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 AYTAÇ ÖZÇIÇEK
MALLMARK CEO’SU

AVM’LERDE 20 YILLIK TECRÜBEMİZLE DEĞİŞEN
 MÜŞTERİ İHTİYAÇLARINA ÇÖZÜM VE FAYDA 

ODAKLI STRATEJİ GELİŞTİRİYORUZ.

FİGEN AYAN
GALATAPORT İSTANBUL LİMAN İŞLETME GENEL MÜD. YRD.

GALATAPORT İSTANBUL OLARAK SEATRADE 
CRUISE GLOBAL’DE BÜYÜK İLGİ GÖRÜYORUZ.

YENAL GÖKYILDIRIM
MEDIAMARKT TÜRKIYE CEO’SU
TÜKETİCİMİZE ODAKLANDIK
 EN HIZLI BÜYÜYEN OLDUK.

ELİF ÇAPÇI
BEYMEN GROUP CEO’SU

BEYMEN GALATAPORT İLE DENEYİM ODAKLI 
BÜTÜNSEL LÜKS ANLAYIŞINI DAHA DA

 YÜKSEK BİR SEVİYEYE TAŞIYORUZ.

AVM SOSYAL MEDYA LİGİ 2019
TÜRKİYE İNOVASYON
VE BAŞARI ÖDÜLÜ

BURAK BAŞARIR
 COCA-COLA CEO'SU

“SORUMLULUK ALIYORUZ.”

VODAFONE, YENİ NESİL PERAKENDEDE
STRATEJİK ORTAKLIKLARLA BÜYÜYOR

24 YILLIK ÖZLEM SONA ERDİ.
ISPARTA MEYDAN AVM AÇILDI

Mutlu 
Bayramlar
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Genel Direktör
C.Serhat TÜRKKAN

Sevgili Mall&Motto okuyucuları, mayıs sayımız ile yine karşınız-
da olmanın heyecanı içindeyiz.

Yoğun geçen bir nisan ayının arkasından mayısı karşılıyoruz, 
içine ramazanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını 
ve Ramazan Bayramı hazırlıklarını sığdıran nisan ayına sektörel 
anlamda Isparta Meydan AVM ‘nin açılışını da sığdırdık.
 Isparta Meydan AVM açılışı neden önemliydi? 24 yıldır açılış 
bekleyen AVM ‘nin açılışı şehir efsanesine dönmüştü. Ispar-
ta’da arabaların arkalarında ‘’aşkımız Isparta Meydan AVM 
gibi olsun hiç bitmesin’’ şeklinde yazılar bile yazılıyordu.

Kiralaması MallMark tarafından yapılan projede AVM’nin kira-
lamasını yöneten Yeşim Çamlıbel gerçekten başarılı bir perfor-
mansa imza attı kutluyoruz. Açılışı ramazana denk gelmesine 
rağmen 95.000 kapı girişi inanılmazdı. Isparta’nın nüfusunu 
sorarsanız 266.982 kişi (2021 verileri) Açılışta ramazana özgü 
‘’fıkır fıkırda gel bana’’ şarkısının eşliğinde yapılması ilginçti. 
Milli ve yerli projemizin yönetimi TMSF tarafından Jones Lang 
LaSalle (JLL) e verilmiş hayırlı olsun. Projede Playpark 3.000 m2 
müthiş bir eğlence parkı yapmış son derece iyi bir çocuk eğlen-
ce parkı olmuş tebrikler.

Bayram üzeri ziyaret ettiğimiz AVM lerde ciddi bir kalabalık 
gözlemledik kapı girişi ve cirolara yansımalar son derece iyi 
olacağı aşikar.

Ayrıca tüm felaket telalarına rağmen mayıs ayı sektörel anlam-
da gelişme ile başlayacak ve ekonomimiz artık yukarı doğru 
irtifa kazanmaya başlayacaktır 

Haziranda Perakende günleri sayımızda buluşmak üzere vesile 
ile de hayırlı bayramlar dilerim

Sağlıcakla ile kalın…



Genel Direktör



“AVM’lerde 20 yıllık tecrübemizle değişen müşteri 
ihtiyaçlarına çözüm ve fayda odaklı strateji 
geliştiriyoruz.”

"Tüketicimize odaklandık en hızlı büyüyen olduk.”

"Galataport İstanbul olarak Seatrade Cruise 
Global’de büyük ilgi görüyoruz."

“Sorumluluk alıyoruz.”

“Beymen Galataport ile deneyim odaklı bütünsel lüks anlayışını daha da yüksek bir seviyeye taşıyoruz.”

İçİndekİlerİçİndekİler
6

38

10

42

44

MallMark CEO'su

MediaMarkt Türkiye CEO’su

Galataport İstanbul Liman İşletme Genel Müd.Yrd.

Coca-Cola CEO'su

Beymen Group CEO’su

Aytaç ÖZÇİÇEK

Figen AYAN

Yenal GÖKYILDIRIM

Burak BAŞARIR

Elif ÇAPÇI



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



8

MALL&MOTTO / Haberler

ŞEHRİN YENİ GÖZDESİ ISPARTA MEYDAN AVM 
KAPILARINI AÇTI

Türkiye’nin önde gelen Gayrimenkul Kira-
lama ve Yönetim şirketi MallMark’ın 2020 
yılının mart ayında konsept geliştirme ve 
kiralama hizmetine başladığı Isparta Mey-
dan AVM, 60.000 metrekarelik alanı, mer-
kezi konumu, zengin marka karması ve 180 
adet mağazasıyla birlikte kapılarını 23 Nisan 
2022 tarihinde büyük bir coşkuyla açtı.

Toplam 3 kat üzerinde kurulu olan Isparta 
Meydan AVM, 5.000 metrekare meydan ala-
nına sahip. 3.000 metrekare eğlence merke-
zi, 3.000 metrekare Sınav Kurs, 2 konferans 
salonu, kütüphane, nikah salonu, kültür 
merkezi, ulusal ve uluslararası markaların 
şehirdeki en büyük metrekareli mağazala-
rıyla birlikte Isparta’yı geleceğe taşıyacak. 
5.000 metrekare alanda yer alacak Koçtaş 
Yapı Marketi ise Isparta’daki ilk mağazasını 
Isparta Meydan AVM’de açtı.

Isparta Meydan AVM, istihdama da katkı 
sağlayacak

Kiralama ve Danışmanlık hizmetleri Mall-
Mark tarafından yürütülen Isparta Meydan 
AVM, bölgeye sağlayacağı istihdam açısın-
dan da büyük önem taşıyor. Isparta’nın yeni 

gözdesi Isparta Medyan Avm 60.000 m2 
kiralanabilir alanıyla bölgeye hareket 
katacak. Isparta Meydan AVM, yaklaşık 
3.000 kişiye de istihdam sağlayacak.

Bölgedeki tüketicilerin tüm beklentileri-
ni aynı çatı altında karşıladıklarını ifade 
eden MallMark CEO’su Aytaç Özçiçek; 
“AVM'ler, son yıllarda tüm sosyal haya-
tımızı şekillendiren önemli alanlar haline 
geldi. MallMark olarak yönetimini üst-
lendiğimiz tüm AVM’lerde 20 yıllık tec-
rübemizle değişen müşteri ihtiyaçlarına 
çözüm / fayda odaklı strateji geliştiriyor, 
çağın gerekliliği olan dijital dönüşüm 
organizasyonlarıyla yönetim ve danış-
manlık süreçlerimizi maximum fayda 
ile sürdürüyoruz.60.000 m2 kiralanabi-
lir alanıyla Isparta’nın gözdesi olmasını 
hedeflediğimiz Isparta Meydan AVM’yi 
alışverişin yanında sosyalleşmeye de 
olanak sağlayacak bir yaşam merkezi 
olarak konumlandırdık. Isparta şehrinin 
en önemli buluşma noktalarından biri 
haline gelecek Isparta Meydan AVM, 
bölgenin çekim merkezi olacak.” dedi. 

Aytaç ÖzçiçekAytaç Özçiçek
MallMark CEO’su MallMark CEO’su 
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ESAS SOSYAL “MÜLAKAT ODASI/GENÇLERE FIRSAT” PODCAST SERİSİYLE 
GENÇ İSTİHDAMINDA FIRSAT EŞİTLİĞİNE DİKKAT ÇEKİYOR 

 
Esas Sosyal sponsorluğunda gerçekleşecek “Mülakat Odası/Gençlere Fırsat” podcast bölümlerine konuk olan üst 

düzey yöneticiler ve mezunlar deneyimlerini paylaşırken, gençlere fırsat vermenin önemine odaklanacak.

Esas Holding’in 5 ana iş kolundan biri 
olarak faaliyetlerini sürdüren Esas Sosyal 
“Gençlik ve İstihdam” alanında sosyal ya-
tırım programları gerçekleştiriyor. Şevket 
Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat ve Hayırlı Sa-
bancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Prog-
ramları; gençlere fırsat eşitliği sağlayarak 
aktif istihdama katılımlarını hedefliyor.

Eğitimli genç işsizliği sorunu ile ilgili çözüm 
modelleri geliştiren Esas Sosyal; hayata ge-
çirdiği programlar ile gençlerin okuldan işe 
geçiş süreçlerini kolaylaştırırken, onların 
kendinden emin, donanımlı ve sosyal so-
rumluluk bilinci yüksek bireyler olmalarına 
katkı sağlıyor. 

Hedef kitlesi olan işverenlere ve gençle-
re çeşitli etkinliklerle ulaşan Esas Sosyal; 
2015 yılında yayına başlayan Türkiye’nin 
ilk Podcast Platformu Onbironsekiz tara-
fından hazırlanan Mülakat Odası’nın yeni 
dönemine sponsor oluyor. Nuran Taşhan 
moderatörlüğünde gerçekleşecek “Müla-
kat Odası/Gençlere Fırsat” Podcast serisine 
Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat ile Ha-
yırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım 
Mezunları; Kurumsal Destekçilerin yöne-
ticileri ve gençlerin çalıştıkları sivil toplum 
kuruluşlarındaki yöneticiler konuk olarak 

deneyimlerini paylaşacak.  Esas Sosyal, 
son dönemde büyük ilgi çeken podcast 
söyleşileri kanalıyla gençlerin işe geçiş 
sürecinde yaşadıklarına ve sosyal yatırım 
programlarının gençlerin istihdamında 
fırsat eşitliğine sağladığı katkıya dikkat 
çekmeyi ve kamuoyunda farkındalık yarat-
mayı hedefliyor.

“Mülakat Odası/Gençlere Fırsat” podcast 
serisine sponsor olmaktan mutlu oldukla-
rını belirten Esas Holding Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı; “Her 
zaman her yerde gençlere ulaşmak, onla-
rın yanında olduğumuzu göstermek isti-
yoruz. Bu amacımız doğrultusunda Müla-
kat Odası podcast serisine sponsor olarak 
hedef kitlemize ulaşmak için yeni bir adım 
attık. Son dönemde çokça takip edilen bir 
mecrada olmak bizim için çok kıymetli. 
Birbirinden değerli konuklarımız bizimle 
hikâyelerini paylaşacaklar. Mezunlarımız, 
Esas Sosyal’in onlara kattıklarını anlatır-
ken, üst düzey yönetici ve İK profesyonel-
leri de gençlere fırsat verildiğinde ortaya 
çıkan başarılardan bahsedecek. Esas Sos-
yal olarak yenilikleri takip etmekten ve bir 
parçası olmaktan dolayı mutluyuz” dedi. 

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Veki-

li Emine Sabancı Kamışlı’nın konukluğu ile 
başlayan, 12 bölümden oluşacak “Mülakat 
Odası/Gençlere Fırsat” Podcast serisinde 
birbirinden değerli kurumsal destekçiler, 
sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve Esas 
Sosyal programlarından mezun gençler 
deneyimlerini paylaşacak.

Esas Sosyal, aralarında AÇEV Mali ve İdari 
İler Direktörü Cenk Kansak, Dimes İnsan 
Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Yel-
da Tavlan, Kibar Holding İnsan Kaynakları 
Genel Müdür Yardımcısı Şennur Kuru ve 
TÜRKONFED Genel Sekreteri Arda Ba-
tu’nun bulduğu isimlerin engin bilgileriyle 
gençlerin ufkunu açmayı hedefliyor. 

Aynı zamanda gençlerin yeni işe giriş hikâ-
yelerini paylaşmalarının önemine parmak 
basan Esas Sosyal, Şevket Sabancı Vizyo-
nuyla İlk Fırsat Programı mezunlarından, 
Buket Akpınar, Mustafa Erik, Ümran Gün-
düz, Merve Temiz ve Haydar Demirtopuz; 
Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsa-
tım Programı mezunlarından ise Nur Ars-
lan ve Betül Akkuş’a tecrübelerin paylaşma 
fırsatı veriyor.

“Mülakat Odası/Gençlere Fırsat” Podcast 
serisi 25 Nisan itibari 

Emine Sabancı KamışlıEmine Sabancı Kamışlı
Esas Holding Yönetim Kurulu Esas Holding Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili Başkan Vekili 
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GALATAPORT İSTANBUL, DÜNYANIN EN BÜYÜK KRUVAZİYER 
SEKTÖRÜ FUARI SEATRADE CRUISE GLOBAL’DE

 
Yurtdışındaki benzer projeler için bir ilham kaynağı haline gelen ve şehrin tarihi limanını, dünya standartlarında 

bir kruvaziyer limanı ile alışveriş, gastronomi ve kültür sanat merkezine dönüştüren Galataport İstanbul, kruvaziyer 
sektörünün en önemli fuarı Seatrade Cruise Global’a katılıyor.

BOĞAZ’IN en değerli tarihi bölgelerinden 
birini yeniden tanımlayan Galataport İstan-
bul, uluslararası arenada adından söz ettir-
meye devam ediyor. Galataport İstanbul, 
dünyanın en önemli kruvaziyer turizmi tem-
silcilerinin katıldığı Seatrade Cruise Global’e 
pandemi nedeniyle üç yıllık bir aranın ardın-
dan ilk kez fiziksel olarak katılım gösteriyor. 
113 ülkeden 643 katılımcının yer aldığı fuar, 
25-28 Nisan tarihleri arasında Miami Bea-
ch Kongre Merkezi’nde gerçekleşiyor. Dört 
gün boyunca kruvaziyer turizmi sektörüne 
dair çeşitli oturumların da yapılacağı fuar-
da, sektörün önde gelen isimleri Galataport 
İstanbul’u, Liman İşletme Genel Müdür Yar-
dımcısı ve MedCruise Birliği Başkanı Figen 
Ayan’dan dinleme fırsatı bulacak. Figen 
Ayan 25 Nisan’da fuar kapsamında düzen-
lenen “21. Yüzyılda Kruvaziyer Limanları” 
oturumuna katılarak Galataport İstanbul’un 
sektöre getirdiği yenilikleri anlattı. Ayan, 26 
Nisan’da ise “Akdeniz’deki Trendler” oturu-
munda MedCruise Başkanı sıfatıyla kruvazi-
yer sektörünün beklentilerini ve Galataport 
İstanbul limanının özelliklerini aktaracak. 

2022 yılı sonuna kadar 750 bin yolcu gel-
mesi bekleniyor

2021 yılının Ekim ayından itibaren kruva-
ziyer gemilerini ağırlamaya başlayan Gala-
taport İstanbul’a yıl sonuna kadar yaklaşık 
200 gemi ve mürettebat dahil 750 bin yol-
cu gelmesi planlanıyor. Önümüzdeki yıldan 
itibaren Galataport İstanbul’a yıllık müret-
tebat dahil yaklaşık 1,5 milyon kruvaziyer 
yolcusunun gelmesi bekleniyor. Galataport 
İstanbul mürettebat dahil 8 bini aşkın yolcu 
taşıyan Oasis Klas gibi dünyanın en büyük 
gemilerini de ağırlayabilecek bir altyapıya 
sahip. Ana liman olarak konumlanan Ga-
lataport İstanbul’un Akdeniz çanağından 
Karadeniz'e kadar geniş bir coğrafyada da 
kruvaziyer turizmine büyük bir hareketlilik 
getireceği öngörülüyor. 

Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye’ye 
gelen bir turist ortalama 62 dolar harcıyor. 
Galataport İstanbul’a gelecek kruvaziyer 
yolcusu turistin ortalama harcamasının 400-
600 Euro arasında olacağı tahmin ediliyor. 
CLIA’nın (Uluslararası Kruvaziyer Hatları Bir-
liği) 2018 yılı raporuna göre ise indi-bindi 

yapan bir yolcu ana liman şehrinde 376 do-
lar, günübirlik seyahat eden bir yolcu 101 
dolar harcıyor. Bu araştırmalar kruvaziyer 
yolcularının, gemiyle uğradıkları her ülke-
de diğer turistlerin ortalama harcamalarının 
çok üstünde bir döviz girdisi sağladığını or-
taya koyuyor.

“Galataport İstanbul olarak Seatrade Cruise 
Global’de büyük ilgi görüyoruz”

Galataport İstanbul’un en etkileyici özellik-
lerinden birini, dünyada bir ilk olan yer altı 
kruvaziyer terminali oluşturuyor. Galataport 
İstanbul’un kruvaziyer terminali özel bir ka-
pak sistemi ile yerin altında 29 bin m2’lik bir 
alana yayılıyor. Aynı anda 3 gemi yanaşabi-
lecek ve günlük 15 bin yolcuyu ağırlayabile-
cek kapasiteye sahip Galataport İstanbul’da, 
limanda gemi olmadığı zamanlarda güm-
rüklü alanı ve güvenlik (ISPS) alanını ayıran 
176 kapaktan oluşan özel kapak sistemi 
sayesinde, geçici gümrüklü bir saha yara-
tılıyor. Bu inovasyon sayesinde Karaköy’ün 
eşsiz sahil şeridi, geminin yanaştığı ve ka-
paklarla ayrılan kısım hariç misafirlere açık 
olmaya devam ediyor. Kruvaziyer yolcula-
rının her türlü terminal, bagaj ve pasaport 
kontrol işlemleri ise yer altı terminalinde 
gerçekleşiyor.

Akdeniz çanağındaki 145 limanı bünyesin-
de barındıran MedCruise Birliği’nin ilk Türk 
Başkanı olan ve Kasım 2021’den bu yana 
bu görevi yürüten Galataport İstanbul Li-
man İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen 
Ayan, Seatrade Cruise Global’a katılımla il-
gili şunları söyledi: “Seatrade Cruise Global, 
dünya kruvaziyer sektörünün en önemli ve 
prestijli fuarlarının başında geliyor. Galata-
port İstanbul olarak üç yıl önce fuara katıl-
dığımızda, dünyanın dört bir yanından ge-
len katılımcılara dünyada bir ilk olan yer altı 
kruvaziyer terminalimizi ve operasyon siste-
mimizi anlatma imkanımız oldu. O dönem 
sözlü olarak aktarabildiğimiz Galataport 
istanbul’da Ekim 2021’den bu yana tam 
kapasite operasyonlarımızla kruvaziyer ge-
milerini, yerli ve yabancı misafirlerimizi ağır-
lıyoruz. Seatrade Cruise Global gibi dünya 
kruvaziyer sektörünün önemli temsilcileri-
nin bir araya geldiği bir platformda Galata-
port İstanbul olarak büyük ilgi görüyoruz. 
Aldığımız çok sayıda toplantı talebinin yanı 
sıra katıldığımız oturumlar ile de sektöre 
getirdiğimiz yenilikleri burada paylaşmak-
tan büyük mutluluk duyuyoruz.”

Galataport İstanbul, kruvaziyer limanı ile 
beraber bir sürdürülebilirlik projesi 

Galataport İstanbul, kruvaziyer limanını da 
içeren karma proje olmasının yanı sıra başlı 
başına bir sürdürülebilirlik projesi olarak ha-
yata geçti. LEED Platinum sertifikasına sahip 
Avrupa’nın en büyük ikinci projesi konumu-
na gelen Galataport İstanbul’u MedCruise 
Birliği geçtiğimiz yıl “Çevresel Sorumluluk 
Ödülü”nü layık gördü. Galataport İstanbul 
2020 yılında ise MedCruise Ödülleri’nde he-
nüz açılmadan “Pandemi Sürecinde Sektöre 
En Yüksek Bağlılık Gösteren Doğu Akdeniz 
Kruvaziyer Limanı” ödülünü aldı.

Figen AyanFigen Ayan
Galataport İstanbul Liman İşletme Galataport İstanbul Liman İşletme 
Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı 
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ZORLU CENTER’A SIFIR ATIK BELGESİ

ESAS GAYRİMENKUL’ÜN GES PROJESİ 17 BURDA AVM’DE 
FAALİYETE GEÇTİ

Esas Gayrimenkul, 17 Burda AVM’nin çatısına kurduğu Güneş Enerjisi Santrali’ni (GES) tamamladı. 22.000 m2 alan-
da 3 MWp kurulu güce sahip olan sistem, Türkiye’de ticari gayrimenkuller arasında bugüne kadar kurulmuş en 

büyük GES sistemi oldu. Üretilen enerjiyle AVM’nin toplam elektrik tüketiminin %30’u karşılanabiliyor.

Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul yatırım 
şirketlerinden Esas Gayrimenkul, 17 Bur-
da AVM’nin çatısına “Yap İşlet” modeliyle 
kurduğu Güneş Enerjisi Santrali’ni (GES) 
tamamladı. Şirketin sürdürülebilirlik hedef-
leri doğrultusunda ilk olarak Çanakkale’de 
bulunan 17 Burda AVM’de kurulan sistem, 
22.000 m2 alanda 3 MWp kurulu güçle Tür-
kiye’de ticari gayrimenkuller arasında bu-
güne kadar kurulmuş en büyük GES sistemi 
oldu. 

AVM’nin toplam elektrik tüketiminin 
%30’u karşılanabiliyor

Çanakkale’deki güneş verimliliği ve binanın 
mimari yapısı dikkate alınarak hayata geçi-
rilen proje kapsamında 17 Burda AVM’de 
kurulan GES sisteminde, I-REC (Internatio-
nal Renewable Energy Certificate) sertifikalı 
enerji üretiliyor. Üretilen enerji sayesinde, 
AVM’nin toplam elektrik tüketiminin %30’u 

ve anlık olarak AVM’nin güç ihtiyacının ta-
mamı karşılanabiliyor. Kurulan sistemle aynı 
anda 856 evin tükettiği enerjinin karşılan-
masına, 701 ton atığın geri dönüştürülme-
sine ve 1.025 ton kömürün yakılmasına eş 
değer enerji üretiliyor. Üretilen enerjiyle 
toplam 2.051 ton karbonun doğaya salınımı 
engelleniyor.

“01 Burda, 39 Burda ve 41 Burda AVM’de 

de GES sistemleri kuracağız” 

Konuyla ilgili açıklama yapan Esas Gayri-
menkul Varlık Yönetimi Lideri Nevzat Yavan, 
“Sürdürülebilir bir gelecek adına başlattığı-
mız bu önemli projede, ilk GES sistemimi-
zi kurmuş olmanın gurur ve mutluluğunu 
yaşıyoruz. 17 Burda AVM’de kurduğumuz 
bu sistemle AVM’nin toplam elektrik tüke-
timinin %30’unu karşılayabileceğiz. 2022 yılı 

içerisinde 01 Burda, 39 Burda ve 41 Burda 
AVM’de de GES sistemleri kuracağız. Böy-
lece bu AVM’lerimiz toplamda 7 MWp ku-
rulu güce sahip olacak. Adı geçen 4 Burda 
AVM’sinin toplam ortak alan tüketiminin 
%72’sini IREC sertifikalı yenilenebilir kay-
naklardan sağlayacağız, 2030’a kadar bu 
oranı portföy genelinde %100’e çıkarmayı 
hedefliyoruz. Bu 4 AVM’mizin tamamında 
GES sistemi faal olduğunda yaklaşık 2.140 
evin tükettiği enerjiyi karşılayabilecek ve 
5.128 ton karbonun doğaya salınımını en-
gelleyecek. Esas Gayrimenkul olarak, sürdü-
rülebilir bir geleceğe katkı sağlarken sektö-
rümüze ilham vermeye devam edeceğiz.” 
dedi.

Nevzat YavanNevzat Yavan
Esas Gayrimenkul Varlık Yönetimi Lideri Esas Gayrimenkul Varlık Yönetimi Lideri 
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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

Yeni nesil teknolojilerin yeni nesil operatörü olmayı hedefleyen Vodafone, teknoloji dünyasının önde gelen markalarıy-
la işbirliklerini sürdürüyor. Vodafone mağazalarında JBL ve Xiaomi markalarının en yeni teknolojiye sahip ürünleri özel 

avantajlı fırsatlarla satışa sunuluyor. 

JBL VE XIAOMI ÜRÜNLERİ VODAFONE MAĞAZALARINDA 

VODAFONE, YENİ NESİL PERAKENDEDE STRATEJİK 
ORTAKLIKLARLA BÜYÜYOR  

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme 
vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, yeni 
nesil perakende anlayışı doğrultusunda 
dünyanın önde gelen teknoloji markalarıyla 
stratejik ortaklıklar kurmaya devam ediyor. 
“Yeni nesil teknolojilerin yeni nesil opera-
törü” mottosuyla en yeni teknolojiye sahip 
ürünleri portföyüne katmayı sürdüren Vo-
dafone, ses ekipmanları alanında JBL, akıllı 
cihazlar alanında ise Xiaomi ile işbirliği yapı-
yor. JBL ve Xiaomi ürünleri, Vodafone müş-
terilerine özel avantajlı fırsatlarla sunuluyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan 
Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları 
söyledi:

“Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla, sektörle-
rin satış ve temas kanallarını değiştirmesini 
gerektiren müşteri davranışları ortaya çıktı. 
Biz de alışveriş, ödeme, müşteri hizmetleri, 
eğlence, eğitim gibi alanların her birinde 
ürün ve servislerimizi değişen müşteri ihti-
yaçlarına uygun şekilde adapte ederek etki 
yaratmaya odaklanıyoruz. Yeni nesil pera-
kende anlayışımız doğrultusunda mağaza-
larımızı daha fazla çeşit ve yeni nesil ürünle-
rin sergilenebileceği alanlara dönüştürdük. 
Bu noktada, dünyanın önde gelen teknoloji 
markalarıyla işbirliği yapmayı önemsiyoruz. 
Mağazalarımızda JBL ve Xiaomi’nin en yeni 
teknolojiye sahip ürünlerini satışa sunmak-
tan mutluluk duyuyoruz. Amacımız, müşte-
rilerimize en gelişmiş teknolojileri en uygun 
koşullarda sunmak. Stratejik ortaklarımızla 
müşterilerimize en iyi dijital deneyimi ya-
şatmaya devam edeceğiz.”

JBL’in gelişmiş ses ekipmanları Vodafo-
ne’da 

Vodafone, müşterilerinin ses alanındaki tüm 
ihtiyaç ve hobilerine JBL ürünleriyle yanıt 
veriyor. Ses ekipmanları alanında dünyanın 
önde gelen markalarından JBL’in en çok ter-
cih edilen ürünleri Vodafone’un portföyün-
de yer alıyor. Özellikle kulak üstü ve kulak 
içi kulaklık, hoparlör ve gaming (oyun) ka-
tegorilerinde birçok JBL ürününe Vodafone 

mağazalarından erişilebiliyor. Müziksever-
ler, Vodafone mağazalarında JBL’in sevilen 
ürünü Partybox’ı da deneyimleyebiliyor. 
JBL’in yanı sıra Harman Kardon ve Marshall 
ürünlerine de Vodafone Online Mağaza’dan 
ulaşılabiliyor. JBL’in öncelikli iş ortakları ara-
sında yer alan Vodafone, yakın gelecekte 
Endurance Race ürününü de portföyüne 
katarak sporsever müşterilerinin beğenisine 
sunacak. Diğer yandan, JBL portföyünden 
Wave300TWS ürünü de operatör kanalın-
da sadece Vodafone’da olacak. Vodafone, 
gaming (oyun) tarafında ise JBL Quantum 
serisine odaklanacak. 

En geniş Xiaomi Ekosistem ürün portfö-
yü Vodafone’da

Vodafone, akıllı cihazlar alanında çok geniş 
bir ürün gamına sahip olan teknoloji mar-
kası Xiaomi ile de stratejik ortaklık yapıyor. 
Vodafone mağazalarında bulunan Xiaomi 
köşelerinde, Xiaomi Air Fryer (fritöz), akıllı 
tartı, Mop Essential (robot süpürge), akıllı 
priz, elektrikli scooter gibi neredeyse her 
kategoriden ürünler müşterilerin deneyi-
mine sunuluyor. Xiaomi’nin tüm akıllı cihaz 
ailesini temsil eden Xiaomi Ekosistem ürün-
lerini Türkiye’de kontratlı satan ilk operatör 
olan Vodafone, en geniş Xiaomi Ekosistem 
ürün portföyüne sahip bulunuyor. Vodafo-
ne, hem perakende hem de online mağa-
zalarda operatör tarafından kontratlı satıla-
bilecek tüm Xiaomi ürünlerini portföyünde 
bulunduruyor. 

Meltem Bakiler ŞahinMeltem Bakiler Şahin
Vodafone Türkiye İcraVodafone Türkiye İcra
Kurulu Başkan Yardımcısı Kurulu Başkan Yardımcısı 
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MALLMARK GAYRİMENKUL KİRALAMA VE YÖNETİM AŞ.TARAFINDAN KİRALAMASI VE 
KONSEPT GELİŞTİRMESİ  GERÇEKLEŞTİRİLEN ISPARTA MEYDAN AVM 23 NİSAN DA KAPILARINI AÇTI.

AÇILIŞ İÇİN KİRALAMA OPERASYONUNU YÖNETEN KİRALAMA YARDIMCI DİREKTÖRÜ 
YEŞİM ÇAMLIBEL İLE GÖRÜŞTÜK. ÇAMLIBEL;

 

MallMark olarak, 2020 yılı Mart ayında kon-
sept geliştirme ve kiralama hizmetine başla-
dığımız Isparta Meydan Avm, 60.000 m2 ki-
ralama alanı %75 doluluk oranıyla 23 Nisan 
2022 tarihinde büyük bir coşkuyla kapılarını 
açtı.

 Isparta’nın merkezinde konumu ve yakın 
bölge en büyük AVM'si olarak faaliyete ge-
çecek alışveriş merkezi aynı zamanda Ispar-
ta ilinin ilklerini de içinde barındırıyor.

 
 Toplam 3 kat üzerinde kurulu alışveriş 
merkezi, 5.000 m2 meydan alanı, 3.000 m2 
eğlence merkezi, Isparta’ya ilk defa yatırım 
girecek olan 5.000 m2 Koçtaş yapı marketi 
ve bünyesinde 3.000 m2 Sınav Kurs, 2 kon-
ferans salonu, kütüphane ve nikah salonu 
ile Kültür Merkezi, ulusal ve uluslararası 
markaların şehrin en büyük m2 mağazaları 
ile Isparta’yı geleceğe taşıyacak.

 Alışveriş merkezinin konsepti belirlenirken, 
zemin kat klasik moda, food court ve sine-
ma olarak tasarlanmış olup, Meydan ala-
nı olan 1.katta, 11 adet cafe restaurant ile 
genç spor giyim ve teknoloji mağazaları yer 
almaktadır.  3. Katta şehrin en büyük eğlen-
ce merkezi ile, daimi halk pazarı ve evlilik 
çarşısı konsepti yer almaktadır.

24 yıldır açılamayan ve kiracı bulunamayan 
komleksi hayata geçirdik.Kiralama pande-
miden bu yana Ispartada yaşayarak yerin-

den yönetim ile projeye ivme kazandırdık. 
Olmaz denileni yaptığımız için çok mutlu-
yuz.

Isparta Meydan AVM genç nüfusun bu-
luşma noktası olacak.

Şehrin en merkezi noktasında yer alan Is-
parta Meydan AVM, meydan alanında-
ki büyük metrekareli açık konsept kafe ve 
restoranlarıyla özellikle genç nüfusun uğrak 
noktalarından biri olacak. Valilik, Büyükşehir 
Belediyesi gibi resmi kurumlara da yürüyüş 
mesafesinde bulunan AVM’nin merkezi ko-
numu ve cazip konseptiyle yakın iller Afyon 
ve Burdur’dan da ziyaretçi çekmesi bekle-
niyor. 

Şehrin turizm faaliyetlerini destekleyici et-
kinlikler ve organizasyonların da sıklıkla yer 
bulacağı Isparta Meydan AVM’nin özellikle 
bölgenin önemli değerleri gül ve halı festi-
vallerinde baş rolde olması planlanıyor.        

Yeşim ÇamlıbelYeşim Çamlıbel
Kiralama Yardımcı DirektörüKiralama Yardımcı Direktörü
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KOÇ HOLDİNG’DEN İNSAN KAYNAKLARI ALANINDA ÖNCÜ UYGULAMA

KOÇ HOLDİNG, “OFFICE FREE” UYGULAMASI İLE UZAKTAN ÇALIŞMA DENEYİMİNE YEPYENİ BİR 
BOYUT KAZANDIRIYOR

Koç Holding, kişiselleştirilmiş hibrit çalışma deneyimi ve birçok farklı ofisten çalışma 
olanağı sunan Office Free projesini devreye aldı. Koç Topluluğu çalışanlarının iste-
dikleri gün, istedikleri yerden çalışabilmelerine olanak tanıyan Office Free ile birlik-

te, hem bilgisayar hem de mobil uygulama üzerinden erişim sağlanan bir rezervas-
yon platformu da hayata geçirildi. Böylece çalışanlara günlük, haftalık veya aylık 
iş programı oluşturma imkânı sağlanıyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan 
Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol, “Koç 
Topluluğu olarak çalışma arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak; 
bu ihtiyaçlara yönelik yenilikçi çözümler sunmak için birçok alanda çalışmalar 

yürütüyoruz. Uzaktan çalışmayı da farklı şirketlerimizde uzun yıllardır deneyimliyor-
duk. Bu alandaki pratiklerimiz sayesinde, pandeminin en başında hızlı bir şekilde 
çalışma arkadaşlarımızı uzaktan çalışmaya yönlendirdik. Dijitalleşmede attığımız 

adımlar, teknoloji ve inovasyon yatırımlarımız ve çevik çalışma modelini son birkaç 
yıldır aktif bir şekilde uygulamamız, bu alandaki adaptasyon hızımızı önemli ölçüde 
artırdı. Uzaktan çalışma deneyimini en üst seviyeye taşıyacak projeler geliştirmeyi 
de sürekli odağımızda tutuyoruz. Bu doğrultuda uygulamaya aldığımız Office Free 
uygulaması ile çalışma arkadaşlarımıza kendi işlerinin gerekliliklerine göre uzaktan 
çalışma tercihlerini yapabilme özgürlüğünün yanı sıra, istedikleri herhangi bir şirket 

ofisinde çalışma imkânı da sağlayarak, alışılagelmiş hibrit çalışma modelinin ötesin-
de bir deneyim sunuyoruz” dedi.

Forbes tarafından son 5 yıldır üst üste “Tür-
kiye'nin En İyi İşvereni” seçilen ve 2021 yı-
lında “Dünyanın En İyi İşverenleri” listesinde 
ilk 200 şirket arasına girme başarısı gösteren 
Koç Holding, çalışanlara yönelik yenilikçi bir 
uygulamayı daha hayata geçirdi. Koç Toplu-
luğu çalışanlarının istedikleri gün, istedikleri 
yerden çalışabilmelerine olanak sağlayan 
Office Free aynı zamanda, İstanbul’dan An-
kara’ya, Eskişehir’den Bursa’ya, Antalya’dan 
İzmir’e Türkiye’nin dört bir yanındaki 40’tan 
fazla Koç şirketinin ofislerini Topluluk çalı-
şanlarının kullanımına açıyor. 

Kişiselleştirilmiş hibrit bir çalışma deneyimi 
sunan Office Free uygulaması, Koç Toplu-
luğu çalışanlarına kendi çalışma ortamlarını 
seçme ve kişiselleştirme imkânı da sağlıyor. 
Çalışanlar, işlerinin gerekliliklerine göre ter-
cihine göre evden, kafeden, kendi ofisle-
rinden veya isterlerse farklı bir Koç şirketi-
nin ofisinden çalışabiliyorlar. Bu tercihlerini 
herhangi bir yönetici onay mekanizması 
olmadan, Office Free rezervasyon platformu 
üzerinden günlük, haftalık ya da aylık şekilde 
kolayca organize edebiliyorlar. 

Çalışanlar istedikleri ofisten masa ve dona-
nım tercihlerine kadar kişiselleştirebiliyor
Office Free uygulamasıyla birlikte çalışanlar, 
işlerinin gerekliliklerine göre uzaktan çalışa-
cakları günleri kendileri belirlerken, uygun 
roller 5 güne kadar uzaktan çalışabiliyor. 
Ofisten çalışmak istedikleri günlerde, toplu 
taşımaya yakın ya da otoparkı olan, spor sa-
lonlu ofislerden, manzaralı masa, cam kenarı 
masa, çift monitörlü masa gibi en detay ih-
tiyaçlarına kadar seçim yaparak çalışacakları 
ofise karar verebiliyorlar. Toplamda 25’ten 

fazla şirketin farklı noktalarında 45 adet Offi-
ce Free çalışma alanı bulunurken, bu sayının 
yurt dışındaki ofisleri de kapsayacak şekil-
de 100’ün üzerine çıkarılması hedefleniyor. 
Çalışanlar, Office Free platformu üzerinden 
aynı ekipte çalıştıkları arkadaşlarının çalışma 
planlarını görüntüleyebiliyor ve onlarla bir-
likte çalışmak, sosyalleşmek istediklerinde 
buna göre rezervasyon yapabiliyorlar. Uy-
gulama kapsamında çalışanlara günlük öğle 
yemeği desteği ile aylık internet paketi de 
sağlanıyor. Önümüzdeki dönemde, Office 
Free platformu üzerinden servis, iş yeri heki-
mi, spor salonu, kuaför, otopark ve toplantı 
odası rezervasyonu gibi yeni özelliklerin de 
devreye alınması hedefleniyor.

Özgür Burak Akkol: “Dijitalleşmede attığımız 
adımlar, teknoloji ve inovasyon yatırımla-
rımız ve çevik çalışma modelini son birkaç 
yıldır aktif bir şekilde uygulamamız, bu alan-
daki adaptasyon hızımızı önemli ölçüde ar-
tırdı.”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan 
Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri 
İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol, “Koç 
Topluluğu olarak çalışma arkadaşlarımızın 
ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak; bu ih-
tiyaçlara yönelik yenilikçi çözümler sunmak 
için birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz. 
Uzaktan çalışmayı farklı şirketlerimizde uzun 
yıllardır deneyimliyorduk. Bu alandaki pra-
tiklerimiz sayesinde, pandeminin en başında 
çalışma arkadaşlarımızı hızlıca uzaktan çalış-
maya yönlendirdik. Dijitalleşmede attığımız 
adımlar, teknoloji ve inovasyon yatırımları-
mız ve çevik çalışma modelini son birkaç yıl-
dır aktif bir şekilde uygulamamız, bu alanda-

ki adaptasyon hızımızı önemli ölçüde artırdı. 
Uzaktan çalışma deneyimini en üst seviye-
ye taşıyacak projeler geliştirmeyi de sürekli 
odağımızda tutuyoruz. Bu doğrultuda uy-
gulamaya aldığımız Office Free ile çalışma 
arkadaşlarımız işlerinin gerekliliklerine göre 
uzaktan çalışacakları günleri kendileri belir-
liyor. Office Free ile çalışma arkadaşlarımıza 
uzaktan çalışma tercihlerini yapabilme öz-
gürlüğünün yanı sıra, istedikleri herhangi bir 
şirket ofisinde çalışma imkânı da sağlayarak, 
alışılagelmiş hibrit çalışma modelinin ötesin-
de bir deneyim sunuyoruz. Hali hazırda 45 
noktada ortak çalışma alanları oluşturduk. 
Bu sayıyı yurt dışı ofislerimizle birlikte 100’e 
çıkarmayı hedefliyoruz. Sadece Koç Toplulu-
ğu Spor Kulübü yerleşkemizde 3 adet Office 
Free alanımız var, bu lokasyona 2 ofis daha 
ekleyeceğiz” dedi.

Özgür Burak Akkol: “Future of Work viz-
yonumuzu destekleyen bu proje ile yüzde 
70’inden fazlası genç kuşaktan oluşan çalış-
ma arkadaşlarımıza ihtiyaç duydukları çalış-
ma deneyimini sunuyoruz.”

Projeyi hayata geçirmeden önce yaptık-
ları araştırmalardan da çarpıcı sonuçlar 
elde ettiklerini belirten Özgür Burak Akkol, 
“Uzaktan çalışmayı deneyimleyen çalışma 
arkadaşlarımıza ve yöneticilerimize sordu-
ğumuzda, çalışma verimliliği, motivasyon 
ve deneyim açısından iş yerinde çalışmaya 
kıyasla yüzde 80’in üzerinde bir memnuniyet 
söz konusu. Bununla birlikte, araştırmalara 
göre 2000’den sonra doğanların uzaktan 
çalışma isteği yüzde 80’in üzerinde. Bu is-
tek bizim için son derece önemli çünkü Koç 
Topluluğu’ndaki 105 binin üzerindeki çalış-
ma arkadaşlarımızın yaş ortalaması 36, Y ve 
Z jenerasyonu çalışan oranımız ise yüzde 74. 
Biz de tüm bu beklenti ve içgörüler doğrul-
tusunda, Future of Work vizyonumuzu des-
tekleyen bu proje ile yüzde 70’inden fazlası 
genç kuşaktan oluşan çalışma arkadaşları-
mıza ihtiyaç duydukları çalışma deneyimini 
sunuyoruz” ifadelerini kullandı. 

Özgür Burak Akkol Özgür Burak Akkol 
Koç Holding İnsan Kaynakları ve Koç Holding İnsan Kaynakları ve 
Endüstri İlişkileri Başkanı Endüstri İlişkileri Başkanı 
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HAPPY MOON’S GRUP’TAN YENİ MARKA!
No. 54 Steak & Kebap Akmerkez AVM’de Açıldı!

Yeme-içme sektöründe 23 yılı geride bırakan, Türkiye’nin en büyük zincir restoranlarından Happy Moon’s Grup, menü-
süyle diğer markalarından ayrılan yeni markası No. 54 Steak & Kebap’ın kapılarını Akmerkez AVM’de açtı. Et, kebap 
ve meze çeşitlerinden oluşan menüsüyle ziyaretçilerin büyük beğenisini toplayan No. 54 Steak & Kebap grup çatısı 

altında, yeni bir segmentte, dördüncü marka olarak yerini aldı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Happy Moon’s 
Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu “23 yıldır bu sektörün içindeyiz. Emin adımlarla yol alıyoruz. Et restoranı 
açmak uzun zamandır planlarımız içindeydi ancak hazır olmayı bekledik. Doğru ekip ile doğru zamanda, doğru bir 

lokasyonda hizmet vermeye başladık. Yeni markamızı da lezzet, servis ve ambiyansta, her detayı düşünerek tasarladık” 
dedi.

Happy Moon’s Grup, 23 yıllık deneyimini 
No. 54 Steak & Kebap markası ile taçlan-
dırıyor. No. 54 Steak & Kebap, grup çatısı 
altında, yeni bir segmentte, dördüncü mar-
ka olarak yerini aldı. Akmerkez AVM’de 
müşterilerini ağırlamaya başlayan ve ismini 
Akmerkez AVM’nin kapı numarasından alan 
No.54 Steak & Kebap menüsü de büyük 
beğeni topluyor. Yaklaşık 200 metrekare 
alanda 100 kişi oturuma sahip olan mekân, 
dekoru ve ambiyansıyla da dikkat çekiyor.
Et, kebap ve meze çeşitlerinin sunulduğu 
menüde; Şaşlık Burger, Kuzu Kafes ve Dana 
Asado gibi lezzetler de öne çıkıyor. Dana 
etlerinin Bandırma’nın nadide çiftliklerinden 
karkas olarak seçilip dinlendirildikten sonra 

işlendiği No. 54 Steak & Kebap’da kebapları 
tamamı kıvırcık kuzu eti kullanılarak özenle 
hazırlanıyor. 

“Segmentinde büyük beğeni toplayaca-
ğına inanıyoruz”

Yeni markaları No. 54 Steak & Kebap hak-

kında açıklamalarda bulunan Happy Moon’s 
Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ay-
mutlu “23 yıldır bu sektörün içindeyiz. Emin 
adımlarla yol alıyoruz. Et restoranı açmak 
uzun zamandır planlarımız içindeydi ancak 
hazır olmayı bekledik. Doğru ekip ile doğ-
ru zamanda, doğru bir lokasyonda hizmete 
girdiğimizi düşünüyoruz. Yeni markamızı 

da yemek, servis ve ambiyansta her detayı 
düşünerek tasarladık. 23 yıllık tecrübemizle 
kapılarını açtığımız No. 54 Steak & Kebap’ın 
segmentinde büyük beğeni toplayacağına 
inanıyoruz” diye konuştu. 

“Seçilmiş lokasyonlarda yatırımlarımıza 
devam edeceğiz” 

“Türkiye’de zincir diyebileceğimiz bir steak 
ve kebap restoranı fazla sayıda yok” ifade-
lerini kullanan Aymutlu, “Ağırlıklı olarak hep 
tek şubeli markalar var. Biz de pazarda o 
açığı gördük. Biz iyi et servis etmek üzere 
yola çıktık. Gösterişten uzak, lezzet peşinde-
yiz. Bu konuya büyük önem veriyoruz. Yeni 
markamızla da seçilmiş lokasyonlar da yatı-
rımlarımıza devam edeceğiz” dedi.
 

Hüseyin Aymutlu Hüseyin Aymutlu 
Happy Moon’s Grup Yönetim Happy Moon’s Grup Yönetim 
Kurulu Başkanı  Kurulu Başkanı  



St i l Sahibi Miniklere
Özgün Tasarımlar

Zamansız özgün şıklığın doğallıkla harmonisi...

www.minisculebyebrar.com
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SMG’NİN BAYRAM TADINDA MÜZİK LİSTELERİ İŞLETMELERİ KEYİFLİ
 HALE GETİRİYOR

 
950’den fazla firmanın 13 bine yakın noktasında dijital müzik yayını hizmeti veren, kapalı devre dijital müzik yayıncılığında lider 

konumda bulunan SMG, özel günlere uygun müzik listeleriyle, hizmet verdiği firmaların müşterilerine keyifli alışveriş zamanı 
sağlıyor. Baharın gelişiyle birlikte yükselen pozitif enerjiyi müzik listelerine yansıttıklarını söyleyen SMG Kurucu Ortağı Gül Gürer 

Alimgil, müziğin mağazalarda geçirilen zamanı etkilediğine de dikkat çekti.

Bayram ve Anneler Günü’ne Özel Müzik 
Listeleri  

Bayram ve Anneler Günü için birbirinden 
özel listeler hazırlayan SMG Müzik Depart-
manı, baharın da etkisiyle temposu daha 
yüksek, neşeli şarkılara ağırlık veriyor. Yo-
ğunluğun arttığı saatlerde pop müzikler 
ön plana çıkarken, akşamüstünden itibaren 
Latin, Bossa Nova ve Nu Disco tarzında lis-
teler çalmaya başlanıyor. SMG’nin müzikle-
ri, markaların kimliği, imajı, hedef kitlesi ve 
lokasyonunun yanı sıra mevsimlere göre de 
değişiklik gösteriyor. Özel günler için de 
müzik listeleri hazırlanıyor ve talep eden iş-
letmelerde yayına alınıyor. 

Depola – Çal Yayın Yöntemi ile Kesintisiz 
Yayın

Özellikle indirim dönemlerinde ve özel gün-
lerde, mağaza trafiğini yönetmek, firmalar 
için çok önemli bir unsur ancak bunu ya-
parken, yayınlanan müziğin kasa işlemlerini 
yavaşlatmamasına da dikkat etmek gereki-
yor. Müziği teknolojiyle buluşturan hizmet-
ler sunan SMG’nin kullandığı sistem de, bu 
noktada markalara önemli bir avantaj sağlı-
yor. Türkiye’de kendi özel yazılımı ile müzik 
yayını yapan tek şirket olan SMG, müzik ya-
yınını internet üzerinden değil, depola - çal 
yöntemiyle tek merkezden yaptığı için, kasa 
işlemleri yavaşlamıyor. Bu uygulama aynı 
zamanda, internet kesilse dahi, müziğin de-
vam etmesine olanak tanıyor.

Anonslarda Bayram Neşesi

Bayram ve Anneler Günü hediyesi için bir 
alışveriş merkezine gidildiğinde, farklı kam-
panyalar sunan markalar arasından seçim 
yapmak zorlaşıyor. İşte bu noktada SMG’nin 
anonsları devreye giriyor. Markaların kam-
panya ve etkinliklerini doğrudan iletebilece-
ği anonslar, SMG’nin profesyonel seslendir-
me sanatçılarından oluşan ekibi tarafından 
hazırlanıyor. Markaların hazır gönderdiği 
anonslar da, yayına eklenebiliyor. Anonslar, 
markanın istediği noktada, sıklıkta ve tarihte 
yayına alınıyor. Birden çok lokasyonu bulu-
nan markalar için, her mağazaya ayrı anons 
yapılabiliyor. Anons girdiğinde duran müzik 

yayını ise, anonsun ardından kaldığı yerden 
devam ediyor. 

“Mağazaya gelen müşterinin o anda ikna 
olup satın almayı gerçekleştirmesi için en 
etkili yol anonstur” diyen Alimgil, şunları 
söyledi, “Mağaza içinde kullanılan kam-
panya anonsları, satışları artırmayı hedefler, 
aynı zamanda istenilen ürünün ön plana çı-
karılmasını sağlar. Örneğin, bir ürünün satı-
şı istenilen düzeyde değilse, mağazada bu 
ürüne özel bir indirim duyurusu yapılabilir. 
Yeni çıkan bir ürünün haberi de müşterilere 
bu şekilde verilebilir.”
 
Gratis Mağazaları'ndaki Müzik ve Anons-
lar 7 yıldır SMG’ye Emanet

Türkiye’nin 81 ilinde 650’yi aşkın mağaza-
sıyla hizmet veren Gratis, SMG ile iş birliği-
ne 7 yıldır devam ediyor. SMG’nin müzik ve 
anons yayınlarını tüm mağazalarında en et-
kili şekilde kullanan Gratis, mağaza ortamı-
na en uygun müzik yayını ile müşterilerinin 
ve çalışanlarının mağazada kendilerini daha 
keyifli hissetmesini sağlıyor. Gratis’in ürün 
çeşitliliğini ve renkliliğini ön plana çıkararak 
müşterilerin mağazalarda daha uzun süre 
kalmalarına ve satışların artmasına yardımcı 
olan müzik ve ananos yayınları ayrıca kam-
panya duyurularını aktarmak için de tercih 
ediliyor. Marka kimliği, müşteri portföyü ve 
mağaza konseptine göre hazırlanan SMG 
müzik ve anons yayınları tüm Gratis'lerde 
keyifle dinleniyor.

Gül Gürer AlimgilGül Gürer Alimgil
SMG Kurucu Ortağı SMG Kurucu Ortağı 
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YENİ MERKEZLERLE TÜRKİYE’DEKİ BÜYÜMESİNİ SÜRDÜREN 
OTOPLUS, İSTANBUL OPTİMUM AVM’DE YENİ ALIM VE 

SATIM MERKEZİNİ AÇTI
 

letgo’nun ikinci el araçtaki kurumsal iş modeli otoplus’ın 11 bin metrekare genişliğindeki yeni merkezi İstanbul Optimum 
AVM’de açıldı. Dijitalden fiziksele uçtan uca müşteri deneyimini ön planda tutarak hızlı ve güvenilir bir hizmet sunmayı hedef-

leyen otoplus, Türkiye genelindeki büyümesini sürdürüyor.  

Türkiye’nin ikinci el alışveriş platfomu let-
go’nun ikinci el araba alım satımındaki 
yenilikçi iş modeli otoplus hızlı bir şekilde 
hizmet ağını genişletiyor. 2020 yılının son 
çeyreğinde İstanbul Maslak’ta açılan ilk 
showroom’un ardından, Türkiye’nin farklı 
şehirlerinde hizmete soktuğu merkezlerle 
büyümesini sürdüren otoplus, 11 bin met-
rekarelik yeni merkezini İstanbul Optimum 
AVM’de açarak ikinci el araç sektöründeki 
faaliyetlerine kesintisiz bir şekilde devam 
ediyor. 

İstanbul Anadolu yakasında Optimum 
AVM’de 11 bin metrekarelik alanda konum-
landırılan ve bir otopark katını kapsayan yeni 
otoplus alım ve satım merkezi, 400 arabalık 
bir kapasiteye sahip. Merkezi lokasyonuy-
la ikinci el araba almak isteyen tüketicilere 
ulaşım kolaylığı sağlayan merkezin günlük 
20 arabalık ekspertiz kapasitesi bulunuyor. 
Diğer merkezlerde olduğu gibi, Optimum 
AVM merkezindeki tüm arabalar, TSE onaylı 
ekspertiz raporlarıyla birlikte şeffaf bir şe-
kilde sergileniyor ve otoplus uzmanlarının 
danışmanlığında detaylı bir şekilde incele-
nebiliyor. 12 ay/20 bin km garantisinin yanı 
sıra güvenli ticaret aşamalarıyla müşterilerin 
alım ve satım sonrası yaşayabileceği muh-
temel problemlerin önüne geçilmesi amaç-
lanıyor. Müşteriler alım satımın yanı sıra 
takas imkanlarından da faydalanabiliyor ve 
dilerlerse 20 gün içerisinde ek masraf öde-
meden aldıkları arabayı iade edip ödemele-
rinin tamamını geri alabiliyorlar. Sigortadan 
finansmana, kapıda teslimata kadar araba 
alımına dair tüm hizmetler tek bir çatı altın-
da sunuluyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan letgo 
Araba Operasyonlarından Sorumlu Genel 
Müdürü Tuluy Noyan, “letgo ile dijitalde 
başlayan iş süreçlerimizin otoplus üzerin-
den fiziksel merkezlerle kesintisiz bir şekil-
de devam etmesi bize yepyeni tecrübeler 
katıyor, müşterilerimize de sanal ortamdan 
fiziksel ortama giden oldukça olumlu karşı-
lanan bir tecrübe yaşatma şansını verdi biz-
lere. Bu pozitif netice tesadüfen oluşmadı, 
ikinci el araba alım satım konusunda dijital 
platformumuzun bize öğrettiği en önem-
li husus, müşteri sancılarını ve ihtiyaçlarını 

doğru gözlemleyerek ihtiyaca yönelik nokta 
atışı çözümler sunabilmekti. Bu çerçevede 
bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede çok hızlı 
aksiyonlar alarak yeni merkezler açmayı sür-
dürdük. İkinci el araba sektörü hareketli ve 
dinamik bir pazar ve letgo olarak ülkemizin 
potansiyeline çok güveniyoruz. Bu sektörde 
müşterilerin yaşadığı sorunlara kalıcı çözüm 

getirmek ve sektörün standartlarını yük-
seltmek, bu pazarı tüm paydaşlarımızın 
desteğiyle büyütmek çok değerli. otoplus 
olarak araba alım satımında ve sonrasın-
da yaşanan sorunları kalıcı olarak çöz-
mek; bu süreci hiç olmadığı kadar kolay 
ve güvenli hale getirmek için çalışmaya 
devam edeceğiz.”
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NETWORK YENİLENEN MAĞAZA KONSEPTİ İLE İSTİNYEPARK’TA
NetWork, rafine ve yenilikçi mağazacılık anlayışı ile yenilediği İstinyePark mağazasında İlkbahar/Yaz 2022 Koleksiyonu-

nu moda tutkunları ile buluşturuyor. 

Gelişen ve yenilenen mağazacılık anla-
yışı ile müşterilerine en iyi hizmeti sun-
mayı hedefleyen NetWork, yaşam stilini 
tamamlayan koleksiyonlarını ve imza 
tasarımlarını 408m2 net alana sahip, ye-
nilenen İstinyePark mağazasına taşıyor. 
NetWork İstinyePark, özenli ve şık tasarı-
mı ile ferah, her detayı incelikle düşünül-
müş mağazacılık konseptini daha geniş 
kitlelerle buluşturuyor.

Kendine has stiliyle aydınlık ve doğal 
tonların hakimiyetindeki mimari tasarım, 
misafirleri doğallığın pozitif etkisiyle kar-
şılarken alışverişin ötesinde bir deneyim 
alanı sunuyor. Her sezon stili ve duruşuy-
la kendini belli eden, özgür yaşam tarzıy-
la dikkat çeken NetWork, mağazalarında 
da modernizm anlayışıyla yenileniyor. 
NetWork İstinyepark mağazası misafir-
lerine “yaşam alanı” hissi verirken ulaşı-
labilir lüks kavramına estetik bir yorum 
katıyor.

AY Marka Genel Müdürü Barış Tezmen, 
yeni nesil mağazacılık anlayışı kapsa-
mında gerçekleştirdikleri ilham verici 
projeler zincirini şu cümlelerle özetliyor: 
‘’Son yıllarda, her alanda olduğu gibi 
perakende ve pazarlama alanlarında da 
hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşandı. 
Müşterilerimizin de beklentileri ve  ya-
şam tarzları değişti.Biz NetWork olarak 
bu değişime mağazalarımız ve hizmet 
anlayışımız ile hızlıca uyum sağladık. İlk 
olarak Zorlu Center NetWork’te haya-
ta geçirdiğimiz ve sonrasında Cevahir 
NetWork ile devam ettiğimiz yenilenen 
mağaza konseptimiz büyük beğeni top-
ladı. Bu başarılı dönüşüme bugün İstin-
yePark NetWork mağazamız ile devam 
ediyoruz. Ferah ve modern bir ortamda 
müşterilerimize alışverişin ötesinde bir 
mağazacılık deneyimi yaşatmayı hedef-
liyoruz. Zaman içinde bu yenilikçi tasarı-
mı tüm mağazalarımıza taşıyacağız. Her 
geçen yıl hem kadın hem erkek giyimde 
büyüyen ve Türkiye’nin öncü perakende 
markalarından biri olan NetWork marka-
mız için güçlü ve yenilikçi adımlar atma-
ya devam edeceğiz.”

NetWork’ün hayal eden, hayatı dolu 
dolu yaşayanlardan ilham aldığı yeni 
koleksiyon hikayesi “Hotel NetWork”ü 
keşfetmek ve yepyeni bir alışveriş dene-
yimi yaşamak için İstinyePark NetWork 
mağazasına davetlisiniz.



www.obidevdukkan.com
Kasaplar Mah. 11004 Sk. 4/B - Altıeylül / BALIKESİR 
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MİGROS BİR YILDA 247 TON PLASTİK AZALTTI
Migros Poşetsiz Alışveriş ile Hem Doğaya Hem Müşterilerine Kazandırıyor

Migros’un plastik poşet kullanımını azaltarak doğaya katkı amacıyla hayata geçirdiği #PoşetsizAlışve-
rişHareketi ile işlem başına poşet kullanımında ilave yüzde 10’a yakın azaltım sağlandı. Migros, Poşetsiz 

Alışveriş Hareketi’ne katılan müşterilerine teşekkür etmek üzere, bugüne kadar diktiği yarım milyon 
ağaca ek olarak Ege Orman Vakfı aracılığıyla Manisa Yunt Dağı’na 10 bin fidan daha dikti. Aynı 

zamanda Migros, İş Dünyası Plastik Girişimi taahhüdü kapsamında son bir yılda plastik kullanımında 
247 tonluk bir azaltım gerçekleştirdi. Poşetsiz Alışveriş Hareketi, doğaya katkının yanı sıra müşterilerine 
de kazandırarak devam ediyor. Migros müşterileri, 17 Haziran tarihine kadar Migros ve Macrocenter 
mağazalarından, Money Kart ile poşetsiz yaptıkları her 50 TL ve katlarındaki alışveriş için çekiliş hakkı 

kazanacak.

Migros, plastik kullanımının azaltılması 
hedefiyle 2021 yılında başlattığı Poşetsiz 
Alışveriş Hareketi’nin ilk aşamasında, müş-
terilerinin desteğiyle, işlem başına poşet 
kullanımını yaklaşık ilave yüzde 10 oranın-
da azalttı. Bugüne kadar Ege Orman Vakfı 
aracılığıyla yarım milyon ağaç diken Migros, 
müşterilerinin poşet kullanmama konusun-
daki hassasiyetine teşekkür etmek üzere 
Manisa Yunt Dağı’na da 10 bin fidan daha 
dikti. 

17 Mart itibariyle ikinci aşamaya geçen Po-
şetsiz Alışveriş Hareketi, plastik poşet kul-
lanımını azaltarak doğaya katkı sağlayan 
müşterilere de kazandıracak.  Money Kart 
sahipleri, 17 Haziran tarihine kadar Migros 
ve Macrocenter mağazalarından, muaf 
ürünler hariç poşet almadan yaptıkları her 

50 TL ve katlarındaki alışveriş için çekiliş 
hakkı kazanacak. Çekiliş sonucunda 3 kişi 
iPhone 13 telefon, 200 kişi 500 TL değerin-
de alışveriş fırsatı yakalayacak. Kapsamdan 
muaf olan ürünler ve diğer tüm detaylara 
money.com.tr adresinden ulaşılabilir. 

Özgün markalı gıda dışı ürün ambalajla-
rında %25 oranında geri dönüştürülmüş 
plastik kullanılıyor

İş Dünyası Plastik Girişimi taahhüdünün im-
zacıları arasında olan Migros, son bir yılda 
plastik kullanımında 247 tonluk bir azaltım 
sağladı. 

Özgün markalı ürünlerinin ambalaj içerik 
ve geri dönüşüm oranlarını kademeli ola-
rak iyileştirilmesi yönünde de güçlü adımlar 

atıyor. Migros, gıda dışı ürün ambalajların-
da yüzde 25 oranında geri dönüştürülmüş 
plastik (r-PET) kullanıyor. 

Migros, tedarikçilerini de gerçekleştirdiği 
sevkiyatlarda ambalajlarını çok kullanımlı 
modele dönüştürülmeleri için teşvik ediyor. 
Dağıtım merkezi sevkiyatları, katlanabilen 
ve yeniden kullanılabilen konteyner kasa-
larda geçekleştiriliyor. Migros mağazaları 
ve genel merkezlerinde de plastik atıkların 
azaltılması için kesintisiz şekilde iyileştirme 
çalışmaları yürütülüyor. 

Migros ayrıca, MİGET’te hayata geçirdiği 
yeni yatırımlarla paketli ette yıllık üretim 
kapasitesini yüzde 66 artırırken, kullanılan 
plastik malzemenin yüzde 25 oranında azal-
tılmasını sağladı.



MİGROS BİR YILDA 247 TON PLASTİK AZALTTI
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GAGGENAU İZMİR’DEKİ İLK KONSEPT MAĞAZASINI 
İSTİNYE PARK’TA AÇTI 

1683’ten bu yana titiz bir el işçiliği ile fark 
yaratan lüks mutfak aletleri markası Gagge-
nau, 160 metrekarelik yeni mağazasını İzmir 
Balçova’daki İstinye Park’ta açtı.  

Sahne konseptiyle farkı yaşayın

Gaggenau’nun İzmir’deki ilk tematik mağa-
zası davetlilerin kendilerini özel hissetmeleri 
adına ‘Sahne’ konseptinde tasarlandı. Live 
cooking etkinlikleri esnasında vitrin önün-
deki perdeler iniyor ve aydınlatma sunum 
konseptine dönüşüyor. 12 kişilik özel uzun 

masada konuklar ağırlanıyor ve sekiz ki-
şilik pişirme barı ile gurme lezzetler uz-
man şeflerin elinde sanata dönüşüyor. 
Etkinlikler dışında Gaggenau ürünlerinin 
sergilendiği mağaza konseptine geri dö-
nülüyor.
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ÇIRAĞAN SARAYI BAHÇELERİNDE LÜKS PİKNİK SEZONU BAŞLIYOR

Çırağan Sarayı’nın yemyeşil bahçelerinde 
Boğaz’ın hemen yanı başında ‘Lüks Piknik 
Deneyimi’ şehrin en renkli, keyifli ve bir o 
kadar da ihtişamlı piknik buluşmalarına ev 
sahipliği yapmaya devam ediyor. 

Yemyeşil saray bahçelerinde, Boğaz’ın he-
men yanı başında rengarenk bir konsept 
ile sunulan lüks piknik deneyimi açık ha-
vada olmanın tadını sevdikleriyle birlikte 
çıkarmak isteyenlere özel sunuluyor. Enfes 
saray lezzetleri ve içecekleriyle dolup taşan 

bir sofra, Çırağan Sarayı ekibinin benzersiz 
hizmet kalitesi ile bu lüks piknik deneyimi 
özel kutlamalar, doğum günleri, aile buluş-
maları gibi etkinlikler için öne çıkıyor. Piknik 
menüsünde birbirinden enfes saray lezzeti 
iştahları kabartıyor. Leziz peynir çeşitleri, Çı-
rağan Sarayı fırınlarından çıkan taptaze ek-
mekler, et ve deniz mahsullü salatalar, çeşit 
çeşit sandviçler, sebze ve meze çeşitleri gibi 
sıcak ve soğuk aperatifler, damakları şen-
lendirecek birbirinden özel el yapımı tatlılar 
Boğaz’a karşı tadılmanın keyfini sunuyor. 
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GURME CARREFOURSA, ÇAMLIYAKA’DA!

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki 
CarrefourSA, doğru ürünü doğru hizmet ve 
fiyat politikasıyla market ağını genişletmeye 
devam ediyor. 2022 yılına yeni hedeflerle 
giren şirket, son olarak Çamlıyaka Gurme 
CarrefourSA mağazasını hizmete açtı. 

Açılış, CarrefourSA Satış Genel Müdür Yar-
dımcısı Şenol Arpacı, Yatırım, Bayilik, Satın 
alma Genel Müdür Yardımcısı Bulut Ba-
tum’un katılımıyla gerçekleşti.

Dünya Mutfağına Dayalı Lezzet Deneyi-
mi

800 metrekare alanda konumlanan mağa-
za, 25 bine yakın ürün çeşidi ve 22 kişilik 
ekibiyle en özel lezzetlerini müşterileriyle 
buluşturmaya hazırlanıyor. Tasarımı, ürün 
çeşitliliği ve ferah alışveriş ortamıyla öne çı-
kan Gurme marketleri dünya mutfağının en 

özel gurme lezzetlerinin yanı sıra, Yaş seb-
ze – meyve balık ve deniz mahsulleri, suşi, 
kasap ürünleri, meze ve yöresel peynirler, 
füme et çeşitleri, organik, glütensiz veya 
diyabetik ürünler, pasta ve ekmek çeşitleri, 
taze sıkılmış meyve suyu ve zengin mah-
zeni ile müşterilerine çok özel bir alışveriş 
deneyimi sunuyor.

Alo Sipariş hizmeti ile bölgesindeki ev-
lere ücretsiz servis imkanı da tanıyan 
mağaza, alışverişini tamamlayan müşte-
riler için ücretsiz kasa arkası hizmeti de 
sağlıyor. 

Adres: Merkez Mahallesi Çavuşbaşı Cad-
desi No:84 Çekmeköy
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Toyzz Shop’un Kıbrıs’taki
5. mağazası, Lefkoşa
Taşkınköy’de kapılarını açtı.

TOYZZ SHOP KIBRIS’TA
BÜYÜYOR

Türkiye’nin lider oyuncak marka-
sı Toyzz Shop, ardı ardına açtığı 
mağazalara bir yenisini daha ekle-
di. Yurt içi ve yurt dışı olmak üze-
re, toplamda 250’yi aşkın mağaza 
sayısına ulaşan Toyzz Shop, yeni 
mağazasını Lefkoşa’da çocuklarla 
buluşturdu. “Oyun oynamak her-
kesin hakkı” diyen Toyzz Shop, 192 
metrekarelik yeni mazağasında, her 
çocuğun zevkine ve beklentisine 
uygun, yüzlerce çeşit ürün ve uy-
gun fiyat seçeneği sunuyor. 

Lefkoşa’daki 3. mağazasını Taşkın-
köy’de açan Toyzz Shop’un Kıb-
rıs’taki diğer mağazaları, Derebeo-
yu Avenue AVM, Gazimağusa City 
Mall, Lefkoşa Erülkü ve Girne Mete 
Adanır Caddelerinde bulunuyor. 

20 yıldan uzun süredir oyuncak 
perakende sektörünün en büyük 
oyuncusu olarak pazara yön veren 
Toyzz Shop, yıl içinde açacağı yeni 
mağazalarla Türkiye’de ve yurt dı-
şında yaygınlığını artırmayı hedef-
liyor. 

 MCDONALD’S TÜRKİYE, BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR ZONGULDAK’TA 
İLK RESTORANINI AÇTI
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 MCDONALD’S TÜRKİYE, BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR ZONGULDAK’TA 
İLK RESTORANINI AÇTI

 
Türkiye’de 36 yıldır hizmet veren McDonald’s, ülkenin farklı bölgelerinde hız kesmeden açtığı restoranlarla lezzet ağını genişlet-
meye devam ediyor.  Zonguldak’taki ilk restoranının kapılarını 20 Nisan tarihinde açan McDonald’s Türkiye, birbirinden lezzetli 

ve kaliteli ürünlerini lezzet tutkunlarıyla buluşturdu.

Türkiye’deki yolculuğuna 1986 yılında Tak-
sim’deki restoranı ile başlayan McDonald’s, 
uygun fiyatlı ürünlerini ülke çapındaki lezzet 
tutkunlarıyla buluşturmaya devam ediyor. 
36 yıldır Türkiye’yi lezzetli, kaliteli ve do-
yurucu ürünleriyle buluşturan McDonald’s 
Türkiye’nin Zonguldak’taki ilk, Türkiye’deki 
244’üncü restoranı 20 Nisan tarihinde dü-
zenlenen açılışla hizmete açıldı.

Yeni restoran açılışlarıyla lokasyon ağını ge-
nişletmeye devam eden McDonald’s Türki-
ye’nin Zonguldak’taki ilk restoranı 600 m² 
alanı ve 35 çalışanıyla misafirlerini ağırla-
yacak. Online sipariş ve McCafé hizmeti de 
yeni restoran tarafından verilecek.

Zonguldak’taki ilk McDonald’s restoranın 
açılış mutluluğunu ekibiyle birlikte yaşayan 

McDonald’s Türkiye Ceo’su Oğuz Uçanlar 
etkinlikte şunları söyledi: “Her geçen gün 
genişleyen hizmet ağımızla milyonlarca 
lezzetsevere ulaşmanın mutluluğunu ya-
şıyoruz. Önceliğimiz nitelikli bir büyüme 
sağlayabilmek. Zonguldak’taki yeni resto-
ranımıza birlikte birbirinden lezzetli menü-
lerimizi, içeceklerimizi, atıştırmalıklarımızı, 
dondurmalarımızı ve kahvelerimizi misa-
firlerimizle buluşturduğumuz için oldukça 
heyecanlıyız.”

McDonald’s Türkiye Zonguldak Restoran 
Adres: Demirpark AVM İncivez Mahallesi 
Milli Egemenlik Caddesi No:120 Zonguldak 
/ Merkez
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TÜKETİCİMİZE ODAKLANDIK EN HIZLI BÜYÜYEN OLDUK
Avrupa’nın açık ara lideri ve Türkiye’nin en çok tercih edilen teknoloji perakendecisi MediaMarkt, 2021’i her 

kategoride rekor büyümelerle tamamladı. MediaMarktSaturn Perakende Grubu COO’su ve MediaMarkt Türkiye 
CEO’su Yenal Gökyıldırım, “MediaMarkt Türkiye olarak hem pazardan hem de rakiplerimizden daha hızlı büyü-

dük. 2022 mali yılımız itibarıyla içinde bulunduğumuz Türkiye Tüketici Elektroniği Pazarı yüzde 40 büyürken biz hem 
pazardan hem de rakiplerimizden daha fazla büyüme kaydettik. Bu başarılı performans ile sadece kendi paza-
rımızda değil, MediaMarkt dünyası içinde de en yüksek büyüme performansı sergileyen ülke olduk. Bunu tüke-
ticimiz, çalışanlarımız ve iş ortaklarımız ile birlikte başardık. MediaMarkt’ı tercih eden herkese gönülden teşekkür 

ediyoruz” dedi. 

Türkiye’nin en geniş mağaza metrekaresine 
sahip teknoloji perakendecisi MediaMarkt, 
2021’i her kategoride rekor büyümelerle ta-
mamladı. Hem pazardan hem de rakiplerin-
den daha hızlı büyüyen marka, MediaMarkt 
Grubu içerisinde de en yüksek büyüme per-
formansı gerçekleştiren ülke oldu. 

Birlikte başardık

MediaMarktSaturn Perakende Grubu CO-
O’su ve MediaMarkt Türkiye CEO’su Yenal 
Gökyıldırım, “Tüketici elektroniği pazarı yüz-

de 40 büyürken biz hem pazardan hem de 
rakiplerimizden daha fazla büyüme kaydet-
tik. Bunu çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve 
tüketicimizle birlikte başardık. MediaMarkt’ı 
tercih eden ve bize bu gururu yaşatan her-
kese teşekkür ediyoruz” diye konuştu. 

Yatırımlarımıza son sürat devam ediyo-
ruz, istihdama katkı sağlıyoruz

2022 yılında da hem online hem de fiziki 
pazarda payı ve satışları artırıp, yatırımlara 
da hız kesmeden devam edeceklerini dile 

getiren Gökyıldırım, “Bunu uzmanlığımız, 
markamızın gücü, tüketici odaklı yaklaşımı-
mız ve çok kanallı stratejimiz ile yapacağız” 
dedi. Özellikle pandemide talebin patladığı 
online alışverişlerde, müşterilerin tüm ihti-
yaçlarını karşılamaya yöneldiklerini Gökyıl-
dırım, online kanala odaklanmanın yanı sıra 
fiziki mağaza yatırımlarından da vazgeçme-
diklerini vurguladı. Gökyıldırım, “Tüketicimi-
zin ürünü deneyimleyerek satın alma alış-
kanlığından vazgeçeceğini düşünmüyoruz. 
Dolayısıyla online yatırımlarımızın yanı sıra, 
mağaza yatırımlarımıza da hiç ara vermiyo-
ruz.  Gerek yeni mağaza açılışı gerekse var 
olan mağazalarımızın yenilenmesine devam 
edeceğiz. 2023 yılı sonuna kadar toplamda 
100 mağaza sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. 
Tüm bu büyümemizle, MediaMarkt bün-
yesinde 2023 yılına kadar 500 kişiye daha 
iş fırsatı yaratacağız. Bu şekilde ülkemizin 
genç istihdamına da ciddi bir katkı sağla-
manın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

Zorlu AVM’deki mağazamız en yeni de-
neyim mağazamız olacak

Özellikle teknoloji alışverişlerinde deneyim 
mağazalarının önemine dikkat çeken Gök-
yıldırım, Zorlu AVM’de açtıkları 88’inci ma-
ğaza vesilesiyle bu konudaki vizyonlarının 
tekrar altını çizdi. Gökyıldırım şöyle devam 
etti: “Mağazalarımız bizim uzmanlığımızı 
tüketicilerimizle buluşturduğumuz, ürün 
çeşitliliğimizi gözler önüne serdiğimiz, satış 
öncesi, sırası ve sonrası hizmetlerimizle tü-
keticimizle bağ kurduğumuz yerler. Media-
Markt olarak hayatımızın her alanına giren 
teknolojiyi, tüketicilerimize tüm kanalları-
mızdan en iyi deneyimi sunarak ulaştırmak, 
müşterilerimize en iyi hizmeti vermek ve 
ihtiyacı olan ürüne en hızlı şekilde cevap 
vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. “Hiz-
mette Fark Yaratan” modelimizle ana oda-
ğımıza her zaman insanı koyuyoruz. Tek-
nolojiyi iyi kullanan ‘uzman’ insan kaynağı 
ile perakendecilikte fark yaratıp, nitelikli iş-
gücüyle sektöre katkıda bulunmaya devam 
edeceğiz.” 

Yenal GökyıldırımYenal Gökyıldırım
MediaMarktSaturn Perakende Grubu COO’su ve MediaMarktSaturn Perakende Grubu COO’su ve 
MediaMarkt Türkiye CEO’su MediaMarkt Türkiye CEO’su 
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Yenal Gökyıldırım artık 12 ülkeden sorumlu
Bu yıl eklenen 3 yeni ülkeyle toplamda 12 
ülkenin sorumluluğunu üstlendiğini dile 
getiren Yenal Gökyıldırım, “Türkiye’nin 
yanı sıra Belçika, Hollanda, İspanya, İsveç, 
İtalya, Lüksemburg, Polonya, Portekiz’den 
sorumluydum. 2021’de yönettiğim ülkeler 
arasına İsviçre, Avusturya ve Macaristan da 
eklendi. Yönetilen bu 12 ülke toplamda 10 
milyar Euro’nun üzerinde bir büyüklüğü ve 
30 binin üzerinde bir istihdamı ifade ediyor. 
Grubumuz içinde Türkiye hem mağazalarda 
hem de onlineda sürekli olarak yüksek müş-
teri talebine sahip olan ve satışları artıran ilk 
üç pazardan biri. Bu geçen yıl da böyleydi. 
Bu yıl da benzer performansla yine gurubun 
en parlak ülkelerinden biri olacağımızdan 
şüphemiz yok” diye konuştu. 

Her 4 müşteriden 3’ü birden fazla kanal 
kullanıyor

Pandemide önemi bir kez daha anlaşılan 
online kanala ise yatırıma devam edecekle-
rinin altını çizen Gökyıldırım, şunları söyledi: 
“E-ticaret ve tüm kanalların birbirine ke-
sintisiz deneyim kalitesi ile bağlandığı çok 
kanallı yapımız sayesinde tüketici alışveriş 
davranışlarıyla ilgili ciddi bir data elde edi-
yoruz. Örneğin, pandemide sadece mağa-
zadan alışveriş yapma oranı yüzde 20 azaldı. 
Buna karşın çoklu kanaldan alışveriş yapma 
oranı yüzde 200, yalnız online’dan alışveriş 
yapanların oranı ise yüzde 308 arttı. Artık her 
4 müşterimizden 3’ü alışveriş yolculukları sı-
rasında birden fazla kanal kullanıyor. Online 
kanallarımızdan geçen ticaretin yüzde 73’ü 
çoklu kanaldan geliyor. Bunun içinde onli-
nedan satın alıp mağazadan teslim alma, 
mağazadan sipariş verip online üzerinden 
evine gönderme veya çağrı merkezinden 
satın alma gibi birçok farklı kanal ve olanak 
var. Çoklu kanal içinde de en büyük hareketi 
onlinedan alışveriş yapıp mağazadan teslim 
almaya giden müşteri segmentimizde gör-
dük. Aynı şekilde hem mağaza hem de on-
line kanaldaki büyümemizi sürdürdük. Mali 
yılımızın başından bugüne kadar toplam sa-
tışlarımız yüzde 61 dijital satışlarımız yüzde 
47 büyüdü.” 

Hem online hem de offline kanallarımız-
da toplam 228 milyon ziyaretçi ağırladık

Online ve offline mağazalarla önemli bir ba-
şarı yakalayarak toplam 228 milyon ziyaret-
çi sayısına ulaştıklarını belirten Gökyıldırım, 
“Tüketicilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda 
dizayn ettiğimiz fırsatlarımızı sürdüreceğiz 
ve kampanyalarımızı da bu trend doğrultu-
sunda tasarlayacağız. Tüketicinin talep etti-
ği her noktada olacağız. Uzman ve güvenilir 
marka söylemimizle tüketicinin en çok ter-
cih ettiği tüketici elektroniği markası olmayı 
sürdüreceğiz” dedi. 

Sürdürülebilirlik ana odak noktalarımızdan 
Avrupa’nın açık ara 1 numaralı elektronik 
perakendecisi olarak sürdürülebilirliğin ana 
odaklarından biri olduğunu dile getiren Ye-
nal Gökyıldırım, “Toplum ve çevre için so-
rumluluklarımızın farkındayız. MediaMarkt 
ile ‘daha iyiye’ adını verdiğimiz sürdürüle-
bilirlik stratejimizi de iki ana başlık altında 
yürütüyoruz: Çevresel Sürdürülebilirlik ve 
Sürdürülebilir İş Modeli yaratmak” diye ko-
nuştu. 

Çevresel Sürdürülebilirlik konusunda çatı 
şirketleri Ceconomy’nin aldığı karar çerçe-
vesinde 2023'ten itibaren MediaMarkt’ta 
her yerde yenilenebilir enerjilerden elde 
edilen elektriği kullanarak CO2 ayak izini 
önemli ölçüde azaltacaklarına dikkati çeken 
Gökyıldırım, ambalaj atıklarını büyük ölçü-
de azaltacaklarını ve döngüsel ekonomiye 
giderek daha fazla ürünle dahil olacaklarını 
kaydetti Gökyıldırım şöyle devam etti “Sür-
dürülebilir bir iş modeli yaratmak konusun-
daki ana odağımız ise kadınlar için tercih 
edilen bir iş yeri olmak, kadın çalışanların 
kariyer gelişimlerini desteklemek ve çeşitli-
liği kültüre dönüştürmek. Bu vizyon ışığında 
hayata geçirdiğimiz Kadının Hikayesi Yarı-
nın Hikayesi projemizle; Satış Takım Lideri 
oranımız yüzde 20’den 29’a, Müşteri Dene-
yimi Yöneticisi oranımız ise 13’ten 33’e, Sa-
tış departmanlarındaki işe alımlarda ise ora-
nımız yüzde 29’dan 36’ya yükseldi. Bugün 
bize gelen CV’lerde ise kadınların oranı, er-
keklerden daha fazla. Genele baktığımızda 
kadın istihdamında Türkiye ortalamasının 
üzerindeyiz. Bu yıl kadın çalışan sayısında 
hedefimiz yüzde 40. Dahası önümüzdeki 4 
yıl içerisinde bu oranı yüzde 50’ye çıkarma-
yı planlıyoruz. Bu çalışmalarımız hem Ge-

nel Müdürlüğümüzü kapsıyor hem de ülke 
genelinde tüm mağazalarımızı. Dolayısıyla 
MediaMarkt olarak pozisyon farkı gözet-
meksizin tüm açık ilanlarımıza başvuru bek-
liyoruz.”

KUTU…KUTU

Rakamlarla MediaMarkt 2021

-Online ve offline’da 228 milyon ziyaretçiye 
ulaşıldı

-Pazar yüzde 40 büyüdü, MediaMarkt ise 
hem pazardan hem de rakiplerinden daha 
çok büyüdü

-Türkiye MediaMarktSaturn Grubu’nun en 
yüksek büyüme performansı sağlayan ülke-
si oldu

-Ciro içerisinde dijitalin payı yüzde grupta 
%32.5 olarak gerçekleşti.

-3 yeni şehre girdi
-MediaMarkt’ın 4 müşterisinden 3’ünün 
yolu online’dan geçiyor

Rakamlarla 2022 Hedefleri

-Türkiye nüfusunun 3 katı ziyaretçi sayısı

-İstihdam içerisindeki kadın çalışan oranı 
hedefi yüzde 40

-2023 sonuna kadar toplam mağaza sayısı 
100’u bulacak

-Bu mağazalarla 500 kişi daha istihdam edi-
lecek
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Özel 
Röportaj

Zbarz’ın kuruluş sürecini ve genel motto-
sunu anlatır mısınız?

Global trendleri takip ederken;  hem lezzetli, 
hem sağlıklı, aynı zamanda vücuda destek 
olan ve enerjimizi arttıran, yoğun tempo 
içerisinde çok zaman ayırmadan tüketebi-
leceğimiz bir ürüne ihtiyacımız olduğunu 
düşünerek, Zbarz çeşitlerini ortaya çıkardık. 
Zbarz olarak çocuklarımıza temiz bir gele-
cek bırakmak için yola çıktık. Bu sebeple is-
rafın önüne geçmek ve daha az atık ortaya 
çıkarmak ana hedeflerimizdendir.

Türkiye’de sağlıklı atıştırmalık pazarının 
büyüklüğü hakkında bilgi verebilir misi-
niz?

Son yıllarda sağlıklı atıştırmalık pazarı ciddi 
büyüme gösterdi. Türkiye bu konuda biraz 
geriden gelse de her geçen gün pazar bü-
yüklüğü artmakta. Diğer ürünlerle kıyasladı-
ğımızda bu pazar oranın %1 civarında oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Ama her geçen sene bu 
pazar bir önceki seneye göre %10 büyüme 
göstermekte. Özellikle pandemi ile baş-
layan süreçte sağlıklı atıştırmalıklara olan 
talebin artmasıyla pazar büyüme yönünde 

hızlı bir ivme kazandı.

2021 yılı Zbarz için nasıl nasıl geçti?

Zbarz olarak 2020 yılında sağlıklı atıştırmalık 
pazarına dahil olduk. 2021 yılı itibariyle top-
lamda 1000 satış noktasına ulaşmış bulun-
maktayız. Kısa bir zamanda büyük bir ivme 
kaydederek 2021 yılında yüzde 20 büyüdük. 
Şuanda Türkiye’nin dört bir noktasına fizik-
sel ve online mağazalarımızla ürünlerimizi 
ulaştırıyoruz.

Zbarz’ın faaliyet gösterdiği sağlıklı atış-
tırmalık sektöründeki çalışmalarından 
bahsederek, portföyünde bulunan ürün-
ler hakkında bilgi verir misiniz?

Global trendleri takip ederken;  hem lezzetli, 
hem sağlıklı, aynı zamanda vücuda destek 
olan ve enerjimizi arttıran, yoğun tempo 
içerisinde çok zaman ayırmadan tüketebi-
leceğimiz bir ürüne ihtiyacımız olduğunu 
düşünerek, Zbarz çeşitlerini ortaya çıkardık. 
Zbarz, Slim Portakal ve Elma, Active Espres-
so ve Damla Sakızı, Power, Chill Fesleğen ve 
Kırmızı Biber olmak üzere 7 çeşit ürünüyle 
sektörde faaliyet gösteriyor.

Ar-Ge sürecinizden bahseder misiniz?

Öncelikle Zbarz olarak Ar-Ge ‘ye çok önem 
verdiğimizi belirtmek isteriz. Biz ürünlerimi-
zi oluştururken uzun bir Ar-Ge sürecinden 
geçiriyoruz. Sadece ürünün tadı değil, ta-
zeliğini uzun süre koruması, kullandığımız 
hammaddelerin birbiri içindeki uyumu ve 
birbirlerini olumsuz etkilememesine dikkat 
ediyoruz. Hatta bir adım öne giderek birbir-
lerinin faydalı özelliklerini ortaya çıkaracak 
hammaddeleri aynı ürün içerisinde kullanı-
yoruz.

Ar-Ge çalışmalarımızda dünyayı takip edip, 
ihtiyaçlara göre ürün çıkarıyoruz. Üretti-
ğimiz ürünler bu felsefe ile oluşturuldu ve 
yeni ürünlerimizin çalışmalarında ise bu fel-
sefe ile hareket ediyoruz.

2022 yılında ihracat çalışmalarınız öze-
linde öne çıkan ülke ve pazarlar hangi-
leridir?

2020 yılında pazara girdiğimiz için önceliği-
miz Türkiye’de markamızın sorunsuz şekilde 
oluşturmak ve istediğimiz mağaza sayısına 
ulaşmaktı. 2 yıl gibi kısa bir sürede istedi-
ğimiz satış kanallarına ürünlerimizin satışını 
sunmaya başladık. 2022 yılından öncelikli 
hedefimiz, ihracat. Dubai’ye yakın zaman-
da ihracata başlayacağız. Ayrıca Almanya, 
İtalya, İsrail ve Hollanda ile görüşmelerimiz 
devam ediyor.

Sağlıklı atıştırmalık pazarının gelişmesi 
için nelerin yapılması gerekiyor?

Sektörün gelişmesi için marketing yatırım-
larının artırılarak ürünlerin tanıtılması ge-
rekmektedir. Ayrıca devlet tarafından sağ-
lıklı beslemenin desteklenip okullarda buna 
yönelik eğitimler verilmeli ve sosyal projeler 
düzenlenmelidir.

Ebrul GülkanEbrul Gülkan
Zbarz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zbarz Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
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Etiket okuma konusunda tüketicilere 
hangi uyarılarda bulunmak gerekir?

Etiket okumak için öncelikle içeriklere, son-
ra besin öğeleri tablosuna bakmak gerekir. 
Besin öğeleri tablosunda ise sadece enerji 
değerlerine, şeker ve yağ oranına bakılma-
malı. İçerikte bulunan şekerin veya yağın 
nereden geldiğine bakılmalıdır. İlave şeker-
den mi, yoksa meyveden mi, yağ sağlıklı yağ 
mı, ilave yağ mı diye bakılmalı. Ayrıca ürün 
içerisinde protein ve lif oranına da bakılma-
lıdır.

Fonksiyonel atıştırmalık nedir?

Fonksiyonel gıdayı ya da atıştırmalığı, nor-
mal gıdanın ötesinde, vücuda destek olan, 
hastalıkların oluşmasını önlemede ya da 
bazı hastalıkları tedavi etmede yardımcı 
olan gıdalar olarak adlandırabiliriz.

Biz de ürünlerimizi oluştururken fonksiyonel 
olmasına özen gösterdik. Bu sebeple bazı 
bitkilerle ürünlerimizi birleştirdik.

Mesela Slim serisinde guarana ve yeşil çayı 
kullandık. Guaranın enerji vermesinin öte-
sinde bilişsel hafızayı güçlendirme, karaci-
ğer detoksu, metabolizma hızlandırma gibi 
faydaları da var.

Burada da şeker nereden geliyor ona bak-
mak gerekir. İlave şeker mi, yoksa meyve-
den gelen ya da doğal olarak içeren şeker 
mi?  Normalde 2000 kcal bir diyet, en fazla 
90 gr şeker içermelidir.  Bu oranı geçme-
yecek şekilde günlük şeker tüketimimiz ol-
malıdır. Tabii burada unutmamak gerekir ki 
yediğimiz her ürün doğal olarak şeker içer-
mektedir.
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CCI ‘SORUMLULUK ALIYOR’
COCA-COLA İÇECEK 2030 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TAAHHÜTLERİNİ AÇIKLADI

Coca-Cola İçecek (CCI), 2030 için sürdürülebilirlik taahhütlerini 22 Nisan Yeryüzü Günü’nde kamuoyuna duyurdu. 
CCI 2030 yılına kadar; tüm ambalajlarında en az %50 geri dönüştürülmüş plastik kullanmak, ambalaj toplama 
sistemleri kurmak, su verimliliğini %20 artırmak, su geri kazanımı projeleri, tesislerinde %100 yenilenebilir elektriğe 

geçmek, karbon emisyonlarını %13 azaltmak, İnsan Hakları Politikası’na %100 uyum, işte toplumsal cinsiyet eşitliği-
ni sağlamak amacıyla kadın istihdamını artırmak ve sürdürülebilir kalkınma programları ile 3,5 milyon kişiye ulaş-

mak için harekete geçti. 

Burak BaşarırBurak Başarır
Coca-Cola CEO'suCoca-Cola CEO'su
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Faaliyet gösterdiği 11 ülkede, 10 bin çalı-
şanı ve 100 bine yakın kişiden oluşan dev 
ekosistemiyle 430 milyonluk bir nüfusa hiz-
met sunan Coca-Cola İçecek (CCI), 22 Nisan 
Yeryüzü Günü’nde gelecek için taşıdığı so-
rumluluğu 2030 Sürdürülebilirlik Taahhüt-
leri ile ortaya koydu. Yol haritasını çevresel 
konularda ambalaj, su ve iklim değişikliği; 
sosyal konularda ise insan hakları, çeşitlilik 
ve kapsayıcılıkla toplumsal yatırımlar olmak 
üzere altı ana başlığa odaklayan CCI, hayata 
geçirmeyi taahhüt ettiği çalışmaları 9 mad-
dede topladı. 

“Sorumluluk alıyoruz”

CCI’ın 20 yıl önce yayınladığı ilk çevre poli-
tikası ile sürdürülebilirlik yolculuğuna baş-
ladığını hatırlatan CEO Burak Başarır, “Çalı-
şanlarımız, toplumumuz, tüketicilerimiz ve 
müşterilerimiz için her gün daha fazla değer 
yaratmaya gayret ediyoruz. Önemli başarı-
lara imza attık ama daha yapacak çok işimiz 
olduğunun da farkındayız. Şimdi çok önemli 
bir adım daha atıyoruz ve 2030 yılı için yeni 
taahhütler eşliğinde yine sorumluluk alıyo-
ruz” diye konuştu. 

Başarır sözlerine şöyle devam etti: “Global 
bir şirket olarak sorumluluğumuzun far-
kındayız. Bugüne kadar CCI’ın sosyal, çev-
resel ve finansal performansını şeffaflık ve 
hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde pay-
daşlarımızla paylaşmaya her zaman özen 
gösterdik. Hedeflerimize ulaşmanın sürdü-
rülebilirliğin iş stratejimize tam anlamıyla 
entegrasyonuyla mümkün olduğunu biliyo-
ruz. O nedenle sürdürülebilirlik inisiyatifle-
rimizi proje olarak değil, iş yapış biçimimizi 
değiştirmek olarak algılıyoruz. Bu çerçevede 
‘Ambalaj, Su, İklim Değişikliği, İnsan Hakları, 
Çeşitlilik ve Kapsayıcılık ile Toplumsal Ya-
tırımlar’ başlıkları altındaki taahhütlerimizi 
paylaşmaktan onur duyuyoruz.”

Coca-Cola İçecek’in 2030 Sürdürülebilir-
lik Taahhütleri şöyle: 

Taahhüt #1: 2030 yılına kadar ambalajları-
mızın %100'ünü geri dönüştürülebilir yap-
maya devam etmek ve en az %50 oranında 
geri dönüştürülmüş plastik kullanmak.

Taahhüt #2: Türkiye, Pakistan ve Kazakis-
tan’da piyasaya sürdüğümüz ambalajları 
toplamak ve geri dönüştürmek, diğer ülke-
lerde ambalaj toplama programlarına öncü-
lük etmek ve farkındalık yaratmak.

Taahhüt #3: 2030’a kadar su verimliliğini 
%20 artırmak (Baz Yıl: 2020).

Taahhüt #4: Su nötrlüğünü hedeflemek ve 
su sıkıntısı olan bölgelerde toplum projeleri 
aracılığıyla su güvenliğini sağlamak.

Taahhüt #5: Tesislerimizi %100 yenilenebilir 
elektrikle çalıştırmak ve karbon nötr üreti-
me geçmek.

Taahhüt #6: 2030’a kadar iş hacmimizi bü-
yütürken değer zincirimiz boyunca mutlak 
karbon emisyonlarımızı %13, litre ürün ba-
şına emisyonlarımızı %50 azaltmak (Baz Yıl: 
2015).

Taahhüt #7: CCI bayilerinin ve öncelikli te-
darikçilerinin CCI İnsan Hakları Politikası’na 
%100 uyumlu olmaları için gerekli mekaniz-

maları oluşturmak.

Taahhüt #8: 2030 yılına kadar yeni işe alı-
nan kişilerin %35'inin, yönetici pozisyonla-
rının %40’ının ve icra komitesi üyelerinin 
%50’sinin kadınlardan oluşmasını sağla-
mak.

Taahhüt #9: 2030 itibarıyla kadınların ve 
gençlerin güçlendirilmesi ve çevrenin ko-
runmasına odaklanan sürdürülebilir kal-
kınma programları ile toplam 3,5 milyon 
kişiye ulaşmak.
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MODA VE SANATTAN İLHAMLA BOĞAZ’A MERHABA: BEYMEN 
GALATAPORT

Boğaz’a ve tarihi yarımadaya bakan eşsiz 
konumunda moda ve sanatın yaratıcı ev-
renlerini bir araya getiren Beymen Galata-
port açıldı.

50 yılı aşkın tarihi boyunca vizyoner duruşu 
ve yaratıcı projeleriyle moda dünyasına yön 
veren Beymen, yeni amiral mağazası Bey-
men Galataport ile bütünsel lüks anlayışını 
bir başka seviyeye taşıyor. 

Şehrin sanat merkezi Karaköy’ün yenilikçi, 
dinamik karakterini ve kültürel değerlerini 
yansıtan Beymen Galataport, çağdaş bakış 
açısıyla geleneksel Ebru sanatını uluslararası 
platforma taşıyan ünlü sanatçı Garip Ay’la 
yapılan özel işbirliğiyle açılıyor. 

Garip Ay’ın, ilhamını Boğaz sularından alan 
Ebru renk geçişleri ve minyatür tekniğiyle 
Beymen Galataport’u resmettiği eseri, açılış 
duyurularının kalbinde yer alırken; sanatçı-
nın açılışa özel tasarladığı interaktif dene-
yim odası, Beymen Galataport’un sanat id-
diasını ortaya koyan, ilham veren deneyim 
odaklı mağazacılık anlayışını yansıtıyor. 

Ödüllü İngiliz mimari ofisi Universal De-
sign Studio tarafından projelendirilen ve 
60 Milyon TL’yi aşan yatırımla hayata geçen 
Beymen Galataport, Doğu ve Batı sentezini 
odağına alan mimari konseptiyle fark yara-
tıyor. Yerli-yabancı global sanatçıların eser-
leri, modern klasikler ile günümüz trendle-
rini bir araya getiren tasarım mobilyalar ve 
ayrıcalıklı ürün seçkisiyle yaratıcı disiplin-
lerin buluşma noktası Beymen Galataport, 
dört kata yayılan 3 bin metrekarelik alanın-
da çok sayıda markayı Beymen dostlarıyla 
buluşturuyor.  

Mağazanın giriş katında; kadın çanta, ayak-
kabı, mücevher, parfüm, erkek çanta, sne-
aker ve teknoloji kategorileri bulunuyor. 
Beymen Galataport’un giriş katı, çok yakın-
da keyifli molalara ev sahipliği yapacak kafe 
ile tamamlanacak. Birinci katta; kadın hazır 
giyim ve aksesuar kategorileri; ikinci katta 
erkek hazır giyim, aksesuar ve ayakkabı ka-
tegorileri; B1 katında Beymen Privé Kişisel 
Stil Danışmanlığı servisine ayrılan VIP oda 
yer alıyor. Büyüleyici İstanbul manzarasına 
bakan teras katı ise önümüzdeki aylarda 
açılması planlanan restoranı ağırlayacak. 

Beymen Galataport’un Mimarisine Dair

Geleneksel Türk Sanatlarının Modern 

Yorumları ile Çağdaş Sanatın Kontrast 
Uyumunu Keşif

Beymen Galataport, Karaköy’ün tarihi ve 
kültürel katmanlarını yansıtan mimarisinden 
ve sanatsal ruhundan ilhamla yalın ve kont-
rast anlatımlara, günümüz iç mekan tasa-
rımlarında sık rastlanmayan geleneksel Türk 
sanatlarının modern yorumlarına ev sahipli-
ği yapıyor. Beymen’in ilham veren, zamanın 
ruhunu yansıtan yenilikçi mağazacılık anla-
yışıyla farklı disiplinlerden sanatçıların eser-
leri Beymen Galataport’ta bir araya geliyor.

Ecem Dilan Köse & Fırat Engin, Göksu Gül, 
Hasan Deniz, Ramazan Can, Sarp Kerem 
Yavuz ve Tom Fellows’un resim, video art, 
fotoğraf, enstalasyon gibi farklı formatlar-
dan çağdaş sanat eserleri, Beymen Group 
Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nun en yeni par-
çaları olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca Fırat 
Neziroğlu, Garip Ay, Gül Okten x İznik Vakfı, 
Yadigar Ataklı ve Murat Palta’nın dokuma, 
ebru, çini, vitray ve minyatür gibi gelenek-
sel Türk sanatlarını modern yorumladıkları 
eserleri, ayrıcalıklı Beymen deneyiminin bir 
parçası olarak Beymen Galataport’ta sergi-

leniyor. 

Yenilikçi tasarım dili, zıtlıklardan güç alan 
bir harmoni ve departmanlar arası yalın ve 
net geçişlerle Beymen Galataport’un her 
köşesinde hissediliyor. Zeminde sekiz farklı 
mermerden hazırlanan degrade renk geçiş-
li özel bir döşeme dikkat çekiyor. Binanın 
mevcut yapısını öne çıkaran dekorasyonda, 
yapının beton kolonları ve beton kaset dö-
şeme tavanları olduğu gibi bırakılırken, me-
kan içindeki tüm teknik sistemler açık olarak 
kullanılıyor. Ray spotlar ve özel yapım pirinç 
sarkıtlarla aydınlanan mağazanın farklı alan-
larında zeminle uyumlu mermer ve doğal 
taşlar, el yapımı seramikler, özel yapım çini 
karolar, farklı doku ve renklerde kumaş kap-
lamalar karşımıza çıkıyor. Mobilyalarda ise 
kontrastlarla zenginleşen konsept paralelin-
de modern klasiklerden Eileen Gray, Isamu 
Noguchi, Verner Panton gibi tasarımcıların 
yanı sıra günümüzün önemli yaratıcıların-
dan Patricia Urquiola, Antonio Citterio ve 
Jaime Hayon’un da aralarında bulunduğu 
çok sayıda ünlü ismin kreasyonları Beymen 
Galataport’ta bir arada konumlanıyor. 

Beymen Group CEO’su Elif Çapçı: 

“Beymen Galataport ile deneyim odaklı 
bütünsel lüks anlayışını daha da yüksek 
bir seviyeye taşıyoruz”

BEYMEN Group CEO’su Elif Çapçı: “Uzun za-
mandır hem İstanbulluların hem de Beymen 
ailesi olarak bizlerin heyecanla beklediği 
Galataport, sanatın merkezi Karaköy’ün kal-
binde, tarihi yarımadaya bakan Boğaz’a sıfır 
konumuyla sürecin en başından bu yana 
bizi heyecanlandıran bir proje oldu. Yeni 
amiral mağazamız Beymen Galataport’un 
mimarisi, moda ve sanat seçkisi ile sergile-
me alanlarını çalışırken, ilham veren güçlü 
ve yenilikçi bir konsept yaratma gayesiyle 
yola çıktık. Bu bağlamda farklı yaratıcı disip-
linleri bir araya getiren Beymen Galataport, 
çağdaş sanat ve geleneksel Türk sanatları-
nın modern yorumlarından oluşan Beymen 
Group Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nun yeni 
eserleri, ayrıcalıklı marka-ürün seçkisi ve 
semtin kültürel değerlerini yansıtan kimli-
ğiyle Beymen’in deneyim odaklı bütünsel 
lüks anlayışını daha da yüksek bir seviyeye 
taşıyor. Yakın zamanda mağazanın teras ka-
tında hizmete girecek yeni restoranımız ise 
eşsiz İstanbul manzarası ile özel sunum ve 
gastronomi anlayışının yanı sıra ünlü İspan-
yol mimar Lázaro Rosa-Violán tarafından 

Elif ÇapçıElif Çapçı
BEYMEN Group CEO’su BEYMEN Group CEO’su 
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tasarlanan mimari konseptiyle, şehrin en 
gözde buluşma noktalarından biri olarak 
Beymen Galataport’ta lüks alışverişin öte-
sinde bir yaşam biçimi sunacak” dedi. 

“2022’de yatırımlarımızla lüks moda pa-
zarındaki lider konumumuzu daha da 
güçlendireceğiz” 

BEYMEN Group CEO’su Elif Çapçı, 2022 yılı 
boyunca yeni mağaza açılışları ve mevcut 
mağazalardaki büyüme ve yenileme çalış-
malarıyla, Beymen’in lüks moda pazarındaki 
lider konumunu daha da ileriye taşımak için 
yatırımların devam edeceğini belirtiyor:

“2022 yılına en büyük mağazamız Beymen 
Zorlu Center’ın büyüme projesiyle başla-
dık. Önümüzdeki sene 10. yılını kutlayacak 
olan Türkiye’nin en büyük moda mağazası 
Beymen Zorlu Center’ı yüzde 20 büyüterek 
bu kimliğini daha da pekiştirdik. 60 milyon 
TL’yi aşan yatırımla hayata geçen yeni ami-
ral mağazamız Beymen Galataport ise bu 
yılki en önemli yatırımlarımızdan bir diğeri.”

2022 yazında BEYMEN Group, iki yeni mo-
nobrand butik açılışıyla iddiasını sürdürü-
yor: 

“Sırada Dolce & Gabbana Yalıkavak Mari-
na ve Brunello Cucinelli Bodrum Mandarin 
açılışlarımız var. Bunun yanı sıra çok sayıda 
mağazamızda renovasyon çalışmaları de-
vam edecek.” 

Beymen Galataport Giriş Katı

Kadın Ayakkabı & Çanta & Mücevher & 
Parfüm Erkek Çanta & Sneaker Teknoloji

Beymen Galataport, ziyaretçilerini giriş ka-
tında kadın çanta, ayakkabı, mücevher ve 
parfüm kategorileriyle karşılıyor. Galata-
port’un popüler buluşma noktalarından biri 
olacak kafe ise çok yakında bu katta hizme-
te açılıyor. Beymen Mimari Projeler Direktö-
rü Gül Okten ve İznik Çini Vakfı’nın mağaza 
için özel tasarladığı, Bedri Rahmi Eyüboğ-
lu’nun “İstanbul Destanı” isimli şiirinden 
dizelerin Mors alfabesi ve altın el boyama-
larla çini karolar üzerine işlendiği banko, bu 
alanın en dikkat çekici çalışmalarından biri. 
İngiliz sanatçı Tom Fellows’un Beymen Ga-
lataport’a özel eserleri, renk tonları ve yan-
sımalarıyla mağazanın denizle bütünleşen 
atmosferini daha da güçlendiriyor. Girişten 
itibaren tüm katları birbirine bağlayan so-
mon tonlarda spiral mermer merdiven ise 
heykelsi formuyla Beymen Galataport’un 
ikonik tasarımları arasında. 

Alexander McQueen, Balenciaga, Valentino 
Garavani, Manolo Blahnik, Amina Muad-
di, Jimmy Choo, Loewe, Celine, Aquazzu-

ra, Bottega Veneta, Christian Louboutin 
ve The Attico’nun aralarında bulundu-
ğu dünyaca ünlü modaevlerinin en yeni 
koleksiyonlarıyla başlı başına bir çekim 
noktası olan Kadın Ayakkabı alanı, Bey-
men Galataport’un en önemli sanat işbir-
liklerinden birine ev sahipliği yapıyor: Bu 
alandaki sergileme üniteleri ve mobilya 
kaplamaları, ünlü sanatçı Garip Ay’ın özel 
tekniği ve gözalıcı renk geçişleriyle ebru-
landı. Beymen Galataport için özel tasarla-
nan ve mağazanın ikinci katında ziyaretçi-
lere interaktif sanat deneyimi sunan dijital 
deneyim odasında da Garip Ay’ın imzası 
var. 

Kadın Ayakkabı alanında İspanyol mimar 
ve tasarımcı Patricia Urquiola tasarımı mo-
dern Moroso Gogan koltuk ve kanepeye, 
ünlü seramik sanatçısı Nicolò Morales’in 
farklı boyutlarda mayolika ayaklı cam seh-
paları eşlik ederken, Blender Ayakkabı ala-
nında yine Patricia Urquiola’nın koltukları 
yer alıyor.  

Beymen Galataport Kadın Çanta alanın-
da, Bottega Veneta, Celine, Jacquemus, 
Loewe, Givenchy, Fendi, Valentino gibi 
moda dünyasına yön veren markaların 
yanı sıra yükselen contemporary marka-
ların çanta koleksiyonları da bulunuyor. 
İtalyan mimar ve tasarımcı Roberto Pa-
lomba ve Ludovica Palomba Serafini tara-
fından tasarlanan deri koltuk ile Massimo 
Castagna ve Sancal imzalı tasarım mobil-
yaların yer aldığı dekorasyonuyla bu kat 
oldukça iddialı.  

Beymen Galataport giriş katı Kilian, Tom 
Ford, Clive Christian, Parfums de Marly, 
Memo, Tiziana Terenzi, Xerjoff, Initio, The 
Merchant of Venice, Bond No.9 gibi önde 
gelen niş parfüm evlerinin en özel ürün-
leriyle kozmetik tutkunlarının da vazgeçil-
mez adresi olacak.

Beymen Galataport Birinci Kat
Kadın Hazır Giyim & Aksesuar

Yenilikçi lüks anlayışıyla keyifli bir alışveriş 
deneyimi sunan Beymen Galataport Kadın 
Hazır Giyim alanı; Alexander McQueen, 
Balenciaga, Vetements, Celine, Bottega 
Veneta, Balmain, Etro, Loewe, Off-White, 
Brunello Cucinelli, Zimmermann, Jacqu-
emus, Isabel Marant, Versace, The Attico 
gibi uluslararası moda markalarının klasik-
ten casual giyime, dış giyimden gece elbi-
selerine uzanan geniş ürün seçkisinin yanı 
sıra Academia’nın en yeni tasarımlarını da 
Beymen dostlarıyla buluşturuyor. 

Sanatçı Murat Palta’nın Beymen Galata-
port’un Boğaz’a nazır konumundan esin-
lenerek esprili bir yaklaşım ve modern 

minyatür tekniğiyle mağazaya özel çalış-
tığı, lombozları andıran üçlü eseri bu katta 
yer alıyor. 

Sıcak toprak tonlarının öne çıktığı katın 
dekorasyonunda Sebastian Herkner ta-
sarımı kanepe, Gallotti & Radice tasarımı 
koltuklar, Giotto Stoppino ve Lodovico 
Acerbis tasarımı orta sehpa dikkat çekiyor. 

Beymen Galataport İkinci Kat
Erkek Hazır Giyim, Ayakkabı, Aksesuar

Metal tonlarının ağırlıkta olduğu, maskü-
len ve sofistike bir atmosfere sahip Bey-
men Galataport Erkek katının özel tasarım 
mobilyaları arasında Tokujin Yoshioka ve 
Charles Pollock tasarımı koltuklar, Anto-
nio Citterio tasarımı kanepe, Eileen Gray 
imzalı yan sehpa, Nipa Doshi & Jonathan 
Levien ve Verner Panton tasarımı sandal-
yeler yer alıyor.

Academia sezon koleksiyonunun da ser-
gilendiği bu katta Balenciaga, Celine, Bot-
tega Veneta, Fendi, Givenchy ve Valen-
tino gibi lüks modaevlerinin hazır giyim 
koleksiyonları; sokak giyiminden ve farklı 
yaşam stillerinden ilham alan Amiri, Rhu-
de, Off-White, Vetements, Palm Angels, 
Kenzo, Acne, Casablanca, Marine Serre, 
Helmut Lang  gibi çağdaş moda markala-
rının ve dünyaca ünlü tasarımcıların imza-
sını taşıyan en yeni erkek ayakkabı, çanta 
ve aksesuar seçkisi Beymen misafirleriyle 
buluşuyor. 

BEYMEN Galataport B1 Katı
Beymen Privé VIP Alanı

Kişiye özel yaklaşımı odağına alan çağ-
daş lüks anlayışıyla hayata geçen alışve-
riş konsepti Beymen Privé’nin Kişisel Stil 
Danışmanlığı gibi özel servislerine ayrılan 
VIP alanı, Beymen Galataport’ta ayrıcalık-
lı alışverişin çıtasını bir üst seviyeye taşı-
yor. Mağazanın B1 katındaki alan, sanatçı 
Yadigar Ataklı’nın Beymen Galataport’un 
mimari konseptinden ilhamla tasarladığı 
vitray çalışma ve sanatçı Göksu Gül’ün 
doğayı betimlediği eserinin yer aldığı so-
fistike girişiyle ilk andan itibaren farkını 
ortaya koyuyor. 

Dünyaca ünlü isimlerin özel tasarım mo-
bilyalarının yer aldığı alanda, Jaime Hayon 
imzalı Akdeniz Barok tarzdaki kanepe ve 
Sebastian Herkner’in dairesel hatlı koltu-
ğuna, Luca Nichetto’nun yeşil Murano cam 
ayaklı sehpası ve yine Herkner’in gelenek-
sel üfleme tekniğiyle üretilmiş sarı cam ta-
banlı, pirinç çerçeveli sehpası eşlik ediyor. 
Giotto Stoppino ve Lodovico Acerbis tasa-
rımı konsol ise alana hâkim olan mürdüm 
tonlarına uyumuyla dikkat çekiyor. 
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MÜTEAHHİTLER STOK YAPACAK DEPO ARIYOR 

İnşaat maliyetlerinde artış durdurulamıyor. 
Yeni malzeme alamamaktan endişe eden 
müteahhitler  ise çareyi depo kiralayıp in-
şaat malzemelerini stoklamada buldu. Böy-
lelikle müteahhitler, yıllık 300 bin TL’lik kira 
giderine rağmen kar elde ediyor. Ancak 
yüksek kira ücretlerine rağmen boş depo 
bulmak da kolay değil.  

İnşaat firmalarını zorluyor

İnşaat maliyetleri hakkında bilgi veren Gül-
can Altınay “İnşaat maliyet endeksi, 2021 
yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 
15,70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüz-
de 67,74 arttı. Bir önceki aya göre malzeme 
endeksi yüzde 20,35, işçilik endeksi yüzde 
1,44 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına 
göre malzeme endeksi yüzde 85,77, işçilik 
endeksi yüzde 24,01 oldu. Bu artışlar devam 
ediyor. Söz konusu artışlar da inşaat firma-
larını zorluyor” dedi.

‘Başlarsam bitiremem korkusu’

Artan maliyetler nedeniyle konut yapımının 
yavaşladığını, inşaat firmalarının yeni proje-
ler için ‘başlarsam bitiremem’ endişesi oldu-
ğuna dikkat çekerek “Biten malzeme yerine 
yenisi alalabilmekte endişe eden inşaat fir-
maları çareyi depo kiralamada buluyor. Bir-

çok inşaat firması depo kiralayıp kullanacağı 
ürünleri stoklamak istiyor. Son dönemde bu 
konuda ciddi bir talep yaşandı. Son bir ayda 
bu konuda birçok müşterimiz oldu.  Müş-
terilerimiz sürekli fiyatlar arttığı için 1 yıllık 
ürünlerini depolayacak depo talepleriyle 
kapımızı çalışıyor. Ürün aldıkları firmalar bir 
yıllık ürün satışı veriyor ama bunun depola-
masını yapmayacaklarını belirtiyorlar” diye 
konuştu. 

Boş yer bulmakta zorlanıyorlar

Yıllık depo ücretleri yüksek olsa da kar-zarar 
dengesinde inşaat firmalarının kârlı çıktığını 
kaydeden Altınay, “İnşaat firmaları, örneğin 
10 milyonluk kar elde edecekse bir depo 
için 250-300 bin TL harcamakta sorun gör-
müyor” ifadelerini kullandı.

Ancak inşaat firmaları her ne kadar depola-
ra yönelmiş olsa da depo bulmak kolay de-
ğil.  Konuyla ilgili ise Altınay şunları söyledi: 
“Boş depo bulmak çok zor. Çünkü pande-
mide e-ticaret sektörünün büyümesi ve son 
dönemde fabrikaların üretimlerini artırma-
sıyla depolara büyük ilgi gösterildi. Talep 
çok fazla olduğu için mevcuttaki depoların 
çoğu kiralandı. Alternatif seçenek bulmakta 
zorlanıyoruz. Fabrikaları büyük olan sanayi-
cilerin bazısı kendi alanlarında küçültme ya-
pıp mevcut fabrikalarının bir kısmını depo 
olarak kiraya verme yoluna gidiyor.”

İstanbul’da yer kalmadı

İstanbul’da kiralık depo kalmadığını aktaran 
Altınay, “İstanbul içinde depo bulamayanlar 
Tekirdağ, Edirne gibi çevre illere yöneliyor. 

O nedenle Çatalca, Silivri, Selimpaşa, Çer-
kezköy ve Çorlu hattı büyük rağbet görü-
yor” dedi.

Altınay fiyatlar hakkında ise şu bilgiler ver-
di: “Çerkezköy, Çorlu, Ergene bölgesinde 10 
bin metrekare bir fabrikayı şu an 300- 350 
bin TL’den kiralama yapabiliyoruz. Bu Ha-
dımköy bölgesinde 10 dönüm bir fabrika 
için 400- 500 bin TL civarında.”

Gülcan AltınayGülcan Altınay
Gayrimenkul Danışmanı Gayrimenkul Danışmanı 
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AHİLİK KÜLTÜRÜ İLE MİLLİ ÜRETİM HAREKETİ 
ÇALIŞTAYI, MÜSİAD'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ahilik Kültürü ile Milli Üretim Hareketi Çalıştayı, MÜSİAD ev sahipliğinde, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, İstanbul Milli 
Eğitim Müdürü Levent Levent Yazıcı, Eğitime Destek Platformu İstanbul Şube Başkanı Seçkin Turan katılımıyla düzenlendi. 
Programda değerlendirmelerde bulunan Başkan Asmalı, Ahilik kültürünün önemine dikkat çekerek MÜSİAD'ın bu alandaki 
çalışmalarını paylaştı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 
(MÜSİAD) ev sahipliğinde Ahilik Kültürü ile 
Milli Üretim Hareketi Çalıştayı düzenlendi. 
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 
İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Levent 
Yazıcı, Eğitime Destek Platformu İstanbul 
Şube Başkanı Seçkin Turan katılımıyla dü-
zenlenen etkinlikte Ahilik kültürünün iş 
dünyasındaki yansımalarına yönelik değer-
lendirmeler ele alındı. Programda konuşan 
Başkan Asmalı, İstanbul Milli Eğitim Müdür-
lüğü, Eğitime Destek Platformu ve MÜSİAD 
arasında imzalanan protokole atıfta buluna-
rak, "Gençlerimizin ahilik kültürü içerisinde, 
milli bir anlayış ile yetişmesine katkı sağla-
mayı ve iş dünyasının aradığı meslek erbabı 
ahlaklı gençler yetiştirilmesine destek olma-
yı arzu ediyoruz" dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ko-
nuşmasında şu ifadelere yer verdi: 

"Ekonomik ve ticari hayatın çok daha kat-
ma değerli bir yapıya evrilmesi noktasında 
önemli bir misyon üstlenen ahilik vizyonu; 
dürüst ve ilkeli ticaretin yapılmasına zemin 
hazırlarken; toplumsal sistemi ve ahlakı da 
geliştiriyor. Ahilik; hem esnaflar hem de 
esnaf ile vatandaşlar arasında önemli bir 
uzlaşma sağlıyor. Ticaretin ve esnaflığın 
adaletli ve sürdürülebilir biçimde ilerleme-
sine yön veriyor. Ahiliğin tarihi gelişimine 
baktığımızda Orta Asya’dan Anadolu’ya 
göç eden Türkmenler arasında yer alan çok 
sayıdaki sanatkâra kolayca iş bulmak; bu ki-
şilerin Anadolu’daki yerli Bizans sanatkârları 
ile rekabet edebilmesini sağlamak, piyasada 
tutunabilmek için yapılan malların kalitesi-
ni korumak, üretimi ihtiyaca göre ayarla-
mak gibi bir misyona sahip olduğu dikkat 
çekiyor. Sanatkârlarda sanat ahlâkını yer-
leştirmek, halkı ekonomik olarak bağımsız 
hale getirmek ve ihtiyaç sahibi olanlara her 
alanda yardımcı olmak, ahilik kültürünün 
en önemli bileşenleri arasında yer alıyor. 
Ahilik müessesesi; iş dünyasının yatay ve 
dikey boyutlardaki tüm kesimlerini kuşatan; 
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kişisel, kurumsal, toplumsal, evrensel dü-
zeydeki kazançları ve kayıpları aynı eksen 
üzerinde ele alan bir ekosistem inşa ediyor. 
Toplumumuzun geçmişten bugüne getirdi-
ği kültürel ve manevi değerlerle beslenerek, 
ortak bir iş ahlakı ve işletme modeli oluştu-
rulmasının önünü açıyor.

Mesleki eğitimde yapılan değişiklikler sonu-
cunda işveren ve çalışanların lehine düzen-
lemelere imza atıldı. Yapılan değişikliklerle 
işverenin yükünü devlet aldı. Böylece dev-
letimiz 1-2 milyar TL’lik bir yükü, işverenin 
üzerinden almış oldu. Türkiye’de 256 OSB 
bulunuyor. Bu OSB’lerin 87’sinde mesleki 
eğitim merkezi bulunuyordu. 2021 sonunda 
ise tüm OSB’lerde mesleki eğitim merkezle-
ri kuruldu. Eğer bir işletmede usta öğretici 

varsa, o işletme 40 çırak alabilecek. Önümüz-
deki yıllarda usta-çırak ilişkisini güçlendiren 
yatırımlarla Türkiye ekonomisinde çok daha 
büyük bir katma değer inşa edilecek. Mayıs 
2022’de mesleki eğitim merkezlerinde oku-
yan öğrenci sayısının ise 500 bine ulaşması 
öngörülüyor. Bu düzenlemelerin ardından 
farklı sektörlerde istihdam edilen çırak sayı-
sının da hızla katlandığını göreceğiz. 

MÜSİAD’ın  İstanbul İl Millî Eğitim Müdür-
lüğü ve Eğitime Destek Platformu ile Ahilik 
Kültürü ile Millî Üretim Hareketi İş Birliği 
Protokolü imzalamış olması da bu bakış açı-
sının farklı bir yansıması. İş piyasasının ihti-
yaçları dikkate alınarak hazırlanan protokol, 
gereksinim duyulan nitelikli insan gücü oluş-
turulmasına ilişkin teknoloji, donanım, insan 

kaynağı, Ar-Ge, üretim vb. odaklı konular ve 
ahilik kültürü ile ilgili çalışmaların çok bo-
yutlu gündeme alınarak değerlendirilmesini 
sağlayacak. Protokolün kapsamı ise okullar-
da verilen eğitim-öğretim programlarının 
ahilik kültürünü kapsayacak şekilde yeni-
lenmesi, ahilik kültürünün ders içeriği olarak 
sunulması için müfredat hazırlanması ve bu 
eğitim için gerekli materyallerin hazırlanarak 
bakanlığa sunulması olarak belirlendi. İmza-
lanan protokol kapsamında, okullarda öğ-
retmen ve öğrencilere ahilik kültürünün ta-
nıtılmasına yönelik eğitimler düzenlenecek. 
Gençlerimizin ahilik kültürü içerisinde, milli 
bir anlayış ile yetişmesine katkı sağlamayı ve 
iş dünyasının aradığı meslek erbabı ahlaklı 
gençler yetiştirilmesine destek olmayı arzu 
ediyoruz."



Fırat Çapkın
Eğitmen I Yazar I Konuşmacı

BİSİKLET! ALMADAN ÇIKAMAZ; ÇÜNKÜ!!!

Çok Değerli Mall and Motto Dergisi Oku-
yucuları,

Bu ay ki yazımda sizler için bir müşterimin 
başından geçen bir konuyu kaleme alıyo-
rum : Özlem ve Değer!

Belki de küçük bir çocuk iken sizin de ha-
yallerinizden biriydi bisiklet sürmek. Hele ki 
mahallede büyüdüyseniz şimdi anlatacağım 
manzarayla karşılaşma ihtimaliniz yüksek. 
Ben de İstanbul’un en eski semtlerinden 
biri olan Cihangir’de doğup, büyüdüm. Ma-
hallede arkadaşlarımın bisikleti vardı. Ben 
ve mahallenin tüm çocukları ne zaman ar-
kadaşımızın bisikletini binmek için istesek 
hemen verirlerdi. Biz de dikkatlice binip, 
dolaşırdık. Kimi ailenin mali durumu iyi ol-
madığı için kimi aile de “aman çocuğa bir 
şey olur!” endişesi ile bisiklet almazdı. Bu 
nedenle bisikleti olan çocuklara biraz şanslı 
gözüyle bakardık.

Gelelim şimdi müşterimle ile olan hika-
yeye:

Müşterimin adı Halil Hasırcıoğlu. Kahra-
manmaraş’lı öğretmen bir ailenin oğlu. 
Lokal olarak büyümekte olan alışveriş mer-
kezlerinin sahibi. Geçen gün eğitimde ara 
verdiğimizde başından geçen bir olayı an-
lattı. Ben de Halil Beyin de izniyle sizlerle 
paylaşmak istiyorum : 

Halil Beyin babası Mehmet Bey öğretmen-
dir. Memur maaşı ile geçinirler. Aylık bütçe-
lerinin kısıtlı olması nedeni ile harcamaları-
na çok dikkat ederler. Canları her istediğini 
maddi olarak yapabilir bir durumda değil-
dirler.

Halil Beyin amcası o yıllarda yurtdışına gi-
der ve gelirken de kendi çocuğuna bir bi-
siklet getirir. Bir düşünün 35-40 yıl öncesini. 
Özellikle Anadolu bölgesinde hemen her 

istediğinde bisiklet bulmak ve satın almak 
dar gelirli aileler için çok da kolay bir durum 
değildir. 

Diğer yandan amca çocuğunun bisikleti 
çok kıymetlidir ve kimseye bir tur binmesi 
için dahi vermez. Mahalledeki çocuklar onu 
bisikletle dolaşırken gördüklerinde bir tur 
binmek isterler, o vermez, vermeyince de 
çocuklar ağlar. Bu ağlayan çocuklardan biri 
de Halil Beydir. 

Babası Mehmet öğretmen bu olayı fark 
edince şehre gider ve oradan bir bisiklet 
almak için mağazaya girer. Mağazadakiler 
bisikleti taksitli satmak için kefil ister, aksi 
halde satışı yapamayacaklarını söyler. Bu-
nun üzerine Mehmet öğretmen bisikleti 
alamadan eve gelir. Evde ister istemez ke-
yifler kaçıktır. Halil Bey de kardeşi Adil Bey 
de üzülür ve ağlar. 

Mehmet öğretmen aylarca para biriktirir. En 
sonunda bisikleti alır ve çocuklarına getirir. 
Evde bir sevinç, mutluluk havası olur. Baba 
olarak Mehmet Bey ise eşi ile göz göze gelir 
ve her ikisinin de gözleri dolar. Ama bunu 
çocuklara hissettirmediklerini düşünseler 
de Halil Bey bu durumu fark eder. Anne ve 
baba olarak çocuklarını sevindirmenin se-
vinci ile güzelce bu süreci noktalarlar. Şimdi 
ailede herkes mutludur.

Yıllar geçer gider. Halil Bey bir iş kurar. Kur-
duğu işyerinde bisiklet satışı da yaptırır. Ve 
bir gün bir baba ile oğlu bisiklet almak için 
kasada işlem yaptırmak isterken kasada 
mali araştırma yapıldığında “yetersiz limit” 
görülür ve kasa şefi tam da satışı iptal ede-
cek iken Halil Bey kasadaki çocuğun babası 
ile göz göze gelir. O gözlerde yıllar önce ya-
şanan anı görür, hatırlar. Kendini, babasını, 
kardeşlerini ve annesini… Tam dalıp gidecek 
iken kendine gelir ve hemen duruma müda-
hale eder : 

-Hayırlı olsun! Güle güle kullanın, dikkatli 
sür bisikletini, kaskını da tak, anlaştık mı? 
diye küçük çocukla konuşur. 

Çocuğun babası tam da kasadan gelen 
olumsuz yanıtı söyleyecek iken Halil Bey 
babayı yanına çağırır. Yukarıda sizinle pay-
laştığım hikâyeyi anlatır. Her ikisi birbirine 
sarılıp duygulanırlar. Müşterisi defalarca te-

“Bu mağazaya çocuğu ile gelen hiçbir anne-baba eğer çocukları bisiklet 
istiyorsa, almadan çıkamaz; çünkü!!!
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şekkür eder. 

Aynı zamanda iyi bir tüccar olan Halil Bey 
müşterisinin kulağına “ödemeleri geciktir-
me sakın!” diye gülerek tembih eder.

Bisikleti alan çocuk mağazanın önünde tur-
lamaya başlamıştır çoktan. Bisikletin zilini 
çalar ve 

-Baba bak, nasıl sürüyorum? dediği anda 
Halil Bey hızlıca odasına kaçar gibi gider ve 
yıllar önce yaşadığı duygusu ile o gün tekrar 
baş başa kalır, dalar gider o eski günlere…

Şimdilerde yeri geldiğinde Halil Bey şunu 
söyler : Fırat Hocam, bir çocuğun mutlu gü-
lüşü, koşması, anne-baba diye seslenmesi, 
bir hediye aldığındaki sevincini neyle ölçe-
bilirsiniz? Bence bu sevinç dünyalara bedel-
dir, der. 

Evet dostlar, ben de sizlerle bu yaşan-
mış olayı hikâye gibi anlatarak paylaştım. 
Çünkü her insanın hayatında çok ilginç ve 
eşsiz şeyler oluyor. Şimdi sizler de çocuk-
luk yıllarınıza doğru şöyle bir gidin baka-
lım neler gelecek aklınıza?

Acaba sizin de aklınızda veya içinizde 
kalmış olan acı yada tatlı bir olay var mı? 
Acaba o olay size esin kaynağı olup fark 
yaratacak bir şeyler yapmanıza neden 
olabilir mi? düşünün! Hatta düşünmekle 
kalmayıp harekete geçin.

Konuyu eğer mağazacılık ve satış ile de 
ilişkilendirmek gerekirse; çoğu zaman 
satış yaparken satış danışmanları veya 
yöneticileri o anda yaptıkları görüşmeler-
de karşı tarafın duygusunu anlayamadan 
iletişim kurmaya ve müşteriyi elinde tut-
maya çalışıyor. Oysa ki anlattığım olayı bir 

düşünün, kendinizi Halil Beyin çocukluk 
yaşlarındaki haline veya müşteri olarak 
gelen ebeveynin yerine koyun, gerçekten 
empati yapın. O duyguyu hissetmek nasıl 
bir şey? Bunun cevabını kendinize verin. 
Sonrası kolay. 

Hani diyorlar ya bazen “İşini yaparken 
ruhunu kat!” ben de diyorum ki işimizi 
yaparken duygu katalım, ruh katalım ve 
sevgi katalım. İşte o zaman yaptığımız her 
ne ise çok değerli ve keyifli olmaz mı? 
Ne dersiniz?

Bu arada Ramazan Bayramımız kutlu ol-
sun!

Sevdiklerinizle birlikte sağlıkla nice güzel 
bayramlara…

Saygı ve sevgilerimle,
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BOYNER VE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NDEN ÖRNEK İŞ BİRLİĞİ
Perakende sektörünün öncü markası Boyner ve Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi örnek olacak bir iş 
birliğine imza attı. İş birliği kapsamında, perakendecilik sektörünün nitelikli çalışan ihtiyacını karşılamaya yönelik adımlar 

atılması amaçlanıyor.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi (İİBF) ve Boyner iş birliği kapsa-
mında, İİBF öğrencileri yaz dönemi boyun-
ca Boyner bünyesinde staj yapma imkanı 
bulacak. Öğrenciler staj boyunca, Boyner 
mağazalarında satış, muhasebe, operasyon, 
lojistik birimlerini yakından tanıma fırsatı 
elde edecek. Aynı zamanda öğrenciler, okul 
sıralarındayken kurumsal hayatı yakından 
deneyimleme şansı bulacaklar. 

Öğrencilere Tam Zamanlı İş İmkânı

Boyner, iş birliği kapsamında yaz dönemi 
stajını başarıyla tamamlayan öğrencilere 
Yetkili Yetiştirme programına katılma imkâ-
nı da sunacak. Boyner Perakende Akademi  
tarafından tasarlanan  programı tamamla-
yan öğrenciler mezuniyetleri sonrası Boy-
ner’de farklı pozisyonlarda istihdam edilme 
imkanına kavuşacaklar. 

Boyner ve Anadolu Üniversitesi İİBF or-
taklığı ile hayata geçirilen proje, peraken-
de sektörünün nitelikli çalışan ihtiyacını 
karşılamak adına örnek bir uygulama ola-
cak.

“Güzel bir başlangıç yaptık”

Anadolu Üniversitesi ile imzaladıkları 
iş birliğinden heyecan duyduğunu ifa-
de eden Boyner İnsan Kaynakları Genel 
Müdür Yardımcısı Seda Kayrak Kızıltan 
görüşlerini şu şekilde ifade etti: “Bizi çok 

heyecanlandıran bu projede birlikte yol al-
dığımız Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Fuat Erdal ve İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif 
Dağdemir’e çok teşekkür ediyorum. Birlikte 
güzel projelere imza atacağımızı düşünüyo-
rum. Bu bir başlangıç. Bundan sonrası hem 
bizlerin hem de bizimle yol alan öğrencile-
rin elinde olacak ama liderliğini biz yapıyor 
olacağız. Boyner’in gelecek nesillerini Ana-
dolu Üniversitesi’nden yetiştireceğiz.”

“Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin ge-
leceklerini önemsiyor”

İmzalanan iş birliği protokolü hakkında gö-
rüşlerini paylaşan Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, 
“Boyner gibi ülkemizin gururu bir firma ile 
iş birliği yapmamız hem bizim için hem de 
öğrencilerimiz için çok kıymetli. Üniversite 
olarak her zaman öğrencilerimizin derslerde 
aldığı teorik bilgilerinin pratikle buluşmasını 
önemsiyoruz. Bu nedenle imzaladığımız iş 
birliği protokolü güzel bir başlangıç olacak. 
Umuyorum bundan sonra güzel iş birlikleri-
nin kapısı açılır ve Boyner ile öğrencilerimi-
zin lehine çok güzel sonuçlar elde ederiz.” 
ifadelerini kullandı.
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Burcu Polatdemir
Aile ve Çocuk Kaygı Terapisti
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İnsanoğlunu yeryüzündeki diğer varlıklar-
dan ayıran akıl ve fikir üstünlüğü olması 
değil miydi? Üstüne vicdan, merhamet gibi 
kişinin ahlaki değerleriyle;  kendini,  eylem-
lerini  kontrol edebilmesi değil miydi?

İnsan denen canlı dışında ; Doğadaki hiç-
bir canlının varlık sebebi ;  diğer canlılara 
zarar verme üzerine kurulmamıştır . Yırtıcı 
hayvanların  içgüdüsel olarak avladıkları 
hayvanın popülasyonu  bile doğadaki den-
ge mekanizması için ihtiyaçtır. Çoğalınca 
ekinlere zarar veren çekirgenin  beslenme 
zincirindeki diğer bir canlı tarafından besin 
olması ; onu besin olarak gören diğer ba-
samaktaki canlının ise başka bir hayvana 
yem olması doğanın kanunudur.

Gelgelelim ; İnsanoğlu kendi hayatını ve 
soyunu  devam ettirebilmek için kendi için-
de girdiği o çaba şimdi kendine tüketme 
üzerine çalışmakta ne yazık ki.. Daha fazla 
tüketim için sözüm ona daha fazla çağdaş-
lık  ihtiyacı için doğanın en güzel kaynak-
larını  günbegün yok eden de yine kendisi 
değil mi? Keyfi için yürümekten sakınıp 
doğaya zarar veren ne kadar şey varsa 
onun konforundan ayrılamayıp ve buna 
medeniyet  etiketi yapıştırıp bir yandan da 
o konfor aracının camından  doğanın ken-
di içinde yok edebilmesi mümkün olmayan 
plastik, atık vs  ne kadar zarar vereni varsa  
fırlatan da basbayağı kendisidir .

Nereye gider ki böyle yıka döke etrafındaki-
leri ? Kendi cinsine yaşam alanı sağlamakta 
bunca yeteneksiz ve bilinçsizken doğadaki 
başka canlının yaşam hakkını nasıl idrak 
edebili rki..  Daha fazla giyimin daha fazla 
eşyanın daha fazla gıdanın götürdüğü yer 
neresi olacak bizleri , bir bilen var mı?.. Eş-
yaya  gıdaya böyle hoyratça davranan biz 
insanoğlu nerede dur der kendine.. Ya da 

çaresizlik mi olacak onu durduracak olan?
Acımaz ,vicdanını kaybetmiştir.. 

Saygı duymaz, artık hisleri geçerliliğini yi-
tirmiştir..

Görmez, önünden geçer çıkmanı bekle-
mez bir alandan .. Yokmuşsun gibi üzerine 
yürür bir görme özürlünün bile ömrü bo-
yunca yapmamış şekliyle..

Duymaz, biri ağlar yanı başında iç çeker 
çaresizlikten.. O kendi müziğinde kendi 
derdinde ,yeni oluşmaya imkan dahi tanı-
madığı hislerindedir kör doğsun ister on-
lar ki ; bilmek zorunda kalmasın.. Mazallah 
sorumluluk hissetmesin..

Nerde içgüdüsel olarak bir aslanın bir cey-

lanı yakalayışındaki ulvi amaç? Nerededir 
ki; Karnı tokken kocaman bir ekmek kırın-
tısı yığınından karnı doyunca uzaklaşan 
yedek götürmeyi bilemeyen kuş aklı.. Kuş 
beyinli sözü; enayilikle bu kadar özdeş-
leşmişken.. Açgözlülük kavramlarının bu 
denli insanoğlunu betimlemeye yardım-
cıyken?

Keşke bir kuş ya da  bir aslan kadar sahi-
den bu dünyada yapmamız gereken so-
rumlulukları yerine getirebilseydik sadece 
.. Doğaya bu denli zarar vermeden ,vic-
dansızlığımızla içimizdeki tüm merhamet 
duygularını açgözlülüğümüz yüzünden 
öldürmemişken..

Şu dünyanın başına gelen en zararlı canlı 
İNSANOĞLU değil de nedir?
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24 yıldır yeme içme sektöründe etkileşimi 
yüksek mekânlar tasarlayan SEKSENDOKUZ 
ve TXO Design’ın kurucusu Mimar Ayşe Çe-
tin, sosyal hayatın vazgeçilmez bir parçası 
olan kafelerin her koşulda yatırımcılarından 
yüksek ilgi görmeye devam ettiğine dikkat 
çekerek, doğru mimari tasarımın yeme-iç-
me mekanlarındaki satışları çarpıcı bir şekil-
de etkilediğini belirtti.

Uzun yıllara dayanan kariyerlerinde gastro-
nomi sektörüne odaklanan ve bugüne ka-
dar yüzlerce projeye imza atmış olan SEK-
SENDOKUZ ‘un kurucu ortağı Mimar Ayşe 
Çetin, kafelerin yüksek karlılığı ve şubeleş-
meye açık işletme anlayışından dolayı yatı-
rımcıların yüzünü güldürdüğünü söylüyor. 
Mekanın mimari tasarımının satışları dra-
matik bir şekilde etkilediğini belirten tec-
rübeli mimar, doğru mimari detayların hem 
günlük ciro anlamında hem de  müdavim 

kazandırmada  işletmelere önemli katkılar 
sağladığını belirtiyor.

Daralan mekanlar için fonksiyonel tasa-
rımlar 

Kiraların hızla yükselmesi sebebiyle yatırım-
cılar giderek daha küçük alanlarda maksi-
mum müşteriye hizmet verme eğilimindeler. 
Mimar Ayşe Çetin,  bu durumun fonksiyonel 
tasarımların önemini daha da artırdığına 
dikkat çekerek, kafelerin fonksiyonel alan-
larının mümkün olduğunca kompakt ve 
verimli bir şekilde tasarlanması gerektiğini 
söylüyor.”Yerleşimler personele ergonomik 
bir çalışma alanı sağlamalı, mimari tasarım 
operasyonunun kusursuz işlemesine hiz-
met etmelidir. Son teknolojiler gözetilerek 
seçilen şık ekipmanlar yüksek standartlarda 
ürün sunabilmeyi garanti ederken tam hij-
yen sağlayan bir temizliğin mümkün oldu-

KAFE YATIRIMLARINDA 
MİMARİ TASARIMIN SİHİRLİ 
DOKUNUŞU 

ğu, cihazların servis ihtiyaçlarının kolayca 
karşılanabildiği bir mekan tasarlanması göz 
ardı edilmemelidir.”

Yatırım aşamasında isabetli tercihler

Teşhir edilecek gıdaların albenisinin ve gü-
venliğinin riske atılmayacak noktalar oldu-
ğuna dikkat çeken Mimar Ayşe Çetin, örnek 
olarak doğru seçilen pasta dolaplarının hem 
ürünü cazibesini yitirmeden daha uzun sa-
atler muhafaza edebildiğini hem de cam-
larında yoğuşma olmadan daha kusursuz 
teşhiri mümkün kıldığını belirtiyor. Kapla-
ması birkaç saat içinde çatlamaya başlayan, 
meyvelerinin rengi solan bir pastaya yapılan 
tüm harcamaların, aslında en başında doğru 
dolaplara ayrılan bütçede kullanılması ge-
rektiğini düşünüyor. “Doğru aydınlatılmış, 
doğru derecelerde saklanabilmiş, iştah açıcı 
kokular eşliğinde teşhir edilen ürünlerin hiç 
şüphe yok ki müşteriyle buluşması çok daha 
kolay olacaktır.”

Mimar Ayşe Çetin, yeme içme sektörünün 
kendine has dinamikleri sebebiyle alanda 
uzmanlaşmış mimarlık hizmetinin yatırımcı-
ların kaynaklarını en verimli şekilde kullan-
malarını sağladığını söylüyor. Çetin’e göre 
sıhhi tesisat elemanlarına, çalışma yüzey-
lerine, taşıyıcı konstrüksyonlara proje aşa-
masında doğru bir anlayışla yaklaşılmazsa, 
bedeli sonrasında çok daha ağır olabiliyor. 
“İstenilen hedefe ulaşabilmek için yatırımcı-
ların en başından profesyonellerle çalışması 
projenin selameti açısından çok önemlidir.  
İşletme için mekan seçiminden, tasarıma 
ve sonrasında uygulamaya kadar en başta 
verilecek doğru kararlar, sonradan yapıla-
cak çok ciddi masrafların önünü kesecektir. 
Doğru yatırımlar asla yüksek meblağların 
harcanması ile değil maddi kaynakların 
doğru yerlere aktarılması ile hayat buluyor.”

Mimar Ayşe Mimar Ayşe 
ÇetinSEKSENDOKUZ ve TXO ÇetinSEKSENDOKUZ ve TXO 

Design’ın KurucusuDesign’ın Kurucusu
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2022 DE DEĞİŞEREK GELİŞİYOR, 
GELİŞTİKÇE DEĞİSİYORUZ
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2020 yılının Mart ayında etkilerini hisset-
meye başladığımız pandemi döneminden 
olumsuz olarak etkilenen alışveriş merkez-
leri 2021 yılının Temmuz ayında başlayan 
toparlanma sürecini 2022 yılında da devam 
ettirecektir.

Ziyaretçi sayıları pandemi öncesi döne-
me ulaşıyor. 

2020 yılında ve 2021 yılının ilk yarısında 
ziyaretçi sayılarında yaşanan kayıplar özel-
likle 1 temmuz 2021 tarihinde normalleşme 
kapsamında atılan adımlar sonrası telafi 
edilmeye başlanmıştı. 2022 yılının ilk çeyre-
ği verileri ile pandemi öncesi dönem olarak 
adlandırabileceğimiz 2019 yılı ilk çeyreğini 
karşılaştırdığımız  zaman ziyaretçi sayıların-
da dengeyi sağladığımizi, bu dönemde elde 
edilen tecrübeler ve yaptığımız değişimler 
sonucu yılın ikinci çeyreğinde ise pozitif de-
ğişimi göreceğimizi düşünmekteyim.

Değişimin kodlarını doğru okuyarak  çok 
emek verdik

Alışveriş merkezleri olarak değişen rekabet 
koşulları ve tüketici alışkanlıklarını yakından 
takip ederek, değişimlerin kodlarını doğru 
okuyarak yatırımlarımızın değerini koruya-
rak her geçen gün koruduğumuz değerin 
üzerine değeri artırmak için her zamankin-
den daha fazla enerji ve emek harcadik.

Yıllar önce ziyaretçilerimizin ilk ihtiyacı alış-
veriş iken, zamanla ilk ihtiyaç sosyalleşme-
ye, eğlenceye, sağlıklı alanlarda güvenli or-
tamlara doğru bir gelişim gösterdi. Mimari 
olarak daha fazla gün ışığı isteyen ziyaretçi-
lerimiz artık daha çok.Alışveriş merkezlerin-
de teras, bahce, peyzaj alanları gibi kapalı 
alan dışındaki açık alanlarimiz son yıllarda 
oransal olarak arttı.  Ziyaretçimizin alışveriş 
merkezlerinin ilk jenerasyonundaki  klasik 
alışveriş deneyimi isteğine ilave olarak, yeni 
ihtiyaçlari olarak ortaya çıkan ortak çalışma 
alanları, güzellik ve kişisel bakım merkezle-
ri, çocukları için nitelikli kreş alanlari, kül-
türel ve sanatsal beklentilerini karşılamak 

için sergi alanları, kültürel ve sanatsal kurs 
alanları , spor tesisleri ve sağlık hizmetlerini 
bünyesinde barındıran konseptler alışveriş 
merkezlerimizde yer almaya başladı. İşte bu 
ve benzeri ziyaretçi beklentilerindeki deği-
şim sonucunda beklenti ve ihtiyaçları karşı-
lamak için alışveriş merkezlerimizde geliştir-
me ve değişim çalışmalarımız devam ediyor 
ve edecek. Bu değişimler ile birlikte alışveriş 
merkezlerimiz tamamen bir yaşam merkezi 
haline geldiler ve gelmeye devam ediyorlar.

AVM yatırımları oldukça yavaş hızda iler-
leyecek

Alışveriş merkezleri yatırımları özellikle 
2000’li yılların başından itibaren hızlı bir 
ivme kazanmış ve bugün 500’e yaklaşan 
yatırımdan söz edebilmekteyiz. Alışveriş 
merkezlerimizin sunmuş olduğu kiralanabi-
lir alanlara baktığımız zaman özellikle bazı 
bölgelerde belli bir doygunluğa ulaştığımızı 
görmekteyiz. Özellikle pandemi dönemi ile 
başlayan süreçte alışveriş merkezi yatırımla-
rının oldukça yavaş bir hızda büyüyeceğini 
söyleyebiliriz. Diğer yandan da var olan, şu 
anda ziyaretçilerimize hizmet veren alışveriş 
merkezlerimizin yenileme, büyüme, konsept 
geliştirme gibi proje yatırımları önümüzdeki 
yıllarda da devam edecektir. 

Alışveriş merkezlerinde dijitallesme ko-
nusunda önemli adımlar atıldı .

Pandeminin etkilerini göstermeye başlama-
sı ile  alışveriş merkezleri olarak dijitallesme 
konusunda ciddi adımlar atmaya başladık.
Dijitallesmeyi alışveriş yönünden ele alırsak  
alışveriş merkezleri online alışveriş ve fiziki 
alışveriş arasında ziyaretçimizin isteklerine 
cevap verebilecek ve onlara kolaylık sagla-
yacak çözüm yollarına odaklanmis durum-
dayız .

Bu konuda yapılan en yaygın çalışmalar ola-
rak  AVM’lerde pick-up noktaları, AVM lojis-
tik merkezi gibi çözümlerle online alışveriş 
ile entegre olabilecek  projeler geliştirilme-
ye başlandı.

Ayrıca ziyaretçilerimizin özellikle son 2 yılda 
değişen alışveriş beklentileri ve ihtiyaçları 
sebebiyle perakendecilerin eskiye göre çok 
daha fazla deneyimsel mağazalar geliştir-
meye odaklandığı bir dönemdeyiz. 
Bu alanda bugüne kadar elde ettiğimiz Big 
datanin da yapay zeka ile birlikte kullanıl-
ması bu dönemde tanık olacağımız geliş-
meler arasında yer alacak.

2022 gündemimiz sürdürülebilirlilik 

Özellikle son 2 yilda oluşturduğumuz  sür-
dürülebilir stratejiler ve son dönemlerdeki 
enerji  konusunda global bazda yaşanan 
sıkıntılar alışveriş merkezlerimizi  çevreci ve 
sürdürülebilir enerji çözümlerine yönlen-
dirdirdi. Bizlerde alisveris merkezleri olarak 
kendi elektriğimizin bir kısmını üretecek 
güneş enerjisi projeleri , gri su projeleri ve 
atık yönetimi gibi konulara yatırım yapma 
kararları aldık. Bu konularda yeni yatırımlar 
da önümüzdeki dönemde en çok duyacağı-
mız konular arasında olacaktır. 

Cirodan çok adet artışını takip edeceğiz

Enflasyonun etkisi ile birlikte  yılı cirolarda 
artışla kapatacagiz. Bu sene özellikle satışta-
ki adet değişimlerini takip edeceğiz.
Bu konuda verilerin kullanılması  , tüketici-
nin beklentisi olan  deneyimlerin yaşatılması  
ve operasyonel verimliliğin her geçen gün 
daha da geliştirilmesi önemli olacaktır.
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GEBZE CENTER YENİLENEN VE YENİ EKLENEN 
MARKALARIYLA BÜYÜYOR… 

Gebze ve bölge halkı için kıymetli bir yaşam merkezi olan Gebze Center AVM, 2022 yılına marka karmasına kattığı 
yeni mağazaları ile büyümesine devam ediyor. 2022 yılında üç yeni markayı ziyaretçileri ile buluşturan Gebze Center 

AVM’de üç mağaza da tamamen yenilendi.

Bölgenin hem ekonomisine hem de sosyal 
yaşamına önemli bir katma değer sağlayan 
Gebze Center AVM, ziyaretçilerini yenilenen 
ve yeni açılan mağazaları ile karşılıyor.

2022 yılına yeni markalarla giren Gebze 
Center AVM marka karmasına, LC Waiki-
ki'nin iç giyim, pijama, ev giyim ürünleri ve 
ev dekorasyonu ürünlerini bir arada sundu-
ğu LCW Dream&Home’u, otel ekipmanları 
sektöründe uzmanlaşarak 50 binden fazla 
ürün çeşidini müşteriler ile buluşturan Gal-
lery Crystal’i ve sektörde ''Kahvenin Merke-
zi'' olmayı hedef haline getirmiş Greenwich 
Coffee’yi ekledi. 

Yakın zamanda ev tekstili ve ev dekorasyo-
nu alanında faaliyet gösteren Madame Co-
co’yu ve dünyada yenilenmiş telefon kavra-
mını Türkiye'ye taşıyan EasyCep’i bünyesine 
katmaya hazırlanan Gebze Center AVM, zi-
yaretçilerini bayram alışverişinde yeni mar-
kalarıyla karşılayacak.  

Gebze Center AVM’de faaliyet gösteren 
Mad Parfumeur, Rossmann ve Jolly Tur ise 
bu yıl itibarıyla mağazalarını yenileyerek, 
yepyeni yüzleri ve daha geniş alanlarıyla 
Gebzelileri ağırlamaya başladı.  

Geçen yıl dokuz yeni markayı bünyesine 
eklemişti…

Gebze Center 2021 yılında; nefis dürümler 
yapan Dürümle’yi, meşhur Bursa İsken-
der’i, kadın giyim modasının öncüsü Aker’i, 
“smart casual” yaklaşımının Türkiye erkek 
giyim kategorisindeki öncüsü Avva’yı, yer-
li üretimi ve özel tasarımlarıyla öne çıkan 
Küppeli’yi, ayakkabı modasının en çok ter-
cih edilen markalarından biri olan Greyder’i, 
tüketicilerin günlük gıda dışı ihtiyaçlarını 
karşılayan Tedi’yi, herkes tarafından ulaşıla-
bilen kaliteli teknoloji ürünleri satan MI Sto-
re’u ve ev yaşam ürünleri markası Evidea’yı 
çatısı altında toplamıştı. 

Güvenli ve doğa dostu bir alışveriş…

Kampanyaları yanında uyguladığı hijyen ku-
ralları ile güvenli ve keyifli alışveriş deneyimi 
sunan Gebze Center AVM, sorumlu marka 
anlayışı ile çevreci uygulamaları hayata ge-
çiriyor. Daha temiz bir çevre ve sürdürüle-

bilir bir dünya için faaliyetlerini sürdüren 
AVM, 2019 yılında Sıfır Atık Yönetim Siste-
mini kurarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı tarafından verilen Sıfır Atık Belgesi ve Atık 
Getirme Merkezi Belgesi’ni almaya da hak 
kazanmıştı. Gebze Center AVM, uygulama-
ya aldığı TSE - COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon 
Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı 
kapsamında güvenli hizmet belgesi almıştı. 
TSE yetkilileri tarafından yeniden denetlen-
mesi sonrasında bütün hijyen önlemlerinin 

alındığı ve eksiksiz uygulandığı tespit edil-
di. Kocaeli ilinde belgeyi alan ilk AVM olan 
Gebze Center, bu denetim sonrasında bel-
gesini ilk yenileyen AVM oldu.

Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul 
yönetim şirketi Fiba Commercial Properties 
(Fiba CP) yönetiminde faaliyetlerini sürdü-
ren Gebze Center AVM hakkında ayrıntılı 
bilgi için www.gebzecenter.com.tr adresi 
ziyaret edilebilir. 
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Stratejik yönetim "gelecekte var olabilme-
nin yönetimi”

Stratejik Yönetim, işletmenin günlük ve ola-
ğan işlerinin yönetimi ile değil; İşletmenin 
“uzun dönemde yaşamını sürdürebilmesini” 
mümkün kılacak ve ona “rekabet üstünlü-
ğü” ile “ortalama kar üzerinde getiri” sağla-
yabilecek işlerin yönetimi ile ilgilidir.

Strateji, Latincede yol, çizgi anlamına gelen 
ve yönetim biliminde rakiplerin faaliyetleri 
göz önünde tutarak amaçlara ulaşmak için 
belirlenmiş uzun dönemli kararlar topluluğu 
demektir. Stratejinin özü, ne yapmayacağı-
nıza karar vermektir.

Genel anlamda stratejik yönetimin yarar-
ları şöyle özetlenebilir:

1) Kurumlara ve insanlara uzun vadeli dü-
şünme ve görme ufku kazandırır,

2) Organizasyonlara stratejik açıdan öneme 
sahip konu ve faktörlerin neler olduğunu 
anlama ve bunlara odaklanma imkânı tanır,

3) Hızlı değişen çevreye ayak uydurma, de-
ğişimi zamanında yapma ve esnek davran-
ma yeteneklerini kazandırır.

Stratejik yönetim sürecinin aşamaları 
şöyledir:

• Stratejik bilinç aşaması

Stratejik yönetim süreci yöneticilerin stra-
tejik bilinç durumuna gelmeleriyle başla-
maktadır. Bu bilince sahip yöneticiler diğer 
organizasyonların strateji oluşturduklarını, 
kendilerinin nasıl daha etkili stratejiler üre-
tebileceklerini ve çevresel fırsat ve tehdit-
lerden nasıl fayda çıkarabileceklerini düşü-
nürler.
• Stratejistlerin seçimi ve görevlendirilmesi 
aşaması

Bu aşamada ya organizasyon içinden yöne-

tici stratejistler ya da dışarıdan profesyonel 
stratejistler seçilir.

• Stratejik analiz aşaması

Bunun için öncelikler bilgi toplanması ve de-
ğerlendirilmesi yapılır. Bilgiler toplandıktan 
sonra uzak dış çevre, sektör çevresi, işletme 
içi çevre analizleri yapılır. Son olarak ise du-
rum belirleme matrisleri hazırlanır. Stratejik 
analiz yapıldıktan sonra firmanın yaptığı işin 
tanımı, misyon, vizyon ve amaçlar belirlene-
rek stratejik yönlendirme aşamasına geçilir.

• Stratejik yönlendirme aşaması

Misyon: Stratejik yönetime üst düzey yö-
neticilerle başlanır. Yukarıdan başlayıp ta-
bana yayılan bu yönetim biçiminin temel 
noktalarından biri misyon bildirisidir. Mis-
yon işletmenin varlık sebebini, değerlerini, 
paydaşlara karşı sorumluluklarını ve uzun 
dönemli amacını anlatan yazılı bir ifadedir. 
Misyon belirlenirken işletmeye özgü olması 
ve işletmenin bakış açısını yansıtmasına dik-
kat edilmelidir.

Vizyon: İşletmenin yönetim felsefesini ve 
gelecekte nerede olmak istediğini anlatan 
vizyon ifadesi, bir anlamda belirlenen mis-
yonunun kendisini nereye taşıyacağını gös-
terir.

Amaçlar: İşletme varlık sebebini ve ulaşmak 
istediği noktayı belirledikten sonra daha 
spesifik planlar yapmaya başlar. Bu planları 
yaparken amaçlarını belirler. Tüm amaçlar 
açık ve anlaşılır olmalıdır. Stratejik amaçları 
destekleyen hedefler amaçlara göre daha 
spesifik olmalı, her bir çalışanın gerçekleşti-
receği aksiyonlar belirgin olmalıdır.

• Strateji oluşturma aşaması

Artık organizasyon yeterli ve gerekli bilgiyi 
elde etmiştir. Şimdi sıra izlenecek stratejinin 
belirlenmesidir. Bu noktada stratejik yöne-
timin temel stratejileri ve yönetim düzeyi 

stratejileri vardır. Temel stratejiler işletme-
nin yaşamını sürdürebilmesi ve rekabet üs-
tünlüğü elde edebilmesi için yapması ya da 
uzak durması gereken iş ve faaliyetlerle ilgi-
lidir. Büyüme, küçülme, durağan ve karma 
stratejiler olarak sınıflandırılabilir.

• Stratejik uygulama aşaması

Bu aşamada belirlenen strateji ile organi-
zasyon yapısı, işletmenin içinde bulunduğu 
ve sahip olduğu sistemler, mevcut yönetim 
ve liderlik biçimleri, organizasyonda kabul 
görmüş paylaşılan değerler (kurum kültürü), 
firmanın sahip olduğu insan kaynakları ve 
yetenekler uyumlaştırılır. Ahenkli bir şekil-
de ve geribildirim de sağlayarak stratejiler 
uygulanır.

• Stratejik kontrol aşaması

Son olarak ise mevcut stratejilerin amaçları 
gerçekleştirmede yeterli olup olmadığı eş-
zamanlı olarak kontrol edilir. Bu süreç bir 
döngü şeklinde devam eder ve gerekli gö-
rüldüğü takdirde her aşaması revize edilir.
Şirketlerin kısa, orta ve uzun vadedeki başa-
rıları yapılacak planların kalitesine bağlıdır. 
Bu da iyi bir şirket stratejisiyle olur. Strateji 
bir aksiyon planıdır, gerçekçi ve detaylı ol-
malıdır. Birçok şirket sadece stratejiyle ye-
tinir, ancak strateji orta ve uzun vade için 
yeterli olmaz, heyecan verici değildir. Viz-
yon şirketin nereye gidebileceğidir. İyi bir 
vizyon, çalışanların gelecekle ilgili ümit bes-
lemelerini sağlar, misyon da motive eder. 
Misyon, vizyon ve strateji uyumu başarılı 
bir şirketin temelidir. Vizyona göre günlük 
işleri yönlendirmek ne kadar yanlışsa, gele-
cek rüyasını detaylı stratejilerle yapmak da 
o kadar yanlıştır.

Sonuç olarak, günümüz dünyasında küçük 
ve orta ölçekli işletmelerden çok uluslu fir-
malara, kamu kurumlarında sivil toplum ku-
ruluşlarına her organizasyonun stratejik yö-
netimi kullanması gerekmektedir ki ancak 
bu şekilde yaşamlarına devam edebilsinler.

STRATEJİK YÖNETİM
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TÜRK GİRİŞİMİ VİRAVİRA.CO ARTIK 49 ÜLKEDE 
FAALİYET GÖSTERİYOR

Yat kiralama sektörünü bir çatı altında toplayan, sektörün şeffaflaşması ve daha güvenli hale gelmesi konusunda da 
önemli adımlar atan Türkiye’nin lider tekne kiralama platformu viravira.co faaliyet alanını genişleterek büyümeye de-
vam ediyor. viravira.co portföyüne eklediği 8 yeni ülke, 80 farklı lokasyon ve bin yeni kiralık tekne ile artık toplamda 49 

ülkede, 1040 farklı lokasyon ve 12 bin tekne ile hizmet sunuyor.

2016 yılında tekne sahipleri ile tekne kirala-
mak isteyenleri bir araya getirmek amacıyla 
kurulan viravira.co, deniz turizmi sektörü-
nün lider oyuncusu olarak hizmet sahasını 
genişletiyor. Kurulduğu günden itibaren yat 
kiralama sektörünün bir çatı altında toplan-
masını sağlayarak sektörün şeffaflaşması 
ve daha güvenilir hale gelmesi için önemli 
adımlar atan viravira.co, faaliyet alanını ve 
tekne portföyünü genişleterek büyümeye 
devam ediyor. viravira.co portföyüne ekle-
diği 8 yeni ülke, 80 farklı lokasyon ve bin 
yeni kiralık tekne ile toplamda 49 ülkede, 
1040 farklı lokasyon ve 12 bin tekne ile 
hizmet vermeyi sürdürüyor. Hız kesmeden 
büyümeye devam ettiklerini vurgulayan 
viravira.co Kurucu Ortağı ve CEO’su Baran 
Yıldırım ‘‘Kurulduğumuz günden bu yana 
hem sektörün sorunlarına çözüm üretmek 
hem de platformumuz aracılığıyla bizi tercih 
eden müşterilerimize en iyi hizmeti vermek 
için çok çalıştık. Bugün viravira.co olarak 
Akdeniz Çanağı başta olmak üzere 49 ülke-
de demirli 12 bin tekneyi bir araya getirme-
nin ve Türkiye’de bulunan Turizm Bakanlı-
ğı’ndan belgeli gulet, katamaran, yelkenli ve 
motoryat tipi 2 bin civarı mavi tur teknesini  
sistemimize dahil etmiş olmanın haklı guru-
runu yaşıyoruz. Ayrıca, yeni giriş yaptığımız 
saatlik kiralama segmentinde, 3.300 tekne-
lik Türkiye filosunun önemli bir kısmını kısa 
zaman içerisinde portföyümüze eklemek 
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.’’ dedi.

‘‘2022’de yüzde 400 büyümeyi hedefli-
yoruz”

viravira.co’nun 2022 hedeflerinden de bah-
seden Yıldırım, ‘‘2022 sonunda toplam yıllık 
ziyaretçi sayımızı iki milyonun üzerine çı-
karmayı ve 50 bin kayıtlı yerli kullanıcı sa-
yısına ulaşmayı hedefliyoruz. Yine 2022’de 
pandemi nedeniyle bir miktar yavaşlatmak 
durumunda kaldığımız uluslararası genişle-
me stratejimize ise özellikle aşılamanın da 
getirdiği olumlu etkiyle kaldığımız yerden 
devam edeceğiz. Yeni dil ve para birimi 
destekleri sunmak ve belirli ülkelerde Tür-
kiye’de olduğumuz gibi aktif hale gelmek 
önceliklerimiz arasında. 2022 yılı sonunda 

ciro anlamında yüzde 400 büyümüş olmayı 
hedefliyoruz.’’ dedi.

Müşteri portföyünü genişletiyor!

2022’ye dair diğer hedefleri arasında müş-
teri portföyünü genişletmek olan şirket, 
2021 yılında hizmete aldığı Knot sistemini 
daha da geliştirerek şu anda sunduğu B2C 
hizmetlere ek olarak B2B hizmet vermeyi de 
planlıyor. viravira.co, bir SaaS çözümü olan 

ve tekne sahiplerinin tüm işlerini tek bir 
panel üzerinden yönetebilmelerini sağ-
layan Knot sistemini daha da geliştirerek 
sistem üzerinden girilen verilerin sektör-
deki diğer oyuncularla paylaşılmasına 
imkan tanıyacak. Böylelikle hem fiziksel 
acentelere hem de online platformlara 
veriler sunacak olan viravira.co, B2C hiz-
met veren bir platformdan aynı zaman-
da B2B satış gerçekleştiren bir platforma 
dönüşecek.

Baran Yıldırım Baran Yıldırım 
viravira.co Kurucu Ortağı ve CEO’su   viravira.co Kurucu Ortağı ve CEO’su   
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DÖVİZ ÜZERİNDEN ÖDEMELERE YENİ KISITLAMA: 
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 
KARARA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 

2022-32/66 NO’LU TEBLİĞ

Hatırlanacağı üzere; 2018 yılında Türk Li-
rasının döviz karşısında uğradığı ani değer 
kaybı  nedeniyle, Eylül 2018’de 85 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı yayınlanarak, 1989 
tarihli eski bir Bakanlar Kurulu Kararı olan 
“Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 
sayılı Karar”da (“32 Sayılı Karar”) değişiklik 
yapılmış Türkiye’de yerleşik kişilerin ken-
di aralarında akdedecekleri belirli sözleş-
melerde, sözleşme bedeli ve diğer ödeme 
yükümlülüklerinin döviz cinsinden belirle-
nemeyeceğine ilişkin düzenlemeler getiril-
mişti. 

Ardından bu kısıtlamanın ticari hayatta 
sebep olacağı zararların önüne geçilmesi 
amacıyla bazı istisnalar getirilmesi günde-
me gelmiş, bunun için 2008 tarihli “32 Sayılı 
Karar’a İlişkin 2008-32/34 Sayılı Tebliğ”in 
(“İlk Tebliğ”) 8. Maddesi tekrar düzenlene-
rek bu istisnalara yer verilmişti.

Şimdi ise tekrar TL’deki değer kaybının 
önüne geçilmesi amacıyla, 19 Nisan 2022 
tarihinde “İlk Tebliğ’de Değişiklik Yapılma-
sına Dair 2022-32/66 No’lu Tebliğ” (“Yeni 
Tebliğ”) yayınlandı. 

Ne Değişti?

Yeni Tebliğ ile, İlk Tebliğ’in 8/9. maddesinin 
sonuna; “Ancak sözleşme konusu ödeme 
yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden 
yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorun-
ludur” cümlesi eklenmiş, 8/15. maddede 
yer alan “kararlaştırılması” ibaresi ise “ka-
rarlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi” 
şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile adı 
geçen madde fıkraları şu şekli almıştır;

Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Söz-
leşmeler 

MADDE 8 
…
(9) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi arala-

rında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri 
dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde 
sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden 
kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini 
döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak 
kararlaştırmaları mümkündür. Ancak sözleş-
me konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk 
parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul 
edilmesi zorunludur.
…
(15) On altıncı fıkra hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının 
veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul 
satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan 
sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu 
sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 
yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dö-
vize endeksli olarak kararlaştırılması, öden-
mesi ve kabul edilmesi mümkündür.

İlk Tebliğ‘de; Türkiye’de yerleşik kişilerin 
menkul satış sözleşmelerindeki sözleşme 
bedeli ve diğer ödeme yükümlülükleri-
ni döviz cinsinden veya dövize endeksli 
kararlaştırmaları mümkün kılınmakta, fiili 
ödemelerin yapılacağı para cinsi yönünden 
kısıtlama bulunmamaktaydı. Yeni Tebliğ ise 
esasen bu sözleşmelerdeki ödeme yüküm-
lülüklerinin döviz cinsinden/dövize endeksli 
kararlaştırılması bakımından bir değişiklik 
getirmiyor, ancak ödeme döviz üzerinden 
belirlense dahi fiili ödemelerin TL cinsinden 
yapılmasını zorunlu hale getiriyor. 

Dolayısıyla Türkiye’de yerleşik kişiler men-
kul satış sözleşmelerinde ödeme yüküm-
lülüklerini döviz üzerinden kararlaştırmaya 
devam edebilecek ancak ödemeler artık TL 
cinsinden yapılacaktır.

“Menkul Satışı”ndan Ne Anlamalı?

Düzenlemede geçen “menkul” ibaresi, gay-
rimenkul tanımına girmeyen her türlü mal 
ve eşyayı kapsamaktadır. Ancak taşıtlar bu 
düzenlemenin dışındadır. Türkiye’de yerle-
şik kişilerin akdedecekleri taşıt satış veya ki-
ralama sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve 
ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden/
dövize endeksli kararlaştırılması mümkün 
değildir. 

Şunu da vurgulamak gerekir ki bu düzen-

leme Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi 
aralarındaki menkul satış sözleşmelerini 
ilgilendirdiğinden, Türkiye’de yerleşikler 
ile yurtdışında yerleşik kişiler arasındaki 
menkul satış sözleşmelerine ilişkin ödeme 
yükümlülüklerinin TL olarak yerine getiril-
mesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

Çek vs. Kıymetli Evrak ve Faturaların 
Durumu

Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.04.2022 
tarihinde veya sonrasında döviz cinsinden 
düzenlenmiş olan çek gibi ödeme araç-
larının Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi 
aralarında akdettikleri menkul satış söz-
leşmelerinin ifasında ödeme aracı olarak 
kullanılması mümkün olmayacaktır. 

Türkiye’de yerleşik kişilerin; 19.04.2022 
tarihinden önce yaptıkları menkul satış 
sözleşmeleri kapsamında Yeni Tebliğ’in 
yürürlük tarihi öncesinde dolaşıma girmiş 
döviz cinsinden kıymetli evraklar kapsa-
mındaki ödeme yükümlülüklerinin ise TL 
olarak yerine getirilmesi şartı bulunmaya-
caktır.

Faturalar açısından ise; Türkiye’de yerleşik 
kişilerin 19.04.2022 tarihinden önce dü-
zenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme 
yükümlülüklerinin TL cinsinden yerine ge-
tirilmesi şartı bulunmayacaktır.

Hangi Döviz Kuru Geçerli Olacak?

Ödemelerde baz alınacak döviz kuru ko-
nusunda Yeni Tebliğ’de özel bir düzen-
leme bulunmuyor. O nedenle, ödeme 
tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası efektif satış kurunun esas alınma-
sı uygun olacaktır. 

Uygulanacak kur konusunda taraflarca 
ayrıca anlaşmaya varılması da kanımızca 
mümkündür.

Aykırılığın Yaptırımı 

Dövizle işlem yasağına uyulmayan hal-
lerde, 2022 itibariyle taraflara ayrı ayrı 
14.200.-TL-118.500.-TL arasında idari 
para cezası uygulanabiliyor. İhlalin tekrarı 
halinde ise cezalar 2 katına çıkmaktadır. 
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KİĞILI‘DAN DOĞRU SMOKİN VE DAMATLIK SEÇİM REHBERİ

Resmi davet, özel günler ve etkinliklerde şık görünmek isteyen erkeklere doğru smokin seçme konusunda rehber olan 
Kiğılı uzmanları, her zevke uygun tercihler sunuyor. Vücut tipi, mevsimsel farklılıklar ve kişisel zevklere uygun öneriler, şık 

görünmenin püf noktasını güncel modayla buluşturuyor. 

Düğün sezonunun açılmasıyla smokinler 
bahar damatlarının vazgeçilmezi olurken, 
seçim konusunda dikkat edilmesi gereken 
noktalara dair soruları da beraberinde ge-
tiriyor. En özel anında şıklığıyla öne çıkmak 
isteyen erkeklere smokin seçiminde yol 
gösteren Kiğılı uzmanları, ince işçiliğin us-
talıkla harmanlandığı şıklığı zirveye taşıyor.

Vücut tipine uygun smokinler: Slim, re-
gular, comfort fit 

Smokin seçiminde en çok dikkat edilen nok-
talar arasında yer alan vücut tipi, mevsimsel 
farklılıklar, renk tercihi ve kişisel zevklere uy-
gun püf noktalarını paylaşan Kiğılı uzmanla-
rı, erkeklere şıklığın ve asaletin kapısını ara-
lıyor. Vücut tipine göre seçimlerde smokin 
grubu ve diğer takımlarda olduğu gibi slim, 
regular ve comfort kalıp ön plana çıkıyor. 
Koleksiyonda yaka çeşitliliğini ön planda tu-
tan Kiğılı stil danışmanları, şal yaka, kırlan-
gıç ya da kruvaze yaka smokin modelleri ile 
damat adaylarının doğru seçim yapmasına 
olanak sağlıyor.

Siyah ve beyaz smokinler ile şıklığa zıt 
dokunuş

Modern dünyada nikâh ve düğün orga-
nizasyonlarında farklı konseptlerin tercih 
edilmesi smokinin renk seçiminde de etki-
sini gösteriyor. Smokin takım elbise model-
leri düşünüldüğü zaman erkek modasında 
pek çok parçada olduğu gibi öne çıkan 
renk siyah oluyor. Beyaz smokin damatlık 
ise iddialı bir tercihe sahip erkeklere Kiğılı 
uzmanlarının önerisi oluyor. Beyaz smokin 
modelleri ayrıca ödül törenleri, açılışlar ve 
önemli organizasyonlarda da erkekleri şık-
lıkla buluşturuyor.

Farklı yer ve zamanda kullanım kolaylığı

Smokin takım elbise kombinleri farklı yer 
ve zamanlarda kullanım konusunda erkek-
lere avantaj sağlarken, ceketlerde kullanılan 
özel yaka detaylarının çıkarılabilir yapısı, 
klasik kombinlerde kullanımı mümkün kılı-
yor. Smokin takım elbise içeriğindeki yelek 
ve pantolonların da klasik kombinlerde ayrı 
ayrı kullanılması, şıklığı her yere taşımaya 
yardımcı oluyor.

Dikkatleri üzerine çekmek isteyen erkek-

lere Kiğılı smokinleri yakışır

Ceket, yelek, kuşak, pantolon gibi parça-
ların uyumuyla kendi tarzını ve kişiliğini 
yaratan erkeklerin tercihi olan smokinler, 
özel günlere şıklık getiriyor. Ceketlerde 
kullanılan özel yaka detayları çıkarılabilir 

olmasıyla kullanıcısına özgürlük sunar-
ken, konforu üst düzeye çıkaran kumaş 
yapısı mevsim havasına uyum sağlıyor. 
Smokinler, şal yaka detayıyla yeni sezona 
farklı bir alternatif sunarken özenle tasar-
lanan kalıpları ise dikkat çeken bir görü-
nüm sunuyor.
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Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER

Makale / MALL&MOTTO 

Güneş Öncesi Egzama Ciltlere Rahatlatıcı Destek

Güneşe çıkmadan önce çavdar ununu suyla karıştırıp krem kıvamına getirin. 
Güneşe çıkmadan bir gece önce egzamalı bölgelere sürüp üzerine ince bir 
kâğıt yapıştırın. Sabaha kadar kalsın, sabah ılık suyla temizleyin. Cildiniz 
sakinleşip rahatlayacaktır.

Saçın Erken Ağarmasını Durduran Maske

Malzemeler

1 kahve fincanı frenk üzümü
2 çorba kaşığı bademyağı
4 damla limon suyu

Hazırlanışı ve kullanışı

Tüm malzemeleri el blendırında karıştırın. 
Banyodan 2 saat önce bu karışımı nemli 
saça, diplerine masaj yaparak uygulayın. 2 
saat bekletip yıkayın. Bu maske aynı zaman-
da saçınızı besleyecektir.

 

Saç Derisindeki Kabuklanma ve Kuruluk İçin

500 gr zeytinyağına 1 kase pulbiberi ekleyin. Benmari usulü 45 dakika 
kısık ateşte eritin. Bu yağdan 2 çorba kaşığı, 1 çorba kaşığı taze sıkılmış  
elma suyu ve 1 tatlı kaşığı tuzla karıştırın. Saç derinize boya sürer gibi 
sürün. Saçınızı boneyle sarıp 30 dakika bekletin ve yıkayın. Sonuç ala-
na kadar her hafta uygulayın. Not: Saç derisinde açılmış yaralar varsa 
uygulamayın. Pul biber saç derisinde kan dolaşımını hızlandırır. Kabuk-
ların çıkmasını kolaylaştırır.
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FANUC’TA HEDEF, COBOT PİYASASINDA AVRUPA LİDERLİĞİ
Donanım ve yazılım için her bir önemli bileşeni kendi bünyesinde geliştiren ve üreten tek şirket olarak fabrika otomasyo-
nuna güç katan FANUC, CRX serisi iş birlikçi robotlarına eklediği üç yeni modelle üretim veriminde farklılık yaratıyor. En 
güncel teknolojik gelişmelere öncülük ederek cobotların stratejik önemini artırdıklarını belirten FANUC Europe Başkanı 
ve CEO’su Shinichi Tanzawa, Avrupa cobot piyasasının açık ara lideri olmak için Ar-Ge çalışmalarına devam edecek-

lerini söyledi.

Bilgisayarlı sayısal kontrol ekip-
manı geliştirmedeki tecrübesiyle 
robotikleşmenin öncüsü olan FA-
NUC, CRX serisine eklediği en son 
model yeni CRX-5iA, CRX-20iA/L 

ve CRX-25iA iş birlikçi robotlarıyla küçük ve 
büyük ölçekli tüm işletmelere değer katma-
ya devam ediyor. Sektöründe bulunan en 
kapsamlı ve kullanımı en kolay kolaboratif 
robot serisi arasında bulunan yeni model-
lerle üretim verimine katkı sağladıklarını 
açıklayan FANUC Europe Başkanı ve CEO'su 
Shinichi Tanzawa, “Her geçen gün önemi 
daha çok artan cobotlarımızla yeni yazılım 
çözümleri sunuyoruz. En önemli hedefimiz, 
Avrupa cobot piyasasının açık ara lideri ol-
mak” açıklamasında bulundu.

CRX modelleri en ağır koşullarda dahi 
güvenilir ve tutarlı çalışıyor

Kabiliyetlerini genişletmeyi düşünen tüm 
üreticiler için uygun olan CRX model cobot-
ların, FANUC’un en popüler robot modelleri 
arasında yer aldığını kaydeden Tanzawa, 
“CRX modelleri güvenlik, hafiflik ve sezgi-
sel sürükle-bırak programlama sayesinde 
özellikle ilk defa robot kullanacaklara hitap 
ediyor. CRX serisi üretim hatlarını otomas-
yona geçirmede birtakım tecrübesi olup da 
satış ekibimizle henüz temasa geçmemiş 

müşteriler için kapıyı aralıyor ve FANUC 
için yeni müşteri segmentleri açıyor. Bu da 
uzun vadede yalnızca cobot alanında değil, 
farklı endüstriyel robotların yer aldığı diğer 
uygulamalarda da müşteri memnuniyeti ka-
zanmamıza yardımcı oluyor. CRX modelle-

rinin ağır koşullarda güvenilir ve tutarlı bir 
şekilde çalışarak üreticilere mümkün olan 
en yüksek üretim çalışma sürelerini sunuyo-
ruz. CRX serisi cobotlarımızı sekiz yıl bakım 
gerektirmeden çalışacak şekilde tasarladık” 
dedi.

FANUC’un hedefi ayda 14 bin ünite üre-
tim kapasitesi

Şirketin yeni pazar payı ve hedeflerine dair 
açıklamalarda bulunan Tanzawa, sözlerine 
şöyle devam etti: “FANUC olarak geçmişten 
bugüne robot üretim kapasitesini sürekli 
olarak artırıyoruz. Güncel olarak aylık baz-
da 11 bin ünite üretim kapasitesine ulaşmış 
bulunuyor ve CRX modelleriyle sınırlı olma-
mak üzere bu kapasitemizi 14 bin üniteye 
çıkarmayı planlıyoruz. Bu nedenle sonraki 
adım olarak yeni robot fabrikamızın inşaatı-
nı tasarlıyoruz. Müşterilerimizin cobot kulla-
nımlarını çok çeşitli uygulamalarda artırma-

larını destekleyerek orta vadede Avrupa’da 
açık ara piyasa lideri olmayı istiyoruz. 4 kg 
– 35 kg taşıma kapasiteleri sunan 11 cobot 
modelinden oluşan serimizle bu hedefe ula-
şabilmek için iyi bir pozisyonda olduğumu-
zu düşünüyorum.”
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Fatma Fidan
Uzm.Diyetisyen

YAZIN GÜNEŞİ BEDENİNİZİ,  SAĞLIKLI BESLENME
 İÇİNİZİ ISITSIN 

Makale / MALL&MOTTO 

Yaz yaklaşırken herkesi diyet telaşı sarıyor.. 
Bahar mevsiminin bu son günlerinde kış-
tan kalma fazla kilolardan kurtulmak için 
yaza hazırlıklar başladı. Yaza girerken daha 
sağlıklı ve ince görünmek için kısa zaman-
da hızlı kilo vermek uğruna uygulanan şok 
diyetler, zayıflama hapları ve protein diyet-
lerinden uzak durmak gerekiyor. Çünkü bu 
diyetlerin faturası sağlığınıza kesiliyor ve 
hızlı şekilde kilo verdiren bu diyetler sağlı-
ğınızı tehlikeye sokuyor.

Yaza formda girmek isteyenlere altın öğüt-
ler;

•Hızlı kilo vereyim derken kalbinizi yor-
mayın!

Hızlı kilo verdiren diyetlerde kas ve su mik-
tarında çok, yağ kütlesinde ise az kayıplar 
olduğu görülmektedir. Kas kaybı metabo-
lizmanın yavaşlaması anlamına gelmekte-
dir. Hızlı kilo verdiren diyetlerin uzun süre 
uygulandığında vücutta su ile birlikte po-
tasyum, sodyum gibi elektrolit kayıpları ya-
şanıyor ve bu kayıplar yerine koyulmaz ise 
ani kalp krizlerine neden olabilir.

•Mucize İlaç – Şok Diyetler – Besin Des-
teği Yalanlarına kanmayın!

Sağlıksız diyetler yapmak vücudu zorla-
mak çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. 
Gazetelerden yada internet sayfalarından 
okunarak yapılan kısa süreli şok diyetlerin 
ilerleyen zamanda geri dönüşü oldukça zor 
olan zararlar verebilir. Şok diyetle ile verilen 
kilolar, sonradan fazlasıyla alınıp, vücutta 
deformasyonlara, kas kaybına ve metabo-
lizmada yavaşlamaya yol açarak, hem sağ-
lığınızı bozabilir, hem de sizi kilo almanızı 
sağlayabilir.

•Diyette tek tip beslenerek yaşam tarzı-

nızı bozmayın!

Sadece meyve veya salata tüketmek ya da 
protein ağırlıklı beslenmek dengesiz besin 
öğeleri içeren diyetlerdir. Vücudumuz tüm 
besin gruplarından aldığı besin öğeleri ile 
devalılığı sağlayan bir sistemdir. Karbonhid-
ratlar, proteinler, yağlar, vitamin ve mineral-
ler gibi besin öğelerinin her birinin vücudu-
muzda fonksiyonel bir işlevi bulunmaktadır. 
Tek besine dayalı diyetler dengesiz beslen-
me düzeni oluşturmakta, vitamin ve mineral 
eksikliğin neden olmaktadır. Bu tarz beslen-
mede verilen kilolar kısa sürede fazlasıyla 
geri almanıza neden olmaktadır.

•Aç kalarak ve öğün atlayarak kilo alma-
yın!

Uzun süre aç kalmak kan şekerinizde dal-
galanmalara neden olacağı için bir sonraki 
öğünde fazla kalori almanıza sebep olacak-
tır. Metabolizma dışarıdan ne kadar enerji 
gelirse o kadarla çalışmaya ayarlanmış bir 
sistemdir. Yani tüm gün aç kaldığınızda 
veya öğün atladığınızda metabolizmanız da 
hiç enerji harcamıyor ve kendini dinlenme-
ye alıyor.

Bu nedenle aç kalmadan,  en fazla 3 saat 
aralıklarla öğünlerinizi yapın.

•Kahvaltı yapmadan güne başlamayın!

Sabah kahvaltı yapmadan güne başlamak 
gün içinde daha fazla kalori almamıza se-
bep olur. Metabolizma uyandıktan sonra 

hemen kahvaltı yapınca hızlanmaya başlar. 
Eğer kahvaltı yapmadan öğle yemeğine ka-
dar aç kalınırsa metabolizma hızı yavaşlayıp 
iştahınız artmaya başlar ve kilo alınımı kaçı-
nılmaz olur. Mide yediklerimizi saat içinde 
boşaltacağından, bir sonraki öğünde fazla 
yemeği engellemek için mutlaka 2.5 -3 saa-
te bir beslenme programı uygulamalıdır.

Ekmeği hayatınızdan çıkartmayın!

Öğünlerde ekmek tüketmemek kilo vermeyi 
olumsuz yönde etkilemektedir. Eğer kişi ana 
öğünlerde ekmek tüketmiyorsa, kan şekeri 
dengelenmeyecek; dolayısıyla 1 saat sonra 
çok acıkacaktır ve farkında olmadan fazla 
kalori almış olacaktır.

Vücut yağını atmak için su tüketin!

Günde ortalama 2 -3 litre arası su tüketmek, 
vücut yağlarının atılmasını sağlamaktadır. 
Su miktarı azaldığında vücut ödem yapar,  
İdrara çıkılmasını engeller. Su içmek için su-
samayı beklemeyin. Acıkmamanız gereken 
zamanlarda acıkıyorsanız, öncelikle 1 bar-
dak su için ve bir müddet bekleyin. Açlığı-
nız yatışırsa bilin ki aç değil, sadece susuz 
kalmışsınızdır

Sağlıklı kilo vermek için ‘ uzman diyetisyen’ 
tarafından önerilen sağlıklı beslenme prog-
ramı uygulanmalı ve bu beslenme programı 
yaşam şekli haline getirilmelidir.

Vücudunuzu kendinizle barıştırın! Yaza sağ-
lıklı girin..
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KATAR'DA BAŞKENT DOHA
DIŞINA YAPILACAK EN İYİ
10 GÜNÜBİRLİK GEZİ   

Qatar Tourism, FIFA 2022 Dünya Kupası Ka-
tar™'a katılan tatilcileri ve taraftarları Doha 
dışına yapacakları günlük gezilere ve baş-
kentin ötesindeki Katar'ı keşfetmeye çağırı-
yor.

Ziyaretçiler, 90 dakikalık bir futbol maçıyla 
aynı sürede Doha'dan uzaklaşıp büyüleyici 
çöl kumullarında, UNESCO miras alanların-
da, antik kaya oymalarında, su parklarında, 
altın kumsallarda, eko çiftliklerde, yemyeşil 
mangrov ormanlarında ve daha birçok yer-
de muhteşem maceralara atılabilirler.

Qatar Tourism'in Operasyon Direktörü Bert-
hold Trenkel: "Doha'dan iki adımlık mesafe-
de, harika ve aile dostu kültür ve doğa ge-
zileri yapılabiliyor. Burası yalnızca bir şehir 
değil; yarımadamızın gizli hazinelerini tüm 
dünya tanısın istiyoruz. Buradaki tatilin gü-
zelliği, farklı deneyimlerin bir arada yaşa-
nabilmesi. Muazzam cazibe merkezlerimize 
ulaşmak arabayla en fazla 90 dakika sürüyor. 
Bu da Dünya Kupası'nda izlenecek bir futbol 
maçıyla aynı süre anlamına geliyor. Ülkede 
24 saatten fazla kalacaklar için, Doha dışına 
günübirlik bir gezi, Katar tatilinin unutulmaz 
bir parçası olabilir.

İşte Qatar Tourism'in bir araya getirdiği, 
Doha dışına yapılabilecek en iyi 10 günübir-
lik gezi:

1.Banana Island Resort

Parıldayan hilal şeklindeki Banana Island'a 
ulaşım sadece tekneyle gerçekleştiriliyor. 
Doha şehir merkezindeki Al Shyoukh Ter-
minali'nden 25 dakikalık bir yolculuğun ar-
dından varılan plaj, şehir hayatının koşuştur-
macasından kaçmak için ideal yerlerden biri. 
Günübirlik veya gece konaklamalı gelinebi-
len Banana Island Resort Doha by Ananta-
ra'da lagün havuzu, spa, golf sahası, sinema 
ve çeşitli restoranlar yer alıyor. 
Doha'ya uzaklık: 25 dakika

2.Heenat Salma Farm

Organik ve doğal ürün tutkunları, eko-du-
yarlı bir deneyim için Heenat Salma Farm'ı 
muhakkak ziyaret etmeli. 30'dan fazla ürü-
nün, meyve ve sebzenin yetiştirildiği; süt, 
yumurta, bal ve et üretilen tarım çiftliği He-
enat Salma, bir misafirperverlik, eğitim ve 
refah merkezi. Ziyaretçiler, ateş etrafında 

kurulu geleneksel çadırlarda konaklayabilir, 
birliktelik hissini doya doya yaşayabilirler. 
Burada ayrıcahavuz, wellness odası, kütüp-
hane ve şeflerin sade, sağlıklı ve besleyici 
menülerini hazırladığı bir de mutfak bulunu-
yor. Doha'ya uzaklık: 40 dakika 

3.Mor Ada (Purple Island) 

Genellikle Mor Ada olarak bilinen Bin Ghan-
nam Adası, mangrov ormanlarıyla dolu bir 
gizli mücevher. Adanın ismindeki "mor" ise, 
iki bin yılı aşkın zaman önce, Roma hüküm-
darlarının kıyafetlerinde mor rengini tercih 
etmesi ile bu bölgede Kassitler döneminde 
başlayan boya endüstrisinden geliyor. Mor 
Ada'yı ziyaret etmek için en güzel saat gün 
batımı saatleri. Bu esnada kayak yapabilir, en 
güzel gün batımı fotoğrafını yakalamak için 
ada etrafında yürüyüşe çıkabilirsiniz.  
Doha'ya uzaklık: 45 dakika 

4.Baladna Park

Doha'nın eteklerinde yeşil bir sığınak diyebi-
leceğimiz Baladna Park; çocuk macera alanı, 
çarpışan tekneler, evcil hayvanların yer aldı-
ğı hayvanat bahçesi ve sürüngen mağarası 
ile eğlence dolu bir aile günü için biçilmiş 
kaftan. Park, bölgedeki en büyük sığır çift-
liklerinden ve %100 yerli bir işletme olan Ba-
ladna Farm tarafından işletiliyor ve Katar'ın 
sakinlerine ve restoranlarına taze süt ve süt 
ürünleri sağlıyor. Çiftlik, halka açık. Ziyaret-
çiler, hayvanları sert iklim koşullarından ko-
ruyan bu tesiste sağım sürecine de tanıklık 
edebilirler. Doha'ya uzaklık: 45 dakika 

5.Dhal Al Misfir Mağarası

Ülkenin nefes kesen doğal alanlarından biri 
olan, 40 metre derinliğindeki Dahl Al Misfir, 
Katar'ın ulaşım sağlanabilen en büyük ma-
ğarası olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 300 bin 
ila 500 bin yıl önce oluştuğu tahmin edilen 
mağara, yarımadanın ortasındaki alçıtaşla-
rından dolayı ay ışığı benzeri bir ışıltı yayı-
yor. Jean Nouvel'e Katar Ulusal Müzesi'nin 
tasarımında ilham veren kristal kümeleri "çöl 
gülleri" de işte bu minerallerden oluşuyor.
Doha'ya uzaklık: 55 dakika 

6.Al Jassasiya Kaya Oymaları

"Petroglif" (taş yazı) olarak bilinen bu 900'e 
yakın oymanın tam olarak ne zaman oluştu-
ğuna dair bir kanı yok. 1957 yılında keşfe-
dilen bu oymalar 700 metrelik bir alana ya-
yılmış durumda ve devekuşu, yelkenli, kase 
gibi figürler barındırıyor. Kimilerine göre bu 
sanat eserleri en az 2000 yıllık. Kimileri ise 
oymalara en fazla birkaç yüzyıllık tarih biçi-
yor. Her iki senaryoda da oymalar, Katar'ın 
antik ve gizemli tarihine karşı büyük heye-
can yaratıyor.Doha'ya uzaklık: 1 saat 

7.Al Zubarah Kalesi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 
Al Zubarah Kalesi, geleneksel Arap kaleleri-
nin bozulmamış örneklerinden biri. Kalenin 
duvarları, bir zamanlar güçlü imparatorluk-
ların bölgede hakimiyet kurmak için yaptı-
ğı savaşlara şahitlik eden, geçmişin ışıl ışıl 
kentine bakıyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler, 
bu tarihi döneme ait eserler içeren bir mü-
zeyle karşılaşacaklar. Müzede gülleler, ma-
deni paralar ve inci dalgıçlarının bu nadide 
mücevheri bulmak için daldıkları 14 metre 
derinlikte kullandıkları ağırlıklar da dahil ol-
mak üzere çok sayıda tarihi eser yer alıyor. 
Al Zubarah'a giden yolda, Katar'ın mütevazi 
geçmişinin büyüleyici bir parçası olan haya-
let şehir Al Jumail'in kalıntıları da bulunuyor.
Doha'ya uzaklık: 1 saat 15 dakika 

8.Hilton Salwa Beach Resort & Villas

Katar'ın güneybatı ucunda, ülkenin en iyi 
korunmuş gizemlerinden biri yer alıyor. 
Güneş, kum ve deniz aşıkları için adeta bir 
nirvana olan Hilton Salwa Beach Resort, 3.5 
kilometrelik yumuşacık beyaz kumsallara ve 
peyzajlı bahçelere ev sahipliği yapıyor. Orta 
Doğu'nun en büyük tema parklarından De-
sert Falls da bu tesiste yer alıyor. Parkta, Sea 
Caves Su Parkı'ndan Desert Street Circuit Go 
Karting'e kadar 56 adet sürüş ve kaydırak 
içeren 18 farklı eğlence alanı bulunuyor.
Doha'ya uzaklık: 1 saat 20 dakika 

9.East-West / West-East

Richard Serra'nın Katar çölündeki nefes 
kesen kamusal sanat enstalasyonu, bir ki-
lometrelik alana yayılan dört adet 14 met-
re yüksekliğinde çelik levhadan oluşuyor. 
Çölün yumuşak kahverengi tonlarıyla tam 
bir tezat oluşturan bu çarpıcı enstalasyonu 
ölümsüzleştiren çok sayıda fotoğraf, Ins-
tagram hesaplarında ışıldıyor. Alanda ayrıca 
Umbrella Rock Dağı, Zekreet Kalesi ve Film 
Şehri olarak da bilinen, atıl durumda bir film 
seti de bulunuyor. Doha'ya uzaklık: 1 saat 20 
dakika 

10.İç Deniz (Khor Al Adaid)

Dünyada, çöl kumullarının deniz kıyısıyla bu-
luştuğu çok az yer var. Katar'ın güneyinde 
yer alan Khor Al Adaid ya da bilinen diğer 
adıyla "İç Deniz" işte bu yerlerden biri. Ak-
şamüstünü en güzel şekilde değerlendirmek 
isteyenler, yalnızca 4x4 araçlarla ulaşılabilen 
bu bölgeyi ajandalarına muhakkak ekleme-
liler. Ziyaretçiler muhteşem kareler çekmek 
için gezilerini gün batımına veya gün doğu-
muna denk getirmeliler. Ilık sulara dalmadan 
önce kaplumbağalara, Arabistan orikslerine 
ve flamingolara dikkat! Doha'ya uzaklık: 1 
saat 30 dakika 
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30'LU YAŞLARDA KİLO VERMENİN 
12 SÜRDÜRÜLEBİLİR YOLU

30'lu Yaşlarda Kilo Vermenin 12 Sürdü-
rülebilir Yolu

Yıllar geçtikçe yaş sınırlarının tanımlamaları 
da değişti. Ama bana göre sağlığımıza dair 
en doğru davranışlara başlayıp sürdürme 
yaşımız 30'lar… Sağlığınız, 30'larınız da dâ-
hil olmak üzere yaşamınız boyunca temel 
bir öncelik olmalıdır.

Bazı insanlar için fazla vücut ağırlığını kay-
betmek, kan şekeri ve kan basıncı seviyeleri, 
enflamatuar belirteçler ve hareketlilik dâhil 
olmak üzere fiziksel sağlıklarının çeşitli yön-
lerini iyileştirebilir. Bununla birlikte, genel 
sağlığınızı destekleyen sağlıklı bir vücut 
ağırlığına güvenle ulaşmak mümkündür.

Pekiyi nasıl?

1. Odağınızı yeniden yönlendirin

Vücut ağırlığınız veya fiziksel görünümü-
nüzden ziyade sağlığınızın diğer yönlerini 
iyileştirmeye odaklanmak, hedeflerinize 
ulaşmanıza yardımcı olabilir.

2. Doğru Besini Depolayın

Onlarca yıllık bilimsel araştırmalar, meyve 
ve sebze alımınızı artırmanın kilo vermeyi 
desteklediğini ve sağlıklı bir vücut ağırlığını 
korumanıza yardımcı olabileceğini gösteri-
yor 

Diyetinize daha fazla sebze ve meyve ekle-
mek için  bu noktaya değinmek, diyet kali-
tesini iyileştirmenin, hastalık riskini azaltma-
nın ve sağlıklı kilo vermeyi teşvik etmenin 
mükemmel bir yoludur.

Sabahları yumurtalarınıza ıspanak, domates 

ve soğan eklemeyi deneyin ve bir yanında 
marul, salatalıkla  ile tadını çıkarın. Ayrıca 
yoğurda  batırılmış sebzeleri atıştırabilir 
veya akşam yemeğinize fırında  karışık seb-
zeler ekleyebilirsiniz. Tabi zeytinyağlı sebze-
ler baş tacımız.
 
3. Sürdürülebilirliği hıza tercih edin

Sayısız diyet ve detoks, çok düşük kalorili 
yemek planları kullanarak hızlı ve aşırı kilo 
kaybını teşvik eder.

Gerçek şu ki, bu diyetler, kalori alımınızı bü-
yük ölçüde azaltacağı gibi, hızlı kilo vermeyi 
destekleyecektir.

Çalışmalar, ağır diyetlerin  gelecekte kilo 
vermeyi ve kilo korumayı zorlaştırabilecek 
kilo almaya ve telafi edici değişikliklere yol 
açtığını defalarca göstermiştir 
 
4. Günlük aktiviteyi küçümsemeyin

Kilo vermeye çalışırken, çoğu insan sık sık 
yüksek yoğunluklu aktivitelere katılmala-
rı gerektiğini düşünür. Bu tür aktiviteleri 
rutininize dâhil etmek kilo vermeyi ve kas 
kazanmayı teşvik edebilir, ancak sağlıklı bir 
vücut ağırlığına ulaşmak için bunu yapmak 
gereksizdir.

Adım sayınızı artırarak günlük aktif olmak 
ve daha az oturmak, haftada bir spor salo-
nunda birkaç saat geçirmek kadar önemlidir 

5. Sağlığınıza ve mutluluğunuza öncelik 
verin

Kendinizi kötü hissetmenize neden olan bir 
diyet veya egzersiz programını izleyerek 
asla sağlığınızdan veya mutluluğunuzdan 
ödün vermeyin.Diyet aşırı derecede kısıtla-
yıcıysa veya yiyeceklerle aşırı meşgul olma-
nıza neden oluyorsa, bu, yaptığınız planın 
sağlıksız ve ihtiyaçlarınız için uygun olmadı-
ğının bir işaretidir.

6. Kilo vermenin genel olarak daha iyi bir 
sağlık için anahtar olmadığını anlayın

Fazla vücut yağını kaybetmek gerçekten 
sağlığınızı iyileştirebilir ve hastalık riskinizi 
azaltabilirAncak kilo kaybı, büyük bir yap-
bozun yalnızca bir parçasıdır.Stres, akıl sağ-
lığı bozuklukları, aktivite eksikliği, hastalık 
ve hastalık, yetersiz beslenme, genetik ve 
uykusuzluk, dikkate alınması gereken diğer 
faktörlerden sadece birkaçıdır.Bu nedenle 
hedefiniz sadece kilo vermek değil, genel 
sağlığınızı iyileştirmek olmalıdır.
 
7. Uykuya öncelik verin

30'lu yaşlarındaki birçok insan, iş sorumlu-

luklarını aile ve sosyal yaşamlarının yanı 
sıra dengelemeye çalışıyor, bu da uyku 
sürelerini kısaltabilir ve uyku kalitelerini 
olumsuz yönde etkileyebilir.Kronik uyku 
yoksunluğu, açlık hormonlarını ve kalo-
ri alımını artırarak ve tokluk hormonlarını 
ve enerji seviyelerini düşürerek kilo alımını 
daha da zorlaştırabilir.Sürekli olarak en az 
7 saat uyumak kilo yönetimi ve genel sağ-
lığınız için önemlidir .
 
8. Yanlış diyete hayır deyin

İhtiyaçlarınıza uygun, sürdürülebilir bir 
kilo verme planı geliştirmek için kısıtlayıcı, 
gereksiz diyetlerden kaçınmak önemlidir.
Araştırmalar,  yanlış diyet yapmanın ve öl-
çülü yemenin uzun vadeli kilo kontrolü için 
işe yaramadığını gösteriyor. Ayrıca, kısıt-
layıcı yeme davranışları fiziksel ve zihinsel 
sağlığınıza zarar verebilir

9. Dışarıda kalmayı seçin

Doğada vakit geçirmek genel sağlığınız 
için inanılmaz derecede faydalıdır.Bazı 
araştırmalar, dışarıda daha fazla zaman 
geçirmenin daha yüksek aktivite seviye-
leri ve daha az oturma ile ilişkili olduğu-
nu ve bu da doğal olarak kilo vermenize 
yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Ayrıca 
dışarıda vakit geçirmek kronik hastalık ris-
kinizi azaltmaya yardımcı olabilir. Yürüyüşe 
çıkmak veya temiz havanın tadını çıkarmak 
için her gün dışarı çıkmaya özen gösterin.
 
10. Susuz kalmayın

Konu kilo kontrolü olduğunda susuz kal-
mamak önemlidir.18 ila 39 yaşları arasın-
daki 358 kişiyi içeren yeni bir araştırma, 
daha yüksek sıvı alımının, daha düşük vü-
cut yağ yüzdesi ve daha küçük bel çevresi 
dahil olmak üzere daha sağlıklı vücut kom-
pozisyonu ile ilişkili olduğunu buldu 

11. Geleceği düşünün

Kilo vermeye çalışırken kısa vadeli hedefle-
re sahip olmak normal olsa da, gelecekteki 
halinizi düşünmek önemlidir. Kilo vermeyi 
ne kadar çabuk teşvik ettiklerine bağlı ola-
rak  yanlış diyet ve yaşam tarzı değişiklik-
leri yapmak yerine, genel sağlığınızı ve ge-
lecekteki refahınızı nasıl etkilediğine dayalı 
kararlar verin.
 
12. Neşeli harekete katılın

Hoşunuza giden bir aktivite bulmak, akti-
vite seviyenizi artırmak için çok önemlidir.
Kas kütlesi, 30'lu yaşlardan itibaren doğal 
olarak yaşla birlikte azalır. Kas kütlenizi ve 
metabolizmanızı oluşturmanın ve koruma-
nın bir yolu, düzenli egzersiz yapmaktır.
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BEYMEN’DEN SIRA DIŞI YEPYENİ BİR EVREN: BEYMENVERSE

   

Bu bahar yepyeni bir evrene davetlisiniz. Tamamen sıra dışı… Metaverse evrenine Beymen gözüyle bakış...
Güneşin iç ısıtan enerjisini… Doğanın yaşam enerjisini… Kendi öz enerjinizi hissetmeye hazır olun.

Yenilenme zamanı geldi. Birlikte yepyeni bir bölüme geçiyoruz. Hayatın ve modanın yeni bölümüne…
BeymenVerse’e hoş geldiniz.

Vizyoner duruşuyla Türkiye’de ilklere 
öncülük eden Beymen, 2022 baharın-
da modaseverleri keşfedilmemiş de-

neyimlere, heyecan veren yepyeni bir evre-
ne davet ediyor; içimizdeki gücü keşfetmek, 
yenilenmek, ilkbahar ve yazı doyasıya yaşa-
mak için… Bu evrenin adı: BeymenVerse.

Bilimkurgu ve animasyon filmlerinde kulla-
nılan CGI (Computer Generated Imagery) 
teknolojisiyle çekilen Beymen’in 2022 İlk-
bahar/Yaz kampanyası BeymenVerse, gü-
neşin pozitif enerjisi, doğanın yenileyici 
gücü ve denizlerin sonsuzluğundan ilham 
alıyor. Dünya modasına yön veren marka-
ların defile ve reklam kampanyalarında yer 
alan ünlü modeller Alexina Graham ve Mat-
teo Ferri’nin rol aldığı kampanya filmi, ka-
rakterlerin güneşten, doğadan ve denizden 
aldıkları enerjiyle BeymenVerse’ü keşfetme 
hikayesini anlatıyor. İzleyicisini bir başka 
boyuta taşıyan, doğanın mucizeleriyle baş 
başa bırakan kampanya filminin hikayesi, 
karakterlerin birbirinden enerji alarak kendi 
içlerindeki gücü keşfetmeleriyle sona eriyor. 

Jennifer Lopez, Jamie Dornan, Colin Farrell 
gibi uluslararası yıldızlarla çalışan ve ses ge-
tiren pek çok global projeye imza atan ünlü 
fotoğraf duosu Hunter & Gatti’nin imzası-
nı taşıyan kampanyada modeller, Balmain, 
Valentino, Saint Laurent, Dolce & Gabba-
na, Balenciaga, Bottega Veneta, Versace, 
Stella McCartney, Etro, Fendi gibi dünya 
markalarının yanı sıra Beymen Collection 
ve Academia’nın 2022 İlkbahar/Yaz koleksi-
yonlarından öne çıkan tasarımlarla kamera 
karşısında. 

Beymen dostlarına ilham vermeyi, iyi hisset-
tirmeyi, yepyeni deneyimler sunmayı amaç-
ladıklarını söyleyen Beymen Marka Yönetimi 
Direktörü Emir Alemdar, “Deneyim, Beymen 
DNA’sının yapıtaşlarından” diyor. “Beymen 
dostlarını bir başka evrene transfer etmek, 
onlara farklı bir deneyim sunmak için bu 
bahar metaverse dünyasının kapılarını aralı-
yoruz. Yenilikçi karakterimizle bir başka he-
yecana davet bu… Kaldı ki heyecan, uyanış, 
tazelenme isteği mevsimin de özünde var. 
İlkbahar ve yaz aylarında hayata daha iyim-
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ser bakıyor, daha iyi hissediyoruz. İhtiyacı-
mız olan gücü bazen güneşin içimizi ısıtan 
pozitif enerjisinden, bazen baharda yeniden 
uyanan doğadan, bazen denizlerin enginli-
ğinden ama en çok da kendi özümüzden ve 
sevdiklerimizden alıyoruz. Bizlere kendimizi 
iyi hissettiren, enerji veren tüm bu kavram-
larla bu sezon yepyeni bir dünya kurguladık: 
BeymenVerse. Bu evrenin içimizdeki enerjiyi 

açığa çıkararak bizi yenileyeceğine inanıyo-
ruz”. 

Modeller : Alexina Graham, Matteo Ferri
Video & Fotoğraf : Hunter & Gatti
Kreatif ajans: TBWA
CGI Ajans: Dreambox
Prodüksiyon: 212 
Stylist: Aslıgül Arslanalp



70

MALL&MOTTO / Haberler

Sağlık & Motto

Katkılarıyla...
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Prof. Dr. Necdet Üskent
Medikal Onkoloji Uzmanı ve Onkolojik 

Bilimler Koordinatörü

HER 5 KİŞİDEN BİRİ KANSER

KANSERLERİN 3’TE 2’Sİ ÖNLENEBİLİR
Dünyada her 5 kişiden 1’i hayatı boyunca kansere yakalanıyor. Her 8 er-
kekten 1’i ve her 11 kadından 1’i kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. 
Türkiye’de en sık görülen kanser türlerinin kadınlarda meme, tiroit, bağırsak; 
erkeklerde ise akciğer, prostat ve kolorektal kanserler olduğunu belirten 
Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı ve Onkolojik Bilimler Koor-
dinatörü Prof. Dr. Necdet Üskent, “Haftada 5 gün sadece 30’ar dakika yü-
rüyerek özellikle kolon kanseri ve meme kanseri riskini yüzde 30-40 oranında 
azaltabiliriz. Kanser riskini düşürmek bizim elimizde” dedi. Prof. Dr. Necdet 
Üskent, 1-7 Nisan Kanser Haftası vesilesiyle kanser riskini azaltacak 11 öneri 
paylaştı. 

Amerikan Kanser Derneği’nin hazırladığı 
tahmin raporuna göre; ABD’de 2022 yı-
lında toplam 1.9 milyon yeni kanser va-
kası öngörülüyor. Dünyada bir yılda 19.3 
milyon yeni kanser vakası ve 16.4 milyon 
kanserden ölüm bildiriliyor. 2040 yılına ka-
dar kanser vakalarında öngörülen artışın 
yüzde 47 olacağını söyleyen Anadolu Sağ-
lık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı ve 
Onkolojik Bilimler Koordinatörü Prof. Dr. 
Necdet Üskent, “Buna göre de 2040 yılın-
da dünya genelinde yaklaşık 29.5 milyon 
yeni kanser vakasının görüleceği tahmin 
ediliyor” dedi.

En yüksek farkındalık meme kanserinde

Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes 
Spor Kulübü’nün hayata geçirdiği Pembe 
Top Sahada projesi gibi güçlü çalışmaların 
da etkisiyle, meme kanserinde farkındalı-
ğın Türkiye’de her geçen yıl arttığının altını 
çizen Prof. Dr. Necdet Üskent, “Ancak yine 
de rakamlar yüksek. Geçtiğimiz yıl meme 
kanseri ilk defa diğer kanser türlerini geri-
de bırakarak tüm dünyada en sık görülen 
kanser oldu. Son 20 yıldır ilk sırada akciğer 
kanseri vardı” dedi.  

Çevresel faktörlere bağlı kanserlerin 
3’te 2’sini önlemek elimizde 

Haftada 5 gün sadece 30’ar dakika yürüye-
rek özellikle kolon kanseri ve meme kan-
seri riskinin yüzde 30-40 oranında azaltı-
labileceğine vurgu yapan Prof. Dr. Necdet 
Üskent, “İdeal şartlar sağlanabildiğinde 
çevresel faktörlere bağlı kanserlerin 3’te 
2’sini önlemek mümkün. Kanser tedavi-
sinde başarıyı etkileyen en önemli faktör 
ise erken tanı. Yılda en az bir kez check-up 
yaptırmak sadece kanserin değil, birçok 

hastalığın erkenden belirlenmesini sağlar” 
şeklinde konuştu.

Kanser vakaları artıyor ancak tedavideki 
yeni gelişmeler sayesinde ölüm oranları ise 
düşüyor. Amerikan Ulusal Kanser Enstitü-
sü'nün verilerine göre son 30 yılda kansere 
bağlı ölüm rakamları, farkındalığın artması 
ve tedavideki gelişmeler nedeniyle yüzde 
31 oranında azaldı. 2000’li yılların başında 
Avrupa’da yüzde 10.1 olan kansere bağ-
lı ölüm oranlarının 2030’larda yüzde 5’lere 
gerileyeceği tahmin ediliyor. 

Tanıda yapay zekâ teknolojisi 

Patoloji bilimindeki gelişmeler ve yeni tanı 
yöntemleri sayesinde, kanser alt tipinden, 
tedavisinde hangi ilaçların kullanılacağına 
kadar pek çok önemli bilginin 24 saat içinde 
belirlenebildiğini söyleyen Prof. Dr. Necdet 
Üskent, “Bilimsel bir çalışmaya göre; kanser 
hücresini, henüz saptanamayacak en küçük 
boyutundayken, görsel kalıpları tanımaya 
dayalı tahminler yapan bir yazılımla yüzde 
92.4 doğrulukla tespit etmek mümkün ola-
cak” dedi. Prof. Dr. Üskent, kanser tedavi-
lerinde immünoterapi, kemoterapide akıllı 

ilaçlar, akıllı biyopsiler, robotik cerrahi, kan-
ser aşıları, kişiye özel aşı tedavileri ve hedefe 
yönelik radyoterapi uygulamalarının da fark 
yarattığını söyledi. 

Prof. Dr. Necdet Üskent’in kanser riskini 
azaltacak 11 önerisi 

•Sağlıklı kiloda kalın. 

•Düzenli egzersiz yapın. 

•Sağlıklı beslenin. 

•İşlenmiş ve hazır gıdalardan uzak durun. 

•Kırmızı ve işlenmiş et tüketiminizi sınırlan-
dırın. 

•Şekerli ya da tatlandırıcılı içecek tüketimi-
nizi sınırlandırın. 

•Daima doktorunuzun tavsiyelerine uyun. 
•Tütün ürünleri kullanmayın. 

•Güneşte çok uzun süre kalmayın. 

•Düzenli uyuyun.
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MEVSİM GEÇİŞLERİ KEPEK SEBEBİ
Mevsim geçişleri saç derisinde kızarıklık, kepeklenme ve kaşıntı gibi deri 
hastalıklarına yol açabiliyor. Saç derisinde, yüz ve göğüs arası pullanma 
ile kepeklenmeye sebep olan seboreik dermatit hastalığının yetişkinler 
kadar bebeklerde de görülebildiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi 
Dermatoloji Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Bizi dış etkenlerden koru-
yan cildimiz bazı hastalıklara maruz kalabiliyor. Onlardan biri de ‘seboreik 
dermatit’ yani seboreik egzama dediğimiz cilt hastalığı. Özellikle mevsim 
geçişlerinde saç derisinde oluşan rahatsızlık kişinin günlük yaşamını olum-
suz etkiliyorsa mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurmalı” açıklama-
sında bulundu.

Seboreik dermatit hastalığı özellikle kış ve 
bahar dönemlerinde ortaya çıkıyor. Hasta-
lığın kafa derisini etkileyen ciltte kızarıklık, 
kepeklenme ve kaşıntı gibi belirtilerle ken-
dini gösterdiğini söyleyen Anadolu Sağ-
lık Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Kübra 
Esen Salman, “Seboreik dermatit hastalığı 
saçlı deri dışında kaşlar, burun kenarları, 
göğüs arası, sırt ortası, kulak ve vücut kıv-
rımları gibi yağ bezlerin en aktif olduğu 
bölgelerde de görülebiliyor. Stres, mevsim 
geçişi, soğuk ve kuru hava gibi durumlarda 
şiddetlenen deri hastalığının belirtileri kişi-
den kişiye farklılık gösterebiliyor” dedi. 

Hastanın evde yapacağı çeşitli uygulama-
ların da belirtilerin hafiflemesini sağlaya-
bildiğini ancak evde uygulanacak yöntem-
lerin başarılı olması için hastanın cilt tipini, 
hastalığının şiddetini iyi bilmesi gerektiğini 
belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Kübra Esen 
Salman, mevsim geçişlerinde oluşan cilt de-

risi rahatsızlığı için 10 öneride bulundu: 
1.Hastalar, kafa derisinde kepek oluşumunu 
engellemek için kepek karşıtı şampuanlar 
kullanabilir. Çinko pirition, selenyum sül-
fit, ketokonazol, katran, salisilik asit içeren 
şampuanların kullanımı kepeğe karşı fayda 
sağlar. Hasta bu ürünleri sırayla deneyerek 
kendisi için en uygun ürünü seçebilir. Uy-
gun ürünün haftada 3-4 kez kullanılması 
yeterli olur.

2.Kafa derisine mineral yağı ya da zeytinyağı 
sürmek ve birkaç saat bu şekilde beklemek, 
ardından saçları yıkamak derinin yumu-
şamasını sağlar. Daha sonra saçın nazikçe 
taranması ile kafa derisindeki kepekler, pul-
lanmalar ortadan kaldırılmış olur.

3.Yüz ve kafa derisinin yumuşak bir sabun 
ile düzenli olarak yıkanması, seboreik der-
matite karşı etkili olabilir. Cildin kurumama-
sı için cildin yıkandıktan sonra uygun nem-

lendiricilerle nemlendirilmesi önemlidir. 

4.Ciltteki lezyonlar üzerine düşük doz korti-
kosteroid içeren kremler uygulanabilir. Eğer 
bu kremler etkili olmazsa çeşitli karışımlar 
tercih edilebilir.

5.Saç şekillendirici kremler, saç spreyleri ve 
jölelerin kullanımına, seboreik dermatit te-
davisi sonlanana kadar ara verilmesi gerekir.

6.Yüzde kaş, burun kenarlarında ve sakal, 
bıyık bölgelerinde şikayetleri olan kişile-
rin uygun temizleyicilerle yüzlerini yağdan 
arındırması ve sonrasında uygun nemlendi-
ricileri kullanmaları gerekir. Kısa süreli dü-
şük doz kortikosteroid içeren kremler, kal-
sinörün inhibitörü içeren kremler, çay ağacı 
özlü yıkama sabunları bu amaçla kullanıla-
bilecek ürünler arasındadır.

7.Seboreik dermatitin kirpiklerde pullan-
maya yol açtığı durumda, kirpikler bebek 
şampuanı ya da çay ağacı özü içerikli göz 
şampuanları ile yıkanabilir. Düzenli olarak 
yıkamanın yanı sıra kirpiklerdeki pullar pa-
muklu çubuklarla (kulak çubuğu gibi) dik-
katlice temizlenebilir.

8.Konak sorunu olan bebeklerde ilaç içer-
meyen şampuanlar kullanılmalıdır. Kafa 
derisini zeytinyağı ile yumuşattıktan sonra 
yıkanan bebeğin saçları yumuşak bir tarakla 
taranarak konak döküntüleri temizlenebilir.

9.Baharatlı yiyecekler de seboreik dermatiti 
alevlendirebileceğinden acı, baharatlı gıda-
ları azaltmak faydalıdır. 

10.Seboreik dermatite benzeyen cilt lezyon-
larına sahip kişiler, evde yapılan uygulama-
larla bu sorundan kurtulamıyorsa bir sağlık 
merkezine başvurmalıdır.
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TÜRKİYE’DE TANSİYON DÜNYA ORTALAMASININ ÜSTÜNDE
Dünyada erişkin nüfusun yüzde 27’si hipertansiyon hastası. 2025 yılında bu 
oranın yüzde 29’lara çıkması bekleniyor. Yani rakamlar 3 yıl içinde her 3 ki-
şiden birinin hipertansiyonu olacağını gösteriyor. Türkiye’de hipertansiyon, 
yani yüksek tansiyon oranının dünya ortalamasının üstünde olduğunu söy-
leyen Anadolu Sağlık Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ersin Özen, “Türkiye’de 
hipertansiyon sıklığı yüzde 25-32 arasında. Sanılanın aksine ülkemizde yük-
sek tansiyon kadınlarda daha sık görülüyor, kadınlarda yüzde 10 daha faz-
la yüksek tansiyon sorunu ile karşılaşıyoruz” diye konuştu. 

Tüm dünyada 1,5 milyar hipertansiyon 
hastası var ve bu rakamlar her geçen gün 
yükseliyor. Avrupa Kardiyoloji Derneği ve 
Türk Kardiyoloji Derneği kılavuzlarına göre 
kan basıncının 140/90 mmHg’nin üzerinde 
olması, tansiyon hastalığı olarak değerlen-
diriliyor ancak Amerikan Kardiyoloji Der-
neği’nin son kılavuzunda 130/80 mmHg 
basıncın üstünün hipertansiyon yani yüksek 
tansiyon olarak kabul edildiği açıklandı. 

Hipertansiyonun nedeninin büyük oranda 
bilinmediğinin altını çizen Anadolu Sağlık 
Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ersin Özen, 
“Nedeni bilinmese de sorunun oluşumunu 
kolaylaştıran faktörleri biliyoruz. Bunlar ara-
sında; kalıtım, aşırı tuz kullanımı, yaş artışı, 
ırk, cinsiyet, stres, sigara, fazla kilo, hava 
kirliliği, kolesterol yüksekliği ve diyabet ön 
plana çıkıyor” dedi. 

Tansiyonumuz yüksek 

Türkiye’de hipertansiyon görülme sıklığının 
dünya ortalamasından daha yüksek oldu-
ğunu söyleyen Dr. Ersin Özen, “Türkiye’de 
hipertansiyon sıklığı yüzde 25-32 arasında 
seyrediyor. Hipertansiyon kontrolü ise yüz-
de 16,4- 28,7 arasında değişiyor. Sanılanın 
aksine ülkemizde yüksek tansiyon kadın-
larda daha sık görülüyor. Kadınlarda yüzde 
10 daha fazla yüksek tansiyon sorunu ile 
karşılaşıyoruz” diye konuştu. Dr. Ersin Özen, 
“Ebeveyn veya yakın akrabalarınızda hiper-
tansiyon varsa, sizde de olma olasılığı yük-
sektir. Ancak unutmayalım ki; yaşam tarzı 
seçimleri, ailesinde yüksek tansiyon öyküsü 
olan pek çok kişinin hipertansiyondan ko-
runmasını sağlıyor” açıklamasında bulundu. 

Akdeniz diyeti ve 15-20 dakika egzersiz 
tansiyonu düşürür 

Hipertansiyon hastalarının kilo kontrolünün 
önemine vurgu yapan Dr. Ersin Özen, “Ka-
lori açısından düşük, yağsız, karbonhidrat-
tan fakir Akdeniz mutfağını tercih etmek en 
doğrusu. Prehipertansiyon aşamasında olan 
hastaların, yaşam tarzı değişikliklerini uygu-
layarak kendilerini bu durumdan korumaya 
çalışmaları gerekir. Hipertansiyon hastaları-
nın evde basit fizik hareketleri, sosyal med-
yada online da yapılabilen bazı başlangıç 
seviyesindeki pilates, aerobik veya yoga gibi 
derslerden faydalanarak günde en az 15-
20 dakika egzersiz yapmaları yerinde olur” 
önerisinde bulundu.

Yüksek tansiyon belirtileri neler? 

Hipertansiyonun belirtileri ile ilgili toplum-
da yanlış bir inanış olduğuna vurgu yapan 
Dr. Ersin Özen, “Genelde yüksek tansiyonlu 
kişilerde sinir, terleme, yüzde kızarma gibi 
belirtiler görüldüğüne inanılıyor. Aslında 
birçok insan farkında olmadan yıllarca yük-
sek tansiyona sahiptir.  Hipertansiyon sessiz 
bir şekilde ilerler, genellikle hiçbir belirtisi 
yoktur. Atardamarlarınıza, kalbinize ve di-
ğer organlarınıza zarar verdiğinin farkında 
olmayabilirsiniz” dedi.  

Hipertansiyon hastalarının çoğunluğunun 
tipik belirtiler yaşamadığına vurgu yapan 

Dr. Ersin Özen, “Yüksek tansiyon inme için 
de önemli bir risk faktörüdür. Kontrol edil-
mezse, yüksek tansiyon ciddi sağlık sorun-
larına yol açabilir” diye konuştu. 

İşte yaşam tarzınızı yeniden şekillendirecek 
7 adım 

•Tuzu kısıtlayın. 

•İdeal kilonuzu koruyun. 

•Meyve ve sebze tüketiminizi artırın ve doy-
muş yağ alımını azaltın.

•Düzenli fiziksel aktivite yapın. 

•Tütün mamülleri alışkanlığınız varsa bıra-
kın. 

•Kafein alımınızı azaltın. 

•Stres azaltıcı yöntemleri deneyin. Son dö-
nemlerde oldukça popüler olan mindfullnes 
egzersizlerinin, nefes terapileri ve yoganın, 
tansiyon düşürülmesine yardımcı olduğu 
gösterilmiştir.

•“Sağlıklı” diye bol bol maden suyu veya 
soda tüketmeyin. Bunlar tuz içerir ve tansi-
yonu yükseltir. 
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SÜREKLİ 
ÇALIŞIYORUM, 
STÜDYODAN
ÇIKMIYORUM...

Şarkıları seviliyor, rol aldığı filmler çok iyi gişe 
yapıyor. Televizyondaki sempatik halleriyle 
insanların gönlünde taht kuruyor. Yakışıklılı-
ğıysa zaten malumumuz ama o “Hiç fiziksel 
güzelliğe konsantre bir adam olmadım” diyor. 
Yeni şarkısı ‘Harbi Güzel’i yayımlayan Murat 
Boz’la buluştuk. Gerçekten ne istediğini daha 
çok anlamaya çalıştığı farklı bir sürece girdi-
ğinden bahsediyor, bir değişimin içinde oldu-
ğunu söylüyor.

 Çok uzun zamandır söyleşi vermiyor, ko-
nuşmuyordu. Her zamanki gibi dakik ve çok 
sıcaktı. Neşeli, esprili, bir yanıyla da anlattığı 
gibi daha olgun... Şu sıralar stüdyodan çık-
mıyor. Yeni şarkısı kısa süre önce yayımlandı 
ama çok iddialı iki tanesi daha yolda. Reklam 
iş birlikleri ve konserleri de devam ediyor.

Şarkıların çok dinleniyor. Oynadığın 
filmler iyi gişe yapıyor. Televizyonda ‘O 
Ses Türkiye’ harika gidiyor. Çok popüler-
sin ama uzun zamandır söyleşi vermiyor, 
daha kapalı yaşıyorsun. Neden?

Özel bir nedeni yok aslında. Pandemiyle 
biraz daha özüme döndüğüm bir döneme 
girdim.

Ve ne çıktı ortaya?

Özellikle müzik açısından daha aktif, daha 
yaratıcı bir dönem oldu bu; sürekli çalışıyo-
rum, stüdyodan çıkmıyorum...

41 yaşındasın, 40’lardan ne bekliyorsun?

41 değilim, ne yaptın ya!

Çok pardon, kaç doğumlusun?

42 yaşındayım (gülüyor). 7 Mart 1980 do-
ğum tarihim.

Hiç göstermiyorsun...

Bence de göstermiyorum (gülüyor). Ken-
dime bakıyorum; sağlığıma, yediğime, içti-
ğime çok dikkat ediyorum. Sporum hiçbir 
zaman bitmez, haftanın beş günü yaparım.

Peki, tekrar sorayım, 40’lardan ne bek-
liyorsun?

Bunca senenin sonunda bir noktaya geldi-
ğimi hissediyorum. Kendimi, gerçekten ne 
istediğimi daha çok anlamaya çalıştığım 
farklı bir sürece girdiğimi hissediyorum. Ne 
olduğuyla ilgili kesin bir yargım ya da fikrim 
yok ama bir değişim süreci içinde olduğu-
mu söyleyebilirim. Aynı zamanda müzik kıs-
mına da daha yüklenen bir taraftayım.

Yıl 2006. ‘Aşkı Bulamam Ben’ şarkınla ilk 
kez karşımızdasın. Şimdi o zamanki hali-
ni gördüğünde ne hissediyorsun?

O klipte kemer çıkaran, beyaz atletli bir ço-
cuk var. 26 yaşımdaydım. Klibi izlediğim ilk 
günü hatırlıyorum da tekrar aynı duyguları, 
heyecanı ve enerjiyi yakalama peşindeyim. 
O zamanlar benim için çok kıymetli. Bu ara-
da şu anki halimden çok mutluyum. Tüm o 
geçen süreçte birçok şey yaşadım ve birçok 
şey gördüm.

26 yaşındaki Murat’ı görsen ona ne 
öğütlersin?

Hayatta her şeyin olması gerektiği şekliyle 
yaşanacağına ve hepsinin bize bir şeyler 
öğrettiğine inanıyorum. Ama şu an ona, 
özellikle bir-iki konuda çok ciddi uyarım 
olabilirdi.

İnsanlara dair mi olurdu bu uyarılar?

Her insana hemen güvenmemek, kendi iç 
sesini dinlemek, kendi arkamda durmam 
gerektiği gibi şeyler söyleyebilirdim. Şu an 
memnun değil miyim, memnunum çünkü 
onların hepsini yaşamam gerekiyormuş. 
Hepimiz hayatımızda günahıyla sevabıyla 
bir şeyler yapıyoruz. Ama o hatalar ya da o 
artılar sizi bugünkü halinize getiriyor. Dola-
yısıyla bir pişmanlığım yok.
 
İnsanlara güvenmekten bahsettin. Mü-
zikte geçirdiğin 16 yıl içinde bir geçmiş 
muhasebesi yapsak, mesela sırtından çok 
bıçaklandın mı?

Bunları sırttan bıçaklanmak gibi negatif sı-
fatlarla bütünleştirmiyorum ama hepimizin 
başına geldiği gibi benim de başıma geldi. 
Evet, oldu ama hepsinden de bir şey öğren-
dim.
 
Şu anki Türk pop müziğini nasıl yorum-
luyorsun?

Kötü görmüyorum. Tarzlar ve türler döne-
me göre bir tık değişiyor. Çok güzel düzen-
lemeleri olan, güçlü şarkılar dinliyorum. Gü-
zel de bir rekabet var...

Hit yapamama endişen var mı?

Hiç öyle endişelerim yok. Zaten aman bu 

şarkı çıksın, şu kadar milyon dinlensin falan 
diye de hayatımın hiçbir döneminde şarkı 
yapmadım. Bir şarkıyı seversem okuyorum.

Neden artık senin gibi pop star’lar çıkmı-
yor?

Pop star öyle her gün sakızdan çıkar gibi çı-
kacak bir şey değil. Aura, kişinin gösterdiği 
emek, çalışma azmi... Bunlar önemli.

16 yılı bir ülkenin pop star’larından biri 
olarak yaşamak zor muydu?

Hiç böyle şeyler düşünmedim. Sevdiğim işi 
yapmak çok büyük bir lüks benim için. Ama 
şunu söyleyeyim; pop star olarak değil, ta-
nınmış bir insan olarak yaşamanın normal 
hayatta tabii ki eksileri, artıları var. Ama çok 
çektim dersem ayıp etmiş olurum çünkü 
günün sonunda karşılığını aldığım bir iş ya-
pıyorum. Her şeyin bir bedeli oluyor. Olay, 
o bedeli ne kadar göğüsleyebildiğinizle ala-
kalı ve ben göğüsleyebildiğime inanıyorum.
 
Baban işçi, annen öğretmen. Zonguldak 
Ereğli’de doğdun. Çocukluğuna dair ilk 
hatıran nedir?

Mahalle maçlarını hatırlıyorum, top peşin-
de koştururduk. Ereğli’deki mahallemiz, 
komşularımız, akrabalarım... Babaannem, 
Zonguldak Dilaver Köyü’ndeydi, bebekliğim 
orada geçti. Annem, babam çalışıyordu. Pe-
rihan Halam ve babaannemle geçirdiğimiz 
zamanlar çok özeldi.
 
Karadeniz’in fırtınalı hali orada büyüyen-
lere de yansır denir...

Babamın Karadenizli damarı var. Biraz daha 
aklında ne varsa ağzında o olan bir adamdır. 
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Deli Dumrul tarafımı biraz babadan aldım 
zannediyorum.

Müzik aşkı hep içinde var mıydı?

Annem keşfetti beni. Evde Kayahan şarkı-
ları falan söylerdim. Levent Yüksel’in ‘Med 
Cezir’ albümü harçlıklarımla ilk aldığım ka-
setimdi.

Anne-babayla ilişkin nasıl şimdi?

Abim de ben de onların sayesinde bugün 
buradayız. Biz onların gözünün içine, onlar 
bizim gözümüzün içine bakıyor.

Bunca yıldır aşk şarkıları söylüyorsun 
çözdün mü aşk denen şeyi?

Aşkı çözebilmek öyle çok kolay olmasa ge-
rek. Ama âşık olmak güzel.

Aşkı nasıl tanımlarsın?

Bence insanın kendinden bağımsız bir şey. 
Biraz daha kimyasal, biyolojik bir süreç... 
Bir süre sonra onu başka bir şeye çevirmek, 
birlikte olduğun insanla onu koruyabilmek 
daha kıymetli olan.
 
Evlenme ve çocuk yapma hayalin var mı?

Çocukları çok severim. Geçenlerde bir ar-
kadaşımın bebeği oldu. Kucağıma aldım, 
ağlıyordu. Yemekte kucağımda sallaya sal-
laya uyuttum. Ama bu iş nasip ve kısmet. 
Gerçekten inandığım ve ‘bu o’ dediğim kişi 
çıkarsa çok da bekleyeceğimi düşünmüyo-
rum.

Çapkın mısın?

Yok, çapkın biri değilim.

Flörtöz müsün?

Bence herkes flörtözdür. Flörtözüm ama 
çapkın değilim. O nasıl oluyorsa? Çözebile-
cek miyiz (gülüyor)?

Seni hep romantik komedilerde izledik. 
Romantik misin?

Normalde burcum gereği romantik olmam 
lazım, Balık burcuyum. Ama çok romantik 
biri değilim. Romantiklik yaptığım olmuştur 
tabii ama sürekli orada yaşamam.

Nasıl biri ilgini çeker? Sarışın, esmer, kı-
zıl...

Hiç fiziksel güzelliğe konsantre bir adam ol-
madım, gerçekten. Bir de benim güzel bul-
duğumu bir başkası bulmayabilir... Beni bir 
bakış, bir tavır, enerji hali daha çok etkiler.

Nasıl tavlarsın?

Çekingenimdir ben, sen bakma yani (gülü-
yor).

Oysa fırlama ve çok rahat duruyorsun, 
özellikle de televizyonda...

Televizyonda öyle olabilir ama kendi iç dün-
yamda çekincelerim oluyor. Sonuçta birini 
çok istiyor olabilirsiniz ama onun sizi isteyip 
istemeyeceğini bilemiyorsunuz. O soru işa-
reti herkeste olduğu kadar bende de oluyor.

Hayatında hiç reddedildin mi?

Tabii ki reddedildim.

İnsan ‘Koca Murat Boz da reddedilir mi’ 
diye düşünüyor...

Ben öyle bir adam değilim; enerjiden bes-
leniyorum, kibirden değil. “Ben vazgeçilmez 
adamım, benim adım bilmem kim” gibi şey-
lerim hiç olmadı, olduğum gibiyim.

Dijitale yeni bir dizin gelecek. Tuba Bü-
yüküstün rol arkadaşın. Aşk dedikoduları 
da yazıldı, çizildi. Nedir işin aslı?

Yok öyle bir şey. Tuba çok sevdiğim bir ar-
kadaşım. Biz orada bütün oyuncularla çok 
iyi bir ekip olduk. Klişe laflar etmeyeceğim 
‘çekerken çok eğlendik’ gibi ama bayağı 
iyi bir arkadaş grubu olduk ve hâlâ haftada 
bir-iki görüşürüz. Onları tanıdığım için çok 
mutluyum.
 
Yeni şarkın ‘Harbi Güzel’ çıktı. Şarkıyı he-
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Konserler:

Murat Boz 23 Nisan’da Ankara’da, 6 Ma-
yıs’ta İzmir Arena’da, 14 Mayıs’ta Bursa Açık 
Hava’da ve 21 Mayıs’ta Bakü’de konser ve-
recek. Temmuz ve ağustosta İstanbul, Çeş-
me, Bodrum açık hava konserlerinde dinle-
yicileriyle buluşacak.
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 342.812 1 ANKAmall AVM 514.829 1 Mavibahçe AVM 342.945
2 City's Nişantaşı AVM 311.078 2 Forum Ankara Outlet 129.183 2 TerraCity AVM 325.997
3 İstanbul Optimum 249.885 3 Kentpark AVM 69.056 3 Espark AVM 126.715
4 Kanyon AVM 224.816 4 Cepa AVM 66.721 4 Park Afyon AVM 125.358
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 189.836 5 Gordion AVM 61.634 5 Samsun Piazza AVM 121.175
6 İsfanbul AVM 186.381 6 Next Level AVM 52.068 6 Kulesite AVM 111.587
7 Marmara Park AVM 174.325 7 Atlantis AVM 47.390 7 Forum Mersin AVM 105.038
8 Emaar Square Mall 145.703 8 Taurus AVM 46.657 8 Forum Kayseri AVM 103.795
9 Trump AVM 137.704 9 Nata Vega Outlet 39.604 9 Gebze Center 101.521

10 Mall of İstanbul 116.943 10 One Tower AVM 38.492 10 Forum Gaziantep AVM 101.247
11 İstinyePark AVM 108.406 11 Antares AVM 36.755 11 Forum Bornova AVM 98.785
12 Aqua Florya AVM 102.148 12 Podium Ankara AVM 35.596 12 Antalya Migros AVM 91.279
13 Zorlu Center 100.874 13 Arcadium AVM 33.940 13 MarkAntalya AVM 90.891
14 Brandium AVYM 99.208 14 Anatolium Ankara AVM 30.432 14 Özdilek Bursa AVM 90.203
15 Buyaka AVM 99.040 15 Kızılay AVM 25.886 15 Outlet Center İzmit 88.415
16 Maltepe Park AVM 98.027 16 365 AVM 22.902 16 Forum Trabzon AVM 88.338
17 Palladium AVM 88.486 17 Atakule AVM 21.466 17 ÖzdilekPark Antalya AVM 80.484
18 Viaport Asia Outlet 87.723 18 Tepe Prime Avenue 20.068 18 Point Bornova AVM 75.756
19 Tepe Nautilus AVM 85.909 19 Armada AVM 16.336 19 MalatyaPark AVM 73.905
20 Capacity AVM 80.127 20 Bilkent Station 13.017 20 Kent Meydanı AVM 57.945

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 54.962 1 ANKAmall AVM 12.255 1 Özdilek Bursa AVM 28.455
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 53.796 2 Antares AVYM 6.564 2 TerraCity AVM 6.622
3 Akyaka Park 48.704 3 Kentpark AVM 4.547 3 Park Afyon AVM 6.436
4 Kanyon AVM 47.379 4 Tepe Prime Avenue 4.257 4 Sera Kütahya AVM 5.811
5 Emaar Square Mall 17.765 5 Armada AVM 3.352 5 HighWay Outlet AVM 5.580
6 Capitol AVM 13.833 6 Cepa AVM 3.337 6 Kayseri Park AVYM 5.157
7 Trump AVM 13.557 7 Atlantis AVM 2.707 7 MalatyaPark AVM 4.718
8 Buyaka AVM 12.668 8 Gordion AVM 2.650 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.577
9 İstinyePark AVM 9.724 9 Next Level AVM 1.887 9 Gebze Center 4.083

10 Zorlu Center 7.824 10 Arcadium AVM 1.808 10 Deepo Outlet Center 3.435
11 Astoria AVM 7.506 11 365 AVM 1.658 11 Forum Mersin AVM 3.283
12 Akasya AVM 7.269 12 Forum Ankara Outlet 1.613 12 Korupark AVM 3.213
13 İstanbul Optimum 6.214 13 Bilkent Center AVM 1.588 13 Espark AVM 3.076
14 Sapphire Çarşı 5.209 14 Anatolium Ankara AVM 1.222 14 Antalya Migros AVM 2.737
15 ArenaPark AVYM 5.068 15 One Tower AVM 1.012 15 17 Burda AVM 2.662
16 Marmara Forum AVM 4.896 16 Gimart Outlet 946 16 Outlet Center İzmit 2.431
17 Palladium AVM 4.894 17 Park Vera AVM 540 17 Oasis AVM 2.287
18 Kozzy AVM 4.223 18 Kızılay AVM 349 18 Palladium Antakya AVM 2.261
19 Watergarden İstanbul 4.172 19 Metromall AVM 307 19 Sanko Park AVM 2.092
20 Galleria Ataköy AVM 4.026 20 Atakule AVM 285 20 Bursa Kent Meydanı AVM 2.039

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Zorlu Center 87.121 1 ANKAmall AVM 109.008 1 TerraCity AVM 77.840
2 Emaar Square Mall 83.967 2 Antares AVYM 39.019 2 Mavibahçe AVM 73.342
3 İstinyePark AVM 62.394 3 Nata Vega Outlet 31.322 3 M1 Adana AVM 66.950
4 Mall of İstanbul 48.807 4 Cepa AVM 29.674 4 Özdilek Bursa AVM 51.235
5 Watergarden İstanbul 48.690 5 Gordion AVM 28.964 5 İzmir Optimum 48.770
6 Buyaka AVM 47.842 6 Armada AVM 26.629 6 Kulesite AVM 48.381
7 212  Outlet 47.759 7 Atlantis AVM 25.159 7 Park Afyon AVM 45.917
8 Venezia Mega Outlet 46.794 8 Metromall AVM 25.018 8 41 Burda AVM 44.259
9 Vadistanbul AVM 45.902 9 Podium Ankara AVM 24.059 9 Kumsmall AVM 39.801

10 Forum İstanbul AVYM 43.182 10 Kentpark AVM 23.655 10 Antalya Migros AVM 38.829
11 City's Nişantaşı AVM 40.838 11 Atakule AVM 21.451 11 Agora İzmir AVM 37.956
12 Akyaka Park AVM 38.979 12 Panora AVYM 21.221 12 Westpark Outlet AVM 36.373
13 Marmara Park AVM 38.936 13 Ankara Optimum Outlet 19.067 13 10Burda AVM 32.938
14 Kanyon AVM 38.729 14 Taurus AVM 17.572 14 Agora Antalya AVM 32.418
15 Maltepe Park AVM 36.638 15 Arcadium AVM 17.357 15 ÖzdilekPark Bursa Nilüfer 32.367
16 Hilltown AVM 36.104 16 Forum Ankara Outlet 15.233 16 17 Burda AVM 32.265
17 İstanbul Optimum 31.291 17 One Tower AVM 14.304 17 Point Bornova AVM 32.138
18 Trump AVM 30.367 18 Bilkent Station AVM 13.792 18 01Burda AVM 31.925
19 İstanbul Cevahir AVM 29.571 19 Next Level AVM 10.568 19 Forum Mersin AVM 31.578
20 Istmarina AVM 29.501 20 Kartaltepe AVM 10.294 20 M1 Konya AVM 31.090
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6 Capitol AVM 13.833 6 Cepa AVM 3.337 6 Kayseri Park AVYM 5.157
7 Trump AVM 13.557 7 Atlantis AVM 2.707 7 MalatyaPark AVM 4.718
8 Buyaka AVM 12.668 8 Gordion AVM 2.650 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.577
9 İstinyePark AVM 9.724 9 Next Level AVM 1.887 9 Gebze Center 4.083

10 Zorlu Center 7.824 10 Arcadium AVM 1.808 10 Deepo Outlet Center 3.435
11 Astoria AVM 7.506 11 365 AVM 1.658 11 Forum Mersin AVM 3.283
12 Akasya AVM 7.269 12 Forum Ankara Outlet 1.613 12 Korupark AVM 3.213
13 İstanbul Optimum 6.214 13 Bilkent Center AVM 1.588 13 Espark AVM 3.076
14 Sapphire Çarşı 5.209 14 Anatolium Ankara AVM 1.222 14 Antalya Migros AVM 2.737
15 ArenaPark AVYM 5.068 15 One Tower AVM 1.012 15 17 Burda AVM 2.662
16 Marmara Forum AVM 4.896 16 Gimart Outlet 946 16 Outlet Center İzmit 2.431
17 Palladium AVM 4.894 17 Park Vera AVM 540 17 Oasis AVM 2.287
18 Kozzy AVM 4.223 18 Kızılay AVM 349 18 Palladium Antakya AVM 2.261
19 Watergarden İstanbul 4.172 19 Metromall AVM 307 19 Sanko Park AVM 2.092
20 Galleria Ataköy AVM 4.026 20 Atakule AVM 285 20 Bursa Kent Meydanı AVM 2.039

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Zorlu Center 87.121 1 ANKAmall AVM 109.008 1 TerraCity AVM 77.840
2 Emaar Square Mall 83.967 2 Antares AVYM 39.019 2 Mavibahçe AVM 73.342
3 İstinyePark AVM 62.394 3 Nata Vega Outlet 31.322 3 M1 Adana AVM 66.950
4 Mall of İstanbul 48.807 4 Cepa AVM 29.674 4 Özdilek Bursa AVM 51.235
5 Watergarden İstanbul 48.690 5 Gordion AVM 28.964 5 İzmir Optimum 48.770
6 Buyaka AVM 47.842 6 Armada AVM 26.629 6 Kulesite AVM 48.381
7 212  Outlet 47.759 7 Atlantis AVM 25.159 7 Park Afyon AVM 45.917
8 Venezia Mega Outlet 46.794 8 Metromall AVM 25.018 8 41 Burda AVM 44.259
9 Vadistanbul AVM 45.902 9 Podium Ankara AVM 24.059 9 Kumsmall AVM 39.801

10 Forum İstanbul AVYM 43.182 10 Kentpark AVM 23.655 10 Antalya Migros AVM 38.829
11 City's Nişantaşı AVM 40.838 11 Atakule AVM 21.451 11 Agora İzmir AVM 37.956
12 Akyaka Park AVM 38.979 12 Panora AVYM 21.221 12 Westpark Outlet AVM 36.373
13 Marmara Park AVM 38.936 13 Ankara Optimum Outlet 19.067 13 10Burda AVM 32.938
14 Kanyon AVM 38.729 14 Taurus AVM 17.572 14 Agora Antalya AVM 32.418
15 Maltepe Park AVM 36.638 15 Arcadium AVM 17.357 15 ÖzdilekPark Bursa Nilüfer 32.367
16 Hilltown AVM 36.104 16 Forum Ankara Outlet 15.233 16 17 Burda AVM 32.265
17 İstanbul Optimum 31.291 17 One Tower AVM 14.304 17 Point Bornova AVM 32.138
18 Trump AVM 30.367 18 Bilkent Station AVM 13.792 18 01Burda AVM 31.925
19 İstanbul Cevahir AVM 29.571 19 Next Level AVM 10.568 19 Forum Mersin AVM 31.578
20 Istmarina AVM 29.501 20 Kartaltepe AVM 10.294 20 M1 Konya AVM 31.090
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
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AVM’LER İLK ÇEYREKTE PANDEMİYI ATLATMA SİNYALİ VERDİ…
Venezia Mega Outlet ve İsfanbul AVM Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü: “Kısıtlamasız geçen 2022 yılının ilk çey-

reğinde, kısmi kısıtlamalarla geçen 2021 yılının aynı dönemine göre, ziyaretçi adetlerinde yaklaşık yüzde 150’ler 
seviyesinde artış oldu. İkinci çeyrekle birlikte sektör bazında ziyaretçi sayısının pandemi öncesi seviyelere gelece-

ği öngörülüyor”

Covid-19 pandemisi nedeniyle tedbirler 
ve kısıtlamalarla geçen 2 yılın ardından, 
geçtiğimiz yıl Temmuz ayında kısıtlamala-
rın ve geçen ay HES kodu zorunluluğunun 
kalkmasıyla başlayan hareketlilikle AVM’ler 
pandemi öncesi günlerine geri dönüyor. 

Venezia Mega Outlet ve İsfanbul AVM Yö-
netim Direktörü Oğuz Isıgöllü, 2022 yılında 
pandemi etkisinin günden güne azaldığını 
dile getirerek, “Yaşanan sıkıntılı süreçten 
geriye bazı olumlu unsurlar da kaldı. İnsan-
lar, ortak yaşam alanlarında nasıl hareket 
etmeleri gerektiği, hijyenin ve kişisel tedbir-
lerin ne kadar önemli olduğu konularında 
daha fazla bilinçlendi. Bu kazanımlar bun-
dan sonra da hayatımızda olmaya devam 
edecek gibi görünüyor.” dedi.

“Pandemi öncesinin 3,5 kat, geçen yılın 
1,5 kat üzerinde sepet ortalamaları gö-
rüyoruz”

Pandemi süreci ve küresel bazda yaşanan 

üretim, lojistik ve tedarik sıkıntılarının yanı-
na Rusya-Ukrayna savaşının da eklenmesiy-
le bölgesel ekonomik sorunların meydana 
geldiğini anlatan Isıgöllü, şöyle devam etti:
“Tüm bu olumsuzluklara rağmen, 2022 yı-
lının ilk çeyreği, sektör açısından oldukça 
verimli geçti. Hızlı toparlanmaların olduğu-
nu gördük. Her iki alışveriş merkezimiz de 
İstanbul’da en çok turist ağırlayan alışveriş 
merkezlerinin başında geliyor. Venezia ve 
İsfanbul alışveriş merkezlerimiz, açık kon-
septleri sayesinde pandemi sürecinde ve 
sonrasında çok avantajlı bir konum elde 
etti. Ayrıca son dönemlerde döviz kurla-
rındaki hareketlilik ülkemizin turistler için 
daha da cazip hale gelmesini sağladı. Böy-
lece Venezia ve İsfanbul alışveriş merkezle-
rimiz 2022’nin ilk çeyreğini oldukça verimli 
geçirdi. Geçtiğimiz yıllara göre daha fazla 
alışveriş odaklı gelen ziyaretçi ve turistlerin 
etkisiyle alışveriş sepet ortalamaları çok art-
tı. Pandemi öncesi dönemin 3,5 kat, geçen 
yılın 1,5 kat üzerinde sepet ortalamaları gö-
rüyoruz.”

Isıgöllü, “Kısıtlamasız geçen 2022 yılının 
ilk çeyreğinde, kısmi kısıtlamalarla geçen 
2021 yılının aynı dönemine göre, ziyaretçi 
adetlerinde yaklaşık %150’ler seviyesinde 
artış oldu. İkinci çeyrekle birlikte sektör 
bazında ziyaretçi sayısının pandemi ön-
cesi seviyelere geleceği öngörülüyor” 
dedi.

“Olumsuz hava dağıldı ve alışveriş ar-
zusu arttı”

AVM ziyaretçilerinin alışkanlıklarına ilişkin 
de bilgi veren Isıgöllü, şunları söyledi:

“Artık AVM’lere girişlerde HES kodu sor-
gulanmıyor ve açık alanda maske takma 
zorunluluğu bulunmuyor; kapalı alanlar-
da ise havalandırmanın yeterli olması ve 
mesafe kuralına uyulması şartıyla maske 
takılmayabiliyor. Zorunlulukların kaldırıl-
masının, ziyaretçilerimizi psikolojik ola-
rak rahatlattığını gözlemliyoruz. Bununla 
birlikte farkındalığın devam ettiğini, çoğu 
insanın maske kullanmayı sürdürdüğünü, 
ayrıca sosyal mesafe ve hijyen kurallarına 
da uyulduğunu görüyoruz. Bilinç devam 
etmesine rağmen pandemi yavaş yavaş 
gündemden düşüyor. Alışverişin ölçüm-
lenmesinde kullandığımız parametrele-
rin verilerine göre de insanlar üzerindeki 
olumsuz hava dağıldı ve alışveriş arzusu 
arttı.”

Venezia Mega Outlet ve İsfanbul AVM 
Direktörü Oğuz Isıgöllü, yılın ilk yarısına 
ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: 

“İlk çeyreğin ardından, ikinci çeyrekle bir-
likte yaz sezonuna giriyoruz. Sinemaların 
yeni filmlerle hareketlendiği, insanların 
sadece alışveriş yapmak için değil, aynı 
zamanda sosyalleşmek, kültürel faaliyet-
lerde bulunmak ve iyi zaman geçirmek 
için tekrar alışveriş merkezlerine gittiği 
bir dönem başlıyor. Önümüzde bir de Ra-
mazan Bayramı var. Yaz sezonuyla turist 
hareketliliğinin de artmasını bekliyoruz. 
Yılın ilk yarısının, sektörde herkes için en 
önemli parametre olan ciroların ve karlı-
lıkların artmaya başladığı bir dönem ola-
cağını düşünüyorum. Tüm beklentilerin 
ve hazırlıkların bu yönde olduğunu söy-
leyebiliriz.”

Oğuz IsıgöllüOğuz Isıgöllü
Venezia Mega Outlet ve İsfanbul AVM Yönetim Venezia Mega Outlet ve İsfanbul AVM Yönetim 
Direktörü Direktörü 



Tarih Motto /MALL&MOTTO 

Karamanoğlu Mehmet Bey’in; “Bugünden sonra divanda, dergahta, mecliste ve meydanda Türkçe’den başka dil 
kullanılmayacaktır.” Fermanının yayımlanması.

8 Mayıs 1945 2. Dünya Savaşı’nın sonu.

13 Mayıs 1277 Türk Dil Bayramı. 

15 Mayıs 1919 İzmir’in işgali.

18 Mayıs 1987 İstanbul'da ilk deniz otobüsü seferleri başladı. İlk seferler 
Bostancı-Kabataş arasında yapıldı.

19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal’in Samsun’da Anadolu toprağına ayak basması ve 
milli mücadelenin başlangıcı.

14 Mayıs 1950 Türkiye’de ilk demokratik seçimlerin yapılması. 

16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 
İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı.

29 Mayıs 1453 İstanbul’un fethi. 

13 Mayıs 1915  Çanakkale'de, Binbaşı Ahmet Bey komutasındaki Muâvenet-i 
Milliye muhribi, Golyath zırhlısını torpilleyerek batırdı. 

Tarihte Bu Ay Neler Oldu
1 Mayıs 1964 Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü’nün kuruluşu.

3 Mayıs 1481 Fatih Sultan Mehmet vefat etti.

10 Mayıs 1556 Marmara denizi depremi meydana geldi.
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AUDİ OTOMOBİLLERİ SANAL GERÇEKLİK PLATFORMUNA DÖNÜŞÜYOR

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. 

Yolcular, gelecekte A noktasından B nokta-
sına giderken geçen süreyi, heyecan verici 
bir oyun deneyimiyle değerlendirebilecek. 
Audi'nin arka koltuğundaki yolcular, VR 
gözlükleriyle filmleri, video oyunlarını ve 
interaktif içerikleri çok daha gerçekçi bir 
şekilde deneyimleyebilecek. Otomobil yol-
culuğu, çok modlu bir oyun etkinliğine dö-
nüşecek.

Teknoloji, Austin-Teksas’taki South by 
Southwest® (SXSW) müzik, film ve tekno-
loji festivalinde tanıtılacak ve ziyaretçiler ta-
mamen elektrikli Audi araçlarının arka kol-
tuklarında sürüş yapabilecek. holoride ile 
South by Southwest arasında yakın bir bağ 
bulunuyor. 2021 yılında düzenlenen etkin-
likte holoride, hem “Eğlence, Oyun ve İçe-
rik” kategorisinde prestijli 2021 SXSW Pitch 
ödülüne, hem de “Best in Show” ödülüne 
layık görülmüştü. 

holoride sürükleyici deneyimler yaratı-
yor

holoride özelliğinin kapsamında, sanal içe-
riği gerçek zamanlı olarak otomobilin sürüş 
hareketlerine uyarlayan bir teknoloji bulu-
nuyor. Örneğin otomobil sağa dönüyorsa 
hayal dünyasındaki uzay gemisi de sağa 
doğru uçuyor. Otomobil hızlandığında, 
uzay gemisi de hızlanıyor. Yenilikçi VR veya 
XR (genişletilmiş gerçeklik) teknolojisinin 
geliştirme süreci Audi ile başladı ve tekno-
loji-eğlence startup şirketi holoride tarafın-
dan farklı üreticiler için geliştiriliyor ve tica-
rileştiriliyor.

Münih merkezli girişim bu yaklaşımla “Elas-
tik İçerik” adını verdikleri tamamen yeni bir 
medya türü yarattı. Bu içerik, sürüş hareket-
lerine, yolculuk süresine ve sürüş rotasına 
uyum sağlıyor. Ortaya daha önce deneyim-
lenmemiş son derece kaliteli ve sürükleyici 
bir deneyim çıkıyor. 

holoride –hareketli bir geçmiş

holoride ilk kez Las Vegas'taki CES 2019'da 
(Tüketici Elektroniği Fuarı) tanıtıldı. Disney 
Games ve Interactive Experiences işbirliği 
ile holoride, Marvel dünyasından otomo-
biller için bir VR oyun deneyimi uyguladı. 
holoride, 2021 yazında California üzerinden 
Los Angeles’tan San Francisco’ya yapılan 
bir roadshow sırasında, diğer etkinliklere ve 
gösterilere ek olarak, teknolojinin olanak-
larını diğer potansiyel ortaklara göstermek 
amacıyla diğer prodüksiyon ve oyun stüd-

yolarını da ziyaret etti. Münih'teki IAA 2021 
ziyaretçileri, konsepte uygun “İlerleme hak-
kında konuşalım” sloganı kapsamında ho-
loride ile ilk demo sürüşleri yapma fırsatını 
yakaladı. Bunun dışında Salzburg Festivali 
katılımcıları bir Audi e-tron'un arka koltu-
ğunda holoride özelliğinin keyfini çıkarma 
ve genç bir Mozart'ı ararken Salzburg şehri-
nin müzikal çağlarında bir zaman yolculuğu 
deneyimleme fırsatı buldular. 

Otonom Sürüş Yeni Yollar Açıyor

Gelecekte, otomobille ulaşımın ileri sevi-
yede otomasyonu, sadece sürüş sırasında 
yeni eğlence biçimlerini mümkün kılmakla 
kalmayacak, aynı zamanda yolda öğrenme 
ve çalışma için fırsatlar yaratacak. Sürücü-
ler gelecekte otomobil kullanmaya odak-
lanmak zorunda kalmadıklarında; çalışma, 
okuma, film izleme veya oyun oynama gibi 
farklı şeylerle ilgilenebilecek. holoride ile sa-
nal dünyada hareketle senkronize yolculuk, 
aynı zamanda, kitap okuyan veya tablet gibi 
elektronik cihazlarda görsel-işitsel medya 
ile vakit geçiren yolcuların sıklıkla yaşadığı 
araç tutması olgusunu da azaltıyor.

İç mekan kullanıcılar kişisel bir serbest za-
man alanı olacak ve tasarımcılar için yeni 
tasarım merkezi olacak. Sonuçta olarak ta-
sarım süreci: yeni bir modelde kim oturacak 
ve insanlar orada ne yapmak isteyecek, so-
rusuyla başlıyor. 

Tasarımcılar gelecekte otomobilleri dışarı-
dan içeriye değil, içeriden dışarıya tasarla-
yacaklar ve bu nedenle müşteriler tasarımın 
odağında olacaklar. 
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www. m a l l a n d m o t t o . c o m

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

• ANALİZ RAPORLARI • MAKALE • SOSYAL MEDYA LİGİ • SAĞLIK

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