İki rezidansını satan işadamı kim?
İstanbul’un en prestijli mekanları
nerededir derseniz, birçok isimden
Zorlu Center'ı duyarsınız. Dünyaca
ünlü markaların toplandığı bir
yerdir. Brooks Brothers, Cos, Lanvin,
Pomellato, Stella McCartney,
Superdry ve Tory Burch Türkiye’de
ilk defa kendi mağazalarıyla Zorlu’da
yer aldılar. Dolce&Gabbana, Elie Saab,
Valentino, Saint Laurent, Tiffany&
Co, Fendi, Dior, Louis Vuitton,
Prada, Burberry, Roberto Cavalli,
Michael Kors, Moncler, MontBlanc,
Vakko,Vakkorama, Sevan Bıçakçı,
Sponza, Urart, H&M, Beymen Club, GAP, Pinko, Tommy
Hilfiger, Gant, Network, İpekyol, Abdullah Kığılı, Mango,
Yargıcı ve Lacoste gibi markalar AVM’de bulunuyor.
Zorlu’da sadece AVM yok, rezidans blokları da var. Bu rezidanslarda
birbirinden ünlü isimler yaşıyor.

Şimdi gelelim kulisimize. Rezidanslardan
birinde ilginç bir satış gündemde. Gazeteye
ilan bile verilmiş.
Arkadaşımız Mustafa Emre Selek’in
öğrendiğine göre, oğulları için Zorlu
Center’dan iki rezidans daire satın alan
bir iş adamı lüks konutları oğullarına
vermekten vazgeçip satışa çıkarmış. R2
blokta bulunan ve kendine ait altı adet
otoparkı ve üç adet deposu bulunan iki lüks
rezidans 530’ar metrekare büyüklüğünde.
Özel dizayn edilmiş altı odalı rezidans
güney cepheli. Aidatı 12 bin TL olan lüks
konutlar üç cepheli ve Boğaz manzaralı.
Penthouse tipinde olan rezidansların her birinin fiyatı ise 7 milyon
dolar. Hatırlarsınız Zorlu Center’de rezidans metrekare fiyatları ilk
çıktığı dönemde 20 bin dolara kadar çıkmıştı. 7 milyon dolarlık fiyat
cazip gibi duruyor…

'Doktor balıkların' sahtesi var Yeni nesil şubesiyle Cadde'de
Sağlık turizminde ciddi potansiyel
barındıran illerinden Sivas,
3. Uluslararası Termal Turizm
Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı. Zirve
sonucunda THTC Başkanı Emin
Çakmak’ın yönetiminde yapılan
değerlendirme oturumunda,
kentin dünya markası ‘doktor
balıklar’ ile tanıtılması gerektiğine dikkat çekildi.
Zirveyi izleyen arkadaşımız Kerem Köfteoğlu da Kangal Balıklı
Kaplıca İşletmecisi Fuat Ünsal’a bazı otellerde minik havuzlar
içinde ‘doktor balıkları’la tedavi yapıldığının iddia edildiğini bu işin
aslının ne olduğunu sordu. Kaplıcalarına yerli-yabancı ortalama
14 bin kişinin geldiğini belirten Ünsal konuyla ilgili şunları söyledi:
“Tedavinin yüzde 30’u selenyumlu suyla birleşen balıktan, yüzde
70’i de sudan kaynaklanıyor. Biz de bu sudan Dermosel marka krem
ve şampuanlar üretiyoruz.” Turistik merkezlerde görülen balıkların
aynı etkiye sahip olmadığını iddia eden Ünsal şu uyarıyı yapıyor:
“Buradaki suda selenyum, silisyum ve daha çeşitli mineraller var. Bu
yüzden iyi sonuç alınıyor. Suda anti septik mineraller var. Bu balıklar
her yıl kendilerini 8-10 defa yeniliyor. Daha da önemlisi bu balıklar
doğaları gereği selenyumlu su ve 37 derece sıcaklıkta yaşıyor. Minik
havuzlardaki balıklar ise hem tedavinin etkin maddesi selenyumdan
hem de ihtiyaçları olan sıcaklıktan mahrum
olduğu için sahteler. Su anti septik
mineralleri içermediğinden hijyen de
değiller.”
Kaplıcanın özel statüye alınması
gerektiğine işaret eden Ünsal, Sivas
Valisi Davut Gül’ün girişimi sonucu her
yıl sel ve çamurdan telef olan ‘doktor
balıklar’ın yapılacak setlerle bundan
nsal
Fuat Ü
sonra telef olmaktan kurtulacağını da
müjdeledi.

Bu yıl 70’inci yılını kutlayan
Akbank, dijital bankacılığı
fiziksel şubelere taşımaya başladı. İlk şubesini bu yılın
başında Galata’da açan banka, bu yıl 250, 2019 yılında
ise Türkiye çapındaki
tüm şubelerini bu
konsepte taşıma
hedefi koydu.
Ufak bir bilgi verelim;
yeni şubeleri Apple
Store’ları da tasarlayan
Eight Inc. firması
tasarladı. Bu nedenle
Akbank şubeleri
Apple Store tarzına
dönüştü. Şubelerde gişe
bulunmuyor. Para çekme,
yatırma, para transferleri
“Gişe Ekstra” denilen
makinelerle yapılıyor.
İşte bu şubelerden biri
1 Ekim pazartesi günü
Bağdat Caddesi’nde
açıldı.
Şaşkınbakkal mevkiinde
beş katlı bir binanın
tamamına açılan şubede yalnız bireysel değil aynı zamanda KOBİ
ve ticari bankacılık işlemleri de yapılabiliyor.
Şube aynı zamanda bankanın Bağdat Caddesi’nde bugüne kadar
açtığı en büyük şube.
Şubede gişe yok, tüm işlemler iPad’lerle gerçekleştiriliyor. Tıpkı
diğer Apple Store tarzı yenilenen şubelerde olduğu gibi daha az
kağıt, daha az nakit ve imza atılıyor. Şubeden içeri giren herkese
ücretsiz Wi-Fi hizmeti de sunuluyor.
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