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Yeni yılla beraber beklentiler ve alışkanlıklar üzerine değişim duygusu gelir. 

Yaşadığımız hayatın, çevrimiçi sosyal medya duruşumuzun, yaptığımız 
işlerin, çevremizin değişimini kapsar konu. Ve yeni yılın ilk ayı tüm bunları 
oluşturmanın peşinden gideriz. Ne yazık ki çabucak vazgeçeriz. 

Kurumsal bir planın içinde aslında madde madde oluşturulan manifesto 
zamanla yine zamanın kendisine yenik düşer. 2019 yapılanmasında, 
geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hedefler, kazanımlar, kayıplar üzerine 
varsayımlar yapılır.

Sektörel anlamda yaşam alanlarını yöneten Alışveriş Merkezleri de yaşayan 
bir organizma gibi bu değişimi sadece takip etmekle kalmaz. Aynı süreçte 
öncü olmaya çalışır. Ekonominin getirdiği durum faktörlerden biri olarak baz 
alınır. Çünkü, konum, konumun içindeki kitle, yaşam kalitesi ve alım gücü 
tüm unsurlarıyla belirleyicidir.

Büyük şehirlerde İstanbul, İzmir, Ankara gibi…kitlesel tanımların yanı 
sıra dışarıdan gelenleri de çekim alanlarına dahil etmek ister. Turist en çok 
hangi ülkeden geliyorsa o tüketicinin de peşine düşülür. Oteller, restaurantlar 
gibi… tur organizasyonlarıyla anlaşan AVM’ler kişi başına 1 Dolara varan bir 
anlaşma ile bu işi yönetiyorlar. Alıcıyı tur otobüsüyle ya da özel vip tura ait 
araçlarla AVM’ye getiriyor. Alışverişini yapması için önerisini çok mantıklı 
bir şekilde organize ediyor.

Şimdi gelelim yeni yıl değişimiyle bu konunun ne ilgisi olduğuna. Ticari 
olarak güzel bir hareket, gerçekte o bölgede yaşayanlar için ne yapıyor? 
Konserle, söyleşi, defile kısmıyla değil. Tüm içerik devamlılıkla oluşuyor. 
Ve yaşam alanlarının hikayesi de böylece değişiyor…

Yeni sayımızda yine tüm değişimleri önceden  Mall&Motto farkıyla 
okuyabilirsiniz.
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2018 yılı, Polatlı’da Kartaltepe AVM’nin açı-
lışıyla sonlandı. Kısaca sektörde 2018’e son 
noktayı koydu Kartaltepe projesi. Projenin 
açılışı için 3 gün Ankara’da bulunduğumuz 
sırada projenin yönetim ve kiralamasını 
yapan NTS Danışmanlık kurucusu Behiye 
Savaşkan ile ayaküstü bir sohbet etme fır-
satımız oldu. Behiye Hanım’ın 2019 yılın-
dan bir hayli umutlu olması, oldukça dikkat 
çekiciydi. Mevcut projelerin yanı sıra 2019 
yılında da yeni açılacak ve yönetimini üst-
lenecekleri projelerini anlatırken anladım ki 
NTS Danışmanlık, 2019 yılının ‘parlayan yıl-
dızı’ olacak. Lüleburgaz’da mart ayında açı-
lacak, yeni projeleri için yoğun bir çalışmaya 
girmişler. Bu arada da yönetimini yürüttük-
leri Polatlı’da marka karmasını görünce şa-
şırmamak elde değil! LC Waikiki, E-bebek, 
Watsons, Gratis, Mavi, Cinemaximum gibi 

C. Serhat Türkkan
Mall&Motto Genel Direktörü

2019’UN PARLAYAN YILDIZI “NTS DANIŞMANLIK”

ve daha birçok ulusal markaların ilk defa 
şehre gelmeleri, başarılı performansın so-
nucuydu elbette. Açılışta yaşanan izdiham 
da bir diğer dikkat çekici olaydı. Örneğin; 
Play Park içindeki izdiham karşısında mar-
kanın sahibi Fatih Keçebir’in kasaya geçip, 
satış yapması egosuz insanların nasıl başa-
rılı olduklarının bir tesadüf olmadığının so-
mut karşılığı oldu.

Behiye Hanım ile yaptığımız sohbet esna-
sında kendilerinin bir fidanlık projeleri oldu-
ğunu da öğrendim. Fidanlıklarını gezdirme 
sözü alarak, Behiye Hanım’ın yanından ayrıl-
dım. Hepinizin bildiği gibi NTS Danışmanlık 
yelken sporu ile de ilgileniyor. İş hayatının 
yanı sıra spor, fidancılık derken oldukça yo-
ğun ve başarılı bir iş insanı olan Behiye Ha-
nım’ın, 2019’da da birçok projenin altında 

imzasını göreceğimizi şimdiden söyleyebi-
lirim.

Benim için AVM sektörünün en önemli dua-
yen ismi Aydın Yurdum’dur. Bu sektöre ba-
şarılı hizmetleri olmuş organik ya da inorga-
nik olarak her önemli projede izi mevcuttur. 
Aydın Bey’de yelken sporu ile ilgileniyor 
malum, Behiye Hanım’da genç jeneras-
yondan yelken ile ilgilenen bir isim. Aklıma 
gelen bu ortak payda bana şunu düşündür-
dü: “Behiye Hanım’da sektörün önemli bir 
oyuncusu olma yolunda başarı ile ilerliyor.” 
Acaba gelecekte sektörün duayenliği yolun-
da yelken sporu bir ayıraç mı olacak? Espri 
bir yana 2019’da Behiye Hanım’ı takip et-
menizi tavsiye ederim.

Mutlu yıllar.

Behiye Savaşkan
NTS Danışmanlık Kurucusu
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MUHTAR KENT ZIRVEDE BIRAKIYOR

Mayıs 2017’den bu yana Coca-Cola Başkanı 
ve CEO görevini yürüten James Quincey, 14. 
Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı olarak 
atandı.

James Quincey, Coca-Cola Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’nı 2008 yılından bu yana yürüten 
Muhtar Kent’ten 1 Nisan 2019 tarihi itibarıy-
la devralacak. Coca-Cola sistemindeki kari-
yerine 1978 yılında başlayan Muhtar Kent, 
Nisan 2019’da emekli olmayı planlıyor.

Coca-Cola Başkanı ve Operasyonlar Üst Yö-
neticisi (COO) görevini ise 1 Ocak 2019 tarihi 
itibarıyla Brian Smith üstlenecek.

Dağıtım Kamyonundan Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’na

Coca-Cola’daki ilk günlerinde, dağıtım kam-
yonunda da çalışan Kent, yıllar içinde birçok 
görev üstlendi.

“Yönetim Kurulu Başkanı’nın en önemli gö-
revlerinden birini, iyi planlanmış ve düzenli 
bir görev devri planlamasının hayata geçi-
rilmiş olmasıdır” diyen Kent, “Yönetim Ku-
rulu’nun Başkanlığa James’i seçmesinden 
büyük bir mutluluk duydum. Coca-Cola sis-
temini bir sonraki düzeye ve önümüzdeki on 
yıla taşımak için doğru lider olduğunu inanı-
yorum” dedi.

Quincey, şirketin 132 yıllık tarihinde 14. Yö-
netim Kurulu Başkanı oldu. Coca-Cola bün-
yesine 1996 yılında katılan Quincey, dün-
yanın dört bir yanında çeşitli pozisyonlarda 
bulundu.

“Yönetim Kurulu’nun Başkanlığa beni layık 
görmesinden büyük bir onur duydum” di-
yen Quincey sözlerini şöyle sürdürdü: “Muh-
tar’ın yıllar boyunca sağladığı akıl hocalığı 
teşvik ve iç görüyü takdir ediyorum” dedi.

James Quincey Muhtar Kent

Mayıs 2017’den bu 
yana Coca-Cola 
Başkanı ve CEO görevini 
yürüten James Quincey, 
14. Coca-Cola Yönetim 
Kurulu Başkanı oldu. 
James Quincey, 
Coca-Cola Yönetim 
Kurulu Başkanlığı’nı 
2008 yılından bu yana 
yürüten Muhtar Kent’ten 
1 Nisan 2019 tarihi 
itibarıyla devralacak.
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1997 yılından bu yana Anadolu Grubu’n-
da çeşitli pozisyonlarda görev alan, Ana-
dolu Grubu Mali İşler Başkanı Can Çaka 1 
Ocak’tan itibaren Anadolu Efes CEO’su ve 
Bira Grubu Başkanı olarak atandı.

Yıl sonunda görevden ayrılan 
John Gavin Hudson’ın yerine 
atanan Can Çaka, 1 Ocak 2019 
itibarıyla yeni görevine başlaya-
cak.
 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendis-
liği Bölümü'nden mezun olan Çaka, yine 
aynı üniversitenin İdari Bilimler Bölümü'n-
den yüksek lisans derecesi aldı. Kariyerine 
1994’te İş Analisti ve Sistem Mühendisi 
olarak başlayan Çaka, Anadolu Grubu’na 
1997’de Anadolu Efes Yurt dışı Yatırımlar bi-
riminde Finans Uzmanı olarak katıldı. 1997-
2005 arasında bu görevini sürdüren Çaka, 
Efes Ukrayna Bira Fabrikası'nda Finans ve 
İdari İşler Müdürü, Efes Bira Grubu Strate-
ji ve İş Geliştirme Müdürü, Efes Bira Grubu 
Strateji ve İş Geliştirme Direktörü gibi çeşitli 
pozisyonlarda görev aldı. Çaka, Nisan 2008- 
Aralık 2012 arasında Anadolu Efes Mali İşler 
ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak görev 
yaptı. Ocak 2013’te Anadolu Grubu Mali İş-
ler Başkanı olan Çaka, Anadolu Efes CEO’su 
ve Bira Grubu Başkanı olarak gruptaki göre-
vine devam edecek.

ANADOLU EFES'IN 

YENI CEO'SU 
CAN ÇAKA OLDU

ANADOLU EFES HAKKINDA
Anadolu Efes yolculuğuna 1969 yılında İstanbul 
ve İzmir’de kurulu iki bira fabrikası ile başladı. 
Kuruluşundan kısa bir süre sonra pazar lideri ola-
rak, Türkiye’de bira kültürünü geliştirerek pazarın 
gelişimine katkıda bulundu. Türkiye’nin en büyük 
bira üreticisi olarak tüketicileri pek çok ilkle ta-
nıştırdı. 90’lı yıllarda yurt dışına açılarak önemli 
bir adım attı. Yurt dışı operasyonları konusunda, 
2012 yılında küresel piyasada ticari sürdürülebi-
lirlik hedefi doğrultusunda, bulunduğu bölgedeki 
etki alanını genişletmeye yönelik önemli bir adım 
attı ve SABMiller Plc (“SABMiller”) ile stratejik 
ortaklık kurdu. 2016 yılında, dünyanın en büyük 
bira üreticisi olan Anheuser-Busch Inbev’in (“AB 

InBev") SAB Miller’ı devralmasıyla birlikte, Anado-
lu Efes’in %24 hissesi de AB InBev’e ait oldu. 

Anadolu Efes, yurt dışı bira operasyonlarını Hol-
landa’da kurulu olan %100 iştiraki Efes Breweries 
International N.V. (“EBI”) kanalıyla yürütüyor. 
Şirket ayrıca, Türkiye ile yurt dışı pazarlarda Co-
ca-Cola operasyonlarını yürüten Coca-Cola İçe-
cek A.Ş.’nin (“CCI”) de ana hissedarı. Bira satışının 
yaklaşık dörtte üçünü yurt dışında gerçekleştiren 
Anadolu Efes, satış hacmi bakımından Avrupa’nın 
en büyük 5. ve dünyanın en büyük 15. bira şirketi. 
Portföyünde bulunan bira ve meşrubat markala-
rıyla 690 milyonu aşkın bir nüfusa hizmet ediyor. 
Aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 6 ülkede, 
toplam 21 bira fabrikası, 5 malt üretim tesisi, 1 

şerbetçiotu işleme tesisi, 1 preform üretim tesisi 
ve Coca Cola operasyonlarını yürüttüğü 10 ülke-
de 26 şişeleme tesisi ile bölgesindeki en önem-
li oyunculardan biri olarak faaliyet gösteriyor, 
ürünlerini 70’ten fazla ülkeye ihraç ediyor. 

Sahip olduğu güçlü vizyonu, dinamik ve çağdaş 
yapısı ile sektörünün lideri konumunda olan Ana-
dolu Efes, kuruluşundan bu yana geçen 48 yılda 
inşa ettiği güçlü kurumsal yetkinliklerini öncü ve 
yenilikçi yaklaşımlarla destekliyor. Yarattığı sinerji 
ve sahip olduğu bilgi birikimi sayesinde ekono-
mik ve toplumsal sürdürülebilirliği sağlayarak 
markasını gelecek kuşaklarla da buluşturmayı 
hedefliyor.
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BILKENT CENTER  YENILENDI
1998 yılında hizmet vermeye başlayan ve 
Bilkent Holding bünyesinde bulunan Tepe 
Emlak Yönetim Ticaret ve İnşaat A.Ş yöne-
timine bağlı, Ankara’nın ilk  açılan alışveriş 
merkezlerinden  olan Bilkent Center yeni-
lendi!   Düzenlediği  Kahve,  Sanat  ve Caz 
festivalleri, çocuk etkinlikleri ile Ankara’nın 
ilk ve ses getiren etkinliklerine ev sahipliği 
yapan Bilkent Center, yenilenen bölümü ile  
alışveriş, yaşam ve gastronomi merkezi kav-
ramlarını bir araya getirerek sektöre öncü-
lük ediyor.   

Bilkent Center’ın  yenilenme çalışması; her 
detayı özenle planlanan uzun bir süreç 
aldı. Sürecin ilk etabı 2015 yılında Bilkent
Station’ın açılması ile gerçekleştirildi. Bilkent 
Station ile ziyaretçilerin kendilerini rahat, 
keyifli ve ait hissedecekleri, tren garı görün-
tüsünde olan özel mimarisi ile Türkiye’de 
hiç yapılmamış alışveriş, yaşam ve gastro-
nomi alanları oluşturuldu. Özel mimarisi 
içerisinde zengin dünya mutfağı alternatif-
leri ve eğlence mekanları ile fark yaratıldı. 

Bilkent Center renovasyonu, sürecin 2.  ve 
son aşaması oldu.  Konusunda uzman mi-
marlarla çalışılarak 16.500 metrekarelik bir 
alanda bağımsız bölümler oluşturuldu ve  
modern,  keyifli,  konforlu alanlar yaratıl-
dı. Sektöründe öncü birçok mağaza AVM 
bünyesine dahil edildi. Migros,  Praktiker, 
D&R, Toyzz Shop, Avva, İpekyol, B&G Store,  
Mavi,  Atasun Optik gibi açılan yeni mağa-
zalarla ziyaretçiler keyifli alışveriş deneyimi 
yaşamaya başladı, Bilkent Center marka 
karmasına uygun diğer ulusal ve uluslararası 
firmalarla görüşmeler ise devam etmekte…

Tepe Emlak Genel Müdürü Hayal Olcay; 
Ankara’nın ilk alışveriş merkezlerinden biri 
olan Bilkent Center’ın, sektörde önemli bir 

misyon yüklendiğini belirterek, “Sürekli 
yenilemelere yönelik yatırımlar yapıyor ve 
konuklarımızın keyifli ortamlarda alışve-
riş ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya özen 
gösteriyoruz. Eskişehir Yolu, Ümitköy, İn-
cek ve Çankaya’nın kesiştiği lokasyonda 
yer alıyoruz.  Bilkent Üniversitesi, Hacette-
pe Üniversitesi,  ODTÜ  ve inşaatı bitmek 
üzere olan  Bilkent Şehir Hastanesi’ne olan 
yakınlığımız çok büyük bir avantaj olarak 
ortaya çıkıyor. Konumumuzun yanı sıra, An-
kara’nın ilk erişilebilirlilik belgeli “Engelsiz 
AVM” olma özelliğiyle sektördeki farkımızı 
ortaya koyduk. 42 araçlık engelli otopark 
alanı, tekerlekli sandalye hizmeti, her katta 
bulunan engelli tuvaletleri, asansörleri ve 
yürüyen merdivenleriyle “Engelsiz AVM” 

olma konusuna verdiğimiz önemi belgelen-
dirdik. Sosyalleşme olanaklarımız, Bilkent 
Station’ın gastronomi  alanındaki çeşitliliği 
ve popülerliği, bünyemizde bulunan çocuk 
ve aile kulübü  öne çıkan farklarımız.

Bilkent Center’da çocuklarla ilgili ayrılan 
yaklaşık 2800 m2 bölümde ise eğlendirirken 
öğretmeye özen gösterilen çocuk ve aile 
kulübü  bulunuyor. Küçüklerin ve büyükle-
rin gönüllerince kayabilecekleri buz pateni 
pisti ve  çocuklar için  marangozluk, mutfak,  
ahşap tasarım ve mekatronik gibi meslek 
atölyeleri, müzik, tiyatro  ve parti alanları ile 
benzersiz bir hizmet sunuluyor. ” açıklama-
sında bulundu ve yenilenen Bilkent Center’ı 
ziyaretçilerin çok seveceğini iletti. 

Hayal Olcay
Tepe Emlak Genel Müdürü

Ayhan Aytekin
Bilkent Center AVM Müdürü
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TAB GIDA’YA YILIN GIDA ŞIRKETI ÖDÜLÜ
Türkiye hızlı servis restoran sektörü lideri TAB Gıda, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü tarafından 
“Yılın Gıda Şirketi” ödülüne layık görüldü. TAB Gıda adına ödülü alan Pazarlama Genel Müdürü Seçil 
Demiralp, “Türkiye’nin en köklü üniversitelerinin birinden bu ödülü almak bizler için onur verici. Türkiye’nin 
sektöründe öncü ve lider şirketiyiz. Bunu kazanmamız uzun yıllarımızı aldı. Bugün, sizlerden aldığımız bu 
geri bildirimler ne kadar doğru iş yaptığımızın göstergesidir” dedi.

Türkiye’de hızlı servis restoran sektöründe 
Burger King®, Sbarro®, Popeyes® ve Ar-
by’s® gibi dört global, Usta dönerci® ve 
Döner Stop® ile de iki ulusal olmak üzere 
toplam altı markayı çatısı altında toplayan 
TAB Gıda, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik 
Kulübü tarafından “Yılın Gıda Şirketi” ödülü-
ne layık görüldü.

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulü-
bü’nün düzenlediği ve Türkiye’de 30 bine 
yakın üniversite öğrencisinin katılımıyla 
gerçekleşen oylama sonucu sahiplerini bu-
lan “Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri” Boğaziçi 
Üniversitesi Güney Kampüsü Albert Long 
Hall’da gerçekleşen ödül töreni ile sahiple-
rine kavuştu.

17 kategoride, toplam 13 firmanın ödül 
aldığı törende, “Yılın Gıda Şirketi” seçilen 
TAB Gıda adına ödülü TAB Gıda Pazarlama 
Genel Müdürü Seçil Demiralp aldı. Ödüle 
ilişkin değerlendirmede bulunan Seçil De-
miralp, “Öncelikle bu anlamlı ödülü almış 
olmaktan ve Boğaziçi Üniversitesi’nin tari-
hi, büyülü atmosferini siz değerli gençlerle 
paylaşmaktan dolayı çok mutluyum. Bizler, 
markalarımızın dinamizmi gereği gençlere 
ve ruhu genç olanlara hizmet veriyor; on-
ların taleplerine cevap vermeye gayret gös-
teriyoruz. Bunu da çok genç bir ekiple ger-

çekleştiriyoruz. Dolayısıyla eğitim, işimizin 
hemen hemen her alanında ve en önemli 
parçalarından biri. Dolayısıyla bugün bura-
da bulunmak ve “Yılın Gıda Şirketi” ödülünü 
almak omuzlarımızdaki sorumluluğun bir 
kat daha artması anlamına geliyor. Zirvede 
olmak güzel ama bu başarıyı sürdürebil-

mek çok özverili bir çalışma gerektiriyor. Bu 
ödüllerin hakkını verebilmek için, 25 bin ki-
şilik dev ekibimizle Türkiye’nin 1200’ye ya-
kın noktasında emek veriyor, gece gündüz 
demeden çalışıyoruz. Bu ödülü, ürünlerimizi 
sizlerle buluşturmak adına canla başla çalı-
şan arkadaşlarım adına alıyorum” dedi.



ACIBADEM HASTANESİ - ADL - AKER - ALAÇATI MUHALLEBİCİSİ - ALTINİĞNE TERZİ - ARAS KUYUMCULUK - ARBY’S - ARİŞ PIRLANTA
ARMAĞAN OYUNCAK - ATASUN OPTİK - BENETTON - BENETTON 0-12 - BİSSE - BURGER KING - BURSA KEBAP EVİ - BÜCÜRÜK - CANİK DÖVİZ
CINEMA PINK - CHINESE SUSHI EXPRESS - COFFESHOP COMPANY - COLIN’S - DAGİ - DECATHLON - DEFACTO - DEICHMANN - DERİMOD
DESA - DİNO KURU TEMİZLEME - D’S DAMAT - D&R - DİVA KUAFÖR - EBEBEK - EFSANE KEBAP - EFOR - ENGLISH HOME - ETS TURİZM - EUROMODA
FOCACCIA - GEVVREK TAVUK - GYMQTION - GRATİS - GUSTO - HAYAL KAHVESİ - HOTİÇ - HUMMEL - İKBAL - JUST CHICK’N - JOLLY TUR
JOURNEY - JOY PARK - JUMENT - KEMAL TANCA - KİĞILI - KÖFTECİ RAMİZ - KRC PORSELEN - LEİLA TAKI - LEMAN KÜLTÜR CAFE - LINENS - LOVE MY BODY - LTB 
MADO -  MANGO -  MAVİ  JEANS -  MİGROS -  MOTHERCARE -  MOTTO -  MUDO COLLECTION -  MUDO CONCEPT -  MUMUSO
NENSTYLE - ÖZDİLEK - PENTİ - PERSPECTIVE - PIERRE CARDIN - POLO GARAGE - REAL OPTİK - ROCK’N ROLL - SAAT & SAAT
SALAD MIXX - SEVİL - SIEMENS - STARBUCKS - TOBACCO SHOP/CARTOON CAFE - TANTİTONİ - TATİL.COM - TOMBİŞ - TURKCELL
U.S POLO ASSN. - VAKKO - VODAFONE - WEMAX OTO YIKAMA - W COLLECTION - WATSONS - YÜKSELLER VALE - YVES ROCHER
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IŞ YERINDE EN SON TEKNOLOJILERLE
ÇALIŞMA TALEBINDE DÜNYA LIDERIYIZ
Dell Technologies, dünya çapında yaptığı Z Kuşağı Araştırması’na 
göre, Türkiye’deki Z kuşağı dünya çapındaki akranlarına kıyasla tek-
noloji okur yazarlığında kendisini dünyanın zirvesinde görüyor ve en 
son teknolojilerle çalışmak istiyor.

Teknoloji odaklı bir düşünce yapısı geliş-
tiren Z kuşağı, iş dünyasına yeni bir soluk 
katmaya hazırlanıyor. Dell Technologies’in 
gerçekleştirdiği küresel araştırmaya göre, 
1996 yılından sonra doğan ve Y Kuşağının 
ardından gelen Z Kuşağı, derin bir evrensel 
teknoloji anlayışının yanı sıra teknolojinin 
çalışma ve yaşama biçimlerimizi dönüştür-
me potansiyelinin de farkında.

Araştırmanın Türkiye sonuçlarına bakıldı-
ğında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktığını dile 
getiren Dell EMC Türkiye Genel Müdürü 
Sinan Dumlu, “Dünya çapındaki yaşıtlarına 
kıyasla çok daha özgüvenli ve teknolojoiye 
meraklı bir nesil Türkiye’de ortaya çıkıyor. 
Onlar için en son teknolojilerle çalışmak 
çok önemli ve belirleyici rol üstleniyor. İn-
sanların makinelerle birlikte entegre olarak 
çalışacağını düşünen bu nesil, kişisel veri 
güvenliğini de oldukça önemsiyor. Dijital 
dönüşüm ile birlikte yepyeni bir alanda 
rekabet edecek şirketlerin bu yeni çalışan 
nesline de uyum sağlaması rekabette ayak-
ta kalmasının temellerinden birini oluşturu-
yor” dedi.

Dimensional Research tarafından Dell için 
Ağustos - Eylül 2018 arasında dünya ça-
pında 17 ülkede 12 binden fazla lise ve lise 
sonrası okullara devam eden öğrencilerle 
yapılan çalışmanın Türkiye sonuçlarında 
öne çıkanlar şu şekilde sıralanıyor:

Türkiye’deki Z Kuşağı Teknolojiyi Geliş-
tiren Taraf Olmak İstiyor

Ülkemizdeki Z kuşağının %57’si dünya or-
talamasını aşarak araştırma ve geliştirme 
gibi teknolojinin geliştirildiği alanlarda ça-
lışmak istiyor.

En son teknolojilerle çalışmak bizim için 
belirleyici

Türkiye’deki öğrencilerin %86’sı en son tek-
nolojilerle çalışma konusunda ilgi göstere-
rek tüm dünyadaki akranlarını geride bıra-
kırken, ABD’deki akranlarına (%68) büyük 
fark attılar. Türkiye’deki Z jenerasyonunun 
%66’sı aynı koşulları sunan bir iş yerinde 
sağlanan teknolojinin iş tercihinde önemli 

yeri olduğunu belirtirken bu oran Amerika 
Birleşik Devletleri’nde yalnızca %37.

Teknoloji okur yazarlığında kendimize 
güvenimiz dünya zirvesinde

Türkiye’deki Z jenerasyonu, teknoloji okur 
yazarlığı düşünüldüğünde yeni teknolojileri 
iş ve özel yaşamına entegre etmede %47 
oranında mükemmel olduğunu düşünü-
yor. İngiltere’deki akranlarının ise yalnızca 
%30’u aynı şekilde düşünürken, dünya or-
talaması %33.

Teknoloji yeteneklerimize güveniyoruz 
ama tecrübe istenmesinden endişe edi-
yoruz

Türkiye’deki Z jenerasyonunun %57’si, 
okuldan mezun olduğunda işe girerken 
çalışanlarda aranan teknoloji yetenekleri 
konusunda kendine güveniyor. Fransa’da 
bu oran yalnızca %40. Ancak Türkiye’deki 
her iki Z jenerasyonuna dahil olan gençten 
biri okul bitip, işe başladığında çalışmadan 
tecrübe edinmek mümkün olmadığı halde 
çalışanlardan tecrübe istenmesinden endi-
şe ediyor

Her 3 gençten 1’i veri analizinde mü-
kemmel olduğunu düşünüyor

Veri analizi ve sonuçları değerlendirme 
yeteneklerinde de Türkiye’deki gençlerin 
%32’si mükemmel olduğunu düşünürken, 
dünya ortalamasını (%23) geride bırakıyor. 
Makinelerin yapabileceği çözümleri düşü-
nebilme ve ifade etme konusunda da Tür-
kiye’deki gençler %27 ile dünya ortalama-
sının (%20) ve ABD’deki akranlarının (%19) 
üzerinde görüş veriyor.

Makinelerle birlikte çalışacağımızı düşü-
nüyoruz

Türkiye’deki Z jenerasyonunun %53’ü insan 
ve makinelerin entegre bir ekip olarak ça-
lışmasını bekleyerek bu alanda dünyanın en 
iyimser kitlesini oluşturdular.Bununla birlik-
te Türkiye’deki Z jenerasyonunun %43’ü 
2030 yılında müşteri hizmetleri işinin yerini 
teknolojiye bırakacağını düşünüyor.

Ebeveyn ya da arkadaşlardansa Youtu-
be'a güveniyoruz

Dünya çapında Z jenerasyonu, ilk kez bir 
şey yapmaya ihtiyaç duyduklarında deği-
şik gruplardan tavsiyeler almayı tercih edi-
yorlar. İngiltere’de ebeveynlere ya da daha 
yaşlı insanlara danışılırken, Fransa’da arka-
daşlara güveniliyor. Türkiye’de ise Z jene-
rasyonu ilk kaynak olarak ve iş yerinde bir 
ihtiyacı olması durumunda YouTube video-
larını tercih edeceğini belirtiyor.

Veri güvenliğini en çok biz önemsiyoruz 
ama en az biz dikkat ediyoruz

Teknolojiyi kullanırken kişisel verinin gü-
venliği Türkiye’deki Z jenerasyonu için 
(%61) dünya ortalamasının (%44) üzerinde 
önem taşırken, sosyal medya paylaşımları-
na dikkat etmede (%61) ortalamanın (%72) 
gerisinde kalıyor.

İş arkadaşlarımızla telefonda iletişim 
kurmayı tercih ediyoruz

Türkiye’deki Z jenerasyonu iş arkadaşı ya 
da yöneticisiyle telefonda (%38) iletişim 
kurmayı tercih ederken, dünya ortalaması 
yalnızca %21. ABD’de bu oran %11’e kadar 
düşüyor. Dünyadaki Z jenerasyonun %43’ü, 
ABD’deki aynı jenerasyonun %47’si yüz 
yüze görüşmeyi tercih ederken, Türkiye’de 
bu oran sadece %31.
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INEGÖL AVM’DE YENI MARKALAR 
KAPILARINI ZIYARETÇILERINE AÇTI

FİBA Grubu iştiraki FİBA 
Commercial Properties çatısı 
altında varlığını sürdüren 
İnegöl AVM’de başlatılan 
yenileme çalışmalarının 
ilk etabında sona gelindi. 
Büyütme çalışmaları yapılan 
yaklaşık 2 bin metrekarelik 
alanda yeni markalar kapılarını 
ziyaretçilerine açmaya başladı.

Fiba Grubu iştiraki Fiba Commercial Properties’in 
(FİBA CP) Türkiye’deki son ticari gayrimen-
kul yatırımı İnegöl AVM’de geçtiğimiz hazi-
ran ayında başlatılan yenileme projesinin ilk 
etabında sona gelindi.

İnegöl AVM’de ailelerin keyifli vakit geçire-
ceği yeni alanların oluşturulmasının yanı sıra 
marka karmasını da artırmayı amaçlayan 
projenin tamamlanan 2 bin metrekarelik 
alanında yeni mağazalar açılmaya başlandı.

Erkek giyim mağazası Efor, ayakkabı mar-
kası Kemal Tanca, bitkisel kozmetik markası 
Yves Rocher, iç ve ev giyim markası Suwen 
bu alanda mağaza açan ilk markalar oldu. 
Birinci etap yenileme alanında toplam 18 
mağazanın yer alması hedefleniyor.

Proje bitiminde İnegöl AVM’deki mağaza 
sayısı 80’den 110’a çıkacak. Dört eğlence 
alanını ve bir sinemayı bünyesinde barın-
dıran İnegöl AVM, 2019 yılında yaklaşık 10 
milyon kişiyi ağırlayacak.
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SMG 
HIZMETLERIYLE 
YINE BIR ADIM 
ÖNDE!

Mağazalarda Müzik Yayınının Önemi.
Mağazalarda yayınlanan müzikler ziyaretçil-
ere keyifli anlar yaşatırken satın alma ter-
cihlerinde de etkin rol oynuyor. Araştır-
malara göre, müşterilerin %90’ı müzik 
çalan mağazaları tercih ediyor ve çevrel-
erine öneriyor. %76’sı müzik sayesinde 
mağazalarda daha rahat hissederek alışveriş 
yaptıklarını belirtiyor. %63’ü ise müzik 
çalınan mağazalarda daha fazla vakit ve para 
harcıyor. Müzik yalnızca satışları artırmak 
için değil, özellikle indirim dönemlerinde 
mağaza içindeki trafiği yönetmek adına da 
oldukça etkili bir yöntem. Mağaza içerisinde 
huzurlu ve rahat bir biçimde alışveriş yap-
mayı engelleyecek şekilde çok fazla sayıda 
müşterinin olması durumunda, yüksek tem-
polu müzik çalınarak, müziğin trafik akışını 
hızlandırıcı etkisinden yararlanılıyor.

Mağazalara Göre Tercih Edilen Müzikler.
Perakende sektöründe hareketli, din-
amik ve genç kesime hitap eden pop 
müzik şarkıları öncelikli olurken, güzellik 
ve bakım mağazalarında easy listening, 
çocuk mağazalarında ise her yaştan zi-
yaretçiye hitap eden hareketli ve dinley-
ene mutluluk veren şarkılar seçiliyor. Fast 
food mağazalarında hızlı ritimli müzikler 
çalınıyor. Artık alışveriş merkezleri içerisinde 
sıkça görmeye başladığımız şık restoranlar-
da, caz ve Latin müzikleri ön plana çıkıyor. 

SMG’nin Anonsları ile Satışlarınızı Artırın.
Satışları artırmada en etkili yöntemlerin 
başında gelen anons, SMG’nin markalar 
tarafından en çok tercih edilen hizmetleri 
arasında yer alıyor. Markaların kampan-
ya, etkinlik, özel gün kutlama mesajları ve 
ürünler hakkında bilgilendirme yapabileceği 
anonslar, SMG’nin profesyonel seslendirme 
sanatçılarından oluşan ekibi tarafından 
hazırlanıyor. Anonslar, markanın istediği 
noktada, sıklıkta ve tarihte yayına alınıyor. 
Birden çok lokasyonu bulunan markalar 
için, her mağazaya ayrı anons yapılabiliyor.
 
2018 İstanbul Perakende Fuarı’nda SMG 
Rüzgarı. 
Her yıl düzenlenen İstanbul Perakende 
Fuarın’da SMG, bu yıl da yerini aldı. Yıllardır 
hizmet verdikleri müzik yayın sektöründe, 
yüzlerce müşterisiyle buluşan SMG, dik-
kat çeken standıyla ziyaretçilerin ilgi odağı 

oldu. OMMA markasıyla ortak çalışmaları 
olan Çarkıfelek yarışmasıyla, onlarca hedi-
ye dağıtan firma, bir çok işletmeye yine bir 
yenilik sundu. SMG, mağazaların içindeki 
ekranlarla ses sisteminin ortak çalışmasını 
sağlayan yeni hizmetini tanıttı. Mağazalar-
daki ekranlardaki video/görsel ile mağaza 
içi yayının birlikte entegre çalışabileceği bu 
sistem artık SMG tarafından uygulanıyor. 
SMG uygulamaya başladığı bu yeni tekno-
loji entegrasyonu ile bir çok firmanın dikka-
tini çekmeyi başardı. 

SMG Yeni Ofisine Dünya Standartlarının 
Üzerinde Stüdyolar Kurdu!
SMG, 2017 yılında merkezini İTÜ ARI Tek-
nokent’e taşıyarak AR - GE çalışmalarını bu-
radan sürdürmeye başlamıştı. Diğer birim-
leri Gayrettepe D Plaza’daki yeni ofisine 
taşındı. Snapmuse markasıyla artık kendi 
şarkılarını üretmeye başlayan SMG, yeni 
ofisinde 6 müzik stüdyosu, en son teknoloji 
ekipmanlar, profesyonel prodüktör, aranjör, 
ses mühendisleri, kadın ve erkek vokallerle 
kendi ürettiği binlerce şarkıyı, başta Türkiye 
olmak üzere ABD, Rusya, İngiltere, Almanya 
gibi 9 ülkede müşterilerine sunuyor.

SMG’nin 2019 Şarkılarında Yine Başarı, 
Yine Dostluk Notaları Var. 
SMG, 2019 yılında çalışmalarına ve yeni-
liklerine hız kesmeden devam edecek. SMG, 
2019’da başarılarla dolu ve müziğin hiç 
susmadığı bir yıl diliyor.

Türkiye’de kendi yazılımı üzerinden 
yayın yapan ilk şirket olan ve sek-
törde lider konumda bulunan SMG, 
müzik ve teknolojiyi birleştirdiği hiz-
metleriyle dünya markalarına da 
özel çözümler sunuyor. AVM’ler, 
mağazalar, restoran ve kafeler, 
turistik mekanlar, spor ve sağlık 
merkezleri gibi 25 ülkedeki 600’ün 
üzerinde firmanın 10 binden fazla 
noktasında dijital müzik yayını ger-
çekleştiren SMG, mekanları doğru 
müzikle buluşturuyor.
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Erzurum MNG AVM 
Genel Müdürü 
Dr. Aydoğan SÜER: 
Hem Müşterilerimizi 
Hem De 
Kiracılarımızı 
Mutlu Eden Bir Yıl 
Geçirdik.”
Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merke-
zi’nin Genel Müdürü Dr.Aydoğan SÜER, 
2019 yılında bölgeye sürpriz markalar ge-
tireceklerini müjdeledi. Kurulduğu günden 
bu yana şehrin yanı sıra çevre illerden ve 
ülkelerden de ziyaretçi alan ve çok sevilen 
merkez, yılbaşı coşkusunu yaşatan süsleme-
leri ve cazip kampanyaları ile yine dopdolu… 

160 Bin metrekare alana kurulan ve Do-
ğu’nun en büyük alışveriş merkezi olan Er-
zurum MNG, kurulduğu günden bu yana 
geçen 15 aylık süreçte Milyonlarca  ziyaretçi 
ağırladı. Hem şehirde yaşayanların hem de 
dışarıdan gelenlerin ilk ziyaret ettiği adres-
lerden biri olan AVM, bir medya kuruluşu 
tarafından Yılın En Başarılı Alışveriş Merkezi 
Ödülü’ne layık görülmenin yanı sıra kiracıla-
rının da yüzünü güldürdü. Sanat galerileri, 
5 bin 300 metrekarelik heyecan veren tema 
parkı, bin 300 metrekare alana kurulan Fit-
ness Center’ı, 350 koltuklu şehir tiyatrosu ve 
son teknoloji sineması ile Erzurum’a renk 
katan merkez, %98 doluluk ile açıldı. 

SÜER, “2018 yılının son ayında kiracılarımıza 
yüksek karlılık sunarken, Erzurumlu ve çevre 
illerden gelen konukların hareketli bir sos-
yal yaşam, ücretsiz konserler, uluslararası 
festivaller ve seçkin markalar ile ulaşmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Başta çocuk-
lar olmak üzere her yaş grubu tarafından 
beğenilen alışveriş merkezi, şehrin eko-
nomisine katkıda bulunarak 3 bin kişiye iş 
fırsatı sundu ve yıl boyunca önemli sosyal 
sorumluluk projelerine imza attı. Açıldığı 
günden bugüne kadar uluslar arası festival-
lerden sponsorluklara, konserlerden kam-

panyalara kadar sayısız organizasyon ger-
çekleştiren alışveriş merkezi, şık mimarisiyle 
de beğeni topluyor. Sosyal sorumluluk pro-
jeleri ve renkli konserleri ile Erzurum halkı-
nın sevgisini kazanan alışveriş merkezi, her 
hafta sonu altın dağıtmaya başladı. Erzurum 
MNG Yönetimi,yıl boyunca her hafta sonu 
alışveriş yapanları altın yağmuruna tutmaya 
devam etme kararı aldı. 

Yıl başına girerken etkinlikleri ile dikkatleri 
üzerine çeken MNG, 2019 yılına çarpıcı bir 
program ile girmeye hazırlanıyor.

2019’DA YINE MNG



12-15 Mart 2019 
Cannes, Fransa

100 ülkeden, 

5,400 yatırımcı, 

3,350 stant ile katılım, 

3,800+ CEO ve Yönetim Kurulu 

Başkanı olmak üzere toplam 

26,000 katılımcının ağırlanacağı 

MIPIM’de siz de firmanızla ve projelerinizle 

yerinizi alın, sektörün öncü isimleriyle  

iş bağlantıları sağlayın. 

Detaylı bilgi ve kayıt için: ALKAŞ
Ulaş Özgüç Öner • ulas@alkas.com.tr • 0212 284 86 50  

MIPIM, dünyanın en büyük gayrimenkul 
yatırımcılarının, markalaşmış ve markalaşmaya kararlı 
yatırım şehirlerinin bir kez daha gövde gösterisine 
sahne olacak. Gayrimenkul sektöründeki son trendlerin 
takip edildiği ve 1.000.000+ kartvizit alışverişinin 
gerçekleştirildiği MIPIM 2019’da 100+ konferans ve 
360+ keynote & konuşmacı yer alacak.  

DÜNYANIN EN BÜYÜK GAYRİMENKUL FUARI 

MIPIM'E KAYITLAR 
BAŞLADI!



26

MALl&MOTTO / Haberler

LOVELET SAHNESI  BIRBIRINDEN 
DEĞERLI TIYATRO OYUNLARIYLA 
ZIYARETÇILERIYLE BULUŞUYOR
Samsun Lovelet Outlet ’te açılan ilk ve özel tiyatro Salonu olan 
Lovelet Sahnesi ekim ve kasım ayını dolu dolu geçirirken, aralık ayı 
programlarıyla da tiyatro severlerle buluşuyor.

Birçok tiyatro oyununun sahnelendiği Love-
let Sahnesi Oyunlarından bazılarının içerik-
leri şu şekilde;

HÜLLECİ Reşat Nuri GÜNTEKİN’in 1935 
yılında yazdığı bir dolantı komedisi. Bizim 
coğrafyada hâkim olan bir olguyu “Hülle” 
kavramını işliyor oyun. Medeni Kanunun 
kabulünden sonra terk edilmiş bir uygula-
mayı kimseyi rencide etmeden ve karı-koca 
ilişkisinin saygınlığını artırarak izleyicilere 
aktarıyor. 

Nedir “Hülle”? Eşini 3 kere boş ol diyerek 
boşayan bir erkeğin aynı kadınla yeniden 
evlenebilmesi için eşinin başka bir evlilik 
yapması durumu. Medeni Kanun ile terk 
edilen bu olay çok kere yanlış uygulanmış 
ve evliliklere zarar vermiş bir uygulama. Re-
şat Nuri GÜNTEKİN uygulamanın yanlışlığı-
nı komedi diliyle aktarıyor bizlere.

KADINLAR FİLLER ve SAİRELER Şehrin loş 
barlarında beyaz atlı prensini arayan nevro-

tik bir kadın...genç yaşta ömürünü bir erke-
ğe ipotek etmiş intihara abone domestik bir 
hayalci...son kullanma tarihi bir yıl sonra do-
lan rahmiyle dünyayı kurtarmaya soyunan 
ekolojiik bir anarşist...Aynı gün tüm dün-
yalarını, hayallerini ve masallarını yakmak 
zorundalar. Daha iyisini hep birlikte yakmak 
için. İki perde-komedi

KAHVEDE ŞENLİK VAR Bir kadın ve bir 
erkek, bir arabulucu vasıtasıyla birbirleri-
ni tanımak, konuşup, anlaşıp ve sonunda 
evlenmek üzere bir kahvede buluşurlar. 
Konuşmaları ve olayları yönlendiren bir de 
garson vardır. Kadınla erkeğin evliliğe bakış 
açıları, hayata dair pazarlıkları, ilişkiler çatış-
ması müziğin dansın eşlik ettiği bir atmos-
ferde komik bir uslûpla anlatılıyor.

Karadeniz’in en büyük Outlet Alışveriş mer-
kezi olan Lovelet Outlet yaptığı etkinlikler 
ve 4 mevsim Outlet olma özelliğiyle Kara-
deniz halkının beğenisini kazanmaya devam 
ediyor.
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YENI YIL SEVINCI CAPACITY’DE COŞKUYLA KUTLANDI!

Eşsiz etkinlikleri ve sürpriz kampanyala-
rıyla Bakırköy’de buluşma noktası olan 
Capacity AVM, bu yıl da şahane bir kut-
lamaya ev sahipliği yaptı. Değerli misafir-
lerini eğlence dolu dünyasında ağırlayan 
Capacity, yeni yıla özel yaratıcı atölyeler 
yanı sıra %100 Tasarım ve  Alışveriş Festi-
vali etkinliğiyle  2019 yılının heyecanı bir 
arada kutladı. Ziyaretçilerinin Noel Baba 
ve bandosu ile buluştuğu, benzersiz yeni 
yıl hediyeleri tasarladığı ve karlı ‘Yeni Yıl 
Küresi’ içerisinde çok özel anlarını ölüm-
süzleştirdiği mutlu bir ay yaşandı!

Ayrıca aralık ayında başlayan ve  17 Şu-
bat 2019’a kadar devam edecek olan, 
‘Yeni Yıl Kampanyası’ ile göz kamaştıran 
3 adet BMW 4.18i Gran Coupe model 
otomobil kazanma fırsatı yakalayabilirsi-
niz! Kampanyaya katılan 3 şanslı talihliye 
hediye edilecek olan bu muhteşem oto-
mobiller ile siz de Capacity’nin ayrıcalıklı 
dünyasında yerinizi alın!

Capacity AVM, muhteşem 
atmosferi ve birbirinden 
özel etkinlikleriyle 2019’un 
heyecanını aralık ayı 
boyunca tüm misafirleriyle 
paylaştı.
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7. ULUSLARARASI  EĞLENCE - ETKİNLİK
PARK - REKREASYON FUARI

14 - 16 ŞUBAT 2019

macerafuari.com

www.tureksfuar.com.tr
tureks@tureksfuar.com.tr

atraxexpo.com

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

İSTANBUL FUAR MERKEZİ YEŞİLKÖY / İSTANBUL

MACERA TURİZMİ ve 
SPORLARI FUARI

14 - 17 ŞUBAT 2019

EŞ ZAMANLI

EĞLENCE ve MACERA BİR ARADA

SPONSORLAR

DESTEKÇİLER

FEDERASYONLAR

TÜRKİYE
ORYANTRİNG FEDERASYONU
TURKISH ORYANTRING FEDERATION

Medya Sponsoru Resmi Havayolu SponsoruAna Sponsor Konferans Sponsoru
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TEKZEN 2019 YILINA BÜYÜME HEDEFIYLE DEVAM EDIYOR
Türkiye’nin %100 yerli sermaye-
li ve en yaygın ev güzelleştirme 
merkezi Tekzen, 2018 yılında 20 
mağaza açarak “Her ilde bir 
mağaza” hedefiyle büyümesini 
sürdürdü. 2019 yılında da yatırım-
larına hem dijital tarafta hem de 
mağazacılık tarafında hız kes-
meden devam edecek.

Türkiye’deki yapı marketi sektörünü başla-
tan ve 23. yılını dolduran %100 yerli serma-
yeli ev güzelleştirme merkezi Tekzen 2019’a 
hız kesmeden giriyor. 2018’in sonlarına yak-
laşırken Tekzen Pazarlama Müdürü Mehmet 
Cem Kızılkaya geride kalan yıla ilişkin de-
ğerlendirmede bulundu.

Tekzen’in 2018 yılında hedef rakamlarına 
ulaştığını belirten Tekzen Pazarlama Mü-
dürü Mehmet Cem Kızılkaya yaptığı açıkla-
mada “2018 yılını 1 miyar TL mertebesinde 
ciro ile kapatıyoruz. Yurt içinde 59 ilde 138 
mağazamız, yurt dışında da 4 mağazamız 
bulunuyor. Yaklaşık olarak 3 bine yakın ki-
şiye istihdam sağlıyoruz. Ülke ekonomisi 
açısından son derece önemli bir konuma 
sahip perakende sektöründe, %100 mem-
leket sermayeli bir şirket olarak 2019 yılın-
da da yurt genelinde yatırım yapmaya ara 
vermeden devam edeceğiz. Biz “Evin için 
ne istersen” mottomuzla evlerin ve hayatın 
güzelleşmesine hizmet eden bir perakende 
mağaza zinciriyiz. Öncelikli hedefimiz müş-
teri memnuniyeti. Müşteri memnuniyeti 
doğrultusunda ve ölçümlemelerimizle satış 
stratejilerimizi hem dijital tarafta hem de 
mağazacılık tarafında uygulamaya devam 
edeceğiz“ dedi.

2019 yılı “Omnichannel” ve “Kendin 
Yap” yılı olacak

Kızılkaya aynı zamanda; etkin dağıtım kanalı 
olabilmek perspektifi ile DIY mağazalardan 
ekspres mağazalara, ticari satıştan tekzen.
com.tr’ye kadar tüm kanallarda geliştirme 
hedefleri olduğunu söyleyerek, teknolojik 
yatırımlarını artırdıklarını dile getirdi. Tü-
keticinin alışveriş dinamiklerinin hızlı bir 
değişim göstermesine dikkat çeken Tekzen 
Pazarlama Müdürü Mehmet Cem Kızılkaya 
sadece online’a yatırım yapmanın yeter-
li olmadığını fiziksel mağazacılıkla online 
mağazacılığın aynı profesyonel yaklaşımla 
yönetilmesi gerektiğini belirterek, “Sosyal 
medya hesaplarımızı, e-ticaret sitemizi, mo-
bil uygulamalarımızı bir bütün haline geti-
recek Omni-Channel’a yatırımlarımızı 2019 
yılında da devam ederek arttıracağız” dedi.

Online ve fiziksel satış kanalını aynı anda 
yönetebilen perakendeciler başarılı ola-
cak

Tüketicinin alışveriş dinamiklerinin son yıl-
larda hızlı bir değişim göstermesiyle dijital 
dönüşüm perakende sektöründe hem ku-
rumsal hem de marka yapılanması anlamın-
da 2019’da da ön plana çıkacağını, mobil 
alışverişin her geçen gün arttığını söyleyen 
Mehmet Cem Kızılkaya, “Online mağazacılı-
ğın gelişmesi perakende sektörü için çoğu 
zaman bir tehdit olarak görülüyor ama bu 
doğru bir yaklaşım değil. Klasik mağaza-
lar müşteriler için ilk tercih olmaya devam 
ederken, omnichannel uygulamalar yay-
gınlaşıyor, müşteri başına satış ortalaması 
artıyor. Teknolojik gelişmelerle müşterilerin 
alışveriş deneyimleri dijitalleşiyor. Yakın za-
manda her iki kanalı da yönetmeyi başaran 
sektörde tutunabilecek.Yükselen Y ve ol-
gunlaşan Z kuşağı ile birlikte sektöre yeni-
likçi bakış açısı getirmeye yönelik hamleler 
giderek artıyor. Yeniliğe ve hızlı dönüşüme 
öncülük eden, yeteneği doğru yöneten, ve-
rilerini doğru analiz eden, müşterisini anla-

yan, çalışanın rolünün farkında olan, tedarik 
zincirini doğru yöneten ve gelecekteki ihti-
yaçları öngörerek teknolojik yatırımlar ya-
pan şirketler büyümeyi sürdürecek.

Online kanalımız www.tekzen.com.tr’de 200 
bin çeşit ürün en hızlı ve en güvenilir yoldan 
Türkiye’nin her noktasına ulaşıyor. Online 
satış kanalımızın online+offline toplam ci-
rodaki payı %10. 2020 yılında %15’e çıkma-
sını hedefliyoruz” dedi.

Tekzen, yurt dışına açılan ilk ve tek yerli 
sermayeli mağazalar zinciri

Yurt dışı operasyonları hakkında da bilgi 
veren Mehmet Cem Kızılkaya; “Türkiye’nin 
yüzde 100 yerli sermayeli perakende zinciri 
olarak yurt dışı yatırımlarımızı 2019’da da 
değerlendireceğiz. 2018 yılının son çeyre-
ğinde Katar'ın en büyük perakendecisi Al 
Meera Holding ile stratejik iş birliği anlaş-
ması imzaladık. 2019 yılında da Katar işbir-
liğimiz sonucu ivmelendirdiğimiz yurt dışı 
faaliyetlerimize farklı ülkelerdeki pazarlarda 
da devam edeceğiz” dedi.

Mehmet Cem Kızılkaya
Tekzen Pazarlama Müdürü
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UZUN VADELi 
YATIRIMA YÖNELEN KAZANIYOR

Bankacılık hizmetleri sunan Yeni Zelanda merkezli Vivier & Co, her 
seviyeden yatırımcının karlılığını artırması için uzun vadeli yatırımla-
ra yönelmesi gerekliliğine işaret ediyor. Vivier & Co CFO’su Ljubica 
Maric, birikimlerini en doğru biçimde değerlendirmek isteyenler için 
önerilerde bulundu.

Hayatımızın birikimini değerlendirirken ge-
leceğe yönelik, doğru bir vizyon belirlemek, 
dengeli ve akıllıca bir yatırım planı yapmak 
büyük önem taşıyor. Parasını en doğru bi-
çimde değerlendirmek isteyen her seviye-
den yatırımcının, adımlarını atarken bazı 
fırsatları aklında bulundurması gerekiyor. 
Merkezi dünyanın en güçlü ekonomik alt-
yapısına sahip ülkelerinden Yeni Zelanda’da 
bulunan ve yatırımcıların %6’lara varan dö-
viz faiz getirisi elde etmelerine olanak tanı-
yan alternatif bankacılık kuruluşu Vivier & 
Co, sabit dönem ve aylık yenilenebilir mev-
duat hesabı hizmetleriyle yüksek getiri al-
mak isteyen müşterilerine farklı alternatifler 
sunuyor. Yenilenebilir mevduat seçeneğini 
tercih eden yatırımcıların mevduat süresini 
12 ay olarak taahhüt ettiklerinde daha yük-
sek oranlarda faiz alabildiklerini belirten Vi-
vier & Co CFO’su Ljubica Marić, bu şekilde 
yatırımcıların mevduatlarını diledikleri süre 
boyunca Vivier & Co’da değerlendirmeye 
devam edebileceklerini belirtti. Marić, kar-
lılığını artırmak isteyen yatırımcılara yönelik 
ise şu önerilerde bulundu:

1- Yatırım yapmak hızla zengin olmak an-
lamına gelmez. Sağlıklı bir yatırım için uzun 
vadeli yatırımlara yönelerek daha yüksek 
gelir elde etmek mümkün.

2-Yatırım yapma zamanı çoğunluğun yap-
madığı zamandır. Piyasadaki çalkantıları 
düşmanınız değil, dostunuz gibi görün; 
bundan kar etmeye bakın.

3- Size karmaşık gelen bir yatırım önerisine 
girmeyin. Yatırım aracının tüm detaylarına 
dikkat edin.

4- Yatırım riski ve potansiyel karlılık dikka-
te alındığında konut mülkiyeti en iyi yatı-
rım seçeneklerinden biri. Ancak bu yatırım 
aracını da küresel bazda değerlendirmek 
gerekiyor. Gayrimenkul temelli yatırımlara 
gidildiğinde mutlaka işin ehli bir uzmandan 
destek alın.

5- Yatırım yapmak, bir ekonomi uzmanı 
gibi olmasa bile belli bir bilgi birikimini ve 
deneyimi gerektirir. Ancak Vivier & Co gibi 
özellikle bu konuda uzmanlaşmış finans 
kuruluşlarıyla mevduat yoluyla tasarruf ya-
parken, daha az bilgiye ihtiyaç duyar, pro-
fesyonellerle ilerlediğiniz için daha verimli 
sonuçlara ulaşırsınız.

Ljubica Marić
Vivier & Co CFO’su
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TEPE EMLAK YATIRIM ILE MEKANLARA 
DEĞER KATAN KONSEPTLER

Kiralama danışmanlığını yürüttüğü alışveriş merkezlerinde oluşturdu-
ğu konseptlerle  fark yaratan Tepe Emlak Yatırım, Bilkent Center ve 
42 Maslak projeleriyle öne çıkıyor.

Kurulduğu 1996 yılndan bu yana AVM yö-
netimi, konsept danışmanlığı ve kiralama 
alanlarında birçok prestijli projeye imza 
atan Tepe Emlak Yatırım, konusundaki uz-
manlığıyla mimari anlamda ziyaretçilerin 
içinde bulunmaktan keyif alacakları, kolay 
erişim ve dolaşım imkânı sağlayan mekan-
lar yaratıyor. 

Tepe Emlak Yatırım’ın 1998 yılından beri 
mülk yönetimini gerçekleştirdiği Ankaranın 
en önemli projelerinden Bilkent Center tüm 
yenilenme fazlarını tamamladı ve yepyeni 
bir çehreye kavuştu. Sanat sokağıyla sanat-
severlerin, çocuk oyun alanıyla çocukların 
ve ebeveynlerinin, eğlence mekanlarıyla 
gençlerin, güvenli ve kolay dolaşım imka-
nıyla herkesin gözde alışveriş merkezi Bil-
kent Center yaşam alanı olma özelliği de 
taşıyor.    Ankaralıların gözde gastronomi 
mekanı Bilkent Station ile ivme kazanan Bil-
kent Center, yeniden yapılandırılan 16.000 
m2’de oluşturulan shops bölümüyle de zi-
yaretçilerin alışveriş beklentilerini daha çok 
marka ve daha konforlu alanda karşılayarak 
hizmet vermeye devam ediyor. 

Tepe Emlak Yatırım’ın 2016 yılı itibariyle 
deneyimli kadrosuyla kiralama danışmanlı-
ğını yürüttüğü İstanbul 42 Maslak ise alış-
veriş, gastronomi, tasarım, sanat ve sporu 
yenilikçi konseptlerle bir araya getiriyor. 
AVM de yer alan mağazaların yanısıra 42 
Maslak bünyesinde yer alan yemeği sanata 
dönüştüren ödüllü Türk Lezzet Müzesi’nin 
ve Türk tasarımcıları tek bir çatı altında top-
layan Modül İstanbul’un kiralama sürecini 
tamamlayan Tepe Emlak Yatırım, kiralama 
konusundaki mevcut deneyimlerine ek ola-
rak farklı ve yenilikçi bir projeye daha imza 
atmış oldu.



BURALAR
FORUM KAPADOKYA 
İLE DAHA DA GÜZEL

forumkapadokyaavmforum-kapadokya.com forum_kapadokyaforum_kapadokya
#seniniçinhediye
#forumkapadokya

#seniniçineğlence  #seniniçinhediye  #seniniçinindirim
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KIĞILI BALKAN SEFERINE SIRBISTAN’LA BAŞLADI
Kiğılı, yatırım rotasını Balkanlara çevirdi. 5 yıl içerisinde yurt dışında 
100 mağaza açma hedefi bulunan marka, yurt dışındaki 28’inci ma-
ğazasını Sırbistan’da açtı. Kiğılı’nın Balkanlarda bir sonraki durağı Ro-
manya olacak…

Kiğılı yurt dışı büyümesini Balkanlarda da 
sürdürüyor. 5 yıl içerisinde yurt dışında 100 
yeni mağaza hedefiyle çıktığı yolda, ilk rota-
sını Balkanlara çeviren marka, yurt dışındaki 
28’inci mağazasını Sırbistan’da açtı.

Türkiye’de 225 mağazası ve yurt dışında 
Balkanlar dahil 16 ülkede 28 satış noktası 
bulunan Kiğılı, Avrupa’da farklı noktalarda 
daha da büyümeyi hedefleyerek yatırımları-
na hız kazandırdı. Son olarak Balkanlar’daki 
yatırımına Sırbistan’ı ekleyen marka, Sırbis-
tan’ın Novi Sad kentinde faaliyete geçirdiği 
mağazasında zengin ürün yelpazesine sahip 
koleksiyonlarını müşterilerinin beğenisine 
sundu. Kiğılı’nın, Balkan yatırımlarındaki 
ikinci durağı Romanya olacak.

FIRSATLAR BÖLGESİ; BALKANLAR

Balkanlar’ın Türk yatırımcılar için her za-
man ilgi çekici bir yatırım coğrafyası ol-
duğuna dikkat çeken Kiğılı CEO’su Hilal 
Suerdem, “Hızlı bir şekilde Avrupalılaşan, 
Avrupa Birliği ile bütünleşen Balkan ülkele-
ri büyük potansiyeller barındırıyor. Sırbis-
tan, Hırvatistan, Makedonya, Slovakya, Slo-
venya, Polonya, Macaristan gibi ülkelerde 
Türk markaları daha aktif rol alacak. Biz de 
Kiğılı olarak bu potansiyelin içerisinde yer 
alacağız. Şu an Balkanlardaki yatırımımıza 
Sırbistan’ı ekleyerek 28’inci mağazamızı 
burada açtık. Bundan sonraki durağımız 
Romanya’ya olacak.

100’ÜNCÜ YILDA 100 MAĞAZA HEDEFİ

Yurt dışında “Türkiye’nin markası” algısıyla 
anılmak istediklerinin altını çizen Suerdem, 
“Önümüzdeki 5 yıl için kendimize büyük 
hedefler koyduk. Yeni yatırımlar, karlılık ve 
istihdam anlamında adımlar atıyoruz. Yatı-
rımcı ruhumuz gereği yeni mağaza açılışla-
rına devam ediyoruz. Özellikle yurt dışı bu 
yıl bizim için çok önemli. Hem yeni pazarla-
ra açılacağız hem hizmet verdiğimiz mevcut 
pazarlarda varlığımızı genişleteceğiz. Özel-
likle Balkanlar ve Orta Doğu’da satış nokta-
larımızın sayısı artmasını planlıyoruz.

Cumhuriyetin 100’üncü yılında yurt dışında 
100 yeni mağaza açma hedefimiz var. Yurt 
dışındaki algımızı, “Made in Turkey” yeri-
ne “Brand of Turkey” olarak değiştireceğiz. 
Çünkü biz her anlamda Türkiye’den doğ-
muş bir markayız” dedi.

Hilal Suerdem
Kiğılı CEO’su
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GÜNAYDIN YATIRIMLARINA 
HIZ KESMEDEN DEVAM EDIYOR

Türkiye’nin et konusundaki en iddialı restoranı Günaydın, 2018 yılındaki başarılı yatırımlarının ardından 
önümüzdeki yıl da büyümeye devam edecek.

Türkiye’de 40’ı aşkın restoranıyla etin güve-
nilir adresi olan Günaydın, 2018 yılında yurt 
dışı yatırımlarının yanı sıra Türkiye’de de 
büyümeye devam etti. Günaydın; gelişime 
açık, yenilikçi ve dinamik yapısını yansıtan 
yeni kimliğiyle 2018 yılında daha fazla nok-
tada misafirlerine ulaşmaya başladı.

2018’in kendileri adına çok verimli bir yıl ol-
duğunu belirten Günaydın’ın kurucu ortağı 
Cüneyt Asan, “2018 yılında daha fazla nok-
tada, Günaydın kalitesi ile misafirlerimize 
kusursuz hizmet sunabilmek için çalışmaya 
devam ettik. Bu yıl yeni bir büyüme hamlesi 
başlatarak, köfte & döner konseptimiz için 
franchise sistemimizi kurduk. Bu kapsam-
da Vadi İstanbul, Özdilek Park ve Mahall 
Ankara olmak üzere üç yeni köfte & dö-
ner şubemizin kapılarını açtık. Bunun yanı 
sıra Mersin’de açılan ilk şubemiz Kebap & 
Steakhouse konsepti ile misafirlerini ağır-
lamaya başladı. Bu yılın diğer önemli geliş-
mesi ise Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ikinci 
şubemiz olan Dubai Mall açılışımız oldu. 
Kebap & Steakhouse şubemizin başarısı-
nın ardından ikinci şubemizi köfte & döner 
konsepti ile açtık. Dubai’deki ikinci restora-
nımızın da kısa sürede gördüğü yoğun ilgi 
bizi gururlandırdı” dedi.

Miami yeni projeler arasında

Yıl bitmeden Bostancı’daki ilk şubelerini 
Suadiye’ye taşıyarak modern bir tasarımla 
misafirlerini ağırlayacaklarını açıklayan Asan 
“Lezzetlerimizden ortamımıza kadar mi-
safirlerimize en iyi deneyimi yaşatabilmek 
adına kendimizi sürekli yeniliyoruz. Bunun 
bir uzantısı olarak da Suadiye’ye taşınacak 
şubemiz için çok heyecanlıyız” diyerek duy-
gularını dile getirdi. “Etin Profesörü” olarak 
anılan Cüneyt Asan, Günaydın’ın yurt dışın-
da Türk mutfağını en doğru şekilde temsil 
etme misyonu da olduğunu belirterek, bu 
hedef doğrultusunda 2019 yılında da yurt 
dışı yatırımlarına devam edeceklerini vur-
guladı. Asan “2019 yılı için belirlediğimiz en 
önemli hedefimiz kendi yatırımlarımızla ve 
franchise yapımızla yurt dışında büyüme-
ye devam ederek; Türkiye’nin ve dünyanın 
farklı bölgelerinde yeni şubeler açmak ve 
daha fazla noktada misafirlerimize en ka-
liteli eti sunmak. Günaydın markası olarak 
yurt içi yatırımlarımızın yanı sıra yurt dışında 
daha da yaygınlaşmayı ve bir dünya marka-
sı olmayı hedefliyoruz. 2019 yılında Dubai 
Bluewaters, Riyad ve Miami açılışları ön gör-
düğümüz ve bizi heyecanlandıran yurt dışı 
projelerimiz arasında yer alıyor” dedi.

Cüneyt Asan
Günaydın Restorant Kurucu Ortağı
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Pırıl Tezcan
Estetisyen ve Güzellik Uzmanı

KAŞ ŞEKLİNİZE YENİDEN KAVUŞMANIZ VE DOĞAL BİR GÖRÜNÜM 
KAZANMANIZ MICROBLADING İLE MÜMKÜN!

Yüzünüze ifadesini veren en önemli unsur-
lardan olan kaşlar bazen yanlış uygulamalar 
sonucu doğal görünümlerinden uzaklaşa-
biliyor ve şekillerini kaybedebiliyor. Eğer 
kaşlarınızın şeklinden memnun değilseniz, 
kaşlara özel üretilen vitaminden kullanarak, 
boya ve yanlış alım sonucu incelen kaşları-
nızın şeklini eski haline döndürebilirsiniz. 

Ancak eğer kaşlarınız genetik olarak incey-
se, bu durum kaş vitaminiyle düzeltilemez. 
Genetik olarak ince kaşlar için, biz güzellik 
uzmanları olarak microblading yöntemini 
öneriyoruz.

Microblading işleminin en ideal uygulanış 
yöntemi kıl tekniği. Kıl atışlarını yaparken 
boşluk bırakmaya dikkat etmek de önemli. 
Eğer gerekirse, kısa bir zaman sonra rötuş 

da yapılabiliyor, böylece ortaya daha doğal 
bir kaş görüntüsü çıkıyor. Deriye çok fazla 
giriş yapıldığında ise kaş zamanla yeşil veya 
gri renkte bir dövmeye dönüşüyor ve isten-
meyen bir görüntü ortaya çıkıyor.

Orijinal microblading kıl tekniğinin de ma-
kine kullanmadan microblading kalemi de-
nilen el aparatı ile işlem yapılmaktadır. Ağır 
metaller içermeyen cilt Ph değeriyle uyumlu 
doğal boyalar ile kaşlara kıl varmış gibi ince 
çizgiler çizilerek efekt yapılır.

Makine ile yapılan kıl tekniği uygulamala-
rında çizgiler kalın ve tek sıra halinde yapılır 
fakat iğnelerin kalın olması işlem sonrasın-
da kaşa yapılan kıl efektlerini deri altından 
birleştirip kaş kontüründen farksız hale gel-
mesine neden olur.
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Hulusi Belgü
AYD Başkanı 

“AVM’lerdeki perakende ciro endeksinin her durum 
ve koşulda sürekli artış göstermesi bir kez daha 
sektörümüzün taşıyıcı güç olduğunu gösterdi. 
Kasım ayı sonuçlarına göre endeks %21,6 artış 
gösterdi ve bu artış %21,62 olan enflasyon artışı 
ile aynı seviyelerde. Ziyaret sayısında bir değişim 
görünmüyor fakat bunun aralık ayı sonuçlarında 
-yılbaşı alışverişlerinin de etkisi ile- artacağını 
şimdiden söyleyebiliriz. Eylül ve ekim aylarından 
sonra kasım ayında da kategoriler bazında en 
yüksek artışın hipermarket kategorisinde yaşanması 
zorunlu ihtiyaçlara öncelik tanındığını gösteriyor. 
Mobilyayı da içeren diğer ürünler kategorisi ile 
teknoloji kategorisinde yaşanan artışlarda, beyaz 
eşya ve mobilyada uygulanan vergi indirimlerinin 
olumlu yansımaları olarak değerlendirilebilir.”
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AVM Perakende Ciro Endeksi kasım ayında %21,6 artışla enflasyon oranı ile benzer seviyelerde seyretti
Kasım ayında, AVM’lerdeki perakende ciro endeksi, %21,6 ile enflasyonla benzer seviyelerde bir artış gösterdi. Geçtiğimiz 2 ayda olduğu 
gibi kasım ayında da metrekare verimliliğinde en yüksek artış yine hipermarket kategorisinde yaşandı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM’lerdeki perakende ciro endek-
si’nin kasım ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2018 Kasım döneminde bir önceki yılın aynı 
ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde %21,6 artış kaydederek 293 puana ulaşmıştır. Metrekare verimlil-
iğinde en yüksek kategori artışı hipermarket kategorisinde olurken, en düşük artış ayakkabı kategorisinde yaşandı.

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

AVM’lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Kasım 2018’de İstanbul’da 1.379 TL, Anadolu’da 940 TL olarak gerçekleşmiştir. Tür-
kiye geneli metrekare verimliliği ise Kasım 2018’de 1.116 TL olarak gerçekleşmiştir.

Kasım’da Metrekare Verimliliğinde En Yüksek Artış Hipermarket Kategorisinde…

Kasım ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış hipermarket kategorisinde yaşandı. Hipermarket kategorisi 
metrekare verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan %31,3’lük artış kaydetti.

Geçtiğimiz yılın kasım ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki diğer alanlar kategorisi metrekare verimliliği %26,5, yiyecek içecek kategorisi 
metrekare verimliliği %21,8, giyim kategorisi metrekare verimliliği %19,8, teknoloji kategorisi metrekare verimliliği %18,1 ve ayakkabı kate-
gorisi metrekare verimliliği %16,5 artış göstermiştir.
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Ziyaret Sayısı Endeksi
Kasım 2018 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde bir değişme yaşanmadığı gözlemlendi.
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S. Mehmet Bakşi 
MSB Grup Yapı Yön. Kur. Başkanı

“2019 Yılında Polatlı’nın yükselen değeri Kartaltepe AVM olacak.”

Mehmet Bey Merhaba, öncelikle yeni 
projenizi kutluyoruz. MSB Grup Yapı 
hakkında bize bilgi verir misiniz?
 
MSB Grup Yapı bünyesinde bulundurduğu 
şirketleriyle 1994 yılından bu yana güven 
inşa ediyor. Şirketlerimizin faaliyet alanları 
arasında inşaat, otelcilik ve ticaret geliyor. 
Mühendislik hizmetinin güvenliğini, mi-
marinin estetik değerleriyle birleştirip bir 
sistem oluşturuyor, üretim süreçlerini etkin 
bir şekilde yönetiyor ve temiz bir sonuç 
inşa ediyoruz.

Yükselen teknolojileri kullanarak, kaliteli 
ürünü, en ekonomik koşullarda üretmek.” 
Öncelikli hedeflerimiz: insana saygılı ve 
memnun edecek yapılar yapmak. Güve-
nilir, çağdaş, ihtiyaçları karşılayabilecek, 
uzun ömürlü, doğaya saygılı yapılar yap-
mak, mutluluğu artırarak, mümkün olan en 
iyiyi sunmaktır. Büyüme stratejimiz, insan 
memnuniyetini çoğaltmak üzerine kurul-
muştur.

Bizim anlayışımıza göre rekabetin olmadı-
ğı yerde kalite de bulunmaz. Misyonumuz; 
rekabeti her gün arttırarak, müşterilerimize 
en yüksek kalitede hizmet ve ürün sağla-
maktır. İşte bu misyon ve vizyonla, faaliyet 
alanlarımızı genişletmekle birlikte kaliteli 
bir Alışveriş ve Yaşam Merkezi projesine 
imza atmanın gururunu yaşıyoruz.

Polatlı tarihinde yapılan en büyük proje 
olan Kartaltepe AVM projesinin oluşu-
munu anlatır mısınız?
 
Bölgenin ilk ve tek Alışveriş ve Yaşam 
Merkezi olan Kartaltepe AVM ve Yaşam 
Merkezi projesi MSB Grup Yapı olarak en 
önem verdiğimiz projelerin başında geli-
yor. Bulunduğumuz konum, markalarımız 
ve gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ile sa-
dece Polatlı bölgesinin değil tüm Anka-
ralılara hitap ediyoruz. Ankara-Eskişehir 
yolu tüm Türkiye'yi birbirine bağlayan bir 
yoldur. Bizde bu konumda yer alıyor ve 
hedef kitlemizin bu yolu kullanan tüm va-
tandaşlarımız olduğunu açıkça söyleyebili-
rim. Bildiğimiz üzere insanlar artık alışveriş 
merkezlerine sadece alışveriş yapmak için 
ziyaret etmiyorlar. Bundan yola çıkarak is-
mimizi de buna göre seçerek alışveriş ve 
yaşam merkezi olarak belirledik. Yani biz 
insanlara burada sadece alışveriş değil 
aynı zamanda bir yaşam merkezi sunuyo-
ruz. Aileleriyle keyifle zaman geçirecekleri 
bir alan meydana getirdik. 
 
Sanıyorum ki bu proje sadece bir AVM 
değil aynı zamanda konutları da içerisi-
ne alan bir yaşam merkezi olarak oluştu. 
Diğer etaplardan bahseder misiniz?
 
Yaşam merkezi konusunu en önde tutu-
yoruz. Bunu pekiştirdiğimizde Alışveriş ve 

Yaşam Merkezimizin arka bölgesinde 450 
konutluk dev bir site meydana getirdik, 
şunu da belirtmek isterim ki bu sıradan bir 
site değil, içerisinde daha önce bölgede 
yapılmamış faaliyetlerin olduğu dört dört-
lük diyebileceğimiz bir yaşam merkezi su-
nuyoruz. Havuzdan, çocuk oyun alanlarına, 
spor salonundan, saunasına kadar birçok 
faaliyet alanı mevcut. 7/24 güvenliğin bu-
lunacağı site içerisinde çocuklar, hem gü-
venli hem de rahat bir ortamda oyun alan-
larında zaman geçirebilecekler. 450 adet 
(1+1,2+1,3+1,4+1) konutlar doğayla iç içe, 
çocuk oyun alanları, kapalı otoparkı ve gü-
venli site yaşamı ile yeni bir dünya yarata-
rak aynı zamanda eşsiz bir yatırım değeri 
de sunuyoruz. 
 
Kartaltepe AVM’nin kiralaması ve yöne-
timi hakkında bilgi verebilir misiniz?
 
Doğru bir AVM yatırımının yapılanmasını 
fizibil bir etüt, doğru mağaza-mix’i, lokas-
yon, marketing & PR ve ardından açıldık-
tan sonraki doğru yönetim stratejileri oluş-
turur.  
Bizler ‘AVM’nin vitrinini’ iyi oluşturduğuna, 
bizi doğru markalar ile buluşturan, kendi-
lerine güven duyduğumuz ekibi ile proje-
mizi başarıya taşıyan NTS Danışmanlık fir-
ması ile çalışıyoruz, projemizin yönetimini 
de NTS ekibi ile yürütüyoruz, AVM’mize ve 
proje vizyonuna katma değer sağladıkları 
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için NTS Danışmanlık Kurucusu Sn. Behiye 
SAVAŞKAN ve ekibine sizin vasıtanızla tek-
rar teşekkür ediyoruz. 
 
Artık Polatlı’nın yeni buluşma noktası 
belli oldu diyebiliriz, Kartaltepe Alışve-
riş ve Yaşam Merkezi bir AVM olmanın 
yanı sıra halka nasıl olanaklar sunuyor?
 
Hem bölgenin ilk ve tek Alışveriş ve Yaşam 
Merkezi olması hem de bu kadar ulusal 
markanın tek bir yerde olmasından dolayı 
Polatlı'nın yeni buluşma noktası Kartalte-
pe Alışveriş ve Yaşam Merkezi diyebiliriz. 
Başarılı bir AVM olmak ve sürdürülebilir-
liği olması için öncelikle bölgenin halkını 
iyi tanımak gerekiyor. Onların isteklerini iyi 
bilmek gerekiyor. Bizlerde artık Polatlılar 
ile iç içe olduk ve onları çok iyi anlıyoruz.  
Onların yaşam biçimlerine uygun, Polatlı 
odaklı çalışmalar yapıyoruz. Her hafta sonu 
yaptığımız etkinliklerle 7'den 70'e herkese 
yönelik planlıyoruz. Burada insanların sa-
bah, öğle, akşam her daim vakit geçirecek-
leri markaları bir araya getiriyoruz.
  
Sizce başarılı bir AVM Projesinin olmaz-
sa olmaz unsurları neler olmalı?
 
Başarılı bir AVM Projesinin olmazsa olmazı, 
doğru lokasyon ile birlikte doğru sektörel 
marka karmasını sağlayabilmekten geç-
mektedir. Biz ve danışman firmamız hedef 
kitlemizi çok iyi tanıyor, markalarımızı ona 

göre belirliyoruz. Elbette ki sadece hedef 
kitleyle iletişim değil başarılı bir proje için 
başarılı bir AVM yönetimi de gerekiyor. 
Bunun içinde NTS Danışmanlık kiracıları-
mızla sürekli iletişim halinde ve taleplerini 
öncelikli şekilde değerlendiriyor. Gençler 
ve hatta çocuklu aileler artık sosyalleşmek 
ve kültürel etkinlikler adına aradıklarını bir 
arada bulabildikleri AVM’leri tercih ediyor-
lar. Biz de genciyle, yaşlısıyla, çalışanı ve 
ev hanımıyla her ziyaretçiye hitap eden bir 
ortam sağlıyoruz. Bunu da başardığımızı 
düşünüyoruz. 

Marka karmanız ve doluluk oranlarınız-
dan bahseder misiniz?

1 yıl gibi kısa bir sürede ve ülkemizdeki 
ekonomik dalgalanma şartlarına rağmen 
projemizi hızla tamamladık. Yerli esnafımız 
ve ulusal markalarımızla birlikte sinema, 
çocuk oyun alanı gibi sosyal donatı alan-
larının yer aldığı projede başlıca markalar; 
LC Waikiki, Cinemaximum, FLO, File Mar-
ket, Bowlingo, Playpark, e-bebek, Mavi, 
Burger King, Collezione, Gloria Jeans Cof-
fees, D&R, Watsons, Özdilek, Gratis, Pen-
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ti, Altınyıldız Classics, Atasun Optik, Toyzz 
Shop, Pizza Wings, Efal Ayakkabı, Waffle 
Planet, Hacı İsmailoğlu, Toros Lahmacun, 
Sayrem, Turkcell, İpek Butik, Sezer Kareyel 
Kuaför, Komagene, Arabica Coffee, Alpe-
do, Teras Cafe, Ayçıtır, Çorba Dünyası gibi 
markalarımız mevcut. Ayrıca yeni sözleşme 
aşamasında olduğumuz kısa bir süre son-
ra mağazasını açacak birçok markamız var, 
şu anda %75 bir doluluk seviyesindeyken 
istihdam sağlayarak 350’den fazla Polatlılı 
kardeşimiz projemizde iş imkanı buldu.

Lokasyon olarak Kartaltepe AVM’yi de-
ğerlendirir misiniz?

Burada kazançlı çıkan Polatlı halkı oldu. 
Birçok hemşerimiz bizim sağladığımız im-
kanlardan faydalanmak için Ankara’ya gi-
diyorlardı artık buna gerek kalmayacak. 
Hemen yanı başımızda ki Eskişehir-Anka-
ra yolu üzerinde her gün takriben 50 bin 
civarında araç geçiyor projemizin stratejik 
lokasyonu sayesinde sunduğu avantajlarla 
seyreden araçların da çekim merkezi ola-
caktır.  Çok ciddi bir rakamdır bu. Bunlar-
dan da faydalanmak istiyoruz. Onların da 
Polatlı ekonomisine katkı sağlamalarını 
umuyoruz. Polatlı’ya değer katan, 40 bin 
600 metre karelik alan ile kurulan Alışve-
riş Yaşam Merkezinin 450 konut içerisinde 
bulunan ve 96 tane iş yerinin birlikte oldu-
ğu bir yaşam kompleksini Polatlı halkına 
sunmaktan gurur duyuyoruz.

Böylesine önemli ve büyük projenin açı-
lış organizasyonu da oldukça ses getirdi. 
2019 yılında da etkinlik planlamasından 
bahseder misiniz?
 
Bizim için çok önemli olan projemizin açılış 
organizasyonu için çok titiz bir şekilde ça-

lıştık. -12 derece de oluşturduğumuz özel 
alanda iki konser düzenledik. Sanatçıları-
mız ve ziyaretçilerimizin soğuktan etkilen-
memeleri için ciddi çaba sarf ettik. Katılıma 
baktığımızda sıcak ortamı sağladığımızı 
da gördük. Etkinlikler Cuma – Cumartesi 
– Pazar üç gün sürdü. Bu üç gün festival 
havasında coşkuyla geçti. Bu üç günde 50 
bin vatandaşın ziyaret ettiği Kartaltepe 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi olarak Polat-
lı’da sosyal alan ihtiyacının büyük ölçüde 
karşılandığı görüldü. AVM’mize 7’den 70’e 
büyük ilgi oldu. Açılışta her yaş grubunu 
dikkate alarak konserlerin yanında söyleşi, 
halk oyunları, havai fişek gösterileri, çocuk-
lar için özel animasyonlu etkinliklere de yer 
verdik. Atatürk’ün Ankara’ya gelişini can-

landırdık. Tabi ki 2019 yılında da ziyaret-
çilerimiz için dopdolu bir program hazırlı-
yoruz. Amacımız ziyaretçilerimizin sadece 
alışveriş yapmaları değil, tüm ihtiyaçlarını 
bulacakları, sevdikleri ile birlikte huzurla, 
güvenle vakit geçirmelerini sağlamak.
Açılış törenimize gelerek bizleri şereflen-
diren Kaymakamımız Sayın Mahmut Ne-
dim Tuncer’e, Belediye Başkanımız Mürsel 
Yıldızkaya, Belediye Meclis Üyelerine, İlçe 
Emniyet Müdürümüz Sayın Cemil Karaka-
ya’ya da teşekkürlerimi tekrar sunmak is-
terim.2017’de temeli atılan projemizi 1 yıl 
gibi bir süre de büyük bir gayretle tamam-
ladık. Polatlı il olmaya layık bir ilçemiz. Bu 
proje ile onun da adımlarını atmış oluyo-
ruz.
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Kartaltepe AVM’nin sosyal medya araç-
larını aktif kullandığını görüyoruz. Konu 
hakkındaki değerlendirmeniz nedir?
 
Alışveriş merkezleri artık alışverişten ziyade 
sosyal yaşam ve deneyim merkezi haline 
gelmiş durumda. Öncelikle çocuklu ailele-
rin ve gençlerin sosyal hayatlarını değişti-
ren AVM’ler bir şekilde hedef kitlesini doğ-
ru tanıyıp onlara uyum sağlamak zorunda. 
Her geçen gün değişen tüketici ihtiyaçları-
nı, beklentileri, teknoloji ve hızı müşterisine 
sunmakta geç kalan alışveriş merkezlerinin 
müşteri kaybı ise kaçınılmaz. Bu bağlamda 
günümüzde süre gelen teknolojik gelişme-
leri mümkün olduğunca takip edip uygula-
maya çalışıyoruz. 

Sosyal medya platformlarını aktif kullana-
rak, markalarımızla   ziyaretçilerimiz arasın-
da köprü oluşturarak bir nevi güncel du-
yuru kanalları görevini üstlenerek herkese 
fayda sağlamayı hedefliyoruz.

Mobil hayatın avantajlarını verimli şekilde 
kullanmak daha akıllı, etkili, verimli de-
neyim yaşatabilme, hizmet sunabilme ve 
müşteri memnuniyeti sağlayabilme anla-
mında fırsatlar yaratıyor.

Çekilişler kampanyalar, konserler, sergi ve 
özel gün etkinlikleri gibi aktiviteleri dijital 
platformlarımızda paylaşarak her zaman 
ziyaretçilerin buluşma noktası olmayı plan-
lıyoruz.

2019 hedefleriniz nelerdir?
 
Her daim müşteri memnuniyetini ön plan-
da tutmaya çalışıyor ve hizmet kalitemizi 
artırıyoruz. Her geçen gün kendimize bir 
şey katmaya çalışıyoruz. 2019 yılı her açı-
dan zor bir yıl olacak. Çünkü her geçen gün 
sosyal alanlar artıyor ve sürekli rakipler ço-
ğalıyor. Bizlerde bu ortamda en büyük payı 
almaya çalışıyor olacağız. Her gün kendi-
mizi yeniliyor, kopyalayıcı değil yaratıcı fi-
kirlerle ön plana çıkmaya çalışacağız. AVM 
ziyaretçilerimizin karşısına sürekli yeni 
sürprizlerle çıkacağız. Bu çerçevede 2019 
yılında Polatlı’nın yükselen değeri Kartalte-
pe AVM olacak, inanıyorum.
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Ayşen Hanım merhaba öncelikle sizin, 
AVM’niz için çabaladığınızı devamlı yeni 
projeler ve etkinliklerle adınızdan sık-
ça bahsettirdiğinizi söylemek mümkün. 
Palladium Ataşehir bir AVM olarak ol-
dukça aktif. Bize etkinliklerinizden bah-
seder misiniz?

Evet teşekkür ederim. Gerçekten çok ça-
balıyoruz sizin deyiminizle.  Etkinliklerimiz, 
AVM'mize gelen misafirlerimizin çeşitliliği 
ile doğru orantılı diyebilirim. Her zaman 
trendleri takip ederek, yeni konseptlerle 
hazırladığımız etkinliklerin yanısıra hem 
yetişkinleri hem de çocukları ilgilendiren, 
onların sevdiği ve her yıl güncellenerek 
tekrarladığımız, bir klasik haline gelen et-
kinliklerimiz var. AVM misafirleri zaten 
bekliyor ve etkinlik takvimimizi takip edi-
yorlar. Mesela, Music On The Bridge adlı 
etkinliğimiz ile yıllardır bir çok değerli mü-
zisyeni ağırladık. Değerli sanatçıların kon-
serleriyle misafirlerimiz çok eğlendi ve bir 
klasik haline geldi bu etkinlik. Yine, son 2-3 
yıldır her ay gerçekleştirdiğimiz  Natural 
Life etkinliği çok seviliyor. Doğal ürünleri 
( takı-aksesuar-dekorasyon,  yeme içme, 
tekstil ..) kaynağından AVM misafirlerine 
ulaştırdığımız etkinlikte, AVM ana koridora 
kurulan stantlardan alışveriş yapmak AVM 
misafiri için ayrı bir keyif. Adeta sokaktay-
mış hissi yaratıyor. Yeni yıl öncesi sevdik-
lerimize hediyeler seçtiğimiz ürünlerin yer 
aldığı stantlar çok çeşitli, renkli ve güzel  

oldu. Ayrıca 28-31 Aralık tarihleri arasın-
da belli bir oranda alışveriş yapan herkese 
anında hediyeler verdiğimiz bir kampanya 
gerçekleştirdik. Sanat ve teknoloji ile ilgili 
workshop ve atölye çalışmalarının yer aldığı 
etkinlikler, sergiler, kahve festivalleri, özel 
gün etkinlikleri, imza günleri ve söyleşiler, 
kampanyalar  ile hem çocuklara hem de 
yetişkinlere hitap ediyoruz aslında. Her za-
man çocukları mutlu etmeye özen gösteri-
yoruz, onlar bizim baştacımız. Çocuklar çok 
önemli. AVM içerisinde güvenli ve mutlu bir 
şekilde eğleniyorlar. Aileler de mutlu çünkü 
konumumuz gereği de kolaylıkla ulaşılabi-
lir bir yerde, şehrin içindeyiz, AVM içerisine 
giren herkes şehrin kaosundan uzaklaşıp 
hem alışveriş yapıyor rahat rahat, hem de 
etkinliklerle stres atıyor, eğleniyor. Yaratıcı-
lık geliştiren atölye çalışmaları gibi  etkinlik-
lerimizle de eğlenirken öğreniyor.

Palladium Ataşehir olarak sosyal sorum-
luluk projelerini nasıl değerlendiriyorsu-
nuz, genel olarak bu tarz projelerin için-
de yer alıyor musunuz?

Sosyal sorumluluk projelerine,yönetimdeki 
tüm ekip olarak çok önem veriyoruz.  Son 
olarak gerçekleştirdiğimiz ve  31 Aralık tari-
hine kadar devam eden yeni yıl Dilek Ağacı 
etkinliğimiz çok anlamlı bir yardım projesi 
oldu bizim için.  Geçen yıllarda gerçekleştir-
diğimiz bir çok anlamlı yardım projesi var, 
sergiler, konserler gibi.. 

Dilek Ağacı etkinliğini anlatır mısınız?

Çocuklar Hepimizin Derneği ile gerçekleş-
tirdiğimiz bir yardım projesi bu. Bir köy oku-
lu öğrencilerine, yeni yıl dileklerini sorduk. 
Onlar da dileklerini bir kağıda yazıp zarfa 
koydular ve AVM içerisinde kurduğumuz 
Dilek Ağacı'na astılar. AVM misafirlerinden 
ricamız ise bir zarf seçip danışmaya iletme-
leri. Toplanan tüm zarflardaki dilekler ger-
çekleşip, köy okulu çocuklarına ulaştırıldı. 
Minik bir çok kalbi  mutlu ettik.

Dilek Ağacı Etkinliği özellikle çocuklar 
söz konusu olduğu için mi yapıldı yoksa 
sizi başka sosyal sorumluluk projelerin-
de de görmemiz mümkün mü?

Elbette çocukları mutlu edebilmek, çocuk-
ların sözkonusu olduğu sosyal sorumluluk 
projelerinde yer almak bizi de mutlu ediyor.  
Ama farkındalık yaratmak ve konuya dikkat 
çekmek adına, toplumsal faydanın olduğu 
diğer projelerde neden yer almayalım? Bir 
eğitim merkezi gibi görev üstlenmek, STK 
ve belediyelerle işbirlikleri yapılarak, kadını 
ve çocuğu odak noktasına alan çalışmalar 
yapmak, bu kadar insan sirkülasyonu fazla 
olan AVMler için belki de olması gereken 
bir şey. Bu sorumluluk ve bilinç gelişince,  
AVM misafirlerinin dikkatini çekecek far-
kındalıklar yaratmak bir misyon yüklüyor 
ister istemez AVMlere ve yöneticilerine, diye 
düşünüyorum. Fedakarlık ve farkındalık, sos-

Ayşen Yerşen
Palladium Ataşehir AVM Genel Müdürü

“Palladium bir AVM’den ziyade ailecek eğlenceli vakit geçirmek için tercih 
edilen bir yaşam merkezi.”
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yal sorumluluğun temelini oluşturur.  Sosyal 
sorumluluk; İster birey isterse de kurum ol-
sun, sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel 
konulara yönelik etik ve duyarlı davranış-
ları temsil eder. Dilek Ağacı etkinliğimiz de 
bunlardan biri. Biz AVM yönetimi çalışanları 
olarak da, bu bilinçle hareket eden bireyleriz 
sonuçta. AVM yönetmeliğine uygun olarak 
ve ses getirecek, toplumsal fayda sağlayan 
projeleri her zaman destekleriz. 

Palladium’un etkinlik takvimine baktığı-
mızda da çocukları es geçmediğinizi gö-
rüyoruz.  Çocuklar AVM’nizin profilinde 
nasıl bir yer kaplıyor?

Çocuk misafirlerimiz Palladium'u çok sevi-
yor. Gerçekleşen etkinliklere katılım da çok 
fazla oluyor. Etkinlik takvimimizin önemli bir 
kısmını, çocuk etkinlikleri oluşturuyor. Geçen 
sene sömestr tatilinde gerçekleştirdiğimiz 
Maker Çocuk Etkinliği çok beğenildi. Bilim 
ve keşif duygularını canlandırıp, yaratıcılıkla-
rını ortaya koydukları atölye çalışmalarıyla 3 
boyutlu tasarımlar yapan çocuklar, hem eğ-
lendi hem öğrendi. Masal Küresi Şenliği ile 
masalların büyülü dünyasını yaşarken, Super 
Foods etkinliği ile sağlıklı yemek yemeye 
teşvik edildiler. Şimdi sömestr yaklaşıyor ve 
çocuklar için çok güzel etkinliklerle onları 
karşılama hazırlıklarımız, tüm hızıyla devam 
ediyor. 

Sosyal sorumluluk projelerinin ve etkin-
liklerin bir AVM’nin başarısındaki rolü 
nedir?

Palladium Ataşehir bir alışveriş merkezinden 
ziyade, ailelerin sosyalleşmek, ihtiyaçlarını 
karşılamak, ailecek eğlenceli vakit geçirmek 
için tercih ettiği bir yaşam merkezi. Türki-
ye'deki AVMler, önemli ölçüde yer kaplayan 
yapılaşmalar oldukları ve oluşmuş bir AVM 
kültüründen dolayı ve buna  paralel olarak 
sosyal konularda da giderek artan sorumlu-
luklar üstlenmesi aslında çok doğal bir süreç 
ve gerekli de.  Biz Palladium Ataşehir ola-
rak bu süreçte, üstümüze düşeni yapıyoruz 
diye düşünüyorum. Başarı, doğru zamanda 
doğru şeyler yapmak, çok çalışmak, kendini 
güncellemek, iyi takım arkadaşları gibi fak-
törlerle zaten kaçınılmaz. 

Sanıyorum ki yeni yılla beraber oldukça 
yoğun bir dönem oldu, 2019 Ocak ayı ve 
sonrası misafirlerinizi ne gibi projeler ve 
etkinlikler bekliyor olacak?

Klasikleşen etkinliklerimizin yanısıra sürpriz-
lerle geliyoruz. Çok güzel ve farklı etkinlikle-
rimiz ve kampanyalarımız olacak. 2019 yılı-
nın verimli, bereketli, başarılı bir yıl olmasını 
diliyorum hepimize.
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Zehra Işık
Love my body Marka Kurucusu

“En büyük gücümüz tasarım odaklı olmamız
ve hizmet anlayışımız.”

Bize kendinizi tanıtır mısınız?

Adil Işık Group Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı, adL markasının Kreatif Direk-
törü ve Love my body markasının kuru-
cusuyum. Yolculuğa başladığımız 1990’lı 
yıllarda Adil Işık markası olarak üretim ve 
toptan satış yapıyorduk. 1992 yılından iti-
baren perakendedeki canlanma ile birlikte 
mağazalaşmaya başladık. 

2011 yılında Adil Işık olan marka ismimizi 
adL olarak değiştirdik ve çoğalan marka-
larımızın tümünü Adil Işık Group çatısı al-
tında topladık. Şu anda adL, Love my body 
ve NightZoom (gece koleksiyonu) olmak 
üzere üç ayrı markamız var. Satış, tasarım, 
marka ve tedarik ekibiyle birlikte aktif ola-
rak çalışıyorum. 

2008 yılından beri ‘’modanın her beden-
de’’ yaşatılacağını ispatlayan bir marka 
olarak ‘’Love my body ‘’ markasının olu-
şum sürecinden bahseder misiniz?

Love my body perakende zincirimiz, Adil 
Işık Grup bünyesinde 2008 yılında kuruldu. 
Kısa zamanda tüketicisi ile arasında bağ 
kurup, grup bünyesinde bulunan adL pe-
rakende mağazalarından ayrılarak, kendi 
mağaza konseptini ve perakende marka-
sını oluşturdu. Bugün 40 mağazayı aşan, 
kendine güvenen, cesur ve elegan stili ile 
öne çıkan kadınların tercih ettiği öncü ka-
dın modası, perakende zinciri halini aldı. 
Mutluluk ve kadın modasının ihtiyacı ile 
doğan markamızın sloganı da “sev kendi-
ni”. Türkiye ve Ortadoğu coğrafyası da da-
hil önemli lokasyonlarda yer alıyoruz. Love 

my body, 2017 yılında satış hacmi %100 
artan; bizim değerli ve en genç markamız. 
34-50 beden aralığında günlük kıyafetler-
den gece kıyafetlerine kadar alternatifleri-
mizle, her bedende şıklığı savunuyoruz. En 
büyük gücümüz tasarım odaklı olmamız ve 
hizmet anlayışımız. Müşterilerimizle ara-
mızdaki sadakat çok kuvvetli. 

Türk hazır giyim sektörüne farklı bir 
soluk getirdiniz. Geniş beden aralığı ve 
sunduğunuz alternatiflerle gönüllere 
taht kurdunuz. Bu güzel koleksiyonların 
hazırlık aşamaları nasıl gerçekleşiyor?

Markayı deneyimleyenlerin samimi bir 
bağ kurduğunu fark ettiğimiz markamızın 
dna’sında saf sevgi ve kadına güç verme-
si var. Bu güç, markayı da günümüz pera-
kendesinde diğer sektör markalarına göre 
daha hızlı büyütüyor. Her renkten farklı 
modellere uzanan birçok tasarımdan yola 
çıkarak, özel koleksiyonlarımızla alterna-
tif bedenlere kadar giden ürün gamımızla 
kendine güvenen, cesur ve elegan bir stil 
yaratıyoruz. Marka stratejimizde sosyal 
sorumluluk projelerine yer veriyoruz. Tüm 
lansmanlarımızda bir STK’ya bağış yaparak, 
hareket planı oluşturmayı çok önemsiyo-
ruz. Özellikle kadın ve çocuk temalı STK’lar 
bizler için ön planda. Çünkü biliyoruz ki 
sevgi paylaştıkça çoğalır ve bizim marka-
mızın adında sevgi var. 

Koleksiyon gruplarınızı nasıl belirliyor-
sunuz? 

Sezonun öne çıkan renkleri ve trendlerini 
baz alarak, her stile uygun moda anlayı-
şımızla ilerliyoruz. Her yaş ve bedendeki 
çarpıcı, modern, dinamik, güçlü ve cesur 
kadınlara hitap eden koleksiyon grupları 
oluşturuyoruz. Sofistike ve kendine gü-
venen tasarımların hakim olduğu koleksi-
yonlarımız ayrı kimliklerdeki kadınları sem-
bolize ediyor. Her sezon anlatmak istediği 
hikayeleri farklı temalarla işliyoruz. Her tarz 
ve zevke hitap eden ana koleksiyonlarımızı 
Women, Girls ve Dark olarak isimlendire-
rek, ayrıştırıyoruz. Adil Işık Group olarak 
yılda 5 milyon adetlik üretim yapıyoruz. 
Yıllar bazında bu adetler tabii ki farklılık 
gösteriyor. Bugüne kadar 100 milyonun 
üzerinde ürün ürettik. Hem yaz hem kış 
sezonunda en çok elbise satıyoruz. Onun 
dışında alt ve üst grup satış oranımız birbiri 
ile dengeli. 

2018 yılını geride bıraktık, mağaza ve 
ciro olarak hedeflerinize ulaştınız mı?

2018 yılı özellikle ikinci yarısında ortaya 
çıkan ekonomik dalgalanmalar sebebiyle 
zorlu geçti. Buna rağmen özellikle turizm-
deki yükseliş ile birlikte yılı beklentilerimi-
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ze yakın seviyelerde  %26'lık bir büyüme 
ile tamamlıyoruz. Love my body markamız 
yurt içinde 40 mağazaya sahip. Yurt dışın-
da ise ilk Love my body mağazamızı 2019 
başında Suudi Arabistan’da açıyoruz. Adil 
Işık Grup olarak ise; 120 yurt içi 50 yurt dışı 
olmak üzere toplam 170 mağaza ve 350’nin 
üzerinde satış noktası ile hizmet veriyoruz. 
2019 yılını ise son iki yıldır uyguladığımız 
gibi verimlilik odaklı bir yıl olarak planlıyo-
ruz, projelerimiz ile mevcut mağazalarımız-
dan maksimum verim elde etmek istiyoruz. 
Bunun dışında yurt dışı yapımızı daha da 
kuvvetlendireceğiz. Yurt dışı mağazalarımı-
za yenilerini ekleyeceğiz ve ciddi bir büyü-
me hedefimize ulaşacağız.

Türkiye de artık yaşam merkezi haline 
gelen AVM mağazacılığı için görüşleriniz 
nelerdir? Cadde mağazaları ile kıyaslar-
sak siz hangisini avantajlı buluyorsunuz?

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de cadde 
mağazacılığı ile AVM mağazacılığı birbi-
riyle rekabet halinde. İnternet üzerinden 
satın almalar artsa bile kişilerin mağazadan 
deneyimleyerek alışveriş yapmayı tercih 
edebiliyor. Mağazaların internete tam en-
tegrasyon sağlamaları, perakende satış ağ-
larını genişletmede başarıyla sonuç veriyor. 
AVM’lerde hedef kitleye ve konsepte göre, 
belirli kriterlere sahip, sınırlı sayıda markaya 
yer verilirken; caddelerde böyle bir sınırla-
ma söz konusu değil. Alışveriş merkezleri 
bir yaşam alanı niteliği taşıdığından tüketi-
cilerimiz tarafından tercih ediliyor. 

Son dönemde online satış kanalları da 
oldukça aktif kullanılıyor. Siz nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?

E-ticaret’te potansiyel çok yüksek ve pay 
her geçen gün büyümeye devam ediyor. 
İhtiyaçlarınızı kısa sürede online satış işle-
mi üzerinden karşılamak tüketicilere büyük 
kolaylık sağlıyor. Ürün görsellerimiz ve ürün 
içeriği bilgilerimiz ile müşterinin kararını 
daha kolay verebilmesine yardımcı oluyo-
ruz. İnternet sitesinin güvenli alışveriş için 
sağladığı yöntemler de oldukça önem taşı-
yor. Online satışımız perakende ciromuzun 
%5’ini oluşturmaya başladı. Hedeflerimiz 
burada oldukça güçlü. 2018 yılını %100’lük 
bir büyüme ile kapattık. 2019 yılında yurt 
dışı online satışlarımız da devreye girecek.
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Bize kendinizi tanıtır mısınız?

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’ni ve 
Royal Academy of Dancing eğitimleri son-
rasında sırasıyla Yıldız Teknik Üniversitesi 
Fransızca Mütercim Tercümanlık ve Yıldız 
Teknik Üniversitesi Sanat Yönetimi Ana Bi-
lim Dalı’ndan mezun oldum. 10 yıl boyunca 
başta Marie Claire olmak üzere çeşitli der-
gilerin Türk edisyonlarında moda editörlü-
ğü buna paralel olarak da stil danışmanlığı 
yaptım. Dergiciliğin yanı sıra çağdaş sanatla 
ilgili de birçok projede yer aldım. Renklere 
ilgim çok eskiye dayanıyor. Bunu başlı başı-
na bir meslek olarak yapmaya moda editör-
lüğü ve stil danışmanlığı yaptığım dönemde 
fark ettim. Moda, sanat ve renklere olan tut-
kum Renk Şifresi markasında bir araya geldi. 
Daha sonrasında Renk Şifresi markasıyla kişi 
ve kurumlara renkle ilgili eğitim vermeye
başladım.

Renk Şifresi nedir ve avantajları nelerdir?

Renk Şifresi toplumun her kesimi tarafın-
dan “ulaşılabilir lüks” olarak tanımladığımız 
bir renk hizmeti. Kalabalık tüketim toplumu 
içerisinde renk seçimleri aslında en temel 
dayanağımız. Birçok kararımızı aslında kişi-
sel renk seçimlerimiz ile veriyoruz ama ço-
ğunlukla farkında olmuyoruz. Renklerle ilgili 
iç sesimizi dinlemeyi modern dünyada ta-
mamen unutmuş durumdayız. Moda ya da 
trendleri takip etsin ya da etmesin herkesin 
bir renk farkındalığı geliştirmesi çok önemli. 
Biz bu renk farkındalığını, kişisel renk eği-
timiyle beraber geliştiriyoruz. Herkes her 
rengi giyebilir ama her tonunu giyemez, ton 
ayarı bilgisinin kişisel imaj ve algı yöneti-
minde çok ciddi faydaları vardır. 

Bence en çok fayda sağladığımız nokta çok 
düşük bütçelerle gardrop oluşturulabilmesi. 
Kişi renk seansı sayesinde bir kez ayırdığı 
bütçe ile hayatı boyunca nokta atışı yaparak 
alışveriş yapmayı garanti ediyor. Diğer çok 
önemli etkisi ise verilen imaj ile ilgili. 

İnsanların ve markaların renk kararlarını 
tamamen sistematik ilerletip etkili sonuç-
lar alıyoruz. Renk Şifresi’nde Bireylerin kı-
sıtlı bütçeyle bile çok efektif ve nokta atışı 
alışveriş yapmasını sağlıyoruz. Ayrıca etkili 
bir imaj yaratmalarına olanak tanıyoruz. 
Kurumların ise tüketici hedefli doğru renk 
kombinasyonu ve form renk bileşkeleriyle 
satışlarını yükseltmelerine destek oluyoruz.

Zeynep Tarhan Muslu
Renk Şifresi Danışmanı
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Renk Şifresi’nde kaç adet renk grubu 
vardır?

Renk grupları kendi içerisinde baskın renk 
özelliklerine göre bölümleniyor. Kapsam-
lı bir çalışma neticesinde 18 renk grubuna 
ulaşıyoruz. 18 grubun renk tonları birbirin-
den farklı olduğu gibi, imajları ve stilleri de 
bambaşka. Renk ton ayarı çok ince farklarla 
belirleniyor. Dolayısıyla aile ya da ırk burada 
belirleyici değil. Tek yumurta ikizleri bile ço-
ğunlukla farklı renk grubundan çıkıyor.

Renk Şifresi seansı nasıl yapılıyor?

Renk Şifresi seanslarının nasıl yapılacağı içe-
riğe göre çeşitleniyor. Mimari, tekstil ya da 
makyaj için farklı seans  tipleriyle ilerliyoruz. 
Ama öncelikli olarak kişisel Renk Şifresi be-
lirleme seansıyla başlıyoruz. Bu seans tama-
men gün ışığında, makyajsız yüzle yaklaşık 
bir saat sürüyor. Bu sürede renk tonlarının 
ince farklılıklarına kadar yüze nasıl yansıdı-
ğını ince ince gözlemliyoruz ve kişiye bunu 
anlatıyoruz. Bu uygulamalı anlatım tıpkı bir 
eğitim gibi, hayat boyu kullanılacak kişisel 
bir renk bilgisi oluşturuyor. Kişi bu seansta 
renk tonlarının yanı sıra bunları ne tür ma-
teryaller, takılar ve kumaşlar kullanarak han-
gi oranlarda birleştirebileceği konusunda 
hakimiyet kazanıyor. Bu seans ile renk ton-
larının yanı sıra ne dozda desen kullanabilir, 
kaç rengi ne şekilde aynı anda kullanabilir, 
aksesuar seçimini iri mi yapmalı yoksa ufak 
mı, gibi birçok sorunun cevabını da buluyo-
ruz.

Renk Şifresi’ni hangi alanlarda uygulaya-
biliyoruz?

Hem tüketici hem de üretici odaklı çok sa-
yıda hizmetimiz mevcut. Kurumlarla nokta 
atışı satış yaptıracak renk kurguları üzerine 
çalışıyoruz. Boya sanayii, tekstil, kozmetik 
gibi sektörlerde markalarla hem üretim hem 
de pazarlama süreçlerinde beraber çalışıyo-
ruz. Aynı zamanda bireysel hizmetlerimiz de 
mevcut, kişilerle Renk Şifresi çözerek onla-
rın nokta atışı alışveriş yapıp mutlu, renkli 
ve akılda kalıcı bir stil yaratmalarına destek 
oluyoruz.

Malum yeni yıl da her yer kırmızı oldu. 
Renk Şifresi’ne göre kırmızı tek mi kişiye 
göre değişiyor mu? Nasıl ayırt edilir?

Tabii ki değişir, burada kişinin renk şifresi 
ton ayarı çok önemli. Yanlış kırmızı tonu 
herkeste farklı bir etki yaratır. En sık göz-
lemlediğimiz etkiler şu şekilde, kimisinde 
yüzü aşağı çeker ve yaşlandırır, kimisinde 
yüzü sarartır ve hasta gösterir, kimisinde de 
kişinin çok önüne geçer ve onu geri planda 
bırakır. Bu üç etkiden birini bile gözlemledi-
ğiniz tonlardan kesinlikle kaçının.

Kendi renk aralığınızda bir saç, makyaj, 
giyim, dekor uygulamalarının olumlu ve 
olumsuz etkileri nelerdir?

Evren renk demek, soluduğumuz hava gibi 
gördüğümüz renkler de tabii ki titreşim-
leriyle bize çok ciddi anlamda etki ediyor. 
Her rengin birçok olumlu ve olumsuz an-
lamı var. Renk yönetimi yanlış yapıldığında 
olumsuz, doğru yapıldığında da olumlu an-
lamlarına ulaşıyoruz. Kişilerin Renk Şifresi 
değişmez ve bu şifreye uygun renkler seç-
mek onların renklerin olumlu anlamlarını 
kullanmaları demek. 

Öncelikle herkes her rengi giyiminde, sa-
çında, makyajında, dekorunda kullanabilir. 
Ama tonu çok önemli. Biz Renk Şifresi da-
nışmanlığında bireylere renk tonlarına nasıl 
bakacaklarını anlatıyoruz. Bu tonların üzer-
lerinde nasıl bir etki yarattığın ayna önünde 
beraber ince ince çalışıyoruz. Ve kendi renk 
tonlarını nasıl tanımlayacağı ve ayrıştıraca-
ğıyla ilgili kişiyi eğitiyoruz. Bu hem dekoras-
yon, hem kozmetik, hem tekstilde rahatlıkla 
kullanacağı bir altyapı kazandırıyor kişiye. 
Sonrasında kısıtlı bütçeyle bile çok efektif 
ve keyifli bir görünüm ortaya çıkıyor. Aile 

ve aile bireylerinin tek tek Renk Şifresi’nin 
çözülmesi, ortak renk tonu aralıklarının 
saptanması ve buna göre ev dekorasyo-
nun gerçekleşmesi evi yuva yapan huzurlu 
ve keyifli bir atmosferin oluşmasında çok 
önemli rol oynuyor. Bu renkleri uyguladı-
ğımızda herkes evde vakit geçirmekten ke-
yif alıyor. Ailenin ortak enerjisi yükseliyor. 
Ayrıca çocuk odalarını kalıplaşmış renklere 
göre değil, çocukların kendi Renk Şifresi’ne 
göre dekore ettiğimizde, çocuklar kendile-
rine uygun renk tonlarında giydirdiğimizde 
mutluluk, konsantrasyon, başarı net şekilde 
artıyor. 

Giyim ve makyajda ise doğru renk şifresini 
kullanan kişiler henüz yeni ortamlara gir-
diklerinde, el sıkışmadan hatta henüz ko-
nuşmadan, ilk 3 saniye içerisinde çarpıcı ve 
akılda kalıcı bir imaj oluşturuyor. Bu özel-
likle, iş görüşmeleri, ilk buluşmalar, ekran 
önü için çok önemli. Tüm bunların yanı sıra, 
Renk Şifresi’ne uygun giyinen kişiler açık 
ara farkla genç, dinamik ve sağlıklı bir görü-
nüm elde ediyor. Renklerin yarattığı küçük 
göz oyunlarıyla makyajsız bile etkileyici ve 
genç görünmek mümkün.
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Kids in the Kitchen nedir?

Kids in the Kitchen, 5-11 yaş grubu çocukla-
rı için “sağlıklı ve dengeli beslenme” eğitim 
programıdır. Aslında yeni bir hayat tarzıdır 
Kids in the Kitchen. Bir velimizin söylediği 
gibi “yemeği bir mecburiyetten çok zevkle 
yapılan sağlıklı bir alışkanlık haline getiren, 
okuldaki akademik başarıdan tutun da ço-
cuğunuzun günlük hayattaki performansına 
kadar, hatta moduna bile olumlu katkı sağ-
layan ve en önemlisi onun sağlığını sahip-
lenmesine, ilerleyen yıllarda hayati önem 
taşıyan hastalıkları önlemesine ve bu hasta-
lıklardan kendisini uzun vadede korumasına 
destek olan bir eğitimdir. Bu eğitim hem 
Türkiye’de hem de İngiltere’de bir ilktir ve 
sadece Kids in the Kitchen tarafından veril-
mektedir.

Çocuklara eğitimlerde hangi bilgileri ve-
riyorsunuz? 

10 saatlik eğitimimiz süresince çocuklara 
besin gruplarını öğretiyoruz, nedenleri ve 
niçinlerinden bahsediyoruz. Vücudumuz 
için çok önemli olan girdilerden bahsedi-
yoruz; protein, kalsiyum, su, demir vs. gibi. 
Bunun yanında su, lif, yağ, tuz, vitamin ve 
porsiyon kontrolü gibi konulardan da bah-
sediyoruz. Eğitimlerimizde taze besin kul-
lanıyoruz. Seanslara hem sağlıklı olanı hem 
de sağlıksız olanı getiriyoruz ki hem çocuk-
lar daha bilinçli olsun hem de el becerileri 
gelişsin. Örneğin sağlıksız başlığı altında 
ballı/şekerli/çikolatalı kahvaltılık gevrek de 
gösteriyoruz çocuklara, sağlıklıya örnek ola-
rak tam tahıllı yulaf da! Meyve veya sebze 
seansında 15-20 çeşit taze besin oluyor ma-
sanın üstünde. Çocukların eğitim esnasında 
duydukları şeyleri görmeleri, koklamaları, 
dokunmaları, tatmaları çok faydalı oluyor. 

Bu eğitimi verirken çocukların beslenme ko-
nusunda “takıntılı” olmamaları konusuna da 
özen gösteriyoruz; sonuçta her şey sağlıklı 
olabilmek için! Biz, sağlık konusunda bilinçli 
bir neslin peşindeyiz. Özellikle günümüz ko-
şullarını düşünürseniz, beslenme konusun-
da şartların her geçen gün çocuklarımızın 
aleyhine değiştiğini rahatlıkla göreceksiniz.
 
Kids in the Kitchen Projesi ile neleri he-
defliyorsunuz?

Ana hedefimiz hızlı bir şekilde, büyük kit-
lelere ulaşarak çocukların beslenme dav-
ranışlarını değiştirmek ve çocukları kendi 
kendilerine yeter, bilinçli birer gıda tüketi-
cisi yapmak. Böylece kendi sağlık ve perfor-
manslarına bir ömür boyu sahip çıkabilirler.

Öncelikle yedikleri gıdalar sağlıklı mı sağlık-
sız mı bilmeliler, seçici olmalılar. Sevdikleri 
sağlıksız gıdalar yok mu, elbette var! Onla-
rın yerine ne koyabileceklerini öğrenmeliler. 
Limonatayı, patlamış mısırı, pizzayı, ham-
burgeri, dondurmayı çok mu seviyorlar? 
Hepsinin sağlıklısı var; burada önemli olan 
bilinçli olmak.

Vücutlarının ihtiyaçlarını anlamalı ve on-
dan gelen sinyalleri tercüme edebilmeliler. 
“Sağlıklı ve dengeli beslenmeyi” alışkanlık 
haline getirerek kendi hayatlarını risklerden 
koruyabilmeliler. Ve tabii ki sağlıksız bes-
lenmenin sonunda ortaya çıkabilecek olan 
risklerin de farkında olmalılar zira bugün de 
yarın da bu risklerin sonuçlarına önce ken-
dileri katlanmak zorunda kalacaklar.

KIDS IN THE KITCHEN
ÇOCUKLAR IÇIN SAĞLIKLI VE DENGELI BESLENMEDE YENI TREND

Çocuklar için sağlıklı ve 
dengeli beslenmede yeni 
bir dönem açan “Kids 
in the Kitchen” projesini 
Sağlıklı Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Taylan Kümeli ve 
Proje Ortağı ve Finansçı 
Engin Şenel Mall&Motto 
okuyucuları için anlattı.

Taylan Kümeli Engin Şenel
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Genellikle çocuklar sağlıklı besinleri ye-
mek istemezler, sizin projenizle bu algı 
nasıl kırılacak?

Öncelikle sağlıklı besinlerin vücutları için 
neden ve nasıl faydalı olduklarını öğrene-
cekler. Aynı şekilde sağlıksız besinlerin on-
lara verebileceği zararları da öğrenecekler. 
Bu öğrenme sürecine bizim kullandığımız 
yöntemler sayesinde beyinleri ve kalpleri ile 
dahil olacaklar.

Sevdikleri lezzetli ama sağlıksız gıdaların 
yerine koyabilecekleri lezzetli ve sağlıklı gı-
dalar olduğunu öğrenecekler. Taze besinleri 
görecekler, onlara dokunacaklar, koklaya-
caklar, tadına bakacaklar. Ebeveynleri ile 
birlikte mutfağa girecekler, alışverişe gide-
cekler, hangi yemeğin yapılacağı kararına 
dahil olacaklar. Bizim rehberliğimizde tam 8 
hafta geçirecekler. İşte bütün bunların so-
nunda ve ebeveynlerin rol modelliği altın-
da çocukların beslenme davranışları olumlu 
yönde değişecek. 

Doymakla doğru beslenmek arasında 
büyük bir fark var. Aslında çocuklar, biz 
büyüklerin bile tam anlamıyla bilmediği 
doğru beslenmeyi öğrenmiş olacaklar. 
Peki, çocuklara bunu öğretmek ve ço-
cukların hayatlarında sürekli olarak uy-
gulamaları için neler yapacaksınız?

Öncelikle onlara en etkin öğrenme biçimi 
ile hitap ediyoruz, ki bu konu “öğrenme” 
açısından çok önemli. İkincisi öğrendiklerini 
alışkanlığa çevirmek konusunda yol gös-
teriyoruz. Önce ebeveynleri bir seminer ile 
çocuk beslenmesi konusunda bilinçlendiri-
yoruz ve onlara rol model olduklarını hatır-
latıyoruz. Ardından çocuklara 10 saatlik, son 
derece iyi hazırlanmış ve akademik açıdan 
kuvvetli bir eğitim veriyoruz. Buna paralel 
bütün ailenin bizim yönetimimizde tam 60 
gün geçirmesini sağlıyoruz ki bu da en kök-
lü alışkanlığın bile değişmesi için yeterli bir 
süre. 

Çocuklar bu eğitime ne gibi dönüşler ve-
riyor?

Çocuklar mükemmel birer canlı. Kendileri-
ne anlayabilecekleri şekilde faydalı bilgiler 
verildiğinde o kadar güzel dönüşler veriyor-
lar ki… Daha ilk seanstan itibaren davranış 
farklılıkları ortaya çıkmaya başlıyor. Aynı 
zamanda öğrendiklerini hemen çevreleri ile 
paylaşmaya başlıyorlar. Eğitimlerimizden o 
kadar keyif alıyorlar ki kaç tane Kids in the 
Kitchen seansı kaldığını üzüntü ile takip 
ediyorlar. Yeni gıda denemeyi sevmeyen 
çocuklar denemenin korkulacak bir şey ol-
madığını keşfediyorlar. Eskiden dolapların 
üzerinde saklanan şekerli ürünlere ortada 
olsa bile yüz vermiyorlar. Sağlıksız gıdaları 

yedikleri zaman birkaç lokma sonra durmayı 
başarabiliyorlar zira biz onlara herhangi bir 
şeyi yasaklamak yerine “sadece arada bir” 
konseptini ve porsiyon kontrolünü öğreti-
yoruz. 

Doğru ve sağlıklı beslenme beraberinde 
neleri getirir?

Doğru ve sağlıklı beslenme insan vücudu-
na farklı konularda ve önemli şekillerde 
destek olur. Sağlık getirir, ki bu bedelsizdir. 
Kalp hastalıkları, damar hastalıkları, diyabet, 
obezite, kanser gibi büyük hastalıklardan 
korunma imkânı sağlar. Zindelik verir, üret-
kenliği ve başarıyı arttırır. Ruh halimize bile 
pozitif etki ederek yaşama sevinci verir.

Beslenme hakkında farkındalık yaratmak 
Türkiye için neden gerekli? Yani, obezite 
artıyor diyebilir miyiz?

Maalesef artıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün 
yapmış olduğu bir araştırmaya göre Türki-
ye’de 6-9 yaş grubunda 2013-2016 yılları 
arasında fazla kilolu ve şişman çocuk sayısı 
%2 artmış durumda. Ayrıca, kilo/boy kare 
oranında %30 un üzerine çıkma eğilimi olan 
bir prevalans, yani fazla kilolu değil, obzi-
teye direk geçiş trendi olan bir prevalans 
olması sebebiyle olumsuz bir tablo çiziyor.

Türkiye’deki çocuk beslenmesi alışkanlıkları 
bir an önce ve hızlı bir şekilde düzeltilmeli 
ki yukarıda verilen istatistiğin sergilemiş ol-
duğu olumsuz gidişat dursun ve ters yön-
de gelişmeye başlasın. Bu sebeple, Kids in 
the Kitchen olarak hem okullarla hem de 
kurumlarla iş birliği yaparak daha fazla sa-
yıda topluluklara ulaşmaya çalışıyoruz. Ay-

rıca bakanlıklar, dernekler ve sivil toplum 
örgütleri seviyesinde de girişimlerimiz söz 
konusu. Amaç hep aynı; kısa sürede en fazla 
sayıda çocuğa ulaşabilmek!

Sağlıklı bireyler yetiştirmek için ebeveyn-
lere ne gibi görevler düşüyor?

Aslında biliyor musunuz en önemli rol onla-
rın! Her konuda olduğu gibi sağlıklı beslen-
me konusunda da ebeveynler gerçek birer 
rol model ve en büyük sorumluluk onlara 
ait. Örneğin çocuk balık yemiyor, annesi-
ne soruyorsunuz, “Ben deniz mahsulü ye-
mem!” diyor. Çocuk akşam yemek yemiyor, 
annesine soruyorsunuz, “Babası akşamları 
evde yemez!” diyor. Çocuğum çok tatlı yiyor 
diyen anneler var. Sevdikleri pastahanelerin 
önünden geçerken mutlaka alışveriş yapan 
ailelerdir bunlar genellikle. Fazla kilolu olan 
çocukların ebeveynlerinde çoğunlukla bü-
yük tabakları tepeleme doldurma, tabağın 
bitirilmesi için ısrar etme veya o restoran se-
nin bu restoran benim lezzet pesinde koş-
ma alışkanlıkları vardır. Kahverengi makar-
na isteyen çocuğunuza “önce evdeki beyaz 
makarna bitsin” derseniz onun cesaretini 
kırmış olursunuz. 

Eğer çocuğunuz sağlıklı ve dengeli beslen-
sin istiyorsanız önce siz ve eşiniz sağlıklı ve 
dengeli beslenmelisiniz ve çocuğunuza bu 
konuda doğru tavsiyeler verebilmelisiniz.

Ebeveynler olarak 24 saat onların yanında 
olamayacağımıza göre, onlara her gün birer 
balık vermek yerine nasıl balık tutulacağını 
öğretmeliyiz. Bir başka değişle, biz yanların-
da değilken bile ne yiyeceklerini ve ne kadar 
yiyeceklerini bilmeliler.

Bu projeyi ne kadar süre devam ettirme-
yi düşünüyorsunuz?

Kids in the Kitchen ikimiz için de kalıcı bir 
proje. İş yaptığımız ve yapmak için iletişim 
kurduğumuz çoğu organ resmi, büyük ve 
önemli kuruluşlar. Gerek Türkiye’de gerek-
se İngiltere’de kurmakta olduğumuz her 
ilişkide onlara kalıcı olduğumuzdan, sürekli 
kendini geliştiren güvenilir bir proje oldu-
ğumuzdan bahsediyoruz. Yakın zamanda iş 
modelimizdeki gelişmelerle ne kadar köklü 
olduğumuzu daha iyi gösterebileceğiz.  

Son olarak ebeveynler çocuklarını Kids in 
the Kitchen Sağlıklı ve Dengeli Beslenme 
Eğitimi’ne kaydettirmek için nasıl bir yol 
izlemeli?

Bizimle web sitemizden irtibata geçebilir-
ler. Hem annelerden hem de babalardan, 
çocuklarının geleceği için bu konuya vakit 
ayırmalarını önemle rica ediyoruz. 
Web: www.superkidsinthekitchen.co.uk
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Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

1987 yılında Yalova'da doğdum. Lise öğ-
renimini Yalova’da tamamladıktan sonra, 
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Uluslararası 
Ticaret lisans bölümünü bitirdim. Ayrıca 
Bahreyn Investment Group şirketinin sahi-
bi olmakla beraber Beyttürk İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı ve DEİK Türk-Yemen İş Kon-
seyi Başkanıyım. Ayrıca Müsiad Dış İlişkiler 
Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi, DEİK 
Türk-Yemen İş Konseyi Başkanı, *KUVİD* 
(Kuveyt İş Çevreleri Derneği) Kurucu Üye-
si ve DEİK Türk-Kuveyt İş Konseyi Yönetim 
Kurulu Üyesi görevlerinde bulunmaktayım.

Yalova'da satışı devam eden projeleriniz 
hakkında bilgi verebilir misiniz? Fiyatlar 
ne kadardan başlıyor? Yeni bir kampanya 
var mı?

Yalova’da özellikle Beytepe Plus, Dreamland,
Beyttürk Orman, Mia Thermal, Beytepe Ya-
lova ve Orhangazi’de 900 konutluk Lake 
360 projelerini hayata geçirdik. Beytepe 
Plus, Beytepe Yalova ve Beyttürk Orman sa-
tışı devam eden projeler arasındadır. 

Muhammet Barman
DEİK Türk-Kuveyt İş Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi

“Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ticaret hacmi son 14 yılda 5’e katlandı.”

Sizin projelerinizi özellikle Körfezli yatı-
rımcılar tercih ediyor. Bunun nedeni ne-
dir?

Yatırımların yoğun olarak görüldüğü Mar-
mara Bölgesi’nde yer alan Yalova ve çevre-
si deyim yerindeyse körfez yatırımcılarının 
gözdesi durumundadır. Çünkü Yalova şehri 
yaklaşık 30 yıldır çok yoğun bir şekilde Arap 
kökenli ailelerin yerleştiği bir yerdir. Türki-
ye’nin pek çok turistik şehri bulunuyor fakat 
Yalova Çınarcık, eşsiz tabiatı, doğal güzel-
likleri ve muhteşem denizi ile apayrı bir yer 
olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik bölgede 
bulunan çok sayıda termal tesis sağlık turiz-
mi açısından büyük imkânlar sağlıyor. Tüm 
bunların bir araya gelmesi ister istemez Ya-
lova’da gayrimenkul fiyatlarını Türkiye stan-
dartlarının biraz üzerine taşıyor. 

Her yıl Irak, Suriye, Dubai, BAE, Katar, Bah-
reyn veya Lübnan gibi çok sayıda ülkeden 
aileler bu şehre göç ediyor.  Tabi Yalova’nın 
Arap aileler tarafından tercih edilmesinde 
birçok neden sayabiliriz. Bunlardan bir ta-
nesi Arap kökenli ailelerin çocuklarının iyi 
bir eğitim alması için sadece Araplara özel 

okulların bulunmasıdır.  Özellikle son yıllar-
da Irak ve Dubai’den Yalova’ya çok sayıda 
ailenin gelerek yerleştiği istatistikî veriler-
den anlaşılıyor. Dolayısıyla Yalova Çınarcık 
için Türkiye’nin Ortadoğulu şehri diyebiliriz.

Türk vatandaşlığı limitinin düşürülmesi 
gayrimenkul sektörüne nasıl yansıyacak?

Konut satışında, belli bir limitin üzerinde 
gayrimenkul satın alan yabancılara TC va-
tandaşlığı verilmesi kararını olumlu bir adım 
olarak değerlendiriyoruz. Körfezden bin-
lerce yatırımcının Türkiye'ye getirilmesine 
vesile olan şirketimiz yabancıya konut satı-
şıyla ilgili hukuki süreçlerin kolaylaştırılması 
dönük atılan adımları desteklemeye devam 
ediyor. Yabancıya uzun süreli oturum hak-
kı ve vatandaşlık verilmesi konusu sektör 
için önemliydi. Yabancı yatırımcıların ken-
dini daha güvende hissetmesi önemli. İlk 
adımda 1 milyon dolar gibi bir rakamın sınır 
olarak belirlenmesi ve bunun daha sonra 
vatandaşlık sınırının 250 bin dolara indiril-
mesi gayrimenkul sektörüne yeni bir ivme 
kazandırdı. Daha fazla yatırım yapanlara 
farklı ayrıcalıklar tanınmalıdır. 
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Yabancının uzun süren bürokrasiden yo-
rulduğu bir dönemde vatandaşlık vermek 
doğru bir adım oldu. 'Böylece özellikle 
Körfez ülkelerinin ilgisini yeniden kazan-
manın fırsatı doğmuş oldu. Yabancıdan 
elde edilen gelirin en az 2 kat artması için 
herhangi bir bahane kalmamıştır. Bu adım-
la bir ölçü de devlet güvencesi de verilmiş 
oluyor Karşılıklı kazan kazan temelinden 
bakarsak, atılan bu adımlar sektörü önü-
müzdeki yıllarda da canlı tutacaktır. 

Arap yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi na-
sıl?

Arap ülkeleri Türkiye ile ticaret ve yatırım 
yapmak için çok istekli. Türkiye ile Arap ül-
keleri arasındaki ticaret hacmi son 14 yılda 
beşe katlandı. Arap Birliği ile ekonomik iliş-
kilerini en üst düzeye çıkarması Türkiye'nin 
lehine olacaktır. 2003 yılında 9 milyar dolar 

olan körfez ile ticaretimiz, bugün itibarıyla 
46 milyar dolara çıktı. Bu rakamın 2018 yı-
lında 70 milyar dolar olacağı öngörülüyor. 
Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Kuveyt 
başta olmak üzere birçok Arap ülkesiyle iş 
birliği bulunun Türkiye'ye olan ilgi 15 Tem-
muz hain darbe girişiminden sonra da hız 
kesmedi.

Avrupalı gayrimenkul yatırımcısının 
Türkiye'den uzaklaşmasını nasıl değer-
lendiriyorsunuz? Arap yatırımcının ilgisi 
bir anda nasıl patladı? 

Emtiada altın nasıl güvenli liman olarak 
görülüyorsa, Araplar da Türkiye’yi güvenli 
liman olarak görüyor. Küresel ekonomide-
ki belirsizlik ve körfezdeki gerginlik, Arap 
yatırımcıların Türkiye ilgisini arttırıyor.  
Aradıkları güveni hemen yakınlarında yer 
alan, kültürel yakınlığı olan Türkiye’de bu-

luyorlar. Nasıl ki global ekonomi sıkıntıda 
olduğunda yatırımcı güvenli liman olarak 
altına yöneliyorsa, Araplar da ülkemizde 
doğru yönlendirildikleri zaman kazançla-
rına kazanç kattıklarını görünce Türkiye’yi 
bir altın gibi güvenli liman olarak görmeye, 
yatırımlarını daha da artırmaya başladılar.

İstanbul merkezli büyüyen gayrimenkul 
sektörü ileriki dönemde rotasını değiş-
tirir mi? 

Gelecek dönemde orta vadede hem arsa 
maliyetlerinin daha düşük olması hem de 
Gebze-İzmir otoyolu sayesinde bölgenin 
imara açılmasıyla birlikte Bursa ve Yalova 
gayrimenkul sektörünün yükselen değeri 
ve yeni rotası olacaktır. Halihazırda Yalova 
ve Bursa Orhangazi’deki yatırım ve projele-
rimizi de bu muhtemel gelişmeler üzerine 
arttırarak devam ettirmeyi planlıyoruz.
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Ufozayturk Uzay Macerası Proje fikri ilk 
olarak nasıl doğdu ve nasıl geliştirildi?

Türkiye’de farklı konsept ve içeriklerde 
çocuk ve yetişkin etkinlik konseptleri var. 
Yerli-yabancı lisanslı ya da lisanssız onlarca 
etkinlik konsepti mevcut. Ufozayturk Proje-
mizin daha fikir aşamasında olduğu 2016 
yılının ilk aylarında yaptığımız inceleme ve 
araştırmalarda uzay konseptli etkinlik olarak 
çok az sayıda ve çok dar kapsamlı projeler 
olduğunu görüp, bu alanda yani uzay-dün-
ya dışı yaşam ve evrene dair kapsamlı ve 
güçlü içerikli bir proje olmadığını gördük. 
Temel çerçevesi uzay ve uzay yolculuğu 
olan bir proje fikri o zaman netleşti. Ancak 
bu fikri sanal ya da sadece görsel bir eylem-
le değil, daha gerçekçi ve deneyimsel bir 
formata nasıl oturtabiliriz buna kafa yorduk. 
Projenin ana taşıyıcı maketi olan Ufoturk 

Uzay Gemisi bu amaca uygun en ideal al-
ternatifti. Çünkü basit bir uzay gemisi, roket 
ya da modül yerine, hem gizemi hem de 
cazibesi hiç bitmeyecek “ufo” kavramından 
hareketle etkinliğin maketi olarak 6 metre 
çapında ve dokuz yolcu kapasiteli dev bir 
UFO kurguladık.

Ufozayturk Projesinin katılımcılara dö-
nük felsefesini ve ana amacını hangi baş-
lıklar oluşturuyor?

Ufozayturk projesinin öncelikle 4-14 yaş ol-
makla beraber 17-18 yaşa kadar hedef katı-
lımcılara dönük ana amacı dünya dışı kaina-
ta dair eğlenceli, eğitici ve bilimsel bir bakış 
açısı ve bilgi sunabilmek özetle. Ancak bu 
amacı sadece bir simülasyon izleterek ya da 
sözlü bazı bilgiler vererek değil, kostümüy-
le, oyunuyla, kurallarıyla ve bir sistematik 

içerisinde bir senaryoyla yaşatmak çok daha 
kalıcı ve etkileyici olur diye düşündük.

Peki o sistematiği veya senaryoyu neler 
oluşturuyor?

Öncelikle bu bir takım ve grup etkinliği. Yani 
her seansta 8 astronot çocuk bir ana kadar 
bir takım olarak hareket ediyor. Her biri kos-
tüm-kask ve botlardan oluşan ekipmanları 
giyerek öncelikle uçuş öncesi ay yürüyüşü 
dediğimiz kısa bir yürüyüş yapıyorlar ki aile-
lerin fotoğraf ve video çekimi için bu büyük 
ilgi çeken bir aktivite. Sonrasında sırasıyla 
ismi okunan her çocuk gemideki yerini alı-
yor. Her çocuğun ayrı koltuk, panel ve ekra-
nının olması işi bireysele dönüştürerek her 
birinin bir kaptan konumunda kendini his-
setmesini sağlıyor. O yaşlarda yani 4-14 yaş 
arası bir çocuğun bir topluluk önünde ismi-
nin bir animasyon çerçevesinde anons edi-
lerek ve uzaya uğurlanarak bir seremoni ile 
gemiye binişi bile büyük heyecan uyandırı-
yor. Gemide her çocuk yerini aldıktan sonra 
kendilerine eşlik edecek klavuz kaptanları-
nın nezaretinde aileler bu kez gemi içinde 
çocukların fotoğrafını çekiyor. Böylece hem 
anı ölümsüzleştiriyorlar hem de gemi hak-
kında bilgilenmiş oluyorlar.

Tüm bu özel hazırlıklardan sonraki aşa-
mayı ne oluşturuyor yani uzay uçuşunda 
neler var?

Tüm bu hazırlıklar sonrasında kapaklar ka-
panıp geri sayıma geçiliyor. Etkinlik yeri 
hangi Avm veya nokta ise o nokta ve şehir-
den yapılan kalkışla adım adım gökyüzüne 
ve uzaya seyahat başlıyor. Örnek olarak M1 
Adana AVM’DE ise, etkinlik o AVM’den kal-
kışı birebir gösteren bir başlangıçla ve ar-
dından Adana üzerinde kısa bir uçuşla gök-
yüzüne doğru dikey uçuş başlıyor.

Uzay seyahati ya da uçuş rotasını hangi 
unsurla oluşturuyor?

Gökyüzüne doğru uçuş atmosfer dışına çı-
kılınca dünya etrafında bir turla başlıyor. 
Ardından ay ve yüzeyinde bir gezinti ve 
sırasıyla Venüs-Merkür ve Güneşle devam 
ediyor. Bu arada kara delikler, göktaşları, 
kuyruklu yıldızlar görülüyor.  Sonrasında 
ise Samanyolu Galaksisinden dışarı çıkılıp 
evrenin kozmik horizon olarak bilinen son 
sınırına kadar gidiliyor. Ve sonrasında diğer 
gezegenler kısa kısa ziyaret edilerek hakla-
rında bilgi veriliyor.

Bu uzay uçuşunun katılımcıları etkileyen 
en çarpıcı özelliği olarak neyi görüyorsu-
nuz?

Öncelikle bu bir simülasyon ve çocuk etkin-
liği. Yani aslında bir yönüyle teatral bir oyun 

Uçkan Apak
Ufozayturk Genel Koordinatörü

UFOZAYTURK Projemizin çocuklara kattığı en büyük değer:
EVRENIN KEŞFINE DAIR, UNUTULMAZ BIR VIZYON.
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ve belli bir gerçeklikte bir dekor ve ortam 
var. Yani sadece bir izleme ya da dinleme 
etkinliği değil. Daha doğrusu 5 dakikalık bir 
video gösterimi ya da 8 dakikalık bir sözlü 
ders değil. Kostümleri, oyunları, hazırlıkları 
ve en önemlisi de Avrupa’da benzeri olma-
yan dev bir UFO uzay Gemisinde yerlerini 
alarak o gemiyle simule edilmiş bir prodük-
siyonu yaşama eylemi. En çarpıcı yanı da 
içerdeki bu Uzay Keşfinin saniye saniye ve 
kare kare bir klavuz kaptan tarafından bir 
animasyonla yaşatılarak anlatılması. Aynı 
yerdeki bir etkinliğe bazen beş bazen 10 
kez tekrar tekrar katılan çocuklar oluyor. 
Ve bu yaşlardaki çocuklar için özellikle de 
6 yaş ve üzeri için bu hayatları boyunca hiç 
unutmayacakları, kafalarını uzaya çevirdik-
leri her zaman hatırlayacakları emzalsiz bir 
deneyim.

Şu ana kadar kurulum yapılan AVM’lerde 
ve şehirlerde ne tür tepkiler aldınız? 
  
2016 Ağustostan bugüne, Samsun’da 3, 
Konya, İzmit ve Adana’da 2 şer kez olmak 
üzere 12 faklı şehirde 19 kurulum gerçek-
leştirdik. Bu şehirler ve AVM’ler: Samsun Ye-
şilyurt AVM, Samsun Lovelet AVM, Samsun 
Çarşamba Adapark, Trabzon Forum AVM, 
Konya Kulesite AVM, Outlet Center İZMİT, 
Malatya MalatyaPark, Antakya PRIMEMALL, 
Diyarbakır NinovaPark, Mardin MovaPark, 
Adana M1 iki kez, Konya M1 AVM, Gazi-
antep M1 AVM, Alanya ALANYUM, Isparta 
İYAŞPARK, Outlet Center İzmit 2.kez ve Tü-
yap Adana Eğitim Fuarı olarak gelişti. Takri-

ben 70 binden fazla astronot çocuk misafi-
rimiz oldu. Hem AVM yönetimlerinden hem 
katılımcı ailelerden çok büyük takdir ve te-
şekkürler aldık. Çocuklara katılan bu güzel 
vizyon ve deneyim de bize de her projede 
ayrı bir gurur hissi yaşatıyor.

Bundan sonraki hedefleriniz ve eğer var-
sa yeni projeleriniz neler?

Öncelikle Ufozayturk Projemizle gitmeyi 
planladığımız daha birçok şehir ve AVM var. 
Bu sömestr tatilinde ÖzdilekPark Antalya’da 
olacağız. 20.kurulum bu. Ve biz henüz İstan-
bul, Ankara, İzmir, Bursa, Kayseri, Balıkesir, 

Çanakkale, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Si-
vas, Denizli, Erzurum ve Van gibi şehirlere 
girmiş değiliz. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde 
en az 20 şehir daha gezmeyi planlıyoruz. 

Farklı proje olarak ise, aynen benzeri olma-
yan özgün UFOZAYTURK Projemiz gibi yine 
dünyada benzeri olmayan ve etkileyici kon-
septli 3 farklı projemizi de 2019 ve 2020 yılı 
başlarında hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Sizlere bundan sonraki aşamalarda da 
başarılar dileriz.

Asıl gösterdiğiniz ilgi için biz teşekkür ederiz.
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ISTANBUL BOĞAZI’NIN 60 ‘INCISI’ ALICI BEKLIYOR
Gayrimenkul sektörünün genelinde bir ya-
vaşlama gözlense de, yalı piyasası oldukça 
hareketli. Özellikle kurlardaki yükseliş son-
rası, yabancı ve yerli yatırımcıları yalı piya-
sasına yönlendirmiş durumda. ‘Boğaz’ın 
incileri’ olarak anılan 60 yalısı şu sıralar alıcı 
beliyor.

366’SI TARİHİ ESER NİTELİĞİNDE

İstanbul Boğazı’nın her iki yakasında 600 
yalı bulunuyor. Bu yalılardın 366’sı tarihi 
eser niteliğinde. Yalıların fiyat aralığı ise 4,5 
milyon dolardan 95 milyon dolar arasında 
değişiyor.

60 YALI VE 40 YALI DAİRESİ

Toplam 600 yalı içindeki 60 yalı ise satış 
sürecinde. Söz konusu 60 yalının yarısı ise 
tarihi eser niteliği taşıyor. Satış bekleyen 60 
yalının dışında 40’a yakın yalı dairesi ise alıcı 
bekliyor.

En çok Katarlıların ilgi gösterdiği yalıların 
satışını hızlandıran etkenlerin başında, tarihi 
değeri ve rıhtıma uzunluğu yer alıyor.

FETHİ TINMAZ YALISI 19 MİLYONA

Satışa konu yalılar ile özellikle Körfez ülke-
lerindeki yatırımcıların ilgi gösterdiğini ak-
taran Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmı-
zıtaş Başaran, Fethi Tınmaz Yalısı’nın da 19 
milyon liraya satışa çıkarıldığını kaydetti.İs-
tanbul’da yalı ya da köşk satın almak isteyen 
kişilerin mutlaka bunun için oldukça yüksek 
bir bütçe ayırmaları gerekiyor çünkü gerek 
bu mülklerin bulunduğu lokasyon gerekse 
de yalı ve köşk fiyatları zaten oldukça yük-
sek sınırlardan başlıyor. Boğaziçi’nde eşsiz 

konuma sahip olan 600 civarı yalı var. Boğa-
zın en pahalı yalıları ise Kandilli, Kanlıca ve 
Vaniköy başta olmak üzere Anadolu Hisarı, 
Bebek, Yeniköy ve Beylerbeyi sınırları içeri-
sinde yer alıyor. Bölgede en ucuz yalı fiyatı 
milyon dolarlardan başlarken 100 milyon 
dolara kadar çıkıyor.

MİRAS PAYLAŞIMI YALI SATTIRIYOR

Başaran; yalı satışlarının gerekçelerinin ba-
şında ise, ekonomik gerekçeler kadar, mira-
sa konu mal paylaşımının da öne çıktığını 
kaydetti.
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DIYARBAKIR’IN YÜKSELEN YILDIZI D- PREMIUM OUTLET
Diyarbakır’da yatırımlar ve dönüşümler tüm 
hızıyla devam ediyor!

Şehrin dinamiğini arttıracak, keyifli alışve-
rişin ekonomik adresi olacak ve lokasyon 
avantajıyla ulaşımda büyük kolaylık sağla-
yacak olan D-Premium Outlet Diyarbakırlı-
larla buluşmak için gün sayıyor.

16 Yıl önce şehrin ilk Migros’unu ilk Boy-
ner’ini Diyarbakırlılarla buluşturan, Diyar-
bakır’ın organize perakende ile tanışmasını 
sağlayan Mega Center’ın kurucusu TUTKA 
HOLDİNG yatırımlarına bir yenisi ekleyerek 
Diyarbakır ekonomisine “ilk”leri kazandır-
maya devam ediyor. Yaptığı büyük yatı-
rımlarla Mega Center’ı sadece Diyarbakır’ın 
değil, bölgenin en seçkin, en ekonomik ve 
en estetik alışveriş merkezi D-PREMIUM 
OUTLET’e dönüştüren Tutka Holding şehrin 
ihtiyaçlarına ve taleplerine en doğru şekil-
de cevap vermeye devam ediyor. Diyarba-
kır’ın “ilk” outlet’i olan, bölgenin her türlü 
ihtiyacına uygun planlanan yeni oluşumuyla 
kapılarını açmaya hazırlanan D-Premium 
Outlet’in marka karması perakende sektö-
rünün önde gelen firmalarından Mall Mart 
Türk tarafından yönetiliyor.

Şehrin İlk Outlet’i
Toplam 13.000m² kiralanabilir alanıyla, farklı 
ekonomik gelir gruplarına hitap eden güçlü 
marka karmasıyla ve sosyal yaşam alanlarıyla 
gerçek bir outlet merkezi olan D-Premium
Outlet lokasyonuyla da büyük avantaj sağlı-
yor. Şanlıurfa yolu üzerinde, şehrin en kala-
balık nüfusuna sahip iki ilçesi olan Bağlar ve 
Kayapınar bölgesinin kesiştiği noktada yer 

alan D-Premium Outlet Diyarbakır’ın tam 
ortasında, şehrin ana ulaşım arterleri üze-
rinde bulunuyor. Ulaşımda sahip olduğu bu 
önemli kolaylıkla hem alışveriş ihtiyaçlarınızı 
karşılayabilecek hem de sosyal yaşam alan-
larının keyfini çıkarabileceksiniz.

Alışverişte ekonomik, sosyal hayatta zengin 
Diyarbakır’da en iyi markaları ve gerçek out-
let alışveriş niteliklerini bir arada buluştur-
maya hazırlanan D-PREMIUM OUTLET; 3M 
Migros, Boyner, LC Waikiki, Adidas, Nike, 
Mavi, Columbia, Burger King ve daha pek 
çok kendi alanında lider markanın bir araya 

geleceği şehrin yeni çekim merkezi olacak.

Alışverişte sunduğu ekonomik avantajlar 
kadar sosyal hayata kattığı zenginlikler ile 
de dikkat çeken AVM’nin son teknolojiy-
le donatılmış, farklı büyüklükteki sinema 
salonları, çocuk oyun alanları ve her zevke 
hitap eden cafe ve restoranları bir outlet 
alışveriş merkezinde görülmeye alışık olun-
mayan kalite ve özgünlükte.

Diyarbakır’ın yükselen yıldızı olan D-Premium
Outlet ile her şey yeniden başlıyor! 
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TÜKETICILER TAVUK DÜNYASI’NI
“YILIN RESTORANLAR ZINCIRI” SEÇTI

Ayrıcalıklı konseptiyle yemek-iç-
me sektöründe kendine açtığı 
yepyeni kulvarla lezzet severlerin 
dikkatini çeken Tavuk Dünyası, 
kazandığı ödüllere bir yenisini 
ekledi. Tavuk Dünyası, yapılan 
halk oylamasıyla birlikte ‘2. Türki-
ye Altın Marka Ödülleri’nde “Yı-
lın Restoranlar Zinciri” kategorisi 
ödülünü kazandı.

Türkiye’nin global ve yerel markalarını bir 
araya getiren İstanbul Marka ve Kariyer 
Zirvesi etkinlikleri kapsamında düzenlenen 
“Türkiye Altın Marka Ödülleri” töreninin bu 
yıl ikincisi yapıldı.

Yeme-içme sektöründeki yerini 2012 yılında 
alan ve bugün 43 ilde 170’in üzerinde resto-
ranıyla konuklarını ağırlayan Tavuk Dünyası 
ise “2. Türkiye Altın Marka Ödülleri” gece-
sinden evine ödül ile döndü.

Ödüller kapsamında bu yıl otomotivden 
enerji ve iletişime, sağlıktan, gıda, restoran, 
havayolu ve inşaata kadar farklı birçok sek-
törde faaliyet gösteren onlarca marka de-
ğerlendirildi.

Tavuk Dünyası gerçekleştirilen halk oyla-
ması sonucunda Yılın Restoranlar Zinciri 
kategorisinde %46’ya yaklaşan oy oranıyla 
‘Yılın Restoranlar Zinciri Ödülü’nü almaya 
hak kazandı. Hilton İstanbul Bomonti Hotel 
& Conference Center’de gerçekleşen ve 200 
marka temsilcisini ağırlayan büyük organi-
zasyonda ödülü Tavuk Dünyası adına Tavuk 
Dünyası CEO’su Volkan Mumcu aldı.

Volkan Mumcu: ‘Bizleri bu ödüle layık 
gören tüm tüketicilerimize teşekkür edi-
yoruz.’

Törende yaptığı konuşmada bu derece 
anlamlı bir ödülü almaktan dolayı büyük 
bir mutluluk duyduklarını belirten Volkan 
Mumcu, “Bundan 6 yıl önce bir yola çıkmış-
tık. Bu yolda ise sektörümüzde kendimize 
yepyeni bir kulvar açtık ve şu anda Türki-
ye’nin 40’tan fazla şehrinde 170’ten fazla 
restoranında konuklarını ağırlayan sevilen 
bir markaya dönüştük. Bu akşam ise özve-
rili çalışmalarımızla yeni bir başarıya daha 
ulaşmanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyo-
ruz. ‘Yılın Restoranlar Zinciri’ kategorisinde 
kazanmış olduğumuz bu ödül; düzenlenen 

halk oylamasında jüri koltuğunda tüketici-
lerimiz oturduğu ve bizleri ‘onlar’ değer-
lendirdiği için çok daha anlamlı ve kıymetli. 
Bizleri bu ödüle layık gören tüm tüketicileri-
mize teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyo-
rum” diyerek sözlerini tamamladı.

Tavuk Dünyası’nın Diğer Başarı ve Ödülleri

2012 - 2015 yılları arasında kaydettiği 
%532’lik büyüme ile TOBB’un Türkiye’nin 
En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Araştırması’nda 
gıda markaları arasında ilk 3’e giren Tavuk 
Dünyası, AVM markaları sıralamasında ise 
ilk sırada yer almıştı.

Tavuk Dünyası, bu yıl ise Avrupa Birliği’nde 
Tüm Tüketicileri Koruma Derneği tarafından 
“Tüm Tüketicilere Tavsiye Edilen Marka” 
olarak belirlenmişti.Tavuk Dünyası’nın en 
sevilen ürünleri olan ‘Kekiklim’, ‘Şefin Tava-
sı’ ve ‘Közlüce’ Uluslararası Lezzet ve Kalite 
Enstitüsü’nün (iTQi) 2018 yılı organizasyo-
nu değerlendirmelerinde de 3 Yıldızlı Üstün 
Lezzet Ödülü’ne layık görülmüştü. 3 yıldır 
arka arkaya 3 farklı jüri heyeti tarafından 
‘3 Yıldızlı Üstün Lezzet Ödülü’ne layık bu-
lunan Şefin Tavası ve Kekiklim’in elde ettiği 
bu kesintisiz başarı, aynı zamanda markaya 
‘Kristal Lezzet Ödülleri’ni de (Crystal Taste 
Award) kazandırmıştı.

Volkan Mumcu
Tavuk Dünyası CEO’su
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SEKTÖRÜN SERMAYE YAPISININ YENIDEN GÖZDEN GEÇIRILMESINE
VE YAPILANDIRILMASINA IHTIYAÇ VARDIR

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası 
Enerji ve İklim Merkezi’nin (IICEC) ev sahip-
liğinde Dünya Enerji Görünümü 2018 Rapo-
ru’nun (World Energy Outlook 2018) Türki-
ye tanıtımının da yapıldığı enerji konferansı 
20 Aralık 2018 Perşembe günü Conrad Ho-
tel İstanbul’da gerçekleştirildi.

Konferansın açılışında konuşan Sabancı 
Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Baş-
kanı Güler Sabancı, Uluslararası Enerji Ajan-
sı’nın her sene hazırladığı, dünya liderlerinin 
ve sektörün başucu kitabı olan Dünya Enerji 
Görünümü’nün (World Energy Outlook) 
Türkiye lansmanına,IICEC’in bir kez daha 
ev sahipliği yapmasından mutlu olduklarını 
belirtti. Güler Sabancı, IICEC’in “Uluslararası 
Araştırma Merkezi” kimliği kazanmaya yö-
nelik çok önemli adımlar attığını vurguladı.

IICEC Onursal Başkanı Doktor Fatih Birol’un 
liderliğinde Uluslararası Enerji Ajansı’nın 
son üç yılda çok önemli adımlar attığını söy-
leyen Güler Sabancı, kazandığı yeni üyelerin 
yanısıra, üye olmayan ülkelerle de işbirliğini 
süratle geliştirmesini yakından memnuni-
yetle takip ettiklerini belirtti. Türkiye enerji 
sektöründe son 16 yılda çok önemli geliş-
meler yaşandığını belirten Güler Sabancı, 
şunları söyledi:

“Ülkemiz için çok stratejik olan bu sektörü 
kamu ve özel sektör, hep birlikte, yoğun 
gayretlerle, önemli bir noktaya getirdik. Ar-
tan enerji talebinin karşılanmasına yönelik 
olarak, büyük bölümü özel sektör tarafın-
dan olmak üzere, sadece elektrik ve doğal 
gaz sektörlerinde 100 milyar dolar üzerinde 
yatırım gerçekleştirildi. Bunun neticesinde, 
elektrik sektöründe, üretim kapasitemiz üç 
katın üzerinde büyüdü. Aynı zamanda yerli 
teknolojiyi de içeren YEKA modeli ile önem-
li bir büyüme ve gelişim fırsatı yakalandı. 
Dağıtım sektörü tümüyle özelleştirildi. Özel 
sektör yatırımları ve verim odaklı operas-
yonlar neticesinde; kayıp-kaçak oranlarında, 
arz kalitesinde, tüketici memnuniyetinde 
çok çarpıcı gelişmeler yaşandı.”

“SEKTÖRÜN SERMAYE YAPISININ YENİ-
DEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNE VE YAPI-
LANDIRILMASINA İHTİYAÇ VARDIR”

Son dönemde, “Son Kaynak Tedarik Tarife-
si” ile ilgili atılan adımların da piyasanın re-
kabetçiliği bakımından önemli rol üstlendi-
ğini söyleyen Güler Sabancı, şöyle konuştu:

“Tüm bunların üstüne, teknolojinin dönüş-

türücü etkisi de sektöre eşsiz fırsatlar sun-
maya başladı. Ancak bu sektörün, daha 
verimli işlemesi ve tüm paydaşlar için daha 
fazla değer yaratılabilmesi için çok önemli 
bir şart var. O da, finansal sürdürülebilirli-
ğin temin edilebilmesidir. Bugün enerji sek-
törümüz bu bakımdan zorlu bir süreçten 
geçiyor. Enerji sektörümüzü, bütüncül bir 
yaklaşım ile, mali sürdürülebilirlik bakımın-
dan daha iyi bir noktaya taşımamız gereki-
yor. Bunun için öncelikle, sektörün sermaye 
yapısının yeniden gözden geçirilmesine ve 
yapılandırılmasına ihtiyaç vardır.”

“ELEKTRİFİKASYON BÜYÜK FIRSATLAR 
GETİRİYOR”

Enerji sektörünü daha ileriye taşımanın tüm 
paydaşların ortak hedefi olması gerektiği-
ne dikkat çeken Güler Sabancı, “Çünkü çok 
çarpıcı olan elektrifikasyon trendinin fırsat-
larını, genç nüfus, artan kentleşme, ulaşım 
sektörü ve inovasyon bakış açısıyla etkin 
şekilde değerlendirmeliyiz” dedi.

“ENERJİ SEKTÖRÜNDE KADINLARIN RO-
LÜNÜ ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Diğer pek çok alanda olduğu gibi enerjide 
de sanayi- üniversite işbirliklerini çok önem-
sediklerini söyleyen Güler Sabancı, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“IICEC’te ortaya koyduğumuz yapı ile de 
öncü uygulamalara imza atıyoruz. Önümüz-
deki dönemde de yüksek katma değerli, bil-
gi ve teknoloji yoğun proje ve işbirliklerine 
odaklanmaya devam edeceğiz. Bunların ya-
nında, enerji sektöründe kadınların rolünü 
de çok önemsiyoruz. Bu çerçevede Üniver-
sitemizde; IICEC ve Toplumsal Cinsiyet ve 
Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi-
miz (SU Gender) arasında çok önemli bir iş-
birliği gelişiyor. Uluslararası Enerji Ajansı’nın 
da desteklediği bu önemli platform; enerji 
alanında çalışan kadınların global anlamda 
desteklenmesini hedefleniyor.”

Güler Sabancı, “Daha güvenli, verimli ve re-
kabetçi bir enerji ekosisteminin oluşabilme-
si için finansal sürdürülebilirliği güçlenmiş, 
odağında teknoloji olan bir enerji sektörüne 
ihtiyaç vardır. Böylece, enerjinin Türkiye’nin 
ekonomik ve sosyal gelişmesine de katkısı 
artacaktır” dedi.
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Balıkesirlilerin eğlence ve kültür-sanat et-
kinlikleri için buluşma noktası olan, “Avlu 
Kongre ve Kültür Merkezi”, 7’den 70’e bü-
yük ilgi görüyor! 

Ekim ayında Farkındalık Stüdyosu tarafın-
dan yönetimi alınan ve tamamen yenilenen 
konsepti ile Avlu Balıkesir AVM’de hizmet 
hayatına başlayan Avlu Kongre ve Kültür 
Merkezi (AKKM), Balıkesir’e yepyeni bir 
soluk getirdi. Balıkesir’de kültür-sanat ala-
nında büyük bir boşluğu dolduran, kaliteli 
tiyatro oyunları ve sevilen şarkıcıları sahne-
sinde ağırlayan AKKM’ye, gençlerin yanı sıra 
anne ve babaların da ilgisi yoğun oluyor.

Kapalı gişe konserleri, çocuk ve yetişkin ti-
yatroları, sergileri, konferansları, panelleri 
ile sanatın nabzını tutan kültür merkeziy-

BALIKESİR’İN GÖZDE KÜLTÜR MERKEZİNDE 
EĞLENCE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR!
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le Balıkesir artık daha canlı! Genç yetenek 
Sena Şener konseri, Şeb-i Arus Töreni, Pin-
hani, İncesaz, Taksim Trio gibi konserlerinin 
yanı sıra Anadolu Ateşi’nin muhteşem gös-
terisiyle de sanatseverler adeta büyülendi. 

Hiçbir canlı dostumuzun yer almadığı sirk 
gösterisi, “İş hayatında kadın” temalı ser-
gi, usta oyuncu Haldun Dormen ve ekibiy-
le “Bir Zamanlar Gazinoda” yetişkin tiyatro 
oyunuyla sanat dolu günler yaşandı. Erdal 
Beşikçioğlu’nun sahnede devleştiği, “Bir De-
linin Hatıra Defteri”, “Notre Dame’ın Kambu-
ru Müzikali”, Leyla’nın Evi” gibi birçok tiyatro 
oyunu, söyleşi ve konser etkinlikleri sizlerle 
yeni yılda da birlikte olmaya devam edecek. 
Sanat dolu etkinliklerin 2019 yılında da tek 
adresi olacak Avlu Kongre ve Kültür Merke-
zi’nde sanatı paylaşmak için buluşalım!
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GUCCI CRUISE 2019 KOLEKSIYONU’NU SUNAR: #GucciGothic
Gucci Cruise 2019 Koleksiyonu için, Nuh’un Gemisi’nin kendi sürreel versiyonunu yarattı.

Gucci kampanya için, doğaya duyduğu hay-
ranlıktan yola çıkarak, hayvanlar ve insan-
ların uyum içinde birlikte yaşadığı kırsal bir 
topluluk resmediyor. Fantastik bir hayvanat 
bahçesi fikrine selam niteliğindeki görseller, 
Gucci kabilesinin hayvanlarla etkileşimini ve 
onları nasıl beslediğini gösteriyor. Tufana 
yol açan dramatik yağış, Gucci kabilesinin 
sığabileceği büyük bir ahşap gemi inşa edil-
mesini gerektiriyor ve hikaye gemi ufuğa 
doğru açılırken sona eriyor.

Hikaye tanıdık, ama Gucci’nin genç ve punk 
çiftçileri ona yeni bir perspektif katıyor. 
Kampanya videosu, izleyicilere iklim deği-
şiminin etkilerini ve doğanın gücünü hatır-
latırken, sürreel ve mitolojik bir dünyanın 
kapılarını aralıyor.
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Gucci Cruise 2019 koleksiyon çekim fotoğ-
raflarını içeren WORLD (The Price of Love 
– Aşkın Bedeli) isimli kitabıyla, sanat ve ede-
biyatla olan ilişkisine hız kesmeden devam 
ediyor.

Britanyalı müzik grubu New Order’ın WOR-
LD şarkısıyla aynı ismi taşıyan kitap, belgesel 
fotoğrafçısı Martin Parr’ın Cannes’da ger-
çekleştirdiği Gucci Cruise 2019 koleksiyon 
çekimlerinin portfolyosu niteliğinde.

WORLD, Gucci giyen modellerin yanı sıra, 
yoldan geçen sıradan insanlar, kumsalda 
güneşlenenler gibi bölgeden kareleri, Parr’ın 
meşhur sarkastik ve alaycı tavrını yansıtan 
görselleri sunuyor. Fotoğraflar tam da bek-
lediğiniz gibi: tek kelimeyle unutulmaz.
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POLATLI KARTALTEPE’DE HAYAT BAŞLADI!

Polatlı tarihinin en büyük projesi olan Kar-
taltepe AVM’nin muhteşem açılışında sevi-
len isimler yer aldı. Çevresinde konumlanan 
yaşam alanı ile iç içe bir atmosfer sunan 
Polatlı Kartaltepe AVM, tam anlamıyla bir 
yaşam merkezi olarak Polatlılar ile kavuştu.

Sayısız proje özellikleri, sunduğu sosyal 
alanlar ile yaşam alanları ve en keyifli alış-
veriş deneyiminin adresi haline gelen Kar-
taltepe AVM’de, evinizin sunduğu güven ve 
huzuru hissedeceksiniz. Kiralama ve yöne-
timinin NTS Danışmanlık tarafından yapıl-
dığı Kartaltepe’nin, 3 önemli Askeri üssün 
merkezi olması sebebiyle askeri nüfusun 
ve ailelerinin yanı sıra, Gazi Üniversitesi ve 
Hacettepe Üniversitesi’nin öğrencileriyle de 
genç popülasyonunun yoğun olduğu bir 
bölgede yer almaktadır.

Polatlı’nın “Yeni Yaşam Merkezi Kartaltepe AVM”de yepyeni bir dünyanın kapısı aralandı!
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28-30 Aralık tarihinde Farkındalık Stüdyosu organizasyonuyla ger-
çekleşen AVM açılışı etkinliklerinde ilk gün; müzik dünyasının başarılı 
isimleri Erdem Kınay ve Merve Özbey konseri, ikinci gün ünlü astro-
log Filiz Özkol ile yeni yıla özel söyleşi ve 30 Aralık’ta ise şarkıcı Bora 
Duran ile -11 derecenin yaşandığı havada muhteşem bir konser ger-
çekleşti. Soğuk havaya aldırış etmeyen değerli sanatçı ve misafirler, 
müziğin keyfini doyasıya yaşadı. Konser ve söyleşinin yanı sıra havai 
fişek gösterisi, lazer gösterisi ve çocuklara özel aktiviteler ile de açılış 
coşkusu devam etti.
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DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLAR
2019 PIRELLI TAKVIMI GALASINDA BULUŞTU

2019 Pirelli Takvimi’nde yer alan Gigi Hadid, 
Laetitia Casta, Misty Copeland, Calvin Royal 
III ve Julia Garner'ın yanı sıra Halle Berry, 
Ana Beatriz Barros, Margareth Madè, Isabeli 
Fontana, Javier Zanetti gibi isimler de gece-
nin konukları arasındaydı.

Bu yıl 46’ıncısı hazırlanan 2019 Pirelli Takvi-
mi’nin gala yemeği, Milano'daki modern sa-
nat mekanı Pirelli HangarBicocca’da gerçek-
leşti. Pirelli Grubu CEO’su Marco Tronchetti
Provera’nın ev sahipliğinde düzenlenen 
geceye, Gigi Hadid, Laetitia Casta, Misty 
Copeland, Calvin Royal III, Julia Garner, 
Halle Berry, Ana Beatriz Barros, Margareth 
Madè, Isabeli Fontana, Javier Zanetti gibi 
ünlü isimler katıldı. Gecenin en ilgi çeken 
konuğu takvimde de poz veren Amerikalı 
süper model ve oyuncu Gigi Hadid olurken, 
eski manken ve güzellik kraliçesi Halle Berry 
de geceye katılan önemli isimler arasındaydı. 

Pirelli’nin artık efsaneleşen ve her yıl merakla beklenen takvimi, Mila-
no’da düzenlenen gala yemeğiyle tanıtıldı. Milano'daki modern sa-
nat mekanı Pirelli HangarBicocca’da düzenlenen gala yemeğine, 
moda, sanat, eğlence ve spor dünyasından birçok ünlü isim katıldı. 

Gigi Hadid

Letitia Casta

Julia Garner

Albert Watson Calvin Royal

Halle Berry
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4 kadının hayallerine ulaşma kararlılığı 
“Dreaming” konseptiyle anlatıldı

Pirelli 2019 Takvimi’nin fotoğrafçısı Albert 
Watson ve Pirelli Takvimi için kamera kar-
şısına geçen ünlü isimlerin birçoğu gecede 
boy gösterdi. Bu yıl Pirelli Takvimi’nde yer 
alan isimler, Amerikalı süper model Gigi Hadid
ile moda tasarımcısı Alexander Wang, 
oyuncu Julia Garner, bale sanatçıları Misty 
Copeland ile Calvin Royal III ve eski Fran-
sız model Laetitia Casta ile Rus balet Sergei 
Polunin idi. Pirelli 2019 Takvimi’nde kendi 
düşlerinin ve tutkularının peşinden giden 
4 kadın karakterin öyküleri ve hayallerine 
ulaşma kararlılığı, renkli ve siyah beyaz fo-
toğraflarla anlatıldı. Gala, 2019 Pirelli Tak-
vimi konsepti olan “Dreaming” konseptine 
uygun bir şekilde dekore edildi. 

Yaklaşık 900’ün üzerinde misafire ev sahipli-
ği yapan geceye 200’ü aşkın basın mensubu 
katılırken, konuklar çeşitli ışık gösterileri ve 
DJ eşliğinde eğlendi. Sınırlı sayıda basılması 
planlanan 2019 Pirelli Takvimi, her ülkede 
seçkin bir kesime hediye ediliyor. 

Isabeli FontanaDalila Ferrigno Ben DJ
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Engin Yıldırım

YÜKSEK PERFORMANSLI EKİPLERİ YÖNETMEK  

Yönetmek = Kolaylaştırmak
İyi bir yönetici ve liderin en büyük görevi 
takım arkadaşlarının hedeflerini gerçekleş-
tirmesini kolaylaştırmak olmalıdır. Çünkü 
bu yöneticinin başarısı takım arkadaşlarının 
toplam başarısı kadar olacaktır.

"İnsanlara liderlik etmek istiyorsanız, on-
larla birlikte yürüyün’’ - Lao Tzu

Yüksek performanslı takımlara sahip olmak, 
her yönetici için kritik değer taşıyor. Fakat 
iyi ekipler kurmak ve yönetmek, liderlik 
gerektiriyor. Vizyonu belirlemek, kendine 
güvenmek, hayale inandırmak, iyi bir ekip 
kurmak için çok önemli öğeler... Ekip üyeleri 
alanlarında yetkin, başarılı olabilir ama bun-
lar tek başına yeterli değil. Ekip içi uyum-
da çok önemlidir! Ekibinizle sorumluluğu 
paylaştığınız kadar, gücü de paylaşmaktan 
çekinilmemelidir. Bir işletmede iç müşteri-
lere verilen hizmetin kalitesi, dış müşterile-
re verilen hizmetin kalitesini büyük ölçüde 
belirliyor. Örneğin patronun ekibe verdiği 
destek  ve onlara duyduğu inanç ekibin mo-
tivasyonunu, dolayısı ile verimliliğini etkile-
mektedir. Ekip üyeleri aynı zamanda vefalı, 
özverili ve ketum olmalı. Ego, kıskançlık, aç-
gözlülük, tembellik, kuyu kazma, dedikodu 
gibi negatif özellikleri de taşımamalı!

1. Dinlemek ( Anlamak İçin Dinlemek)
"Dinlemeyi severim. İnsanları dikkatle dinle-
yerek çok şey öğrendim. Çoğu insan karşı-
sındakini hiç dinlemez." 
Ernest Hemingway

Dinlemek yetmez, anlamak için dinlemek 
lazım. Yüksek performanslı ekipler kork-
madan dinleyen, aşırı veya negatif tepki 
geliştirmeden diğerlerinin konuşmasına 

müsaade eden veya hangi konuya katılma-
dığını ifade eden insanlardan oluşur. Dinle-
mek, iyi giden her ilişkinin temelidir. Lider 
yöneticinin, ilgili herkesi dinledikten sonra, 
ürünlerini satabilmek için ama daha önem-
lisi fikirlerini satabilmek için, onları bir hika-
yeyle özdeşleştirmesi gerekir. Anlatılan bir 
hikaye insanları büyüler ve harekete geç-
meye teşvik eder. İyi bir hikaye ya da örnek 
ile özdeşleştirmek ise anlatılan şeyin daha 
iyi anlaşılmasını sağlar.

2. Yol Haritası Çıkarın
Lider yönetici,  ‘nereye gittiğini biliyorsan 
yol seni oraya götürür’ sözünü göz önünde 
bulundurur. Yolu belli olmayan bir yolculu-
ğun takımı, ruhsuz ve kaybolmuş hissettire-
ceğini bilir. Nereye doğru gidileceği hakkın-
da takımları sürekli bilgilendirmek ve oraya 
nasıl ulaşılmasını aktarmak; Liderlerin ope-
rasyonel koşullarda ve hatta amaçlardaki 
değişimleri kabul etmesi ve adapte olması 
demektir. Liderler arkasına yaslanıp izlemez, 
bunun yerine vizyonu ve insanlar kaybol-
madan ekip ruhunu yaratmak ve canlı tut-
mak zorundadır.

3. Kendinize Güvenin ve Güvenilir Olun
Bir şekilde günlük mücadelelerin üzerinde 
ve üstünde, liderler takımlarında projeye 
güven duyulmasının farkına varılmasını sağ-
lar. Etkili liderler ekibin projeye olan güve-
nini sağlamak için destekten kaçınmadan 
ve gerçek konuları ve problemleri, hatta 
zor ve yüzleşilemeyecek olanları süzgeçten 
geçirerek diyaloglarını hazırlar. Bu yüzden 
her zaman organizasyonda ‘ne oldu’ ve 
‘nedeni nedir’ sorularını işaret eder. Akıl 
hocası olmaya çalışmazlar çünkü bunun işe 
yaramadığını görürler. Genellikle doğrudan 
hedefe ateş edenlerdendir – sıkı oynayan, 
adil dövüşen ve asla pes etmeyen. Günün 
sonunda, ne olursa olsun liderin tek başına 
ayakta kalacağını takım üyeleri bilir. Bu da 
ekiptekilere güven verir ve onlarda ayakta 
duracağını hisseder. Ayrıca gerçekten kötü 
şeyler olduğunda ekipler, liderlerinin onları 
yarı yolda bırakmayacağını veya suçlamayı 
onlara yönlendirmeyeceğini bilirler.

4.  Samimi Olun, Kendiniz Olun
"Kendim olmanın beni bu kadar zengin 
edeceğini bilseydim, buna daha erken baş-
lardım.’’ -Oprah Winfrey
 
Müşteriler, çalışanlar ve hatta medya bile 
kendi gibi olan bir insanın başarıya ulaşma-
sını ister. İyi liderler, kendi içindekileri nasıl 
ve ne zaman ifade etmesi gerektiğine dair 
güçlü hislere sahiptir. Hatta etrafındakilerin 
saygısını kazanmak için kendi zayıflıkları-

nı doğru zamanda açığa çıkartır. Kendileri 
hakkında mükemmel imaj yaratmak konu-
sunda takıntıları yoktur. Etkili liderler kendi 
hatalarına gülerek iyi sonuçlar elde ettikle-
rini bilir.

5. Takım Oyunu
"Yetenek maçı kazandırır ama zeka ve takım 
oyunu şampiyonluğu." - Michael Jordan

Lider yönetici, çalıştığı kurum büyük ya da 
küçük olsun, çalışanlarla sürekli iletişim ha-
linde olur. Diğerlerinin başarı kazanması-
nı, öne çıkmasını ve inovatif fikirleri teşvik 
etmek sevilen bir liderin yaptığı işlerdir. 
Takımının iyi yönde ilerlemesi için bir li-
der, zor konuları konuşmaktan korkmaz. 
Problemlerin üstünü örtmekle onlardan 
kurtulamayacağını bilerek zor diyalogların 
nasıl yönetileceğinin yollarını bulur. Yüksek 
performanslı takımların liderleri güven inşa 
etme ve sağlamanın yollarını bulur. Özellik-
le takımların sorumluluklarını yerine getir-
mesi ve amaçların netliği için görüşlerinin 
alınması konularında. Ayrıca körü körüne 
bağlılıkla profesyonelliği birbirinden ayır-
mayı da bilir. Yüksek performanslı takımlar-
da iletişim konusunda herkes birbirini eşit 
görür. Bu anlamda liderler, insanların ifade 
etme ihtiyacını karşılamak için onları cesa-
retlendirir.

6. Ekipte Birlik ve Disiplin
Performans gösteremeyen personel ile 
yüzleşin. Bu yüksek performanslı ekibin en 
önemli karakteristiklerinden biridir. O da, li-
derlerin ekibi aşağı çeken oyuncuları tolere 
etmemesi. Deneyimli liderler ekipte birlik 
ve disiplin sağlanması için dışarıdan ‘tutku-
lu şampiyonlar’ adı verilen insanları takıma 
sıkça müdahil eder. Lider, birbiriyle yakın iş 
ilişkisi kurması anlayışını geliştiren ve ekibin 
amaçlarına konsantre ve bağlı birkaç tutku-
lu şampiyonu etrafında toplayabilir. Onlar 
işlerin tamamlanması konusunda yetkinler-
dir. Ve yardımcı olmakta başarısız olanları 
veya yardımcı olmak istemeyenleri ekipten 
çıkarmaktan korkmaz.

7. Sorumluluk
"Hayatın %10'u başımıza gelenler, %90'ı ise 
onlara nasıl tepki verdiğimizdir." Charles 
Swindoll

İyi bir lider, müşterilerine, personellere ve 
yatırımcılara karşı sorumluluk sahibidir. 
Şirketteki tüm çalışanlar, şirketi daha iyi ya 
da daha kötüye götürecek bir iş yapabilir. 
Önemli olan, kazanan bir lider olarak bunun 
farkında olmak ve sorumluluk kültürünü şir-
kete içselleştirmeyi başarmaktır. 
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8.  Uyumluluk
"Sizin için değişim bittiğinde, siz de bitmiş-
siniz demektir." - Ben Franklin
 
Pazar, hiç bir zaman şimdiki kadar hızlı de-
ğişmeye açık olmamıştı. Bir lider, koşullar-
daki ve zorluklardaki değişiklikleri yönet-
mede esnek ve değişikliklere karşı harekete 
geçmede atak olmalıdır. İnatçılık, artık mo-
dern bir liderde istenen özellikler arasında 
yer almıyor. Onun yerine, ‘alçak gönüllülük 
ve istekli olmak’ bir lider için gerekli özel-
likler.

9. Tutku
"Bir işi iyi yapabilmenin tek yolu yaptığınız 
işi sevmektir." - Steve Jobs
 
Yaptığı işi seven biri, tüm gün boyunca ça-
lışmış sayılmaz.  Çünkü bu durum onun için 
bir zorunluluk yaratmaz, keyif verir.  Bir şir-
kete tutku ve istek katabilen lider yöneticiler 
diğerlerine göre önemli derecede avantaj-
lıdır. Çünkü tutku bulaşıcıdır ve diğer çalı-
şanlara ve müşterilere de geçer. Tutku, iş 
verimini artıran etkenlerin başında gelir. 

10. İnsanları Şaşırtabilmek
"Gerçek bir lider her zaman elinde kimsenin 
önceden bilmediği bir sürpriz tutar, böylece 
halkının nefesini kesebilir, onu heyecanlı tu-
tabilir."  -Charles de Gaulle

Çoğu insan günlük hayatta sürprizlerle kar-
şılaşmayı sever. Sevilen bir lider, etrafında-

kileri olumlu yönde şaşırtabilendir. Ekstra 
para harcamadan sürpriz yapabilmenin 
birçok yolu vardır. Bir gülümseme bile bu 
ihtiyacı karşılayabilir. Bu gibi yapılan küçük 
sürprizler ve insanları şaşırtan  hareketler 
önemli fırsatların kapısını açabilir, hiç umul-
mayan bir anda işleri kolaylaştırabilir.
 
11. Kaynak Yaratma
Var olmayan kaynakları, ortaya çıkaranlar 
lider, olan kaynakları etkin şekilde idare 
edenler ise iyi yöneticilerdir.

12. Hatalarının Bilincinde Olmak ve Ha-
talarını Tekrar Etmemek
Hatalarını sahiplenmek ve bunların sorum-
luluğunu üstlenmek gerçek liderin en temel 
özelliğidir. Gerçek liderler toplum nezdinde 
tolerans gören kişilerdir ve liderlere saygı 
duyulması ve de topluluk nezdinde benim-
senmeleri ancak onların hatalarını kabul 
etmesi,  bu hataları telafi etmesi ve tekrar 
etmemesi ile  mümkün olabilir.

13. Kendine Yapılan İyiliği Unutmamak, 
Vefalı Olmak
"Durmak ve hayatımızda fark yaratan insan-
lara teşekkür etmek için zaman ayırmalıyız." 
- John F. Kennedy

İyi bir lider, başarıya ulaşmasına yardımcı 
olan, katkıda bulunan kişilere teşekkür et-
meyi bilendir. Bir patrona, önünü açan kişi-
ye, danışmana, müşteriye, çalışma arkadaşı-
na ya da diğer paydaşlara teşekkür etmeyi 

bilmek; Bir lideri mütevazi, takdir edilen biri 
yapar ve çevresine olumlu etki bırakır. Ayrı-
ca kişiyi de daha iyi hissettirir.

Yukarıdakilerin dışında iyi bir lider olabilmek 
için altın kural: ‘’Size nasıl davranılmasını is-
tiyorsanız diğer insanlara da öyle davranın.’’ 
İyi bir yönetici ile daha iyi bir yönetici ara-
sındaki en belirgin fark ‘tutku’dur. Tutku, bir 
yöneticinin, yetkinlerinden öteye geçerek, 
başkalarına ilham veren, dinamik bir lider 
olmasını sağlayan içsel güçtür. İşine tutku, 
bir insanın işine adanmasını sağlar, içsel de-
ğerlerini ortaya çıkarır, güçlerini canlandırır, 
belki varlığını bilmediği kaynaklarını,  yete-
neklerini, enerjisini  harekete geçirir. Tutku, 
bir insanı ve onun çevresindekileri  yukarıla-
ra taşıyan gücün  ateşleyicisidir. Bu şüphesiz 
bilgi, beceri ve deneyimin önemini azaltmaz. 
Her yönetici, temel bilgilere sahip olmak, 
yeteneklerini ortaya koyma durumundadır. 
Bunlar olmadan zaten iş hayatında kalma-
sı söz konusu olamaz. Fakat bilgi, beceri, 
deneyim, bir yöneticinin diğer yöneticiler 
kadar iyi olmasını sağlar. Oysa, günümüzün 
global rekabet ortamında “iyi” olmak yeterli 
değildir. Daha iyi yönetici olmanın mayası 
olan “tutku” geliştirilebilir  bir duygudur. 
Tutku, düşünceyle beyinde başlar. Sözlerle, 
davranışlara, alışkanlıklara, sonra da kişiliğe 
yansır. İsteyen her yönetici belirli bir süreç 
içinde bu duyguyu geliştirebilir.

İYİ BİR LİDER, SIRADAN İNSANLARI 
SIRADIŞI İŞLER YAPAR HALE GETİRİR...
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Her Cuma Best FM canlı yayınıy-
la Capacity AVM’de Farkındalık 
Stüdyosu tarafından gerçekleşti-
rilen “Yasemin Şefik ile iki koltuk“ 
programı aralık ayında birbirin-
den değerli konukları ağırladı.

Capacity AVM’de Best FM canlı yayınıy-
la gerçekleşen Yasemin Şefik ile İki Koltuk 
programının aralık ayında ki ilk konuğu 
genç komedyen Sergen Deveci oldu.

Her seferinde güldürmeyi bilen, kaliteli 
skeçleri ve başarılı oyunculuğuyla son dö-
nemlerin büyük yeteneklerinden biri olan 
Sergen Deveci, 7 Aralık Cuma günü ilk kez 
Capacity AVM’de Yasemin Şefik ile muhte-
şem bir etkinliğe imza attı. Sosyal medyada 
yayınladığı kısa videolar ile insanların sem-
patisini kazanan Deveci, bu sene stand up 
gösterileriyle de her geçen gün daha fazla 
kitlelere ulaşarak, kariyerinde sağlam adım-
larla ilerleyeceğini belirtti.

14 Aralık’ta 2.hafta konuğu ünlü yazar ve 
sosyal medya fenomeni namıdiğer French 
Oje,Yasemin Şefik ile İki Koltuk programına 
katıldı.

Sosyal medya takipçileri ve okurlarıyla güç-
lü bir kitleye sahip olan French Oje, sekizinci 
kitabı “Bir Ölüm ve Birkaç Skandal” ile birlik-
te bir aşk bilmecesini anlattı. Asıl adı Funda 
olan French Oje, kitapları ile ilgili dizi teklif-
leri aldığını da açıkladı.
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Av. Bahar Danış
Avukat ve Arabulucu

TICARI UYUŞMAZLIKLARDA YENI DÖNEM: ARABULUCULUK
01.01.2018 tarihinden itibaren, İş Hukukun-
dan kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava ön-
cesi “arabuluculuk” yoluna başvurmak bir 
şart olarak uygulanmaya başlamıştı. Bu ko-
şul 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun; 
“Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesi-
ne dayanan işçi veya işveren alacağı ve taz-
minatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, 
arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı-
dır” şeklindeki 3. Maddesiyle düzenlenmişti. 
2019 itibariyle 1. yılını dolduran bu siste-
min geldiğimiz noktada büyük bir başarı 
gösterdiğini, işçi-işveren arasında anlaşma 
durumunun yüksek oranlarda seyrettiğini, 
dolayısıyla mahkemelerdeki iş davası yü-
künün büyük oranda azaldığını rahatlıkla 
söyleyebiliriz. İş Hukukundaki bu gelişme 
toplumda o denli karşılık buldu ki, yalnızca 
ticari hayatta faaliyet gösteren şirketler ve 
iş insanlarının değil, vatandaşların da artık 
“arabuluculuk” kavramından haberdar ol-
duğunu günlük hayatta görebiliyoruz. 

Bu başarı ivmesi neticesinde, zorunlu ara-
buluculuk uygulamasının kapsamının ge-
nişletilmesi meclis gündemine taşınmış ve 
01.01.2019 tarihinde itibaren yürürlüğe gir-
mek üzere, ticari uyuşmazlıklar için de ara-
buluculuk bir dava şartı olarak getirilmiştir.
İlgili düzenleme, 19 Aralık 2018 tarihli ve 
30630 sayılı Resmî Gazete yayınlanan “Abo-
nelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para 
Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usu-
lü Hakkında Kanun”un 20. maddesi ile 6102 
sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”) ekle-
nen 5/A maddesi ile yapılmıştır. Bu madde-
de hangi ticari uyuşmazlıklar için arabulucu-
luk dava şartı getirildiği belirtilmemiş, “TTK 
4. maddesinde ve diğer kanunlarda belir-
tilen konusu bir miktar paranın ödenmesi 
olan alacak ve tazminat talepleri olan ticari 
davalarda” arabuluculuk dava şartı olarak 
belirlenmiştir.

Hangi Ticari Uyuşmazlıklar için Arabulu-
culuk Zorunlu Hale Geldi?

Bir ticari uyuşmazlığın arabuluculuk dava 
şartına tabi olması için;
• Uyuşmazlığın konusu belirli bir miktar pa-
ranın ödenmesine ilişkin alacak ve tazminat 
talebi olmalıdır.
• Uyuşmazlığın konusu TTK’nın 4. madde-
sinde sayılan ticari davaların veya TTK dı-
şındaki kanunlarda belirtilen ticari davaların 
konusuna girmelidir. TTK’nın 4. maddesinde 
belirtilen ticari davalar şunlardır; 
• TTK’dan doğan davalar,
• Medeni Kanunun, “rehin karşılığında 
ödünç verme işi ile uğraşanlar” hakkındaki 
maddelerinden doğan davalar,
• Borçlar Kanununun; malvarlığının veya 
işletmenin devralınması ile işletmelerin bir-

leşmesi ve şekil değiştirmesi, rekabet yasa-
ğı, yayın sözleşmesi, kredi mektubu ve kredi 
emri, komisyon sözleşmesi, ticari temsilci-
ler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcılar, 
havale, saklama sözleşmeleri, fikrî mülki-
yet hukukuna dair mevzuat, borsa, sergi, 
panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete 
özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümler ve 
bankalara, kredi kuruluşlarına, finansal ku-
rumlara ve ödünç para verme işlerine iliş-
kin düzenlemelerde öngörülen hususlardan 
doğan davalar.

TTK dışındaki kanunlarda belirtilen ticari da-
valar ise şunlardır;
• Kooperatifler Kanunundan doğan davalar,
• İcra ve İflas Kanununda yer alan iflasa iliş-
kin davalar,
• Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep 
Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 10. mad-
desine göre üreticiler ile meslek mensupları 
arasında veya meslek mensuplarının kendi 
aralarında Kanun’un uygulanmasıyla ilgili 
olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklardan belli 
miktarı aşanlar,
• Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları 
Kanunu'nun 62. maddesinden kaynaklanan 
davalar.

Arabulucu Nedir, Ne Değildir?
Arabuluculuk; özel ve tüzel kişiler arasındaki 
hukuk uyuşmazlıkları için yargı veya tahkim 
yoluna başvurmadan önce, bağımsız bir uz-
manın (arabulucu) yönlendirmesiyle tarafla-
rın uzlaşmasının sağlanmasıdır.
Arabulucu hakim veya hakem gibi bir karar 
merci değildir, tarafların karar vermesine 
ve ortak müşterekte birleşmesine yardım-
cı olan, konunun eğitimini almış uzman 
kimsedir. Ülkemizde mevcut düzenlemeler 
uyarınca yalnızca avukatlar arabulucu ola-
bilmekte, özel eğitim ve sınavdan geçerek 
Adalet Bakanlığına bağlı arabulucu siciline 
kayıt olmak suretiyle faaliyet gösterebil-
mektedir. 

Arabulucuya başvurmak, sonrasında mah-
kemeye başvurma imkanını ortadan kaldır-
maz, anlaşamama halinde veya anlaşmaya 
varmış olsalar bile mutabık kalamadıkları ih-
tilaf konuları hakkında tarafların dava hakla-
rı saklıdır. Mahkeme sürecinin sonunda va-
rılan karar taraflardan birini tatmin ederken, 
arabuluculukta kazanan veya kaybeden ol-
mamakta, uyuşmazlığın iki tarafı da birbirini 
anlayarak dostane bir orta yol bulmaktadır.

Arabuluculuktaki gizlilik ilkesi de önem arz 
etmektedir; bir dava esnasında ticari sırların 
ortaya çıkması mümkün olabilmekteyken 
arabuluculuk sisteminde bilgileriniz gizli 
kalmaktadır.

Kanaatimizce, niteliği itibariyle ticari konu-
lar arabuluculuk için en uygun uyuşmazlık-
lardandır, zira davalar şirketler ve iş insanları 
için çoğu zaman vakit ve nakit kaybı anla-
mına gelmektedir. Arabuluculuğun devreye 
girmesiyle, ihtilafların daha az masrafla ve 
kısa sürede çözülmesi mümkün olacaktır. 
Bu durum, ticari hayatın devamlılığı ve iş 
dünyasında barışçıl bir ortam sağlanması 
için de son derece önemlidir.

Beklentiler ve Eleştiriler
İş uyuşmazlıklarında başarıyla uygulanan 
arabuluculuk kurumumun, ticari hayat için 
elzem olan zaman ve para kaybının önüne 
geçeceği ve ticari uyuşmazlıkların sonuca 
bağlanmasında da başarıya ulaşacağı şüp-
hesizdir.

Ancak böylesine önemli bir düzenlemenin 
“Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan 
Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması 
Usulü Hakkında Kanun” gibi alakasız bir ka-
nuna son anda eklenen madde ile yapılmış 
olması eleştirilere sebep olmuştur. Bu Ka-
nun ile TTK’ye eklenen maddenin de geniş 
kapsamlı olması hasebiyle, tam olarak han-
gi ticari uyuşmazlıkların bu kapsama girdiği 
yeterince açık ve net değildir. Diğer yandan, 
mevcut arabulucu sayısının yeterli olup ol-
mayacağı soru işaretidir. Arabulucular için 
ticari uyuşmazlıklar için uzmanlık eğitimleri 
de henüz yapılmamıştır. Yani ortada faydalı 
bir amaçla çıkarılmış bir kanun ancak yeter-
siz altyapı bulunmaktadır.

Toplumsal barışa, yargıya ve ekonomiye 
doğrudan katkı sağlayacak olan bu düzen-
lemenin çok daha incelikli olarak ele alın-
ması gerekir. Konunun, yönetmelik ve alt 
düzenlemelerle bir an önce hukuki zemini-
nin oluşturulması şarttır.
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Her Cuma Best FM canlı yayınıy-
la Capacity AVM’de Farkındalık 
Stüdyosu tarafından gerçekleşti-
rilen “Yasemin Şefik ile iki koltuk“ 
programı aralık ayında birbirin-
den değerli konukları ağırladı.

Her cuma Capacity AVM’de Best FM canlı 
yayını ve Yasemin Şefik’in samimi sohbetiyle 
gerçekleşen, “İki Koltuk”un 3. hafta konuğu, 
genç ve başarılı şarkıcı Hande Ünsal oldu.

Güçlü sesi ve yazdığı şarkı sözleriyle sevilen 
Hande Ünsal, Capacity’de yapılan “İki Kol-
tuk” programı canlı yayınında ilk kez yeni 
çalışmasının da müjdesini verdi. Hayranları-
nı sevindirecek açıklamasında, büyük beğe-
ni toplayan, “Seni sever miydim?” parçasının 
akustik halinin 2019 Şubat ayında dinleyici-
leriyle buluşacağını duyurdu.

Capacity AVM, “İki Koltuk” programında   
yılın son konuğu olarak 28 Aralık’ta Zeynep 
Turan’ı ağırladı.

Ünlü astrolog 2019 yılı ile ilgili birbirinden 
güzel haberleri müjdeledi. Bu yıl büyük de-
ğişimlerin yaşanacağını ve kaderin yeniden 
yazılacağını söyleyen Turan, burçları 2019 
yılında nelerin beklediğini açıkladı. Hem 
Best FM hem de Capacity AVM ziyaretçileri-
ne ulaşan canlı yayın ile ilgili Yasemin Şefik 
ve tüm ekibe övgü dolu sözlerle yayına baş-
layan Turan, atmosferin çok özel olduğunu 
belirtti.

2019’da tüm gezegenlerin ve olayların top-
rak burcunda gerçekleşeceğini belirten Zey-
nep Turan, “Hayatımıza renk katacak, kade-
rinizi yazacak, bakış açımızı değiştirecek, 
emeklerimizin karşılığını verecek, uyanıkları 
köşeye sıkıştıracak bir 2019, adı kendinden 
büyük ‘kader’i yeniden yazacak, hiç kimse 
aynı kalmayacak” dedi.
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Burcu Polatdemir
 NLP Uzmanı&Çocuk Kaygı Terapisti

YA BIRKAÇ ADIM YETIYORSA

Gün içinde hepimiz farklı aktivitelerde bu-
lunuruz. Çalışma yaşamında bulunanlar 
bunun gereklerini yerine getirirken öğren-
ciler, farklı yaş grupları vs hepimiz  farklı bir 
şeyle meşgul oluruz. Aslında zihnimiz sü-
rekli  yaptıklarımızdan çok yapacaklarımızı 
düşünür. Genelde zihnimiz ya geçmişte ya 
gelecektedir. ‘Şu an’ ını  yaşayanları tebrik 
edelim doğru yoldasınız. Zihin çalışır: Siz 
yolda yürürken aklınızda akşam eve gidince 
yapacaklarınızı düşünebilirsiniz  bilinçdışın-
da ,siz de o anki aktivitenize devam edersi-
niz. Otomatik olarak yaptığımız davranışlar 
zihnimizin ‘enerjini  güvenli harca’ modu-
dur. Her gün ayakkabı bağlamayı öğrenmek 
zorunda kalmamamız bundandır.

Peki zihnimiz kendi kendini sürekli çalıştı-
rıyorsa; fiziksel olarak günlük aktivite sıra-

sında/uyanıkken nelerle  meşgul edersiniz 
kendinizi? Eve gelir gelmez televizyonu açıp 
karşısına kurulanlardan mısınız...  Ev hanı-
mıysanız eğer ; yahu ne televizyonu  evde 
onca iş varken oturmak mümkün mü diye-
bilirsiniz... Veyahut  değerli  vaktimi sadece 
ve sadece spor aktivitelerime /işime/ evcil 
hayvanıma vs... ayırırım da diyebilirsiniz 
bunların hepsi mümkün...

Burada bir farkındalık olsun diye değine-
ceğim  durum;  Örneğin televizyon karşı-
sındayken kaç saat oturduğunuzun farkına 
varıyor musunuz  mesela  uykunuz gelene 
kadar mı...  Bu süre zarfında gün içinde ak-
şam yaparım dediğiniz ertelediğiniz işlere 
zaman ayırmak mümkün oluyor mu , kendi-
nize  her sabah  aynı sözü verdiğiniz oluyor 
mu...  Gün içinde zihninizde kurguladığınız 
yapacaklarınızla  akşam realitede yaptıkları-
nızı bir daha yapmamakla ilgili.

Bunların hepsini yapmayanımız yoktur ama 
hayatta kendimiz için olmayan o kadar çok 
şey yapıyoruz ki... Düşünün bir kere eğer bir 
sosyal yardım kuruluşunda çalışmıyorsa-
nız yani kaynağında ‘ insana fayda’  yoksa  
şayet  çoğunluk  olarak birçok insan para 
ya da maaş odaklı çalışıyor çoğu kişi yaptı-
ğı işi sevmiyor. Hayatımızı devam ettirmek 
için para gerekli ama tamamen istemeden,-
gönülsüz yapılan her şey insanda zamanla 
duygusal yük oluyor fiziksel yorgunluğun 
da dışında... Dolayısıyla ay sonu  alınacak 
para beklentisiyle tüm günümüzü işte ge-
çirebiliyoruz günlük saat hesabına göre... 
Yapmak istediklerimiz var ama her seferin-
de zaman yokki derken buluyoruz  kendi-
mizi. Sizi çok iyi anlıyorum çok fazla duy-

duğum cümleler bunlar gerek çevremden 
gerek bulunduğum ortamlarda, gerek uzun 
yıllarını aynı iş yerinde geçirmiş yaşça ben-
den büyük biriyle konuştuğumda... ‘’Zaman 
olsaydı...’’  bu cümleyi kullanıyoruz ama 
nasıl zaman ayıracağımızı da bilmiyoruz ya 
da ‘bilmiyorduk’  çünkü konfor alanımızdan 
çıkmak istemiyorduk.

Zaman olsa neler yapacağız ama yarım saat 
boşluğumuz olsa ya elimize telefonu alıyo-
ruz sosyal medya merakından ya da yapmak 
istediğimiz şeyin tam tersi oluyor o anki 
uğraşımız... Peki sorun nerede olabilir?  O 
; ‘zaman olsa neler yaparım’  dediğiniz şeye 
gerçekten  isterseniz  zaman ayırabilir mi-
siniz... Daha önce gerçekten istediğiniz şey 
için konfor alanınızdan çıkıp her ne olursa 
olsun yaptığınız oldu mu... Çoğu iş haya-
tındaki  girişimcinin hikayesini dinlediğim-
de iş hayatından arta kalan zamanlarında 
; yıllarca bestseller kitapları satan dünyaca 
ünlü yazarın ev hanımıyken günlük ev işleri 
bittiğinde  uykusundan feragat ederek hi-
kayeyi oluşturduğunu ve aylarca bıkmadan 
yazdığını, oyunculuk hayali olan orta düzey 
bir şirket yöneticisinin haftasonlarını doldu-
rarak hayali için bir şeyler yapması gerekti-
ğini  fark edenler bu örneklerim..  Her gün 
ufak birkaç adımla hem de... İlk adımların 
neler olacağını  belirleyerek öncelikle..Hiç 
başlayamamış olmaktan iyi bir sonuç vere-
bilir belki...

Sizin sahiden ‘bir gün mutlaka  bunu yap-
mak istiyorum ‘ dediğiniz şey ne mesela? 

Bunun için küçük adımlar atmanız gerekse 
bunlar neler olurdu?
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TUĞÇE KANDEMIR SAMSUN’DA 
HAYRANLARI ILE BULUŞTU

Ev sahipliği yaptığı her aktiviteyle eğlence-
nin merkezi haline gelen Yeşilyurt Alışveriş 
ve Yaşam Merkezi, kış mevsiminin finaline 
sahne olan aralık ayında ziyaretçilerine keyif 
ve müzik dolu anlar yaşattı. Başta Samsun 
olmak üzere, çevre illerde yaşayan tüm mü-
zikseverleri müzik ve eğlence ile ağırlayan 
Yılın Müzik Aralığı’nın 15 Aralık’ta konuğu 
ünlü pop şarkıcısı Tuğçe Kandemir oldu. 
Kandemir, Yeşilyurt AVM Food Court ka-
tında gerçekleştirdiği akustik mini konser 

ile hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. 
Yaklaşık 1 buçuk saat süren mini konserde 
Kandemir, birbirinden güzel şarkıları seslen-
dirdi. Farkındalık Stüdyosu tarafından ger-
çekleştirilen mini konserde ziyaretçiler bu 
anları cep telefonlarıyla unutulmaz hale ge-
tirdi. Kandemir, konserin sonunda kendisini 
iyi bir şekilde ağırlayan Yeşilyurt AVM aile-
sine teşekkür etti. Tuğçe Kandemir’in ardın-
dan Yılın Müzik Aralığı, Kolpa ve Oğuzhan 
Uğur ile devam etti.
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SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARIFLER

Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

DÖKÜLEN SAÇLAR İÇİN KARIŞIM

MALZEMELER

ꔷ 6 Diş sarımsak
ꔷ 1 Kahve fincanı zeytin yağı
ꔷ 1 Tatlı kaşığı defne yağı
ꔷ 1 Çay kaşığı adaçayı
ꔷ 1 Tatlı kaşığı ceviz yağı
ꔷ 1 Çay kaşığı çam terebentin

HAZIRLANIŞI

Sarımsakların kabuklarını soymadan yağlarla birlikte bir kaba koyun. İyice karıştırıp 17 gün
bekletin. Bekleme süreci bittikten sonra süzerek bir kaba boşaltın ve saç diplerinize masaj
yaparak uygulayın. Dökülme durana kadar sık sık tekrar edin.

SİVİLCE İÇİN MASKE
MALZEMELER

ꔷ 1 Patates
ꔷ Yarım mango
ꔷ 1 Çorba kaşığı bal
ꔷ 1 Çay kaşığı limon suyu

HAZIRLANIŞI

Patatesi haşlayıp soğutun ve mango ile beraber ezin. Bal ve 
limon suyunu ekleyip, sürülecek kıvamda bir karışım elde edin.

KULLANIMI

Temiz cilde uygulayın. 15 dakika bekletip durulayın. Haftada 
bir ya da iki kez yapıla bilir.

EL KREMİ
MALZEMELER

ꔷ 2 Çorba kaşığı gliserin
ꔷ 2 Çorba kaşığı badem yağı
ꔷ 1 Çorba kaşığı gül yağı
ꔷ 1 Salatalık

HAZIRLANIŞI

Salatalığın suyunu sıkın ve diğer malzemelerle karıştırın ve 
bir kaba alın. Serin yerde muhafaza ediniz. Günlük kullanıma 
uygundur.
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KOLPA YILIN MÜZIK ARALIĞI’NDA
HAYRANLARI ILE BULUŞTU

Ev sahipliği yaptığı her aktiviteyle eğlence-
nin merkezi haline gelen Yeşilyurt AVM, kış 
mevsiminin finaline sahne olan aralık ayın-
da ziyaretçilerine keyif ve müzik dolu anlar 
yaşattı. Geçen yıl ilki gerçekleşen ve Sam-
sun’un dört bir yanından gelen müziksever-
lerin akınına uğrayan Yılın Müzik Aralığı, bu 
yılda Samsun ve çevre illerde yaşayan tüm 
müzikseverleri, %100 müzik ve eğlence ile 
ağırlamaya devam etti.

Aralık ayı boyunca her hafta sonu düzenle-
nen müzik festivali ‘Yılın Müzik Aralığı’nın 

22 Aralık Cumartesi günü rock müziğinin 
sevilen grubu Kolpa’yı ağırladı. “Beni Aşka 
İnandır” ve “Yatağın Soğuk Tarafı” isimli 
sevilen şarkıların sahibi rock müziğinin po-
püler gruplarından Kolpa hayranları, etkinlik 
saatinden çok önce yerlerini aldı. Muhteşem 
bir akustik performans gösteren grubun 
tüm şarkılarını birlikte seslendirdiler. Orga-
nizasyonu Farkındalık Stüdyosu tarafından 
gerçekleşen etkinlikte 1 saat sahnede kalan 
grup, Samsunlu hayranları ile buluşmaları-
nı sağlayan AVM yönetimine teşekkürlerini 
sundu.
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Fatma Fidan

ZENGINLERE KÖTÜ HABER!
Gece yatağa girdiğinizde veya sabah uyan-
dığınızda, özellikle ayak başparmağında sizi 
rahatsız eden ağrılar hissediyorsanız, artan 
ağrılar sebebi ile uyku bozuklukları ve ek-
lem yerlerinde şişlikler var ise size böbrek-
leriniz mesaj veriyordur. 

Mısırlılar döneminden beri bilinen Gut has-
talığı, eski zamanlarda zenginlerin ya da pa-
dişahların hastalığı olarak da bilinir.

Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni 
Sultan Süleyman, I. Abdülhamid gibi Os-
manlı padişahlarının gut hastalığına yaka-
lanmıştır. Hipokrat zamanında, hastalığın 
klinik belirtileri damlacığa benzetilerek ‘Gut’ 
adı verilmiştir. Aşırı alkol alımı ve tüketimi 
Gut hastalığına zemin hazırlayan nedenler 
arasındadır.

Gut sadece beslenme ile ilgili bir hastalık 
olmayıp ailesel geçiş gösteren genetik bir 
hastalıklar ya da yeme alışkanlığındaki dü-
zensizlikler neticesinde de gelişebilir. Ço-
ğunlukla metabolik bozukluğun bir parçası 
olan hastalıktır. obezite,diyabet, kolesterol,-
yüksek tansiyon, aterosklerotik kalp hasta-
lığı gibi rahatsızlıklarla birlikte görülür. Gut 
hastalığı ilerleyen safhalarda böbrek taşları 
oluşmasına fırsat sağlar. Ayrıca aşırı kilo ve 
şeker hastalığı da gut hastalığının başlıca 
sebeplerindendir.

Kırmızı et, yağlı balık, kabuklu deniz ürünleri 
yani pürinden zengin besinler gut krizlerini 
tetikleyebilir. Pürinin aşırı alımı kanda ürik 
asit düzeyinin artışına ve daha sonra ürik 
asit kristallerinin eklemlerde birikmesi ve 
kristalleşmesine neden olur.

Gut hastalığını tetikleyen nedenlerden biri 
de, ürik asidin vücuttaki üretiminin artması 
veya vücuttan yeterli seviyede atılmamasıy-
la ortaya çıkan Hiperürisemi durumudur.
Sağlıklı bir insan da vücuttan atılması gere-
ken protein yapısındaki maddeler ürik asi-
de dönüştürülerek uzaklaştırılır. Ürik asittin 
böbrekler tarafından atılmasında bir sorun 
varsa ya da çok fazla üretimi söz konusu ise 
kanda miktarı artar. Artan ürik asittin ek-
lemlerde veya çevresinde birikmesi sonucu 
mikrobik olmayan iltihaplanmalar oluşur ki 
buna tıpta “gut hastalığı”denilir.

Beslenme şekli önemli
Sadece beslenme alışkanlıkları değiştirilerek 
ürik asit düzeylerinde olumlu düşüşler ya-
pılabilinir.

Obezite yani aşırı şişmanlık kan ürik asit 
düzeyini yükseltir. Gut hastalarının çoğu 
şişman kişiler olduğundan zayıflama diyeti 

önerilmektedir. Fakat hızlı ağırlık kaybı kan 
ürik asit düzeyini artırır ve akut ataklara yol 
açar. Bu nedenle sağlıklı ve Diyetisyen kont-
rolünde zayıflamak önerilir. 

Aşırı miktarda proteinden zengin beslenme 
kan ürik asit düzeyini artıracaktır.

Yiyeceklerde protein alımını sınırlamak ge-
rekir.

Pürinden zengin besin miktarı azaltmalıdır.

Pürin İçeren Besinler
Düşük miktarda pürin içeren besinler (100 
gramları 0-15 mg pürin içerir): 

Süt ve türevleri, peynir, yumurta, ekmek, ta-
hıllar, sebze ve meyveler.

Orta miktarda pürin içeren besinler (100 
gramları 50-150 mg pürin içerir):

 Et, tavuk, balık, kuru baklagiller, mantar, ıs-
panak, karnabahar, kuşkonmaz.

Fazla miktarda pürin içeren besinler (100 
gramları 150-300 mg pürin içerir): 

Sakatatlar, av etleri, havyar, ançüez, küçük 
balıklar.

Pürinden zengin besin miktarı azaltılır. Ör-
neğin; et, balık, kümes hayvanları gibi pü-
rin içeren besinler akut ataklarda yenilmez. 
Akut ataklar geçince bu besinler az miktar-
da (60 gr/gün) verilebilir. Süt, peynir, yu-
murta, pürinden sınırlı diyette en iyi protein 
kaynaklarıdır.

Hastaları için önerilen günlük et miktarı 
2 avuç içi kadar büyüklük olan 60 gramlık 
et büyüklüğüdür. Dalak, işkembe, yürek, 
sucuk, pastırma, salam, sosis, ördek ançü-
ez (balık ezmesi), sardalye, kabuklu deniz 
ürünleri, ördek eti, kaz eti, küçük balıklar ve 
tam yağlı peynirlerin tüketilmemesi gerekir. 
Yağı az olan kuzu eti, dana eti, hindi, tavuk 
ya da balıketi tüketimi günlük önerilen mik-

tar düzeyinde olmalıdır. Gut hastalığında 
kuru baklagiller ve bazı sebzelerin tüketimi 
de büyük önem taşır. Özellikle mercimek, 
kuru fasulye, nohut gibi baklagillerin bir 
öğünde en fazla 8 yemek kaşığı kadar tüke-
tilmesi gereklidir. Ispanak, karnabahar gibi 
sebzelerin 5 yemek kaşığı kadar, bezelye, 
mantar ve kuşkonmaz 2 yemek kaşığı kadar 
tüketilmelidir. Diğer sebzelerden istenildiği 
kadar tüketilebilir. Meyvelerde hiçbir sıkıntı 
bulunmadan kişiler istedikleri meyveleri tü-
ketebilir. Tam yağlı süt ürünleri, tam yağlı 
yoğurt ve karbonatlı yiyeceklerden esmer 
ekmekler, çavdar yulaf ve kepekli ürünler-
den kaçınılması gerekmektedir. 

Yağ böbreklerdeki ürik asit atılımını azaltır 
ve vücutta ürik asit birikimini artırır. Bu ne-
denle yağ bir miktar sınırlanmalıdır. Marga-
rin, tereyağı gibi katı yağlar ve iç yağlar en 
büyük yasaklılardır. 

Gut hastalığının tedavisinde bol su içilme-
lidir. Böylece vücudumuzda biriken ürik 
asit’in hızlı bir şekilde idrar yoluyla atılma-
sını sağlanır.8-16 bardak su (2-4 lt) tüketimi 
ile böbrek taşı oluşmasının da önüne geçi-
lebilir.

Son yıllarda ortaya çıkan sonuçlar, bira tü-
ketiminin de Gut Hastalığı’nı tetiklediğini 
gösteriyor. Fazla miktarda alkol alımı kan 
ürik asit düzeyini ve gut atakları sıklığını ar-
tıracaktır.

Yapılan çalışmalar; Süt içmek, yoğurt yemek 
gut riskini azaltıyor. Yani bu ürünlerden kaç-
mak yerine tüketimini artırmakta yarar var. 
Günde iki bardak (tercihen yağsız) süt içen-
lerde, günde bir bardaktan az içenlere göre 
gut riski yarı yarıya azaldığını gösteriyor.

Düzenli besleniyor ve egzersiz yapmayı ih-
mal etmiyorsanız, Gut dahil, birçok hastalı-
ğa karşı kendinizi korumuş oluyorsunuz.
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GUCCI
HARMONY KORINE 
ILE EŞSIZ BIR KITABA 

IMZA ATIYOR

Gucci, sınırlı sayıda basılacak olan ve 2019 Pre-Fall koleksiyonundan 
imgelerin yer alacağı kitabı için yönetmen ve fotoğrafçı Harmony 
Korine ile bir iş birliğine imza attı.

Gucci, Fotoğrafları Amerikalı film yönetme-
ni, oyuncu ve oyun yazarı tarafından çekilen 
kitap, Güney İtalya’nın Campania bölgesin-
deki Pompei (Pompeii) ve Ercolano’da (Her-
culaneum) kurgulanan Gucci’nin 2019 Pre-
Fall koleksiyonundan imgeler içeriyor.

Modaevinin yenilenmesi ve New York 
City’deki DIA-Art Vakfı, Londra Westmins-
ter Abbey’deki the Cloisters, Floransa Pitti 
Sarayı’ndaki Paletine Galerisi, Roma’daki 
Angelica Kütüphanesi ve Arles’teki Roma 
nekropolü Alyscamps gibi kuruluşlarla yap-
tığı iş birlikleri sonrasında, Harmony Kori-
ne’nin fotoğrafları eşliğinde bu yeni proje 
de Gucci’nin dünyanın dört bir yanındaki 
kültürel mirası devam ettirme ve tanıtmaya 
yönelik bağlılığının bir devamı niteliğinde.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan 
ve bu özel kitap içindeki resimlere de arka 
fon oluşturan iki antik Roma şehri Pompei 
ve Ercolano, geleceği hayal ve takip etmek 
için geçmişe bakmanın büyük önem taşı-
dığına inanan ve bu yüzden tarihin unutu-
lamayacağını ve göz ardı edilemeyeceğini 
savunan Gucci kreatif direktörü Alessandro 
Michele tarafından seçildi.
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Kahraman Tazeoğlu

Bir an...
Bir anda çatlar tohum. Sonra filiz yavaş yavaş toprağın altında yol alır hiç görmediği güneşe doğru.

Tohum, çiçek olacağını bilir mi acaba? Yoksa içinden gelen ses mi güneşin peşine düşürür onu? Topra-
ğın altında, karanlığın zifirisinde, öldüğümüzde gömüldüğümüz yerde bir filiz güneşi arar, hayat bulmak 
için yukarıya çıkmayı arzular. Belki güneşi de bilmez, belki çiçek olmayı hayal bile edemez. Yalnızca bir 
sestir onu yücelten. Henüz sessizlikte duran, fakat tüm sesleri birdenbire susturuveren gizli ama kuvvetli 

bir ses... Tohumu çatlatan güç, içbükey bir sese dönüşür içinde.

Ve iste bir an...
Çatladığı an tohum ölmüştür artık. Ve filiz doğmuştur doğaya. Oysaki tohumdu önceden. Yasını tut-
maz tohum olarak bildiği varlığının. Artık kendisinin dışındadır tamamen, yol alacaktır nereye gittiğini 

bilmeden. Mecburdur kendisini zorlayarak uzamaya güneşe doğru. Yoksa toprağın derinliklerinden hiç 
çıkamayacak, çürüyüp gidecektir. Ölüp gidecektir güneşi göremeden, birçokları gibi hiç yaşamadan 

gömülüp gidercesine...

Kimse görmez, kimse bilmez toprağın altında doğup yine orada ölenleri. Güneşten habersiz çürüyüp 
gidenleri.

Bebek yavaş yavaş büyür ana karnında. Sancıyla doğar. Yavaş yavaş büyür çocuklar düşe kalka, 
yavaş yavaş yaşlanır insan. Ama kaç yaşında olursa olsun bir anda ölür herkes. Ölüm bir anda keser 

nefesi.

Karabulutlar yavaş yavaş birbirinin içine geçer. Ama şimşek birden çakıverir. Bir an için aydınlatır gök-
yüzünü ve sönüp gider. Bir yıldız ansızın kayıp gider. Ardında kalırsa, sadece bir dilek kalır. İnsan son-
suzca yaşar kısacık ömrünü ama ölüm bir anda son verir sonsuzluğa. Yeni bir hayat başlar, başka bir 

sonsuzlukta. Ardında kalırsa, sadece bir dua kalır...
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YALIKAVAK MARINA 
“DÜNYANIN EN IYI MARINASI” OLMA YOLUNDA
İngiliz The Yacht Harbour Association 
(TYHA) tarafından verilen 5 Altın Çapa’ya 
sahip ve Superyacht Marina of the Year 
2018 ödüllü, Türkiye’nin gururu, Akdeniz’in 
en lüks Süper Yat Marinası Yalıkavak Mari-
na, TYHA’nın düzenlediği dünyanın en ünlü 
limanlarının bir arada bulunduğu global 
oylamada "Süper Yatlar için En İyi Marina" 
ünvanı için yarışıyor.

Yalıkavak Marina için oylamaya sizde katılın, 
https://www.which-marina.com/marina-awards 
link’e tıklayarak hızlı bir anket doldurun ve 
Türk Yalıkavak Marina'yı dünyanın en iyi sü-
per yat limanı olarak duyurmak için sizde 
destek olun!

Altın Çapa ödül programı, marinaları dünya 
çapında 25 yıldan beri denetliyor ve marina 
kalitesinin en güvenilir ölçüsü olarak bili-
niyor. ISO 9001: 2015 standardizasyonuna 
göre tek Türk süper yat ve mega yat ma-
rinası olan Yalıkavak Marina’ya vereceğiniz 
her bir oy 2019 yılında dünyanın en iyi kıyı 
marinası olma şansını artıracak!

Nasıl oy verilir?
Bağlantıya tıklayarak ve ardından “Coastal 
Marina” kategorisini seçtikten sonra “Tur-
key” ve onun altında “Yalıkavak Marina”yı 
seçerek oy kullanabilirsiniz.

Oylamaya katılmak için bir yat sahibi olmak 
gerekli değil. Oylama sırasında sizden yat 
adını vermeniz istenecektir, ancak herhangi 
bir ismi seçebilir veya sadece “İkamet eden” 
yazabilir ve Yalıkavak Marina hakkında en 
çok beğendiğiniz şeyleri yorum kısmında 
anlatabilirsiniz.

Yalıkavak Marina, yeni nesil bir marina alt-
yapısı yaratmak için yenilikçi bir yaklaşım 
içeren benzersiz bir proje. Yüksek hizmet 
kalitesi ile en iyi süper yat marinalarından 

biri olmakla kalmayıp, aynı zamanda sizlere 
alışveriş, konaklama ve eğlence servislerini 
tek bir alanda birleştirerek, bütün premium 
yaşam tarzı ve tatil deneyimi arzularınızı 
karşılıyor.

Yalıkavak Marina hakkında; haber almak, 
gerçekleştirilen organizasyonları öğrenmek 
ve kampanyalardan yararlanabilmek için 
web sitesini ve sosyal medya hesaplarını 
takip edebilirsiniz.
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Taylan Kümeli
Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı

YOĞURT VE PRE-PROBIOTIKLER
Süt ürünlerinin ana gıda gruplarından olan 
yoğurt en besleyici, sağlıklı ve yüksek mik-
tarda protein, kalsiyum, fosfor, iyod, flor ve 
çeşitli vitaminleri de içermektedir.

Yoğurt bağışıklık sistemini güçlendirerek 
birçok hastalığı önleyici etkiye sahiptir. Yo-
ğurdun ve yoğurt üretiminde kullanılan lak-
tik asit bakterilerinin kanser, enfeksiyonlar, 
gastro intestinal hastalıklar ve astım gibi 
hastalıkları önleyici etkilerinin olduğu ya-
pılan araştırmalarda bulunmuştur. Tüm bu 
hastalıkların oluşmasında en önemli nede-
nin bağışıklık sistemi olduğu saptanmıştır.

Yoğurdun bağışıklık sistemine uyarıcı etki-
sinden dolayı çeşitli hastalıkların önlenme-
sinde önemli bir etkendir. Yoğurdu sofra-
larından eksik etmeyen kişiler ve özellikle 
yaşlılar gibi bağışıklık sistemi baskılanmış 
gruplarda bağışıklık sistemi ile ilgili hasta-
lıklara karşı direnç de artmaktadır.

Ve yoğurt hakkında bilmemiz gerekenler:

•Zararlı bakterilerin üremesini durdurarak 
bağırsakların düzenli olarak çalışmasını 
sağlar.

•Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yar-
dımcı etkisi bulunmaktadır, mide rahatsız-
lıklarını önler.

•Şeker hastaları için yararlı bir besindir, kan 
şekerini düzenleyici etkisi bulunmaktadır. 
Kaymağı alınmış ve ekşimemiş yoğurt tercih 
edilmelidir.

•Bağırsak düzensizliklerinin giderilmesine, 
özellikle çocuk ve yetişkinlerde karşılaşılan 
ishallerin tedavisine yardımcı olur.

•Bağırsaklarda bulunan tehlikeli ve zararlı 
mikropların çoğalmalarına ve hatta yaşama-
larına engel olur.

•Kanser riskini azaltır, özellikle kolon kanser-
ine karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır.

•Vücuttaki kolesterol miktarının azalmasına 
yardımcı olur, LDL-kolesterolü azaltır.

•Kanda sağlıklı asit baz dengesi sağlar.

•Süt ve süt ürünlerini tükettikten sonra 
laktoz intolerans nedeniyle bağırsaklar-
da gaz problemi yaşayan kişilerde laktozu 
parçalanması nedeniyle gaz oluşumu azaltır.

•Bağırsakları temizlediği, zararlı bakterileri 
önleyerek ishal oluşumunu engellediği için 

gıda zehirlenmelerine karşı koruyucudur.

•Bağırsaklarda B vitaminlerinin üretilmesini 
sağlar.

•Suyuyla birlikte yenmelidir, suyu vitamin 
içerir. Süzme yoğurtta B vitamini kalmaz.

•Rahatlatıcı etkisi bulunmaktadır, bu ned-
enle iyi bir uyku için idealdir.

•Kalsiyumun daha fazla emilmesini ve 
bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini 
sağlamaktadır.

•Antibiyotik kullananlar, ilacın etkisiyle zarar 
görebilecek yararlı bakterilerin korunması 
amacıyla, yoğurt yemelidirler.

•Midesi çok duyarlı olanlar, oniki parmak 
bağırsağı ülseri olanlara dokunabilir. Bu du-
rumda dikkatli tüketilmelidir.

•Yoğurt, ayrıca inulin adıyla bilinen, alt sindi-
rim sistemindeki sağlığı geliştirici bakterile-
rin üremelerini ve canlı kalmalarını sağlayan 
prebiotik bir madde içermektedir. Yoğurt 
gibi fermente süt ürünlerinin üretiminde 
kullanılan geleneksel laktik asit bakterileri 
gastrointestinal sistemde canlı kalamaz.

Probiyotik gıdalar ‘yeterli sayıda alındığı 
zaman bağırsak mikroflorasının dengesini 
geliştirerek katkıda bulunan canlı bakteril-
er içeren gıdalar’ olarak tanımlanmaktadır. 
Probiyotiklerin bağışıklık sistemini geliştird-
iği ve kolon kanseri riskini de düşürdüğü 
belirtilmektedir. Geleneksel olarak probi-
yotikler yoğurt ve diğer fermente gıdalara 
eklenirken, son yıllarda içeceklere ve tab-
let, kapsül veya dondurularak kurutulmuş 
formdaki preparatlara da ilave edilmiştir.

Sindirim sisteminde bulunan bu yararlı 
bakterilerin etkileri, onların canlı olmasına 
ve metabolik aktivitelerine bağlıdır. Probi-
yotikler yutuldukları zaman mide ve safra 
asitleri tarafından elimine olabilirler, ancak 
bir kısmı kalın barsağa ulaşır ve orada yer-
leşir. Üremeleri oligosakkarit olarak bilin-
en kompleks karbonhidratların varlığına 
bağlıdır. Belirli oligosakkaritler prebiyotikler 
olarak düşünülür. Bunlar sindirilemeyen 
gıdalardır, ancak kolondaki bir veya sınırlı 
sayıdaki bakterinin aktivitesi ve üremesini 
destekleyerek yarar sağlar. Probiyotik gıda-
lardan maksimum yararın sağlanabilmasi 
için, prebiyotikler kullanılır. Fermente ola-
bilen lif türleri, zararlı bakterilerin gelişimini 
engelleyerek probiyotik etki gösterir. Barsak 
içindeki ortamın pH’sını değiştirerek aside 

dönüştürür ve zararlı bakteri enzimlerinin 
çalışmasını engeller. Böylece sağlık üze-
rinde koruyucu etkiye sahiptir.

Probiotikler ve prebiotikler, daha etkili ol-
maları için bir arada kullanılmakta ve buna 
da sinbiyotikler adı verilmektedir.

Yoğurdun içerdiği probiotik ve prebiotik 
maddelerin kabızlık, ishal, kalp hastalıkları, 
şeker, kemik erimesi, oburluk ve kalın 
bağırsak kanseri gibi çeşitli rahatsızlıklara 
iyi geldiği, bağışıklık sistemini güçlendird-
iği özellikle immunoglobulin A’dan zengin 
olduğu, B grubu vitaminler ve Folik asit 
sentezinde yer aldığı, laktozun sindirimini 
kolaylaştırdığı ve ishali önleyici etkisinin bu-
lunduğu bilinmektedir.

Deyim yerindeyse, yoğurt 7’den 70’e her-
kese lazım. Hatta en çok 7’sindekine ve 
70’indekine lazım. Bu yüzden çocuk yaşlı 
herkesin günlük beslenmelerinde muhak-
kak yoğurda yer vermesi gerekmektedir.



88

MALl&MOTTO / Haberler

YENI OYUN TEESSÜR K! KÜLTÜRAL PERFORMING ARTS'DA!

Sanayi mahallesinde yer alan metal kesim atölyesinden çok amaçlı performans sahnesine dö-
nüşen K! Kültüral Performing Arts'da sahnelenen yeni oyun TEESSÜR, 4-5-11-12 Ocak günlerinde 
sanatseverle buluşuyor.

Tiyatro başta olmak üzere, sanata yönelik 
workshoplar ve söyleşilerin yer alacağı 4. 
Levent Sanayi Mahallesi’ndeki yeni sahne 
sanatları merkezi K! Kültüral Performing 
Arts'ın yeni oyunu Teessür, Ocak ayında sa-
natseverle buluşuyor.

Antik Yunan Tragedya Yazarı Euripides’in 
eseri Medea’dan yola çıkarak yeniden yo-
rumlanan Teessür, Yunan Mitolojisi’nin em-
salsiz kadını Medea ile Yason’un hikayesini 
farklı bir dille seyirciye aktarıyor. Kudretli ve 
sınırsız yetenekli, gözü kara bir kadın olan 
Medea, bugünün kadınına uyarlanarak işle-
niyor. Hassasiyetleri sıra dışı biçimde yoğun, 
son derece güçlü ancak bir o kadar da kırıl-
gan Medea, tüm büyük travmalarının ve be-
lirleyici bir hastalığı tetikleyen terkedilişinin 
ardından bir yeniden doğuşa hazırlanıyor. 
Gerçek zamanlı bir beyin oyunu olan Tees-
sür, bir kurtuluş hikayesi. Edebiyat, oyun-

culuk, performans, video art, müzik, dans 
ve enstalasyonu içinde barındıran Teessür, 
seyircinin kalbine dokunan kapsamlı bir “di-
dişme” ve “renkli” bir oyun alanı.

K! Kültüral Performing Arts’ın Kurucu Ge-
nel Sanat Yönetmeni Yağmur Yağmur’un 
yapımcılığını üstlendiği Teessür oyununu, 
Ilgın Sönmez yönetiyor.

Oyunda; Nihan Büyükağaç, Ahmet Uz, Ta-
ner Rumeli, Gülru Pekdemir, Dicle Alkan, 
Kübra Balcan, Mesut Yılmaz, Pınar Ünsal, 
Mehmet Şeker rol alıyor.

Doğasına ve doğaya sadakati ve bağı çıl-
gıncasına güçlü, duygularıyla yaşayan ka-
dınların sevgisinden korkmayın. Renklerine 
hayran kalacaksınız. Gerektiğinde, ‘hiçbir 
şey olmamış gibi’ devam edebilme güçle-
rine de.



89

 Haberler / MALl&MOTTO 

Teessür oyunu gösterim günleri; 
4 Ocak Cuma
5 Ocak Cumartesi
11 Ocak Cuma
12 Ocak Cumartesi
Gösterim saati: 20.30

K! KültüralPerforming Arts’da sahnelenen Teessür 
oyununu kaçırmayın!

OYUN KÜNYE

Proje ve Metin Tasarımı, Yönetmen: Ilgın Sönmez

Yapımcı: Yağmur Yağmur

Yapım: K! Kültüral Performing Arts
Yönetmen Yardımcısı: Esra Pamukçu Bozkurt
Oyuncular: Nihan Büyükağaç, Ahmet Uz, Taner Rumeli, Gülru Pek-
demir, Dicle Alkan, Kübra Balcan, Mesut Yılmaz, Pınar Ünsal, Mehmet 
Şeker

Orijinal Müzik ve Müzikal Performans: Volkan Topakoğlu 
Proje Editörü: Özlem Hemiş
Işık Tasarımı: Cem Yılmazer
Dekor Tasarımı: Cihan Aşar
Kostüm: Ilgın Sönmez
Video Art: Ilgın Sönmez, Murat Buldanlıoğlu, Mesut Yılmaz 
Hareket Tasarımı: Dicle Doğan, Ilgın Sönmez
Fotoğraflar: Murat Dürüm
Reji Asistanı: Pelin Aslı Uyar
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MOTTO SAĞLıK

Katkılarıyla...
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Dr. Kemal Raşa
Genel Cerrahi Uzmanı

BİLİNÇSİZ KULLANIM YÜZÜNDEN ANTİBİYOTİKLER ARTIK İŞE YARAMAZ OLDU
Araştırmalara göre antibiyotik kullanımının yarısı gereksiz ya da uygunsuz. 
Antibiyotiklerin yanlış ve gereksiz kullanıldığı takdirde hedef alınan mikro-
organizmaların kendini korumak için direnç geliştirebildiğini belirten Ana-
dolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Kemal Raşa, “Antibiyotiklerin 
gereksiz, yanlış veya uygun olmayan kullanımında hastalar zarar görüyor. 
Hastanelerde ‘Antibiyotik Kaptanlığı’ ile antibiyotiklerin akılcı kullanımını he-
defliyoruz” açıklamasında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yılda 
yaklaşık 250 milyon ameliyat gerçekleştirili-
yor. Yani yaklaşık her 25 insandan 1’i yıl içe-
risinde ameliyat oluyor. Bu ameliyatların bir 
bölümünde de komplikasyonlar gelişiyor. 
Araştırmalar yılda 7 milyondan fazla insan-
da ameliyat sonrası komplikasyon geliştiği-
ni gösteriyor. Komplikasyonlara bağlı olarak 
hastaların hastanede yatış süreleri uzuyor 
ve maliyetler de artıyor. Hastane enfeksi-
yonlarının cerrahi hastaların başına gelebi-
len en sık komplikasyon olduğunu vurgula-
yan Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi 
Uzmanı Dr. Kemal Raşa, “Bu kadar sık en-
feksiyon olması nedeniyle biz cerrahlar çok 
fazla antibiyotik kullanıyoruz. Bu ilaçların 
yan etkileri, alerjik reaksiyonları ve bu kulla-
nımın getirdiği maliyet var. Cerrahide anti-
biyotik kullanımı başlı başına önemsenmesi 
gereken ciddi bir kalite sorunu. Burada akıllı 
antibiyotik kullanımı çok önemli” dedi.

Eş dost tavsiyesi ile antibiyotik kullanıl-
mamalı

Türkiye’de eş dost tavsiyesi ile muayene bile 
olmadan antibiyotik kullanan birçok insanın 
olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı 

Dr. Kemal Raşa, “Bundan kesinlikle vazge-
çilmeli.  Artık reçetesiz antibiyotik alınması 
yasaklandı. İnsanlar genellikle antibiyotikle-
rin ateş düşürdüğüne inanıyor, özellikle de 
grip olduklarında hemen antibiyotiğe sarılı-
yorlar. Bilinçsiz antibiyotik kullanımı, antibi-
yotik direncine yol açarak bir süre sonra bu 
ilaçların işe yaramaz hale gelmesine neden 
oluyor” dedi.

Hastane maliyetlerini arttırıyor

Gereksiz antibiyotik kullanımı için hazırlan-
mış birtakım sistemlerin olduğunu söyleyen 
Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Kemal Raşa, “Bu 
sistemlerin de en günceli ‘antibiyotiklerin 
akılcı kullanımı.’ Yatan hastaların yaklaşık 
%50’sinde kısa ya da uzun, bir ya da daha 
fazla antibiyotik kullanılıyor. Bu hastalarda 
kullanılan antibiyotik, hastane eczanelerinin 
bütçelerinin %30’dan fazlasını oluşturuyor, 
bu hastaneler için ciddi bir maliyet. Yine 
araştırmalar gösteriyor ki antibiyotiklerin 
yarısı gereksiz ya da uygunsuz yere kulla-
nılıyor. Akılcı antibiyotik kullanımına gerekli 
önem verimez ise artık antibiyotik kullanımı 
onları iyileştirmeyecek. Bilinçsiz antibiyotik 
kullanımı yüzünden ameliyat sonrası has-
talarda pek çok antibiyotik işe yaramıyor, 
antibiyotik direnci gelişiyor çünkü. Daha 
geniş spektrumlu antibiyotikler kullanmak 
durumunda kalıyoruz. Bu gidişle yakın bir 
gelecekte kullanacak antibiyotik bulama-
yacağız. Kasım ayının ikinci haftası Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından “Antibiyotik Far-
kındalık Haftası” ilan edildi. Bu sorunun ne 
kadar ciddi olduğu konusunda insanları ve 
sağlık profesyonellerini uyarmak amaçlanı-
yor” açıklamasında bulundu.

Hastanelerde ‘Antibiyotik Kaptanı’ ol-
malı

Gereksiz antibiyotik kullanımının önüne 
geçebilmek için her hastanede bir Antibi-
yotik Kaptanı’nın olması gerektiğini belirten 
Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Kemal Raşa, “An-
tibiyotik Kaptanının yapacağı liderlik ön-
cülüğünde - örneğin bu bir cerrah olabilir, 
enfeksiyon hastalıkları uzmanı olabilir- kul-
lanılan antibiyotiklerin hasta için gerçekten 
uygun ve doğru olup olmadığı sürekli ola-
rak değerlendirilebilir. Yani bu kaptan has-

tanede ki tüm antibiyotik kullanımını de-
ğerlendiren, uygunsuzluklar konusunda 
ekibi bilgilendiren, akılcı antibiyotik kulla-
nımı konusundaki eğitimleri yöneten kişidir. 
Hastanedeki antibiyotik kullanım sürecini 
yönetecek ve kontrol altına alacak kişi diye-
biliriz” dedi. Kaptanlık sistemini hastanenin 
süreçlerine ekleyebildiğimiz zaman mikro-
organizmalarda direnç gelişme oranlarının 
anlamlı olarak azaldığını söyleyen Dr. Raşa, 
“Az antibiyotik kullanıldığı için toksisiteler 
(zehirlenmeler) ve antibiyotiklerin diğer yan 
etkileri azalıyor ve aynı zamanda hastaneler 
için antibiyotik maliyetleri düşüyor” açıkla-
masında bulundu.

Bilinçli antibiyotik kullanımı için... 

•Eş-dost tavsiyesi ile kesinlikle antibiyotik 
kullanmayın 

•Antibiyotikler bakterilerin neden olduğu 
hastalıklarda işe yarar, dolayısıyla grip gibi 
virüslerin neden olduğu hastalıklarda anti-
biyotiklere başvurmayın ve hekiminize da-
nışın.

•Antibiyotikler ateş düşürücü değildir. Her 
ateşiniz çıktığında bilinçsizce antibiyotiklere 
sarılmayın. 

•Enfeksiyonunuz olduğunu düşündüğünüz-
de hastalığınızın ilerlemesini beklemeyin. 
Zamanında hekime başvurun ve hekimin 
önerdiği  antibiyotikleri doğru şekilde kul-
lanın. 

•Her fırsatta antibiyotiğe başvurmak ne ka-
dar yanlışsa, “Antibiyotik zararlı” diyerek bu 
ilaçlardan uzak durmak, farklı ve alternatif 
tedavilere başvurmak da yanlış. Hekiminize 
danışın ve uygun tedaviyi alın. 
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Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu
Nefroloji Uzmanı

YENİ YILDA SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN 9 ÖNERİ
Kötü alışkanlıklardan uzak durmak, hareketli bir yaşam tarzı benimsemek, 
sağlıklı beslenmek ve en önemlisi de stresi kontrol edebilmek sağlıklı bir ya-
şamın olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Anadolu Sağlık Merkezi İç Has-
talıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, yeni yıla sağlıklı 
girmek, sağlıklı kalmak ve pek çok hastalıktan korunmak için 9 sağlıklı öne-
ride bulundu.

Sağlıklı kiloda kalın
Sağlıklı ve dengeli beslenmenin yanı sıra 
aktif yaşam tarzı ile ideal kilonuzda kalmayı 
başarabilirsiniz. Bilindiği gibi obezite, yaşam 
kalitesini düşüren ve diyabet, hipertansiyon, 
kalp-damar hastalıkları, böbrek hastalıkları, 
kanser gibi pek çok hastalığın gelişiminde 
rol oynayan önemli bir toplumsal sağlık so-
runudur.

“Yemek günlüğü” tutun, sağlıklı beslenin
Yemeklerinizde daha fazla oranda tam ta-
hıl, taze sebze, meyve ve baklagilleri tercih 
edin. Şekerli aperatiflerden uzak durmaya 
gayret edin. Beslenmeyi sağlıklı bir hale 
getirmek için “yemek günlüğü” tutulması 
çok yararlı. Çünkü kişinin farkında olmadığı 
veya kabul etmediği beslenme yanlışlarını 
düzeltmesi olası değil.  Kahvaltının atlanma-
ması ve akşam yemeklerinin hafif yemekler 
olmasına özen gösterilmesi uygun olur. Ara 
öğünlerde düşük kalorili atıştırmalıkları (ya-
rım elma, az yağlı küçük yoğurt gibi) tercih 
ederek gereksiz kalori yüklemekten kurtu-
lun. Günlük tuz tüketiminin 6 gramı (bir çay 
kaşığı) geçmemesi gerekir. Hiç ekstra tuz 
kullanılmasa da tüketilen besinler ile günlük 
tuz gereksiniminin 4’te 3’ü karşılanır. Yeni-
len besinin 100 gramında 1.5 gramdan fazla 
tuz varsa, o besinin tuzlu olduğu göz önün-
de bulundurulmalı.Sıvı tüketimi çok önemli 
olup, özel bir sağlık sorunu yoksa kişinin 
günde 6-8 bardak su içmesi çok yararlıdır. 
Taze sıkılmış ve şeker eklenmemiş meyve 
suyu veya sebze sularını günde 150 ml’den 
fazla tüketilmemesi gerekir.

Egzersiz yapın
Düzenli olarak günlük egzersiz yaparak 
sağlıklı yaşlanma sürecinde önemli bir adım 
atmışsınızdır. Tek bir egzersiz türü yerine 

dayanıklılık, kuvvet, esneklik ve denge eg-
zersizlerini içeren bir program yapmanız, 
sağlıklı bir bedene sahip olmak için önemli. 
Buna göre yürüyüş, yüzme, ip atlama, dans, 
trambolinde zıplama, bisiklet sürme, tek 
ayak üstünde durma, ağırlık kaldırma, to-
puk üstünde yürüme, yoga, bahçe işleri ile 
uğraşma gibi aktivitelerden birkaçını günlük 
yaşantınıza ekleyerek eğlenceli bir egzersiz 
programı yapabilirsiniz. 

Sigara ve tütün ürünlerini kullanmayın
Sigara ve tütün kullanımı zararlı alışkan-
lıklardır. Kalp ve damar hastalıkları, kronik 
obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), kanser 
gelişiminde, sorumlu faktörlerden bir tanesi 
de sigara ve tütün kullanımı olduğu unutul-
mamalı.  Bu kötü alışkanlıklardan ne kadar 
erken kurtulunursa, o kadar iyidir.  

Güneşe uzun sure maruz kalmaktan sakının 
Günün saat 10.00 ile 16.00 arasındaki za-
man diliminde direkt güneş ışığında güneş-
lenmekten sakının. Sürekli güneşe maruz 
kalan yüz ve ellerinize koruyucu krem sürün. 
Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için 
en az 15 faktör güneş koruyucu özelliği olan 
kremleri kullanın. İnsan vücudunda üretilen 
tek vitamin olan D vitamini üretimini sağla-
mak için genellikle günde 15 dakikalık süre 
ile kol ve bacakların güneşte tutulması ya-
rarlıdır. 

Stresle başa çıkmayı öğrenin 
Günlük yaşantımızda yoğun olarak maruz 
kaldığımız stresli durumlar ile başa çıka-
bilmek için birkaç yöntem uygulanabilir. 
Birincisi, bakış açısını değiştirmektir. Stres 
yaratan durumun aslında çoğu zaman sizi 
hayat boyu etkilemeyeceğini göz önünde 
bulundurun. İkincisi, sizin desteğinize ge-
reksinim olan kişilere yardım ederek kendi 
sorunlarınızı daha kolay aşabilirsiniz. Ayrıca 
yaşadığınız mutlu olayları, olumlu insanları 
not ederek, hatırlayarak stresi gözünüzde 
küçültebilirsiniz. Son olarak, nefes alıştırma-
ları yapabilirsiniz. Dakikada aldığınız nefes 
sayısını sayıp, bir sonraki dakika içinde nefes 
sayınızı yarıya indirerek rahatlayabilirsiniz. 

İyi uyuyun
Her gün 7-8 saat uyumaya özen gösterin. 
Uyumadan önce ılık bir banyo almanız, 

karanlık bir ortamda uyumanız rahat uyku 
uyumanıza yardımcı olacaktır. Uyumadan 
önce ağır egzersiz yapmak, televizyon veya 
bilgisayar karşısında uyumaya çalışmak uy-
kunun kalitesini düşürecektir.

Sosyal ilişkilerinizi güçlendirin 
Sağlıklı yaşam sadece diyet ve fiziksel akti-
vite ile sağlanamaz. Diğer insanlar ile olan 
bağlantılarınız, sosyal iletişim ağınız da sağ-
lıklı bir yaşam sürmenize katkıda bulunur. 
Aile bağlarını kuvvetlendirmek, komşu ve iş 
arkadaşlarınız ile zaman geçirmek kendini-
zi daha iyi hissetmenizi sağlar. Günümüzde 
sanal iletişim daha yoğun kullanılsa da yüz 
yüze iletişim kurarak duygu dünyanızı zen-
ginleştirebilirsiniz.

Düzenli olarak kontrollerinizi yaptırın
Diyabet, hipertansiyon, romatizmal hasta-
lıklar, kalp hastalığı, böbrek hastalığı gibi 
kronik hastalıkları olan kimselerin doktor-
ları ile iletişim halinde olarak kontrollerini 
aksatmamaları önemli. Herhangi bir sorunu 
olmasa da herkesin haftada bir kez göz ve 
elleri ile kendi vücudunu, cildini kontrol et-
mesi, cilt değişikliklerinin, cilt altındaki ufak 
yumru ve bezelerin erken dönemde fark 
edilmesini sağlayabilir. 
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Dr. Gülçin Polat
Gastroenteroloji Uzmanı

ÜLSER TEDAVİSİ KULAKTAN DOLMA BİLGİLERLE YAPILMAMALI
Toplumun yaklaşık %10’unun, hayat boyunca herhangi bir dönemde pep-
tik ülser (mide iç zarında ya da bağırsakta oluşan yara) hastalığı geçirdiği 
tahmin ediliyor. Ülserin bazen hiçbir belirti vermeden kanama ve delinme 
gibi durumlara neden olabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Gastro-
enteroloji Uzmanı Dr. Gülçin Polat, “Ülser tedavisi için önerilen bazı kulaktan 
dolma bilgilerle hareket etmek fayda yerine zarar verebilir. Özellikle sonba-
har ve bahar aylarında sıklığı artan ülser belirtileri fark edilir edilmez bir sağlık 
kuruluşuna başvurulmalı” dedi.

Peptik ülser (mide iç zarında ya da bağır-
sakta oluşan yara), günümüzde ilaçlarla 
ve alınacak bazı önlemlerle tamamen iyi-
leştirilebilen bir hastalıktır. Peptik ülserin 
erkeklerde daha fazla görüldüğünü söyle-
yen Anadolu Sağlık Merkezi Gastroentero-
loji Uzmanı Dr. Gülçin Polat, “Bu konudaki 
oranlar erkeklerde %11-14, kadınlarda ise 
%8-11 civarındayken, genel olarak yaş iler-
ledikçe peptik ülser görülme sıklığı da artı-
yor” açıklamasında bulundu.

Uzun süre aç kalmak ülser sebebi
Ülserin ortaya çıkmasını kolaylaştıran bazı 
faktörler arasında dengesiz ve sağlıksız bes-
lenme düzeni, aşırı tuz tüketimi, besinleri az 
çiğnemek, uzun süre aç kalmak, uykusuzluk, 
yorgunluk ve stresin olduğunu vurgulayan 
Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Gülçin Polat, 
“Ülserin en sık görülen bulgusu, karnın üst 
kısmında göğüs kemiğinin alt ucu ile göbek 
arasında genellikle avuç içiyle ifade edilen 
bir bölgede hissedilen künt bir ağrıdır. Ağrı, 
ezilme, kazınma ve yanma şeklinde olabilir, 
hatta geceleri uykudan bile uyandırabilir. 
Aç kalma sonrasında başlayabilir. Mide ül-
seri olan hastalarda ağrı yemek sonrasında 
artma gösterebilir. Şişkinlik, gaz yakınması 
daha belirgindir. Ayrıca iştahsızlık, bulan-
tı, şişkinlik ve sık acıkma da ülser belirtileri 
arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.

Günümüzde ülser tedavisi başarılı bir şekil-
de yapılabiliyor
Ülser benzeri mide yakınmalarıyla doktora 
başvuran hastalarda kullanılacak tanı yön-
teminin, ülserin direkt olarak görülerek teş-
his edilmesine ve gerektiğinde doku örneği 
alınmasına imkân veren endoskopi oldu-
ğunu belirten Gastroenteroloji Uzmanı Dr. 
Gülçin Polat, “Ülser tanısı konulan hastada 

tedavide ilk basamak mide asidinin azaltıl-
ması olur. Asit salgılanması baskılandığında 
hastalığa yol açan, asit ortamda aktif hale 
gelebilen bir enzim olan pepsin de inaktif 
edilmiş olur. Günümüzde mide asit salgısını 
güçlü bir şekilde baskılayan ilaçlar sayesin-
de ülser tedavisinin çok başarılı bir şekilde 
yapılabiliyor. Cerrahi tedaviye ise ancak ka-
nama, delinme, penetrasyon gibi kompli-
kasyonlar geliştiğinde başvurulur” dedi.

Sağlık efsanelerine kulak asılmamalı 
Peptik ülser hastalığının günümüzde ilaç-
larla ve alınacak bazı önlemlerle tamamen 
iyileştirilebilen bir hastalık olduğunun al-
tını çizen Dr. Gülçin Polat, “Ülser tedavisi 
için önerilen bazı kulaktan dolma bilgilerle 
hareket etmek fayda yerine zarar verebilir. 
Örneğin mide yanmasını önlemek için içilen 
süt bile ülser rahatsızlığını ileri seviyelere 
götürebilir. Zeytin çekirdeğinin yutulması, 

patates suyunun içilmesi, şeker kamışı ve 
papatyayı kaynatıp içmek gibi bazı öneri-
lerin bugün ülser yakınması olan hastalara 
yapıldığını ve hastalarımız tarafından uygu-
landığını biliyoruz. Bu tür yaklaşımlar doğru 
ve bilimsel değil” diyerek peptik ülserin an-
cak hastanın alacağı, sağlığını tehdit etme-
yecek bazı önlemler ve uzman hekimin öne-
receği tedaviyle yok edilebileceğini belirtti.

Ülserden korunmak için 7 öneri:
•Sağlıklı ve düzenli bir beslenme programı 
uygulayın.
•Kahvaltı etmeyi ve öğünlerinizi ihmal et-
meyin.
•Çay ve kahveyi sınırlayın.
•Uzun süre aç kalmayın.
•Yeterli sıvı alın.
•Küçük porsiyonlar tüketin.
•Tatlı olarak sütlü tatlıları, taze meyveleri 
tercih edin.
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Bu ay aile içi aktiviteler için uygun olma-
sına rağmen, arkadaşlarınız konusunda 
fazla iyimser davranabilirsiniz. Canını-
zın sıkılmasına neden olacak olaylardan 
uzak kalmaya çalışın. Arkadaş çevreniz-
de size ilgisi olan bir kişi dikkatinizi çe-
kebilir. Dostlukların aşka dönüşmemesi, 
sizin tavırlarınız karşısında şekil alacaktır. 
İlişkilerinize zaman tanıyın ve fevri ha-
reket etmeyin. Düşüncelerinizi saklama 
gereği duyabilir ve ulu orta konuşmak-
tan çekinebilirsiniz. Yaptığınız işlerin 
sorgulanmasından hoşlanmıyorsunuz. 
Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi ger-
çekleştireceksiniz. Dengeli ve duygusal 
yapınızı tartışmalarla bozmak istemiyor-
sunuz.

Girdiğiniz ortamlarda kendinizden emin 
tavırlarınız ve etkileyici cümlelerinizde 
arkanızda bir hayranlık ordusu bıraka-
caksınız. Hem cinsleriniz tarafından kıs-
kançlıkla izleneceğiniz için, bazılarına 
karşı dikkatli olmalısınız. Dostunuzu ve 
düşmanınızı iyi ayırt etmelisiniz. Girece-
ğiniz ortamlarda farklı bir konu ile ilgili 
fikirlerinizi söylemelerini isteyebilirler. 
Aykırı davranmak yerine, olaylara göre-
celikle bakmalısınız. Taraf tutmak size 
çevre kaybettirebilir. Özgürce konuşmak 
her zaman olumlu sonuç vermiyor. Ya-
şam şartlarınızla ilgili değişimler canını-
zı sıkabilir. Dikkatli olmalısınız. Kendiniz 
kadar çevrenizi düşünmeniz çok güzel, 
fakat zaman zaman aşırıya kaçabilirler. 

Duygusal enerjinizin gücünü sosyal iliş-
kilerinize rahatça yansıtacaksınız. Man-
tığınız ve duygularınız arasında denge 
kurmaya çalışırken, kendinizi baskı al-
tında hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde 
yaşadığınız çelişkiler sizi zor durumda 
bırakacaktır. Düşüncelerinizi açıklarken, 
karamsar davranmayı bırakın ve her za-
manki akılcı bir yaklaşımı seçin. Gelenek-
sel yapınızı kararlı bir şekilde muhafaza 
ederek, işinizin gerektirdiği tüm enerjiyi 
ortaya koyacaksınız. Mesleki konularda 
istekleriniz gecikecektir. Birçok işi bir 
arada yapmayı arzulamanıza rağmen çift 
fikirli yapınızdan dolayı bocalayabilirsi-
niz. Bu yüzden iyi gözlem yapmalısınız.

Duygusal yönleriniz daha da arttırırken, 
sizi şüpheci ve temkinli yapıyor. Kendi-
nizi esir ettiğiniz kaoslardan urtulmanın 
bir yolunu bulmalısınız. Düşünceleriniz o 
kadar fazla derin ki, sizi anlamak için kar-
şı tarafın üstün bir çaba sarf etmesi gere-
kiyor. Fazla alıngan olduğunuz bir hafta 
yaşayacaksınız. Romantik olmaktan bir 
türlü vazgeçemediğiniz bir gerçek. Hayal 
kırıklığı size göre değil fakat çevrenizde-
ki kişilerin üzerinizde baskısı sizi üzebilir. 
Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirle-
rinden yaralanabilirsiniz. Destek gördü-
ğünüz zaman kendinize
olan güveniniz daha da artıyor. Kişisel 
olaylarınızı ailenizle bütünleşerek yaşa-
mak isteyeceksiniz.

Bazı olayları yeniden yapılandırmak iste-
seniz de, şimdilik beklemeyi yeğlemelisi-
niz. Aynı fikirleri paylaştığınız kişilerle, or-
tak projeler sergilemeyi amaçlıyorsunuz. 
Yaşamınızın en hareketli ve hızlı günlerini 
yaşayacağınızı bilmelisiniz. Girdiğiniz top-
luluklarda ön planda olmanın zevkini ya-
şayacaksınız. İş yerinizdeki arkadaşlarınız-
la aranızda bazı problemler olabilir, fakat, 
bunu önemsemeyin. Siz pratik davranışla-
rın sonuçlarını hesaplarken, onlar işin bir 
başka boyutunda olacaklar. Uzun süredir 
almayı düşündüğünüz bir eşya konusun-
da aceleci davranmayın. Maddi sıkıntılar 
sizi üzülebilir. Bu yüzden bu dönemlerde 
oldukça temkinli davranmanız gerek.

Hayal kırıklıklarına karşı tedbirli olmalısı-
nız. Yakın arkadaşlarınızın  kişisel çıkarları 
yüzünden zarar görebilirsiniz. Sosyal ak-
tiviteleri seviyor, olsanız da, kalabalıklar 
içinde kendinizi yalnız hissediyorsunuz.  
Olayların duygusal yönleri canınızı sıka-
bilir fakat karşınızdaki kişilere gereken 
desteği veriyorsunuz. Yardım etmeyi ve 
akıl vermeyi seviyorsunuz. Biraz da ken-
dinize zaman ayırın. Performans gerekti-
ren konularda daha dikkatli davranmanız 
gerekebilir. Yaşam gücünüzün yüksek 
olduğu bir aydasınız. Birlikte çalıştığınız 
kişilerle, duygusal çelişkiler yaşamanız 
mümkün. Sizin olaylara bakış açınız onla-
ra göre uçuk ve imkansız gibi görülebilir.
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Risklere karşı dayanılmaz bir şekilde 
arzu duyacaksınız. Beraberliklerinizde, 
ani gelişen kıskançlıklar nedeniyle zor 
anlar yaşarken, kendinizi kısıtlanmış his-
sedebilirsiniz. İçinizdeki sevinç bir anda 
tavan yapacak ve önleyemediğiniz bir 
yenilenme duygusu içinde olacaksınız 
Eğlenceyle aranızın iyi olduğu bir dö-
nem fakat siz; çalışma yaşantınızdaki-
yoğun temponuzu eğlenirken de aşırıya 
kaçarak gösterebilirsiniz. Uzak yollardan 
gelecek sürpriz haberler  karşısında ke-
yifli bir dönem yaşayabilirsiniz. Bekle-
diğiniz haber için kolları sıvamalısınız. 
İnce detaylar üzerinde durduğunuz için, 
sizi çevrenizin anlaması zorlaşacaktır.

. Dedikodulardan uzak kalın. Sportif fa-
aliyetlere önem verin. Bu şekilde üzeri-
nizde biriken elektriksel enerjiyi deşarj 
edebilirsiniz. Bir çok konu karmaşık bir 
şekilde karşınıza çıkabilir. Siz derin dü-
şüncelerin insanı olmanıza rağmen, faz-
la sorumluluk aldığınız zaman, aniden 
her şeye sinirlenebiliyorsunuz. Güçlü 
kişiliğiniz; bir çok sorunu  ve olayları da 
beraberinde getiriyor. Siz farklı konuları 
bir arada kombine edebilen bir yapıya 
sahipsiniz. Eski evinizi yeniden restore 
etmek için tam zamanı. Beklediğiniz ve 
tarzınıza uygun bir ev ve yaşam alanı 
olacak ve  siz bu fırsatlardan memnun 
kalacaksınız.

Maddi ve manevi olarak iyi bir ay geçi-
receksiniz. Yaşamınızda oluşan aksilikler 
karşısında huzursuz olmanız için neden 
yok.. İdeallerinizi destekleyecek arkadaş 
gurubuyla çalıştığınız zaman çok daha 
başarılı oluyorsunuz. Kariyerinizle ilgi-
li yeni değişimlere ihtiyacınız olduğunu 
biliyor ve üstlerinize kendinizle ilgili bazı 
konuları getirmek istiyorsunuz. Çevrede 
olup biten olaylara karşı, sezgi dolu tep-
kiler veriyorsunuz. Gizli, keskin ve yoğun 
planlar yapıyorsunuz. Ayağınıza gelen 
şansı kullanma konusunda tereddütler 
yaşamak yerine, önce girişimciliğinizi ön 
plana çıkarmalısınız.

Çevrenize örnek oluyorsunuz. Katılaca-
ğınız grup yemeklerinde kontrolü elden 
bırakmayın. Özel olduğunuzu hissetti-
ğiniz zaman, yaşama bakış açınız daha 
da anlamlı oluyor. Bilinçaltınız oldukça 
yoğun. Bir çok düşünceyi aynı anda ba-
rındırmak, herkesin yapabileceği bir iş 
değil. Zincirleme hatalar yapmak istemi-
yorsanız, herkese söz vermeyin ve planlı 
bir şekilde davranmayı öğrenmelisiniz. 
Olaylara sakin bakmalısınız. Asla teslimi-
yetçi değilsiniz. İşinizle ilgili ideallerinize 
ulaşmak istiyorsanız, arkadaşlarınızın fi-
kirlerini çok detaylı incelemelisiniz. Çev-
renizi dinlemek size çok şey kazandıra-
cak.

Güvensizlik duygusu içinde olabilirsiniz. 
Durum değerlendirmesi yaparken, kendi 
mantığınızı savunan ve olaylara farklı bir 
felsefeyle yaklaşan bir yapınız var. Bulun-
duğunuz grupları, etkileyici konuşmala-
rınızla ikna edeceksiniz. Uğraş verdiğiniz 
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 367.915 1 ANKAmall AVM 535.690 1 TerraCity AVM 336.233
2 City's Nişantaşı AVM 338.068 2 Forum Ankara Outlet 140.305 2 Mavibahçe AVM 327.103
3 Kanyon AVM 249.356 3 ACity Outlet 100.781 3 Espark AVM 130.172
4 İstanbul Cevahir AVM 247.981 4 Cepa AVM 73.651 4 Kulesite AVM 122.535
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 206.856 5 Kentpark AVM 69.774 5 Park Afyon AVM 122.173
6 İsfanbul AVM 201.409 6 Gordion AVM 67.826 6 Forum Kayseri AVM 114.136
7 Emaar Square Mall 155.548 7 Next Level AVM 57.982 7 Forum Mersin AVM 112.462
8 Marmara Park AVM 140.652 8 Atlantis AVM 49.648 8 Forum Gaziantep AVM 112.294
9 Trump AVM 134.965 9 Taurus AVM 47.130 9 Gebze Center 110.388

10 Brandium AVYM 109.654 10 Nata Vega Outlet 42.129 10 Forum Bornova AVM 107.020
11 İstinyePark AVM 108.601 11 One Tower AVM 40.024 11 MarkAntalya AVM 97.965
12 Maltepe Park AVM 104.640 12 Antares AVM 38.914 12 Forum Trabzon AVM 95.992
13 Mall of İstanbul 101.144 13 Podium Ankara AVM 37.749 13 Özdilek Bursa AVM 92.728
14 Buyaka AVM 98.069 14 Arcadium AVM 33.473 14 Antalya Migros AVM 90.021
15 Palladium AVM 96.534 15 Anatolium Ankara AVM 33.158 15 ÖzdilekPark Antalya AVM 86.629
16 Torium AVM 96.117 16 Kızılay AVM 29.061 16 Point Bornova AVM 83.124
17 Zorlu Center 95.633 17 Panora AVYM 27.111 17 MalatyaPark AVM 77.875
18 Viaport Asia Outlet 92.794 18 365 AVM 23.798 18 Outlet Center İzmit 70.433
19 Aqua Florya AVM 90.354 19 Tepe Prime Avenue 20.021 19 Deepo Outlet Center 60.642
20 Capacity AVM 89.789 20 Armada AVM 17.105 20 Konya Kent Plaza AVYM 59.955

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 61.323 1 ANKAmall AVM 12.510 1 TerraCity AVM 9.018
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 60.030 2 Antares AVYM 8.628 2 Sera Kütahya AVM 6.378
3 Akyaka Park 59.990 3 Tepe Prime Avenue 4.905 3 HighWay Outlet AVM 6.275
4 Kanyon AVM 51.029 4 Kentpark AVM 4.660 4 Kayseri Park AVYM 5.473
5 Emaar Square Mall 20.491 5 Nata Vega Outlet 4.474 5 MalatyaPark AVM 5.108
6 Trump AVM 15.557 6 Cepa AVM 3.589 6 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.832
7 Capitol AVM 15.395 7 Armada AVM 3.347 7 Gebze Center 4.487
8 Buyaka AVM 13.680 8 Atlantis AVM 3.154 8 Deepo Outlet Center 3.849
9 Viaport Asia Outlet 12.650 9 Gordion AVM 2.712 9 Korupark AVM 3.562

10 İstinyePark AVM 10.340 10 Panora AVYM 2.613 10 Espark AVM 3.362
11 Astoria AVM 8.180 11 ACity Outlet 2.261 11 17 Burda AVM 3.106
12 Zorlu Center 7.851 12 Taurus AVM 2.204 12 Bursa Kent Meydanı AVM 3.042
13 Akasya AVM 7.659 13 Arcadium AVM 1.894 13 Antalya Migros AVM 2.922
14 Marmara Forum AVM 5.870 14 Next Level AVM 1.843 14 Forum Mersin AVM 2.910
15 Sapphire Çarşı 5.778 15 365 AVM 1.757 15 Palladium Antakya AVM 2.311
16 ArenaPark AVYM 5.605 16 Bilkent Center AVM 1.708 16 Outlet Center İzmit 2.293
17 İsfanbul AVM 5.513 17 Forum Ankara Outlet 1.635 17 Forum Gaziantep AVM 2.148
18 Palladium AVM 5.289 18 Anatolium Ankara AVM 1.296 18 Forum Bornova AVM 2.139
19 Galleria Ataköy AVM 4.908 19 Podium Ankara AVM 1.239 19 Zafer Plaza AVM 2.095
20 Watergarden İstanbul 4.711 20 Gimart Outlet 1.080 20 Agora İzmir AVM 2.072

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 63.265 1 ANKAmall AVM 112.808 1 TerraCity AVM 67.492
2 City's Nişantaşı AVM 62.798 2 Antares AVYM 31.428 2 Mavibahçe AVM 60.709
3 Zorlu Center 56.847 3 Gordion AVM 24.284 3 Agora AVM 35.808
4 İstinyePark AVM 41.991 4 Nata Vega Outlet 23.971 4 Kulesite AVM 32.661
5 Akyaka Park AVM 38.266 5 Cepa AVM 22.359 5 Park Afyon AVM 32.533
6 İsfanbul AVM 34.758 6 Armada AVM 19.464 6 M1 Adana AVM 32.102
7 Watergarden İstanbul 34.310 7 Kentpark AVM 18.587 7 Optimum - İzmir 30.665
8 Marmara Park AVM 33.793 8 ACity Outlet 18.020 8 Point Bornova AVM 30.085
9 Mall of İstanbul 32.799 9 Podium Ankara AVM 17.323 9 Agora Antalya AVM 28.871

10 Kanyon AVM 31.524 10 Panora AVYM 16.590 10 41 Burda AVM 28.100
11 Hilltown AVM 31.128 11 Atlantis AVM 15.649 11 Forum Bornova AVM 27.272
12 Meydan İstanbul AVM 29.797 12 Metromall AVM 15.192 12 Agora Adapazarı AVM 26.352
13 Maltepe Park AVM 27.636 13 Bilkent Center AVM 13.003 13 Westpark Outlet AVM 25.979
14 Viaport Asia Outlet 24.462 14 Forum Ankara Outlet 11.423 14 Antalya Migros AVM 22.497
15 Trump AVM 23.333 15 Atakule AVM 11.047 15 Mall of Antalya AVM 20.853
16 Vadi İstanbul AVM 22.962 16 Arcadium AVM 10.970 16 17 Burda AVM 19.525
17 Forum İstanbul AVYM 22.725 17 Taurus AVM 9.544 17 39 Burda AVM 17.714
18 Buyaka AVM 17.987 18 Next Level AVM 9.269 18 Endülüs Park 17.276
19 Kale Outlet Center 17.801 19 One Tower AVM 8.888 19 Forum Mersin AVM 17.003
20 212 İstanbul Power Outlet 17.743 20 Gimart Outlet 6.374 20 Korupark AVM 16.837
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12 Meydan İstanbul AVM 29.797 12 Metromall AVM 15.192 12 Agora Adapazarı AVM 26.352
13 Maltepe Park AVM 27.636 13 Bilkent Center AVM 13.003 13 Westpark Outlet AVM 25.979
14 Viaport Asia Outlet 24.462 14 Forum Ankara Outlet 11.423 14 Antalya Migros AVM 22.497
15 Trump AVM 23.333 15 Atakule AVM 11.047 15 Mall of Antalya AVM 20.853
16 Vadi İstanbul AVM 22.962 16 Arcadium AVM 10.970 16 17 Burda AVM 19.525
17 Forum İstanbul AVYM 22.725 17 Taurus AVM 9.544 17 39 Burda AVM 17.714
18 Buyaka AVM 17.987 18 Next Level AVM 9.269 18 Endülüs Park 17.276
19 Kale Outlet Center 17.801 19 One Tower AVM 8.888 19 Forum Mersin AVM 17.003
20 212 İstanbul Power Outlet 17.743 20 Gimart Outlet 6.374 20 Korupark AVM 16.837
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 367.915 1 ANKAmall AVM 535.690 1 TerraCity AVM 336.233
2 City's Nişantaşı AVM 338.068 2 Forum Ankara Outlet 140.305 2 Mavibahçe AVM 327.103
3 Kanyon AVM 249.356 3 ACity Outlet 100.781 3 Espark AVM 130.172
4 İstanbul Cevahir AVM 247.981 4 Cepa AVM 73.651 4 Kulesite AVM 122.535
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 206.856 5 Kentpark AVM 69.774 5 Park Afyon AVM 122.173
6 İsfanbul AVM 201.409 6 Gordion AVM 67.826 6 Forum Kayseri AVM 114.136
7 Emaar Square Mall 155.548 7 Next Level AVM 57.982 7 Forum Mersin AVM 112.462
8 Marmara Park AVM 140.652 8 Atlantis AVM 49.648 8 Forum Gaziantep AVM 112.294
9 Trump AVM 134.965 9 Taurus AVM 47.130 9 Gebze Center 110.388

10 Brandium AVYM 109.654 10 Nata Vega Outlet 42.129 10 Forum Bornova AVM 107.020
11 İstinyePark AVM 108.601 11 One Tower AVM 40.024 11 MarkAntalya AVM 97.965
12 Maltepe Park AVM 104.640 12 Antares AVM 38.914 12 Forum Trabzon AVM 95.992
13 Mall of İstanbul 101.144 13 Podium Ankara AVM 37.749 13 Özdilek Bursa AVM 92.728
14 Buyaka AVM 98.069 14 Arcadium AVM 33.473 14 Antalya Migros AVM 90.021
15 Palladium AVM 96.534 15 Anatolium Ankara AVM 33.158 15 ÖzdilekPark Antalya AVM 86.629
16 Torium AVM 96.117 16 Kızılay AVM 29.061 16 Point Bornova AVM 83.124
17 Zorlu Center 95.633 17 Panora AVYM 27.111 17 MalatyaPark AVM 77.875
18 Viaport Asia Outlet 92.794 18 365 AVM 23.798 18 Outlet Center İzmit 70.433
19 Aqua Florya AVM 90.354 19 Tepe Prime Avenue 20.021 19 Deepo Outlet Center 60.642
20 Capacity AVM 89.789 20 Armada AVM 17.105 20 Konya Kent Plaza AVYM 59.955

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 61.323 1 ANKAmall AVM 12.510 1 TerraCity AVM 9.018
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4 Kanyon AVM 51.029 4 Kentpark AVM 4.660 4 Kayseri Park AVYM 5.473
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11 Astoria AVM 8.180 11 ACity Outlet 2.261 11 17 Burda AVM 3.106
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13 Akasya AVM 7.659 13 Arcadium AVM 1.894 13 Antalya Migros AVM 2.922
14 Marmara Forum AVM 5.870 14 Next Level AVM 1.843 14 Forum Mersin AVM 2.910
15 Sapphire Çarşı 5.778 15 365 AVM 1.757 15 Palladium Antakya AVM 2.311
16 ArenaPark AVYM 5.605 16 Bilkent Center AVM 1.708 16 Outlet Center İzmit 2.293
17 İsfanbul AVM 5.513 17 Forum Ankara Outlet 1.635 17 Forum Gaziantep AVM 2.148
18 Palladium AVM 5.289 18 Anatolium Ankara AVM 1.296 18 Forum Bornova AVM 2.139
19 Galleria Ataköy AVM 4.908 19 Podium Ankara AVM 1.239 19 Zafer Plaza AVM 2.095
20 Watergarden İstanbul 4.711 20 Gimart Outlet 1.080 20 Agora İzmir AVM 2.072

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
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Sevgili İlhan Şeşen, iki yılda tamamladı-
ğınız “Hediyem” albümünüzde yer ala-
cak olan isimlere nasıl karar verdiniz?

Albümün editörlüğünü üstelenen Median 
Müzik, yapım şirketim Sony Music ve or-
tağım Erman Aksoylu’yla beraber isimlere 
karar verdik.

Albümün çıkış ve ilk klip parçası Yalın’ın 
seslendirdiği “Sensiz Olmaz”a geldi...
İkinci klip hangi şarkıya gelecek?

ikinci video klibi, dijital müzik mecralarında 
oldukça fazla dinlenen Dilhan Şeşen – “Sı-
caklardandır” parçasına önümüzdeki gün-
lerde çekeceğiz.

”Hediyem” albümünde “keşke bu şarkıyı 
onunla beraber seslendirseydim” dedi-
ğiniz biri ya da bir şarkı oldu mu?

Keşkelerimi eğer bir aksilik çıkmazsa “Hedi-
yem 2” albümüne saklıyorum.

Sizin sırada ki projeniz ne olacak?

Şu an için konser takvimimiz çok yoğun. 
Sıradaki projeyi yeni yıla girdikten sonra 
belirleyeceğiz.

İlhan Şeşen’in bir günü nasıl geçer?

İstanbul-Bodrum arasında geçen bir hayat 
sürecim var. Sakinliği çok severim. Sabah 
uyanır kahvaltımı yapar, yürüyüşe çıkarım. 
Saatlerce yürümeyi çok severim. O esnada 
dışarda halletmem gereken işlerimi bitirip, 
dostlarımın yanına kahve içmeye giderim. 

Alışveriş merkezlerine gidiyor musun? 
Gidiyorsanız en çok tercih ettiğin avm 
hangisi?

Kalabalığı çok seven biri değilim. Alışveriş 
yapacağım zaman alışveriş merkezine gi-
der, işlerimi bitirir ve çıkarım. Bodrum’da 
yaşamayı tercih etmemin sebebi de bu, sü-
kutu orda yaşıyorum.

İLHAN ŞEŞEN
İşlerimi bitirir ve çıkarım.
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Kıyafetlerinizde “olmazsa olmaz”ınız var 
mıdır?

Genelde aynı tarz gömlekler ve boğazlı ka-
zaklar tercih ederim. Ama takıda olmazsa 
olmazım yüzüktür, sağ orta parmağımdan 
çıkarmadığım, eşimin hediyesi olan bir yü-
züğüm var.

Giyim tarzını nasıl tanımlarsınız?

Çizgisini ve rahatını bozmayan.

Vazgeçemediğiniz  ya da uğuruna inan-
dığınız bir aksesuarınız var mı?

Uğura inanmam. Aksesuar olarak en çok yü-
zükleri severim.

Kıyafet dolabınızı açtığınızda en çok 
hangi renk ağırlıklı?

Siyah.

Alışveriş yapmayı sever misinizi? Tek 
başınıza mı yoksa yanınızda birisi ile mi 
alışveriş yapmayı tercih edersiniz?

Alışveriş yapmayı çok sevmem. Ancak ih-
tiyacım olduğunda çoğunlukla tek başıma 
çıkarım..

Son olarak sizce AVM'ler (boşluğu dol-
durabilir misiniz?)

Çok fazla. 

TEŞEKKÜRLER
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BMW’NIN YENI AMIRAL GEMISI X7
BMW Group, bugüne kadar ürettiği en büyük ve en lüks SUV modeli BMW X7’yi tanıttı. BMW’nin yeni ami-
ral gemisi olmaya hazırlanan BMW X7, tam bağımsız 6 koltuğu, üst seviye malzeme kalitesi ve teknolojik 
sürüş destek sistemleri ile otomotiv dünyasına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

BMW, bir Spor Aktivite Aracı’nden (SAV) 
beklenen çevik ve çok yönlü sürüş özellikle-
ri ile seçkinlik ve ferahlığı birleştiren en lüks 
modeli BMW X7 üzerindeki sır perdesini 
kaldırdı. BMW’nin en yeni ve bugüne kadar 
ürettiği en büyük modeli olan BMW X7, iç 
mekanında sunduğu etkileyici genişliği, üst 
sınıf tasarımı ve son teknoloji ürünü ekip-
man özellikleri sayesinde lüks segmentte 
yeni bir sayfayı açmaya hazırlanıyor. BMW 
X7'nin markanın portföyüne eklenmesi, 
BMW Group'un lüks segmentteki devam 
eden model atağının önemli bir adımını 
temsil ediyor.

Boyu 5 metrenin üzerinde.

5,151 milimetre uzunluğunda, 2,000 mi-
limetre genişliğinde ve 1,805 milimetre 
yüksekliği ile 3,105 milimetrelik bir dingil 
mesafesine sahip olan BMW X7, BMW X 
model ailesinin yeni lideri olarak öne çıkı-
yor. Keskin çizgiler ve geniş yüzeylerin hâ-
kim olduğu yeni tasarım dili, aracın dikkat 
çekici aurasının temelini oluşturuyor. Ola-
ğanüstü büyük BMW Böbrek Izgara’sıyla 
dikkat çeken ön kısım, otomobilin güçlü ka-
rakterine vurgu yapıyor. BMW X7, LED far-
larla standart olarak gelirken, 600 metreye 
kadar yüksek huzme aralığına sahip olan ve 
farlardaki mavi x-şekilli elemanlarla kolayca 
tanımlanabilen BMW Laserlight da isteğe 
bağlı olarak tercih edilebiliyor.

Üç sıra koltuk ve lüks bir ambiyans.

Yeni BMW X7'de, üç koltuk sırasının (top-
lamda yedi kişi için alan) standart olarak 
dâhil edilmesi, iç mekânın ferahlığı ve çok 
yönlülüğünün altını çiziyor. Üçüncü sıradaki 
iki yolcu kolçaklar, bardaklar ve USB bağlan-
tı noktaları ile birlikte tam boy koltuklarda 
yolculuk yapabiliyor. Orta sıra, bir seçenek 
olarak iki ayrı konfor koltuklarından oluşa-
biliyor. Tüm koltuklar bir düğmeye basılarak 
elektrikli olarak ayarlanabiliyor. Önyükleme 
kapasitesi, gerektiğinde 326 litreden 2.120 
litreye çıkarılabiliyor. Dikkatlice seçilmiş ve 
özenle hazırlanmış malzemeler, lüks hissine 
katkıda bulunuyor. BMW X7, Vernasca deri 
kaplama, dört bölgeli otomatik klima kont-
rolü, üç bölümden oluşan panoramik cam 
tavan ve Welcome Light Carpet ve Dynamic 
Interior Light gibi ortam aydınlatmaları ile 
standart olarak geliyor. Seçenekler listesin-
deki önemli noktalar arasında beş bölgeli 

otomatik klima kontrolü, Özel Esanslı Or-
tam İklimlendirme, Panorama Cam Tavan 
Sky Lounge, Bowers & Wilkins Diamond 
Surround Ses Sistemi ve arka koltuk eğlen-
ce sistemi yer alıyor.

BMW Intelligent Personal Assistant ile 
geliyor.

Design, Pure, Excellence ekipman serileri 
ile birlikte M Sport ve BMW Individual se-
çenekleri de müşterilerin iç ve dış tasarımı 
kişisel tarzlarını yansıtacak şekilde uyarla-
malarını sağlıyor. BMW X7, BMW İşletim 
Sistemi 7.0 (BMW Intelligent Personal Assis-
tant dahil) ile birlikte Cockpit Professional'ı 
standart olarak sunuyor. BMW X7'de yer 
alan BMW Live Cockpit Professional, her biri 
12,3 inç diyagonal ekrana sahip tam dijital 
gösterge kümesi ve Kontrol Ekranı’nı kap-
sıyor. Uzaktan Yazılım Güncelleme ile tercih 
edilebilecek olan BMW Intelligent Personal 
Assistant da dijital bağlantı alanındaki en 
son gelişmeleri sunuyor. “Hey BMW” komu-
tu ile etkinleştirildikten sonra, sürücünün 
aracın işlevlerini kullanmasına yardımcı olan 
dijital yol arkadaşı, otomotiv sektöründeki 
en gelişmiş dijital asistan olarak öne çıkıyor.

Güçlü motor serisi.

BMW X7’de görev yapan motorlar, 8 ile-
ri Steptronic şanzıman, BMW xDrive ve M 
Spor diferansiyel ile ürettikleri gücü yere 
aktarıyor. BMW X7 xDrive40i’de 340 bg güç 
üreten 6 silindirli benzinli bir ünite görev 
yapıyor. Bu motor 100 km’de ortalama 9.0 
litre yakıt tüketiyor. BMW X7 xDrive30d'de 
265 bg güç üreten 3.0 litre hacimli bir dizel 
motor görev alıyor. Bu motor ise 100 km’de 
6.5 litre yakıt tüketiyor. Dizel motorların 

zirvesini ise 400 bg gücündeki X7 M50d 
oluşturuyor. Mükemmel ayarlanmış şasi 
sistemleri konfor, çeviklik ve off-road per-
formansını artırıyor. BMW X7, her iki aksta 
hava yayları dahil olmak üzere; elektronik 
olarak kontrol edilen amortisörleri ile gelen 
Adaptif Süspansiyon sistemine ve standart 
olarak sunulan bir dizi şasi teknolojisine 
sahip. Aracın yüksekliği bir tuşa basarak ih-
tiyaç halinde 80 milimetreye kadar değişti-
rilebiliyor.

Yenilikçi Off-road paketi.

BMW X7’de konfor, çeviklik ve off-road per-
formansını daha da artırmak için bir dizi şasi 
sistemi yer alıyor. Integral Aktif Direksiyon 
ve Aktif takla koruma özellikli Executive Dri-
ve Pro sistemi, daha çevik yol tutuş ve daha 
fazla denge sunuyor. BMW X7 M50d'nin 
dışındaki tüm modeller için bir off-road pa-
keti de tercih edilebiliyor. Bu paket, xSand, 
xGravel, xRocks ve xSnow olmak üzere dört 
sürüş modu arasında seçim yapmak için 
ekstra bir düğme içeriyor. Bu modlar, sürüş 
yüksekliği, xDrive sistemi, gaz tepkisi, şanzı-
man hızı ve DSC girdileri için ideal ayarları 
etkinleştirerek söz konusu yüzey için aracın 
hazırlanmasını sağlıyor.
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