara sunulması planlanıyor. 

Seriye sportif dokunuş

Model yelpazesinin çok yönlü sportif mo-
deli Taycan GTS, Kalkış Kontrolü ile aktif 
olan güç yüklemesiyle 440 kW (598 PS) gibi 
etkileyici bir ekstra motor gücü üretiyor. Sı-
fırdan 100 km/sa hıza her iki gövde seçe-
neğinde de 3,7 saniye içinde ulaşılabiliyor. 
İkilinin maksimum hızı 250 km/sa. Taycan 
GTS versiyonlarında yapılan güncellemeler 
ile sürüş menzili de artırılmış. Porsche Ak-
tif Süspansiyon Yönetimi (PASM) ile adaptif 
havalı süspansiyon, yanal dinamikleri etki-
leyecek şekilde GTS modeline özel olarak 
uyarlanmış. Opsiyonel arka aks yönlendirme 
sistemi de otomobili daha da sportif hale 
getirmiş. Modifiye edilmiş Porsche Elektrikli 
Spor Ses donanımı ile yeni GTS modelinin 
karakterini vurgulayan daha zengin bir ses 
sistemi mevcut. 

Dış tasarım ve iç mekan karakteristik özel-
likler taşıyor. GTS otomobillerinde alışıla-
geldiği üzere, dış tasarıma bakıldığında, ön 
alt panel, dış aynaların kaideleri ve yan cam 
çıtaları gibi çok sayıda bölümde siyah veya 
koyu detaylar bulunuyor. İç mekandaki çok 
sayıda Siyah Race-Tex özelliği, standart ola-
rak sunulan siyah fırçalanmış alüminyum iç 
mekan paketinde olduğu gibi zarif ve dina-
mik ambiyansı gözler önüne seriyor. 

Taycan Sport Turismo: Taycan dünyası-
nın da en iyisi

Taycan Sport Turismo'nun model ailesine 

eklenmesi, seride artık üç gövde modeli bu-
lunduğu anlamına geliyor. Yeni model, Tay-
can Cross Turismo’nun sunduğu düzeyde 
günlük pratiklik isteyen, ancak Taycan spor 
sedanın yol performansını da arayanlar için 
tasarlanmış. Taycan Sport Turismo, Taycan 
Cross Turismo'nun sportif silüetini, arkaya 
eğimli tavan hattını ve işlevsel tasarımını 
taşıyor. Arkadaki baş mesafesi Taycan spor 
sedandaki mesafeden 45 milimetre daha 
fazla. Koltuklar katlandığında ise 1.200 lit-
reden fazla yük kapasitesi sunuyor. Ancak 
Taycan Sport Turismo modelinde off-road 
tasarım öğeleri bulunmuyor. 

Dünyada ilk Sunshine Control özellikli 

panoramik tavan 

Sunshine Control özellikli panoramik ta-
van, Taycan GTS modelinde yeni bir op-
siyonel özellik olarak sunuluyor. Elektrikle 
değiştirilebilen bir sıvı kristal film, tavanın 
şeffaf görünümden mat görünüme geç-
mesini sağlayabiliyor. Bu özellik, iç meka-
nı karartmadan otomobilde bulunanların 
güneş ışınlarından etkilenmesini önlüyor. 
Otomotiv sektöründe dünyada bir ilk olan 
bu özellikle birlikte, tavan ayrı ayrı değiş-
tirilebilen dokuz bölüme ayrılmış. Clear 
(Şeffaf) ve Matt (Mat) ayarlarına ek olarak, 
Semi (Yarım) ve Bold (Koyu) özellikleri de 
seçilebiliyor.
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