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LEVENT ÇAKIROĞLU
KOÇ HOLDİNG CEO'SU

ESAS ÖNCELİĞİMİZ ASLINDA BİR KÜLTÜREL
DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİRMEK

YENAL GÖKYILDIRIM
KMD BAŞKANI

ÜLKEMİZ, PERAKENDE
İÇİN HALEN BÜYÜK FIRSATLAR

BARINDIRAN BİR YAPIYA SAHİP

ALİ ÇALIŞKAN
KORDSA CEO

İKİNCİ BİR KORDSA YARATMA HEDEFİMİZE
DOĞRU ADIM ADIM İLERLİYORUZ 

SABINA KABUSHEVA
GLAMI TÜRKIYE ÜLKE MÜDÜRÜ

KULLANICILARIMIZA KOLAY VE
RAHAT ALIŞVERİŞ SUNMAK

EN BÜYÜK AMACIMIZ

GÜL GÜRER ALİMGİL
SMG CEO'SU

BİZİ RAKİPLERİMİZDEN AYIRAN EN BÜYÜK
ÖZELLİKLERDEN BİRİ KENDİ MÜZİK

KATALOĞUMUZU OLUŞTURMAMIZDIR

GUCCI SONBAHAR-KIŞ
2019-2020 KOLEKSİYONU

“GÖRÜNÜR VE GÖRÜNMEZİ
AYIRAN MASKE

 
MIPIM GELECEK 30 YILI

KONUŞMAK İÇİN 30’UNCU KEZ
KAPILARINI AÇIYOR

GLOBAL RUN BARCELONA’DA
20 BİN KİŞİ UMUT İÇİN KOŞTU

AYHAN AYTEKİN
BİLKENT CENTER AVM MÜDÜRÜ

ANKARA’NIN İLK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEN
BİLKENT CENTER YENİLENDİ
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Mall&Motto yeni sayımızdan herkese merhaba,

Sektörün önde gelenleri AYD 2019 Alışveriş Ekonomisi Zirvesiyle bu sezon 
konferansları yatırımcılarından, içerik sağlayıcısına, kiracısından, ziyaretçisine 
kadar geniş tuttuğu yelpazesiyle farkındalık yaratıyor. 

Geçtiğimiz yıllara nazaran bir çok konuyu popüler algı yönetimiyle sektöre 
özellikle Cem Yılmaz faktörüyle duyurması başarılı bir fikir.

Bu sayımızda tüm detaylarıyla karşınızdayız,

İyi okumalar

Yasemin Şefik

MErhABA

Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı İşleri Müdürü
Yasemin ŞEFİKGenel Yayın Yönetmeni

Yazı İşleri Müdürü
Yasemin Şefik

Genel Direktör
C.Serhat Türkkan

Genel Koordinatör
Emine Türkkan

Reklam Müdürü
Hande Bayraktar

Editör
Berfu Gürle

Görsel Yönetmen
Meltem Çağlayan

Baskı
Maviay Ofset

Yönetim Merkezi
Akatlar Mah. Zeytinoğlu Cad.
Dünya Palas Apt. No:34/B D:3

Beşiktaş / İSTANBUL

Yayın Türü
Yaygın Süreli Yayın

Aylık Yayınlanır

Web
www.mallandmotto.com

www.fsreklam.com.tr
www.farkindalikstudyosu.com

Telefon
 +90 212 924 32 96
 +90 530 218 49 43

Mail
info@mallandmotto.com
info@fsreklam.com.tr

Facebook / Twitter
/mallandmotto
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Limited Şirketi’ne ait olup iktisap edilemez.
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Esas önceliğimiz aslında bir kültürel 
dönüşüm gerçekleştirmek.

İkinci bir Kordsa yaratma hedefimize doğru 
adım adım ilerliyoruz. 

Ülkemiz, perakende için halen büyük fırsatlar 
barındıran bir yapıya sahip.

Yeni firmalar ile ISS PROSER portföylesi 
genişliyor!

Türkiye’nin en büyük spor kulübü zinciri 
olarak konumumuzu daha da pekiştirdik.

Ankara’nın ilk alışveriş merkezlerinden Bilkent 
Center yenilendi.

Bizi rakiplerimizden ayıran en büyük 
özelliklerden biri kendi müzik kataloğumuzu 
oluşturmamızdır.

Bir şehrin yansımasıdır AVM’ler aslında. Kullanıcılarımıza kolay ve rahat alışveriş 
sunmak en büyük amacımız.
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Bahar UÇANLAR
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Ayhan AYTEKİN
Bilkent Center AVM Müdürü

Gül GÜRER ALİMGİL
SMG CEO’su

Nazlı ÖZDEMİR Sabina KABUSHEVA
GLAMI Türkiye Ülke Müdürü

Levent ÇAKIROĞLU

Ali ÇALIŞKAN
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Sabancı Holding 2018 yılı finansal sonuçla-
rını açıkladı. Buna göre Sabancı Holding’in 
2018 yılı kombine net satışları %34 artışla 
88 Milyar 80 Milyon TL, konsolide net karı 
ise %10 artışla 3 Milyar 830 Milyon TL olarak 
gerçekleşti.

Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, 
2018’de güçlü bir performans ortaya koy-
duklarını belirterek, “Riskleri öngördük. Sa-
bancı Topluluğu olarak 2018’de %34 büyü-
dük”dedi.

Sabancı Holding 2018 yılı finansal sonuç-
larını açıkladı. Sabancı Holding tarafından 
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) ya-
pılan açıklamaya göre, Sabancı Holding’in 
2018 yılı kombine net satışları %34 artışla 
88 Milyar 80 Milyon TL, konsolide net karı 
ise %10 artışla 3 Milyar 830 Milyon TL olarak 
gerçekleşti.

Tedarik zincirini etkin yönettik

Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, 
“2018’de bizi farklı kılan, sağlıklı öngörüler 
ışığında doğru hedefler koymamız ve doğ-
ru zamanlamalarda attığımız etkin adımlar 
oldu. Yıla başlarken nakit yönetimini her za-
manki gibi temel önceliğimiz olarak gördük. 
Kurumsal yönetimin en önemli unsurların-
dan risk yönetimine önem verdik ve bilanço 
risklerimizi minimize ettik. Değer zincirimizi, 
bayi, tedarik ve satınalma süreçlerimizi doğ-
ru yönettik. Dijitalleşmeyi iş modelimizin 
odağına aldık” dedi.

Göçmen şöyle devam etti, “Enerjisa Enerji 
halka arzını beş kat rekor taleple başarıyla 
gerçekleştirdik. Enerjisa Enerji halka arzı ile 
Akbank sendikasyonu ve sermaye artırımı 
2018’de piyasalara liderlik eden, ülkemiz 
ekonomisine moral veren ve yabancı ser-
maye çekmeye yönelik örnek başarılar oldu. 
Bu da Sabancı Topluluğu’na hem yurt içinde 
hem de yurt dışındaki güvenin göstergesi-
dir”.

Ekonomide dengelenmenin başladığını 
ifade eden Mehmet Göçmen, seçim sonra-
sında daha uzun vadeli reformlar beklen-
diklerinin de altını çizdi. Göçmen sözlerini 

şöyle sürdürdü, “Sabancı Topluluğu olarak 
biz tedbirlerimizi aldık; üretim ve yatırıma 
devam ediyoruz. 2019 yılı bütçemizde ihra-
catı ve maliyet disiplinini maksimum düzeye 
getirdik. 2018 yılında nakit akımı yönetimin-
de gösterdiğimiz başarıyı bu yıl da sürdü-
receğiz. Borç-özkaynak dengesini günün 
koşullarına göre yöneteceğiz.

Enerjisa Enerji’de halka arzla ivmelenen yük-
sek performansımızı 2019 yılında da sürdü-
receğiz. Özellikle Enerjisa Üretim’de güçlü 
nakit akımı yaratıyoruz. Şirketi kur riski taşı-
mayan bir yapıya kavuşturduk. Operasyonel 
iyileşmeler ve hızla azalan borçluluk saye-
sinde, Enerjsa Üretim’i de halka arza hazır 
hale getirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Teknoloji ve dijitalleşme ana odağımız ol-
mayı sürdürecek. İşlerimizi teknolojinin 
sağladığı fırsatlarla büyüterek geleceğe ta-
şıyacağız. SabancıDx şirketlerimizin dijital 
dönüşümüne liderlik edecek. Topluluğu-
muzun kültürel transformasyonu da dijital 
dönüşümle eşzamanlı olarak sürecek”.

Sabancı Holding olarak ‘dinamik portföy 
yönetimi’ yaklaşımı çerçevesinde yatırıma 
devam edeceklerini belirten Mehmet Göç-
men, “2019 yılında da üretmeye, yatırıma ve 
işlerimizi teknoloji ile geliştirmeye ve tüm 
paydaşlarımıza değer yaratmaya devam 
edeceğiz” dedi.

İş kollarında başarılı sonuçlar

Mehmet Göçmen, 2018 yılında Sabancı 
Holding’in iş kollarındaki sonuçlarıyla ilgi-
li de şunları kaydetti, ”Akbank, 2018 yılın-
da başta Financial Times grubunun finans 
dergisi the Banker olmak üzere uluslarara-
sı beş ayrı kuruluşun değerlendirmesinde 
'Türkiye'nin En İyi Bankası' seçildi.Akbank’ın 
2018 yılında ekonomiye sunduğu destek 
214 milyarı nakdi olmak üzere toplam 267 
milyar TL seviyesine ulaştı. Bankanın toplam 
mevduatı 209 milyar TL’ye, aktifleri ise 355 
milyar TL’ye çıktı. Bu yıl reel sektöre KOBİ 
kredileri ve kurumsal kredilerle sağlanan 
destek, 226 milyar seviyesinde gerçekleşti. 
Akbank, 1 milyar 427 milyon TL vergi karşılı-
ğı ayırarak 5 milyar 709 milyon TL konsolide 
net kar elde etti.

Banka dışı işlerimizde de oldukça güçlü bir 
performans sergiledik. Banka dışı işlerimizin 
kombine net satışları özellikle enerji, sigor-
ta ve sanayi segmentlerinin katkısıyla %31 
artışla 50 milyar TL seviyesine ulaştı. Banka 
dışı işlerin karlılığı ise bu yüksek büyüme-
nin ötesinde arttı; banka dışı işlerimizde net 
karımız %86 artışla 1 milyar 561 milyon TL 
olarak gerçekleşti. Özellikle enerji ve sigorta 
işlerimiz zorlu piyasa koşullarına rağmen eş 
zamanlı olarak hem yüksek büyüme hem de 
karlılık artışı gerçekleştirmeyi başararak bu 
olumlu sonuçlara katkı sağladılar”.

SABANCI HOLDİNG 
CEO’SU MEHMET 
GÖÇMEN: “2018’DE 
%34 BÜYÜDÜK”
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Dünyada teknoloji, IT ve telekom sektörle-
rinde araştırma ve değerlendirme alanında-
ki lider kuruluşlar arasında yer alan, Türki-
ye’de de yerel ofisi ve analistleri ile faaliyet 
gösteren International Data Corporation 
(IDC) tarafından düzenlenen “IDC Türkiye 
Dijital Dönüşüm Ödülleri”ne Koç Topluluğu 
damgasını vurdu. Bu yıl açıklanan 26 ana 
ödülün 13’ü Koç Topluluğu Şirketleri’nin 
olurken, “Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Lide-
ri” ödülüne ise Koç Holding lâyık görüldü. 
Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, ko-
nuya ilişkin yaptığı açıklamada 2016 yılında 
başlattıkları Dijital Dönüşüm Programı’nın 
stratejik öncelikleri arasında yer aldığını 
vurgularken, “Topluluğumuzda dijital çağa 
uygun bir kültürel dönüşüm gerçekleştirme 
hedefiyle ilerlerken, sektörün önde gelen 
değerli isimlerinden oluşan bir Danışma 
Kurulu’nun değerlendirmesi sonucunda ça-
lışmalarımızın ödüllerle taçlandırılmasından 
gurur duyduk” diye konuştu.

International Data Corporation Türkiye ofisi 
tarafından ilk defa verilen Dijital Dönüşüm 
Ödülleri bu yıl Microsoft Türkiye Ofisi’nde 
dördüncü kez gerçekleşen ‘’IDC Directions 
2019” etkinliğinde sahiplerini buldu. Sektö-
rün önde gelen isimlerinden oluşan 50 kişi-
lik Danışma Kurulu değerlendirmesi ile ödül 
alacak kurum ve projeler belirlenirken, veri-
len 26 ana ödülün 13’üne hayata geçirdik-
leri fark yaratan projeler ile Koç Topluluğu 
Şirketleri lâyık görüldü. Büyük ödül olarak 
gösterilen “Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Li-
deri” ödülünün sahibi ise Koç Holding olur-
ken, ödülü Koç Dijital Dönüşüm Lideri Dr. 
Murad Ardaç aldı.

2016 yılında Koç Topluluğu genelinde 
başlattıkları Dijital Dönüşüm Programı’nın 
stratejik öncelikleri arasında yer aldığına 
dikkat çeken Koç Holding CEO’su Levent 
Çakıroğlu, “Hızla değişen dijital teknolo-
jiler bir yandan fırsatlar getirirken, diğer 
yandan bu değişimi yönetemeyen şirketler 
için ciddi tehdit oluşturuyor. Bugüne kadar 
sağlanan başarı, önümüzdeki dönemde de 

başarıyı garantilemiyor. Bu çerçevede 2016 
yılında Koç Topluluğu’nda Dijital Dönü-
şüm Programı’nı başlattık. Amacımız tek-
nolojinin getirdiği imkânları en iyi şekilde 
değerlendirerek, şirketlerimizin rekabetçi 
gücünü arttırmak, onları daha verimli, hızlı 
ve esnek yapılara dönüştürmek ve gelişmiş 
analitik imkânları kullanarak, veriye dayalı 
karar verme ve iş yapma disiplinini kültü-
rümüzün vazgeçilmez unsuru haline getir-
mek. Dolayısıyla esas önceliğimiz aslında bir 
kültürel dönüşüm gerçekleştirmek! Kültürel 
dönüşüm dediğimiz zaman teknoloji bunun 
boyutlarından sadece biri. İşte bu sebeple, 
konuyu bütünsel bir yaklaşımla; başta insan 
olmak üzere iş modelimiz, organizasyonel 
yapımız ve iş süreçlerimizle ele alıyoruz. Bu 

çalışmaların alanında saygın ve öncü bir 
kurum tarafından, sektörün önde gelen de-
ğerli isimlerinden oluşan bir Danışma Kuru-
lu’nun değerlendirmesi sonucunda ödülle 
taçlandırılmasından gurur duyduk” diye 
konuştu.

IDC Türkiye Ülke Direktörü Nevin Çizmecio-
ğulları, “Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Lideri” 
seçilen Koç Holding’in başarısını şu sözlerle 
kutladı: “Teknoloji ve müşteri deneyimin-
de yenilikçilik bayrağını daima ön sıralar-
da taşıyan Koç Holding’i ve topluluğun 
değerli yöneticilerini, Türk ekonomisinin 
dijitalleşmesine yaptığı katkılar nedeniyle 
IDC Türkiye adına içtenlikle kutlarım. Koç 
Topluluğu’nun ülke genelindeki vizyoner 
ve başarılı yaklaşımının yanı sıra sektörle-
rinde uzman, doğru yetkinliklerde ve küre-
sel düzeyde yarışabilecek nitelikteki değer-
lerinden ülkemiz adına gurur duyuyoruz.
Koç Holding, dijital dönüşüm yolculuğuna 
en erken başlayan kurumlarımız arasında 
yer alıyor. Stratejik öncelik çerçevesinde 
CDO’ları zamanında atamak gibi dijitalleş-
me yolunda birçok ilk’te imzasının olması 
Koç Holding’in ‘Dijital Dönüşüm Lideri” se-
çilmesindeki haklı başarısının birer kanıtıdır. 
IDC Türkiye adına kendilerini tekrar kutlar, 
başarılarının diğer kurumlarımızın yöneti-
cilerine de ilham kaynağı olmasını dilerim.”

DC TÜRKİYE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÖDÜLLERİ’NE KOÇ DAMGASI

ÖDÜLE LÂYIK GÖRÜLEN KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ

DX Leader

1-Koç Holding: Koç Topluluğu Dijital Dönüşüm Programı, Dr. Murad Ardaç
2-Yapı Kredi: Yapı Kredi Mobil, Gülter Bedel
3-Ford Otosan: Ford Otosan Dijital Dönüşüm Programı, Hayriye Karadeniz

Omni Experience Inovator
3-Otokoç Otomotiv: LASTICK (Kış Lastiği Kiralama)

Information Visionary
1-Demir Export: Madencilikte Büyük Veri ve IoT
1-Yapı Kredi: Finansal Dokümanların Analitik İşlenmesi
2-Tofaş: Fiat Yol Arkadaşım
3-Ford Otosan: Sanayide IoT Platformu

Operating Model Master

1-Ford Otosan: Dijital Fabrika
3-Yapı Kredi: YapıKredi WhatsApp

Talent Accelarator
1-Yapı Kredi: YapıKredi API Platformu
2-Setur: İşgücü Optimizasyonu & Performans Yönetimi
3-Ford Otosan: İnsan Kaynakları Analitiği ve Çalışan Bağlılığı
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Başkanlığını Yenal Gökyıldırım’ın devam et-
tireceği KMD’de sektörün önde gelen isim-
leri yeni Yönetim Kurulu’nda yerlerini aldı.

Organize perakende sektörünün önem-
li oyuncularını temsil eden Kategori Ma-
ğazacılığı Derneği (KMD)’nin Genel Kurul 
toplantısı 13 Şubat Çarşamba günü yapıldı. 
Sektörün öncü isimleri yeni dönem Yönetim 
Kurulu’nda yerlerini alırken, Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevini MediaMarkt Türkiye İcra 
Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım’ın devam 
ettirmesine karar verildi. 

Verimlilik en ön plana çıkacak

KMD’nin 2019 plan ve programlarının da 
görüşüldüğü Genel Kurul toplantısında, 
verimliliğe vurgu yapan Yenal Gökyıldırım, 
“Ülkemiz, perakende için halen büyük fır-
satlar barındıran bir yapıya sahip. 2019’da 
verimliliğe her zamankinden daha fazla 
önem verip sektörümüzü, şirketlerimizi 
güçlendirmeye; müşteri ve iş ortaklarımıza 
fayda yaratmaya devam edeceğiz. Ve tabii 
ki aynı zamanda da geleceğe yatırıma de-
vam edeceğiz. KMD olarak sahiplendiğimiz 
ana konulardan biri olan “teknolojiye yatı-
rım” 2019’da da odağımızda olacak ve hem 
verimlilik hem de yarattığımız faydalara artı 
değerler katacak.” dedi.

Kanun yapıcılarla yakın temas

Perakende sektörünü ilgilendiren mevzu-
atın son dönemde oldukça ağırlaştığını ve 
operasyonların etkilendiğini belirten Gök-
yıldırım, “Yeni dönemde kanun yapıcıları-
mızla daha yakın temas halinde bulunarak 
hem ülkemizin ve tüketici refahımızın geli-
şimi, hem de sektörümüzün önünü açabile-
cek düzenlemeler için çalışacağız. Hüküme-
timizle ve ilgili Bakanlıklarımızla hali hazırda 
süren yapıcı işbirliklerimiz artarak sürecek.” 
dedi. 

KMD’nin yenilikçi faaliyetlerinin ve etkinlik-
lerinin de hızla süreceğini belirten Gökyıldı-
rım, Sürdürülebilirlik Sempozyumu’nu hazi-
ran, Perakende Teknolojileri Konferansı’nı 
ekim ayında gerçekleştireceklerini söyledi.

KMD YOLA YENAL GÖKYILDIRIM’LA 
DEVAM EDİYOR
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ŞiRiN
OTO YIKAMA

Kordsa, 2018 yılını beklentileri doğrultu-
sunda tamamladı. Uzay ve havacılık en-
düstrisi ile birlikte, gelecek nesil ulaşım 
araçlarına da kompozit malzemeler sağ-
layan Axiom Materials’ı, 181 milyon ABD 
doları şirket değeri üzerinden yaklaşık % 
96’sına kadar hissesini satın almak için söz-
leşme imzaladığını da açıklayarak ikinci bir 
Kordsa yaratma stratejisi doğrultusunda 
önemli bir adım daha attı.

2018 yılını hedeflediği büyüme rakamları 
ile tamamlayan Kordsa, lastik, kompozit 
ve inşaat iş kollarında yaptığı organik ve 
inorganik yatırımlar ve geliştirdiği tekno-
lojilerle, ikinci bir Kordsa yaratma yolun-
da ilerliyor. 2018 yılı cirosunu bir önceki 
yıla göre %58,8 artırarak 3.95 milyar TL'ye 
ulaştırdı. Güçlü sermaye yapısıyla büyüme-
sini sürdüren Kordsa’nın, geçen yıla göre 
FAVÖK'ü %83,1 artarak 621 milyon TL'ye 
ulaştı. Kordsa'nın 2018 yılı net karı ise 
%%59,5 artarak 339 milyon TL oldu.

Güçlendirme teknolojilerindeki lider ko-
numunu stratejik yatırımları ile destek-
leyerek 2018 büyüme hedeflerine ulaş-
tıklarını vurgulayan Kordsa CEO’su Ali 
Çalışkan yıl sonu sonuçlarını değerlendir-
di: “Katma değerli ve yenilikçi güçlendir-
me teknolojilerimizle tüm paydaşlarımıza 
sürdürülebilir değer yaratmaya devam 
ediyoruz. Bu çabalarımız finansal gös-
tergelerimize de olumlu yansıdı. Faaliyet 
alanımız olan 3 iş kolunda da hem yeni 
yatırımlarla büyüdüğümüz hem de ge-
liştirdiğimiz teknolojilerle global pazarda 
olumlu etkimizin olduğu iyi bir yıl tamam-

ladık. Lastik güçlendirme teknolojilerinde 
önceki yıla göre %2,5 büyüyen naylon 6.6 
pazarında %28; %3,5 büyüyen polyester 
pazarında ise %11 pazar payına ulaşarak 
her iki grupta da pazar payımızı artırdık. 
Geçtiğimiz yıl kompozit teknolojilerinde, 
100 milyon ABD doları yatırım ile dün-
yanın önde gelen ticari havacılık sektörü 
markalarının stratejik tedarikçileri arasın-
da yer alan Fabric Development, Textile 
Products ve Advanced Honeycomb Te-
chnologies şirketlerini bünyemize kattık. 
Organik büyümemizi, inorganik büyüme 
ile destekleme stratejimiz doğrultusun-
da, ABD’de yerleşik Axiom Materials’ı 181 
milyon ABD doları şirket değeri üzerin-
den yaklaşık %96’sına kadar hissesini sa-
tın almak için sözleşme imzaladık. Axiom 
Materials, uzay ve havacılık endüstrisinin 
yanı sıra, gelecek nesil ulaşım araçlarına 
da ileri teknoloji kompozit malzemeler 
sağlıyor, yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları ile 
kompozit pazarına yön veriyor. Söz ko-
nusu satın almanın, önümüzdeki aylar 
içerisinde Amerika’da rekabet hukuku 
ve yabancı yatırımlar komitesi tarafından 
verilecek onaylara ilişkin kapanış koşul-
larının gerçekleşmesine bağlı olarak so-
nuçlandırılmasını bekliyoruz.”

Ali Çalışkan, açık inovasyon anlayışı ile 
müşterilere değer yaratan ve sektörü şe-
killendiren yeniliklerle Kordsa’nın global 
liderliğini koruduğunu vurguladı: “Kordsa, 
sektörde en büyük lastik üreticileri tara-
fından stratejik teknoloji ortağı olarak ko-
numlandırılıyor. Alman lastik üreticisi Con-
tinental ile ortak geliştirdiğimiz resorsinol 
ve formaldehit içermeyen çevreci yapış-
tırma teknolojisi ile sektörü dönüştürmeyi 
hedefliyoruz. Sektörde kullanılan 80 yıllık 
formülün yerine geçebilecek bu çevreci 
teknolojiyi ücretsiz lisanslama ile tüm sek-
törün kullanımına açıyoruz.”

Çalışkan sözlerine şöyle devam etti: “Faali-
yet gösterdiğimiz 3 iş kolunda da stratejik 
yatırımlarımız ve geliştirdiğimiz teknoloji-
lerle sürdürülebilir büyümemiz devam edi-
yor. İkinci bir Kordsa yaratma hedefimize 
doğru adım adım ilerliyoruz. Kordsa olarak, 
“Yaşamı Güçlendiriyoruz” misyonumuzla 
hedefimiz daima yaşamdaki mutlu ve özel 
anları korumak ve bu anları çoğaltmak, 
sürdürülebilir kılmak oldu. Bu hedef doğ-
rultusundaki itici gücümüz, ilhamımız ise 
daima yaşamdaki bu eşsiz anlar oldu. 2019 
yılında da ‘yaşamdan ilham alarak, yaşamı 
güçlendirmeye’ devam edeceğiz.”

Kordsa, 
2018’i 3,95 
milyar TL ciro 
ve %58,8 
büyümeyle 
kapattı

Ali Çalışkan
Kordsa CEO’su
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Türkiye'nin en büyük spor kulübü zinciri 
Mars Sportif, İstanbul’daki ağını genişlet-
meye devam ediyor. Zone’un Zorlu Cen-
ter, Göktürk Country Life ve Brandium 
AVM’de bulunan şubeleri, bundan böyle 
MAC adı altında hizmet verecek. 3 yeni 
kulübü ile birlikte Türkiye’deki toplam 
MAC kulüp sayısı 11’e yükselmiş olacak. 
Son 1 yıl içerisinde kulüp sayısını 2’ye 
katlayan MAC’ın büyüyen lokasyon ağı 
sayesinde üyeler, sadece üye oldukları 
değil yakın çevrelerindeki diğer kulüple-
ri de kullanarak sporun keyfini doyasıya 
çıkarabiliyor.

Mars Sportif CEO'su Bahar Uçanlar, konuy-
la ilgili yaptığı açıklamada, “3 yeni kulüple 
birlikte, Türkiye'nin en büyük spor kulübü 
zinciri olarak konumumuzu daha da pe-
kiştirdik. Mars Sportif olarak, 10 yılı aşkın 
süredir MAC ve MACFit markalarımızla, 13 
şehirde 200 binden fazla kişinin salonları-
mızda spor yapmasına yardımcı oluyoruz” 

MARS SPORTIF 3 YENI MAC ILE 
BÜYÜMEYI SÜRDÜRÜYOR

dedi. Uçanlar, “Amacımız; genişleyen kulüp 
ağımızla birlikte Türkiye'de daha fazla insanı 
sporla tanıştırarak, sporun bir yaşam tarzı-
na dönüşmesini sağlamak. 2019 yılında da 
kulüplerimizin kültürünü ve kalitesini farklı 
lokasyonlarda sporseverler ile buluşturma-
ya devam edeceğiz'' diye konuştu.

Mars Sportif bünyesine eklenen yeni salon-
larda üyelerin yaralanabileceği hizmetler 
şöyle:

1) Brandium AVM Hizmetler
- Gym kardiyo alanı
- Grup dersleri- grup stüdyosu
- Pilates, cycling ve boks stüdyosu
- Dinlenme odaları
- Sauna
- Buhar odası
- Hamam, kese odası, soğukluk
- Kapalı havuz
- Kiralık dolaplar
- Farklı terapi çeşitleriyle Nuspa

2) MAC Zorlu Center Hizmetler
- Gym kardiyo alanı
- Grup dersleri
- Pilates, cycling ve boks stüdyosu
- Dinlenme odası
- Sauna
- Buhar odası
- Hamam
- Kapalı havuz
- Kiralık dolaplar
- Farklı terapi çeşitleriyle Nuspa

3) Göktürk Country Life hizmetler
- Gym kardiyo alanı
- Grup dersleri- grup stüdyosu
- Pilates
- Dinlenme odaları
- Sauna
- Buhar odası
- Hamam, kese odası, soğukluk
- Kapalı havuz
- Kiralık dolaplar
- Farklı terapi çeşitleriyle Nuspa

Türkiye’nin 13 ilindeki 90 kulübü ile en geniş spor kulübü 
zinciri olan Mars Sportif, Zone Fitness & Spa kulüplerinde 
MAC olarak hizmet vermeye başlıyor. Zorlu Center, Gök-
türk Country Life ve Brandium AVM’de bulunan salonlar 
bundan sonra MAC kulüpleri olarak sporseverler ile bulu-
şacak.

Bahar Uçanlar
Mars Sportif CEO’su
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Nestlé 
Türkiye’ye 
Yeni CEO
2015 yılından bu yana Nestlé 
Ukrayna ve Moldova CEO’su 
olarak görev yapan Ansgar 
Bornemann, 1 Mart 2019 
itibariyle Nestlé Türkiye CEO’su 
olarak atandı.

Ansgar Bornemann, Nestlé 
Türkiye’nin yönetimini 4 
yıldır bu görevi yürüten ve 
Şubat 2019 sonu itibariyle 
emekliye ayrılacak olan Felix 
Allemann’dan devralacak.

Bornemann, Nestlé ailesine 
2004 yılında Almanya’da Nestlé 
Schöller’in Pazarlama Başkanı 
olarak katıldı. 2012 yılında 
Adriyatik Bölge Dondurma 
Biriminden Sorumlu Genel 
Müdür, 2013 yılında Adriyatik 
Bölge Müdürü, 2015 yılında 
Nestlé Ukrayna ve Moldova 
CEO’su olarak görevlendirildi. 
Nestlé bünyesine katılmadan 
önce hızlı tüketim ürünleri 
(FMCG) sektöründe aralarında 
Almanya, Avusturya, Fransa 
ve Arabistan’ın bulunduğu 
çeşitli ülke ve bölgelerde liderlik 
rollerinde bulundu.

University Saarbrücken’de 
MBA’ını tamamlamış olan 
Bornemann, evli ve 3 çocuk 
babası.

Ansgar Bornemann 
Nestlé Türkiye CEO
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Bünyesinde barındırdığı çok sayıda dev markayla gıda ve içecek 
sektöründe global bir lider olan PepsiCo, Top Employers Institute 
tarafından sertifikalandırılarak 2019 Yılı En İyi İşverenleri arasında 
yer aldı.

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo, 1991 
yılından bu yana dünyadaki global işverenlerin çalışanlarına sun-
duğu şartları analiz eden Top Employers Institute tarafından yapı-
lan değerlendirmeler sonucunda, çalışan koşulları mükemmeliyeti 
bakımından resmi olarak 2019 Yılı En İyi İşvereni olarak sertifika-
landırıldı.

En İyi İşverenler olarak onaylanan kuruluşlar, kendilerini, yenilikçi 
"önce insan" temelli İK uygulamaları sayesinde çalışanlar için en iyi 
çalışma ortamını sunmaya adamalarıyla öne çıkıyor.

En İyi İşveren Olmak Ne Anlama Geliyor?

Kendi çalışan stratejilerini oluşturma, uygulama ve geliştirme 
konusunda yoğun çalışmalar yürüten ve bu anlamda en yüksek 
kaliteye sahip kuruluşlar, En İyi İşverenler olarak belirleniyor. Bu 
kuruluşlar, çalışanları güçlendiren ve geliştiren bir ortam yaratan 
stratejik ve düşünceli işyeri programları aracılığıyla üstün bir de-
neyim sunuyor.

PepsiCo 2019 Yılı En İyi
İşverenlerinden Biri Seçildi

Konuyla ilgili yorumlarda bulunan PepsiCo İnsan Kaynakları Kı-
demli Direktörü Cristina Meson, En İyi İşveren olmanın ne anlama 
geldiği konusunda şunları ekledi:"PepsiCo her zaman çalışanının 
yanında durduğunu hissettiren, insan odağı çok kuvvetli bir kül-
türe, ortak ilkelerle hareket eden yetenekli insanların oluşturduğu 
bir topluluğa sahip. Fayda Gözeten Performans vizyonumuz kap-
samında belirlenen 2025 hedeflerinin İnsan başlığı da, çalışanla-
rımıza verdiğimiz değerin bir göstergesi olarak kariyer yollarında 
onları desteklemeye, mutlu ve verimli bir çalışma ortamı yaratmak 
adına öncü uygulamalar ortaya koymaya odaklanıyor. Bu bağlam-
da çabalarımızın takdir edilmesinin ve Avrupa'da 2019 Yılı En İyi 
İşvereni olarak onaylanmanın gururunu yaşıyoruz.”

Cristina Meson
PepsiCo İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörü
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Koç Holding, 2018 yılında konsolide bazda 
toplam 143,2 milyar TL gelir elde ederken; 
5,5 milyar TL ana ortaklık payı net dönem 
kârı gerçekleştirdi. 2018 yılı finansal sonuç-
larını değerlendiren Koç Holding CEO’su Le-
vent Çakıroğlu, 2018’in ekonomik ve politik 
belirsizlikler nedeniyle küresel ölçekte pek 
çok zorlukla karşılaşılan bir sene olduğu-
na dikkat çekti. Levent Çakıroğlu, “2018’de 
piyasalarda yaşanan dalgalanmalar nede-
niyle, büyüme, kârlılık ve verimlilik hedef-
lerimizle birlikte, likidite ve borçluluk yöne-
timine her zamankinden daha fazla önem 
verdik. Dengeli portföy yapımız, güçlü ih-
racat performansımız, etkin bilanço ve risk 
yönetimi anlayışımız finansal sonuçlarımıza 
olumlu olarak yansıdı. 2018 yılını sağlam 
bilanço yapımızı koruyarak tamamlamaktan 
memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

Levent Çakıroğlu: “Yatırımlarımıza hız 
kesmeden devam ettik.”

Koç Topluluğu’nun geçmişten bugüne “Ül-
kem varsa ben de varım” diyerek yatırım 
yapmaya devam ettiğini anlatan Levent 
Çakıroğlu, “2018 yılındaki 9 milyar TL’lik 
kombine yatırımla, son 5 senedeki toplam 
yatırımlarımız 37 milyar TL’ye ulaştı. Tür-
kiye’nin özel sektör Ar-Ge harcamalarının 
yaklaşık %11’ini gerçekleştirerek yurt dı-
şında ve yurt içinde rekabetçiliğimizi artır-
dık, teknoloji gücümüzü ve markalarımızın 
değerini yükselttik, birçok yenilikçi ürün ve 
hizmeti hayata geçirdik” dedi. Levent Ça-
kıroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Sene 
içinde Yapı Kredi’nin sermayesini 4,1 mil-
yar TL artırarak Türkiye’deki son 10 yılın en 
büyük bedelli sermaye artırımlarından biri-
ni başarılı bir şekilde tamamladık. 2019’un 
Ocak ayında da Yapı Kredi yurtdışı piyasa-
larda 650 milyon dolarlık ilave ana sermaye 
niteliğine sahip tahvil ihracını gerçekleştirdi. 

Ayrıca, enerji üretim şirketimiz Entek, Eylül 
2017’de Menzelet ve Kılavuzlu hidroelektrik 
santrallerinin özelleştirilmesi ihalesinde 1,3 
Milyar TL’lik en yüksek teklifi vererek ihaleyi 
kazandı ve Mart 2018’de gerekli süreçlerin 
tamamlanması sonrasında santralleri devra-
larak işletmeye başladı. Bu gelişmeler hem 
bizim hem de yurtdışındaki yatırımcıların 
ülkemize duyduğu güvenin somut göster-
geleridir.”

Levent Çakıroğlu: “Faaliyet gösterdiği-
miz sektörlerde konumumuzu güçlendir-
dik.”

Zorlu piyasa koşullarına rağmen Koç Top-
luluğu Şirketleri’nin başarılı performansla-
rına dikkat çeken Levent Çakıroğlu sözleri-
ne şöyle devam etti: “Tüpraş, 2018 yılında 
da üretim faaliyetlerini güçlü bilançosu ve 
etkin finansal risk yönetimi politikaları ile 
destekleyerek, ülkemiz akaryakıt ihtiyacının 
karşılanmasındaki sorumluluğunu başarıyla 
gerçekleştirdi. Aygaz, etkin bayi ve dağıtım 
ağıyla pazar liderliğini korumaya devam etti 
ve toplam 2 milyon ton LPG satışı gerçek-
leştirdi. Opet istasyon sayısını 1.615’e çı-
karırken; müşterisine daha da fazla değer 
yaratma hedefiyle, istasyonlarında bulunan 
‘Fullmarket’leri 10 kategoride 1.000’den 
fazla ürünün yer aldığı ‘Ultramarket’e dö-
nüştürmeye başladı.”

Levent Çakıroğlu: “Küresel ölçekteki 
varlığımızı yatırımlarımız, sunduğumuz 
ürün ve hizmetler ile güçlendirmeye de-
vam ediyoruz.”

Koç Topluluğu olarak 2018 yılında ihracat 
alanındaki başarılı performansları ile ülke 
ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdükle-
rini de vurgulayan Levent Çakıroğlu, şöyle 
devam etti: “Ford Otosan, ihracat adetlerini 
%11 artırdı ve son 3 yılda olduğu gibi bu 
yıl da Türkiye’nin ihracat şampiyonu olmayı 
sürdürdü. Bu sene piyasaya sunduğu F-Max 
kamyonu ile ‘Uluslararası Yılın Kamyonu’ 
ödülüne layık görüldü. 2018 yılında dünya-
nın birçok ülkesine ihraç ettiği 243 bin adet 
araç ile Türkiye otomotiv ihracatının %18'ini 
gerçekleştiren Tofaş, 3 milyar dolarlık ihra-
cat geliri elde etti ve 1,28 milyar dolarlık dış 
ticaret fazlası vererek ülke ekonomisine kat-
kısını sürdürdü. Satışa sunulduğundan bu 
yana ülkemizin en çok satan otomobili olan 
Fiat Egea, 2018 yılında da en çok tercih edi-
len otomobil olarak bu geleneği bozmadı. 
TürkTraktör, ihracat adetlerini %21 artırarak 

Türkiye traktör ihracatının %91’ni gerçek-
leştirdi; ilk yerli Tier 4 motorlu traktörlerini 
Amerika ve Avrupa’ya ihraç etti. Otokar, 
2018’de ticari ve askeri araçlar alanlarında 
yurt dışı pazarlara odaklanarak, bağlı or-
taklık ve iştiraklerinin de katkısı ile ihracat 
cirosunu ikiye katladı. İhracatının ciro için-
deki payını %65’e çıkardı. Otokoç Otomotiv, 
en büyük yurt dışı yatırımı olan Yunanistan 
araç kiralama şirket satın alımını Avis Bud-
get Group ile gerçekleştirerek yurt dışı ge-
lirlerini artırdı. Şirketin, 2018 vergi öncesi 
karının %50’si yurt dışı operasyonlarından 
elde edildi. Küresel konumunu güçlendiren 
Arçelik yurtdışı pazarlarda rekabetçi ürünle-
ri ve güçlü markaları ile pazar payı kazan-
maya devam ederken; uluslararası büyüme 
stratejisinin önemli bir ayağı olan Hindis-
tan’daki buzdolabı fabrikasının temellerini 
attı. Ayrıca yurt dışında Endüstri 4,0 stan-
dartlarına sahip ilk üretim tesisi olan Ro-
manya çamaşır makinesi fabrikasını tamam-
ladı. Bütün bu gelişmeler doğrultusunda 
Koç Holding’in kombine yurt dışı gelirleri 20 
milyar dolar seviyesine ulaştı. Küresel ölçek-
teki varlığımızı yatırımlarımız, sunduğumuz 
ürün ve hizmetler ile güçlendirmeye devam 
ediyoruz.”

Levent Çakıroğlu: “Ülkemizin dijital dö-
nüşümüne öncülük ediyoruz.”

Koç Topluluğu genelinde yürüttükleri Di-
jital Dönüşüm Programı açısından 2018’in 
önemli bir yıl olduğunu vurgulayan Levent 
Çakıroğlu, “Hep vurguladığımız gibi Toplu-
luk olarak bir yandan kısa vadeli dalgalan-
maları en iyi şekilde yönetmeye çalışırken, 
diğer yandan uzun vadeli hedeflerimiz doğ-
rultusunda teknolojiye, insan kaynağımıza 
ve inovasyona yatırım yapıyoruz. Bu kap-
samda geçtiğimiz yıl KoçSistem bünyesinde 
kurulan yeni teknoloji şirketimiz KoçDigital, 
ileri veri analitiği ve nesnelerin interneti ko-
nularında fark yaratan uygulamaları hayata 
geçirdi. Dijital Dönüşüm Programımız ile 
Topluluk olarak çevikliğimizi, verimliliğimizi 
ve rekabetçi gücümüzü daha da artırırken; 
ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük edi-
yoruz. Bu çalışmalarımızın geçtiğimiz gün-
lerde alanında saygın ve öncü bir kurum 
olan International Data Corporation tara-
fından ödüllerle taçlandırılmasından gurur 
duyduk. IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödül-
leri kapsamında verilen 26 ödülün 13’üne 
Koç Topluluğu Şirketleri lâyık görülürken, 
Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Lideri ödülü 
Koç Holding’in oldu” dedi.

KOÇ HOLDİNG’İN 2018 YILI KONSOLİDE CİROSU 143,2 
MİLYAR TL, ANA ORTAKLIK PAYI NET DÖNEM KÂRI İSE 
5,5 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Levent Çakıroğlu
Koç Holding CEO’su
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“Dijital Türkiye 2019 E-Ticaret Raporu”na 
göre, internetten alışveriş yapan kişi sayısı 
geçen yıl 7,6 milyon kişi artarak 39,3 mil-
yona ulaştı.

E-ticaretteki en büyük harcama kalemi 5,2 
milyar dolar ile tatil-seyahat oldu.

Türkiye’de, internetten alışveriş yapan kişi 
sayısının 39,3 milyona, harcama miktarının 
ise yıllık 11,5 milyar ABD Doları’na ulaştığı 
belirlendi.

Global sosyal medya ajansları We Are Social 
ve HootSuite’in, istatistik ajansı Statista ile 
ortaklaşa hazırladıkları “Dijital Türkiye 2019 
E-Ticaret Raporu”na göre, önceki yıl 31,7 
milyon olan internetten alışveriş yapanların 
sayısı 2018’de 7,6 milyon kişi arttı.

ABD Doları cinsinden hazırlanan rapora 
göre, 39,3 milyon kişi geçen yıl internetten 
11 milyar 480 milyon dolar tutarında har-
cama yaptı.

Dijital pazarlarda en fazla harcama 5 milyar 
198 milyon dolar ile tatil/seyahat için yapıldı.

Elektrikli ev aletleri, elektronik, cep telefonu 
gibi ürünlere 2 milyar 61 milyon dolar har-
canırken, giyim, kuşam için harcanan para 
1,3 milyar dolar oldu.

Bu iki kalemi sırasıyla oyuncak ve hobi ürün-
leri (1 milyar 125 milyon dolar), mobilya ve 
aksesuarları (1 milyar 56 milyon dolar), yiye-
cek/içecek (412 milyon dolar), video/oyun 
(268 milyon dolar), dijital müzik (60 milyon 
dolar)

TL BAZINDA %44 BÜYÜME

500’ü aşkın sanal mağazayı tek çatı altında 
toplayarak, alışveriş yapan herkesen nakit 
para ödeyen site Avantajix.com’un kurucu 
ortağı Güçlü Kayral, raporun geçen yıl inter-
netten kişi başı 292 dolar harcama yapıldı-
ğını ortaya koyduğunu söyledi.

Bu verilerin, 2018’e ait ilk e-ticaret verileri 
olduğunu ve sektördeki rekor büyümenin 
sürdüğünü gösterdiğini anlatan Kayral, şu 
bilgileri verdi.

“Türkiye’de e-ticaret pazarına ilişikin veriler 

Internette 11,5 Milyar Dolar Harcadık

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ta-
rafından nisan ayında açıklanıyor. TÜBİSAD 
verilerine göre 2017 yılında 42,2 milyar lira 
olan e-ticaret pazarı 60,8 milyar liraya yük-
selmiş durumda. Bir yıllık büyüme TL bazın-
da %44 olmuş. Burada altı çizilmesi gereken 
noktalardan biri de 4-5 yıl önce nüfusun 
sadece %10-15’i internetten alışveriş yapar-
ken, bu oran şimdi %48’e ulaşmış durum-
da.”

PAZAR, KADINLAR VE GENÇLERLE BÜ-
YÜYOR

Özellikle çalışan kadınlar ve gençlerin alış-
veriş alışkanlıklarında dijital alışveriş lehine 
önemli bir değişim yaşandığının altını çizen 
Kayral, “Günün 24 saati, dünyanın her ye-
rinden alışveriş yapabiliyorlar. Çarşı, pazar 
gezmek yerine aradığı ürünün en uygun 
fiyatlısını birkaç saniye içinde karşılaştırma 
sitelerinde bulabiliyor; tatilini ve katılacağı 
etkinlikleri, fırsat sitelerini kullanarak çok 
ucuza getirebiliyor; ayrıca tüm bu alışve-
rişlerini de Avantajix.com gibi alışveriş yap-
tıkça para veren siteler üzerinden geçerek 
ekstra kazançlar sağlıyorlar” diye konuştu.
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Lovelet Outlet 07-14 şubat tarihleri arasında sosyal med-
ya üzerinden sevgililer gününe özel çekiliş düzenledi. Be-
lirtilen tarihler arasında yayınlanan paylaşımı beğenen ve 
#birtutamanıloveletten hashtagi ile sevdiğiyle fotoğraf 
paylaşan iki çifte bir gece konaklamalı romantik ve unu-
tulmayacak bir akşam yemeği düzenledi.

Lovelet Outlet 
Sevgililer Gününe 
Özel İki kişilik 
“anı” hediye etti

Lovelet Outlet 07-14 şubat tarihleri arasında gerekli şartları yerine getiren 
çiftler içinden yaptığı kura ile belirlediği kazanan iki şanslı çifti 14 şubat 
14:14’tte sosyal medya üzerinden duyurdu. Şanslı iki çift Samsun taş konak 
dağ evlerinde şehrin gürültüsünden ve yoğunluğundan uzakta romantik bir 
akşam yemeğinden sonra doğayla iç içe bir sabaha uyandılar.

Karadeniz’in en büyük Outlet Alışveriş merkezi olan Lovelet Outlet yaptığı 
etkinlikler ve 4 mevsim Outlet olma özelliğiyle Karadeniz halkının beğeni-
sini kazanmaya devam ediyor. Tekstilden Mobilya ya kadar her ihtiyacınızı 
karşılayabileceğiniz bir yaşam merkezi olan Lovelet Outlet, kampanyaları ve 
etkinlikleriyle de adından söz ettiriyor.
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Misafir sayısı ve trafiği hayli yüksek olan 
alışveriş merkezlerinin içindeki katlar arası 
ulaşımı asansörler ve yürüyen merdivenler 
sağlıyor. Gün içinde binlerce kişinin sıkça 
kullandığı bu ulaşım araçlarının, ihtiyaca ce-
vap verecek kalitede ve sağlamlıkta olması 
gerekiyor. Alışveriş merkezlerinin ihtiyaç-
larına en uygun güvenli, yeni ve konforlu 
asansör ve yürüyen merdiven teknolojileri 
21 – 24 Mart tarihlerinde Tüyap Beylikdü-
zü’nde gerçekleştirilecek olan 16. Uluslara-
rası Asansör İstanbul’da görücüye çıkıyor. 

AYSAD’ın (Asansör ve Yürüyen Merdiven 
Sanayicileri Derneği) derlediği rakamlara 
göre şu anda Dünya genelinde hizmet ve-
ren 15 milyon asansörün yaklaşık 500 bini 
Türkiye’de faaliyetteyken, yine dünyada her 
yıl 800 bin yeni asansör devreye giriyor ve 
bunların da %5’i de ülkemizde yer alıyor. 
Günde 50 milyon yolcu taşıyan Türk Asansör 
Sektörü’nde 3 bin civarında taahhüt firması 
faaliyet gösteriyor. Üretimin %75’ini yerli ve 
milli firmaların gerçekleştirdiği asansör pa-
zarında, yurt dışı sermayeli firmaların üretim 
payı ise %25. Milyarlarca liralık üretim ve 
ticaret hacmine sahip asansör endüstrisin-
deki tüm yenilikler, Tüyap Beylikdüzü’ndeki 
fuarda sergilenecek.  

Tarsus Turkey tarafından AYSAD’ın deste-
ği ile düzenlenen ve Dünyanın en büyük 
üç asansör fuarından birisi olan Asansör 
İstanbul, endüstri liderlerine 16.’kez ev sa-
hipliği yapıyor. Her fuarda olduğu gibi yine 
Almanya ve Çin pavilyonlarının bulunduğu 
Asansör İstanbul’a İtalya, Hollanda, Finlan-
diya, İspanya, İsviçre, Lübnan, Mısır ve Rus-
ya da doğrudan katılıyor. Toplam 30 farklı 
ülkeden uluslararası markalar ile yerli büyük 
üreticilerin başı çektiği 400 firmanın yer al-
dığı fuarda daha akıllı, daha güvenli ve daha 
hızlı asansörler sergilenecek.  Başta alışveriş 
merkezlerine yönelik asansör ve yürüyen 
merdivenler olmak üzere konut ve ticari 
bina asansörlerinden hastane asansörlerine, 
ev içi asansör ve kişisel taşıyıcılardan oto 

asansörlerine, yük ve servis asansörlerinden 
yürüyen merdiven ve yollara kadar farklı ka-
tegorilerde en yeni ürün, makine, malzeme, 
ekipman ve teknolojilerin görücüye çıkacağı 
organizasyon dört gün sürecek. 

16. Asansör İstanbul Fuarı’nın, Türkiye, Bal-
kanlar, BDT Ülkeleri, Ortadoğu ve Kuzey Af-
rika pazarlarında eşsiz ticaret fırsatları suna-
cağını söyleyen Tarsus Turkey Genel Müdür 
Yardımcısı Seda Bozkurt, “Tüyap Beylikdüzü 
Fuar ve Kongre Merkezi’nin 6 salonunda 
birden 50 bin metrekare alanda düzenle-
yeceğimiz Asansör İstanbul, katılımcılarını, 
yurt içi ve yurt dışından 30 bin profesyonel 
alıcı ve endüstri liderleri ile buluşturacak. 
Dünya asansör endüstrisinin şimdiden he-
yecanla beklediği fuarımız, her buluşmada 
olduğu gibi milyonlarca dolar değerinde 
yeni işbirliği ve ticaret anlaşmalarının adresi 
olacak” dedi. 

ALIŞVERİŞ 
MERKEZLERİNE 
YÖNELİK ASANSÖR 
VE YÜRÜYEN 
MERDİVEN 
ÇÖZÜMLERİ BU 
FUARDA!

Küresel marka olmayı hedefleyen yerli 
ve milli firmalar, 16. Uluslararası Asan-
sör İstanbul’da boy gösterecek!

TC. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın tale-
biyle yakın zamanda “Asansör Sektörün-
de Küresel Türk Markası; Değerlendirme 
ve Öneriler” raporu hazırlayan Asansör ve 
Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği AY-
SAD, küresel ölçekte marka olma yolunda 
fuarları da önemli bir dönemeç olarak gö-
rüyor. Yıllardır Uluslararası Asansör İstanbul 
fuarının destekçisi olduklarını vurgulayan 
AYSAD Başkanı Sefa TARGIT, 16’ıncısı yapı-
lacak fuara katılan yerli ve milli firmaların, 
sahip oldukları yeni teknolojilerini uluslara-
rası ölçekte tanıtma fırsatı bulacaklarını ve 
aralarında dünya devlerinin de olduğu yurt 
dışı firmalarla bir araya gelerek, sektörle-
rinin gelişen teknolojilerini yakından takip 
edebileceklerini ifade ediyor. 



Keyifli Anların AdresiKeyifli Anların Adresi
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İlkbaharın yaklaştığı bugünlerde birçok şirket 
yeni kampanyalarını duyurmaya başladı bile. 
Bahar kampanyalarının başladığı şu zaman-
larda mağazaların anons yoğunluğu başladı. 
SMG; Türkçe, İngilizce, Arapça gibi dillerin 
dışında toplam 30 dilde anons hazırlayarak, 
müşterilerinin satışlarının artmasına destek 
oluyor. SMG, seslendirme sanatçısı kataloğu-
nu her geçen gün daha da zenginleştiriyor. 

Müziğin mağazalardaki etkisini çok iyi bilen 
SMG, müzik listelerinde bahar esintilerini du-
yurmaya başladı. Sektöre, lokasyona ve günün 
saatlerine göre düzenlenen listeler, SMG’nin 
hizmet verdiği 700’den fazla müşterisinden ve 
10.000’i aşkın noktasından tam not aldı. 

Halka açık mekanlardaki müzik yayının ya-
sallığının nasıl sağlandığını, yeni oluşumları 
Snapmuse’u ve yeni geliştirdikleri teknolojileri 
firma ortakları Gül Gürer Alimgil, Moris Alhale 
ve Serkan Polat’a sorduk.

Halka açık mekanlarda müziklerin telif öde-
meleri ne şekilde yapılır, nasıl yasal olunur 
ve SMG bu konuda nasıl hizmet veriyor?

G.G.A: Müzik meslek birlikleri; yorumcu, söz 
yazarı, besteci, aranjör gibi eser hak sahiple-
rinin haklarını korumak ve telif dağılımı yap-
mak adına çalışan Kültür Bakanlığı’na bağlı 
kurumlardır. Müzik eserlerini halka açık ticari 
alanlarda telif bedellerini ödemeden yasal ola-
rak yayınlayamazsınız. Müzik yayını yapacak 
işletme yasal olarak yayın yapabilmek için Mü-
zik Meslek Birlikleri ile sözleşme yapması ve 
telif bedellerini ödemesi hukuki olarak şarttır. 
Yasal olarak yabancı popüler müzikler yayın-
lamak için Mesam, Müyap, MSG ile anlaşma 
yapılması, Türkçe popüler müzikler yayınla-
mak için de Mesam, Müyap, MSG, Müyorbir 
ile anlaşma yapılması gerekiyor. Sanatçıların 
telif haklarını korumak adına telif ödemeden 
yapılan yayınlarda firmalara cezai işlem uygu-
lanmaktadır. Telif anlaşması yapılmadan müzik 
yayını yapmanın maddi cezaları vardır. Ayrıca 
şöyle bir örnek de verilebilir; bazı markaların 

SMG İLE MÜZİĞE BAHAR GELDİ
bir çok şubesi bulunuyor. Örneğin 100 şubesi 
varsa bu 100 şube için de telif ödemesi yapıl-
ması gerekir. 

İşletme, popüler şarkıları yayınlamak istemez-
se daha ekonomik olabilecek popüler olma-
yan fakat güncel soundlu ve kaliteli içeriklerin 
olduğu müzik kataloglarını da tercih edebilir. 
Bu durumda doğrudan lisanslama yöntemiyle 
yani telif bedellerinin eser hak sahiplerine di-
rekt olarak ödenip yasal olarak yayın yapılması 
mümkündür. SMG olarak sektördeki tecrübe-
mizle müzik yayınlarındaki yasallığa çok dikkat 
ediyoruz. Müşterilerimize 3 farklı katalogdan 
müzik yayını hizmeti veriyoruz. Müzik Mes-
lek Birlikleri ile anlaşması olan müşterilerimiz 
için popüler içeriklerden oluşan katalogtan, 
doğrudan lisanslama yöntemiyle ABD’den al-
dığımız müzik kataloğundan ve tüm hakları 
kendimize ait Snapmuse müzik kataloğumuzla 
yayın hizmeti veriyoruz. Bizi rakiplerimizden 
ayıran en büyük özelliklerden biri kendi mü-
zik kataloğumuzu oluşturmamızdır. Müşte-
rilerimize kendi müzik yapım markamız olan 
Snapmuse’la farklı tarzlarda 3.000’in üzerinde 
şarkısı bulunan bir katalog sunuyoruz. Dünya 
standartlarında 6 stüdyomuzda, söz yazarı, 
müzisyenler, aranjörler, ses mühendisleri ve 
yapımcılarımızla geniş ve profesyonel bir ekip-
le yeni şarkılar üretmeye devam ediyoruz.  

Yeni oluşumunuz Snapmuse konusunda bi-
raz daha bilgi alabilir miyiz?

M.A: SMG olarak yeni markamız Snapmuse’la 
sadece şarkı üretmiyoruz, firmalar için jing-
le (özgün müzik) çalışmalarında da piyasada 
adından söz ettirmeye başladık. Yakın dönem-
de uluslararası bir zincir mağazanın reklam 
müziği çalışmasını yaptık. Bir çok tanınmış fir-
manın radyo, TV ve sosyal medyada yayınla-
nan reklamları için çalışmalar yapmaya devam 
ediyoruz. Snapmuse’da firmalar için sadece 

jingle prodüksiyonu değil, reklam videoları, 
sosyal medya içerikleri, reklam filmi ve sine-
ma filmleri için de müzik üretiyoruz. Ofisimiz 
içerisindeki 6 adet profesyonel müzik stüd-
yolarında şarkı sözleri yazılıyor, enstrümanları 
canlı olarak çalınıyor, şarkıların mixing, maste-
ring tüm altyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. 
Yerli, yabancı onlarca yorumcu (şarkıcı) ile 
çalışıyoruz. Müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik 
parçaların prodüksiyonunu gerçekleştiriyor ve 
seslendiriyoruz. Bu parçalardan oluşan listeleri 
müşterilere sunuyoruz. Snapmuse’u tüm dün-
yaya hizmet verecek şekilde yapılandırıyoruz 
ve çok yakında sadece SMG müşterilerine de-
ğil, tüm firmaların reklam, jingle, tanıtım mü-
ziklerini üreteceğiz. Ayrıca tüm sosyal medya 
paylaşımlarında ihtiyaç olabilecek müzik altya-
pısı, dizi ve film müzikleri için de hizmet ve-
recek şekilde bağlantılarının ve görüşmelerine 
devam ediyoruz.

SMG’nin tüm teknolojisinden sorumlu or-
tağı olarak yayınınızın alt yapısından ve 
2019’daki yeni planlarınızdan bahseder mi-
siniz?

S.P: Biz sektöre adım attığımızda bu işi yapan 
bazı kurumlar vardı. Çoğu radyo kökenli olan 
bu kurumlar, broadcast kökenli idi. Yani tek 
bir frekans üzerinden yayın yapıyor ve tüm 
müşterilerine aynı yayını sunuyordu. İnternet 
üzerinden yayın yapılmaya başlandığında da 
aynı mantık ile çalışmalarına devam ettiler. Tek 
yayın, farklı noktalar prensibi ile çalıştılar. Biz 
aynı markanın farklı noktalarındaki değişik ih-
tiyaçları üzerine odaklandık. Bunun üzerine bir 
yazılım geliştirdik. Yazılımımız internet üzerin-
den streaming metoduyla değil depola - çal 
yöntemiyle yayın yapmamıza imkan tanıyor. 
Yazılımımızı o noktadaki bilgisayara yüklüyo-
ruz. Yazılım tüm işletim sistemleriyle uyumlu. 
Her bir bilgisayara çalma listeleri ile ilgili ko-
mutları yolluyoruz. Bir değişiklik talebi geldi-
ğinde kolaylıkla müdahale edebiliyoruz. Kapalı 
devre yayını olduğu için kurumun iç haberleş-
mesinde de trafik yaratmıyoruz. 

2017 yılında Teknokent’e girmeye hak kazan-
dık. Türkiye’de ve dünyada kendi geliştirdiği-
miz yazılım ile dijital müzik yayını yapan tek 
şirket olarak, yazılımımızla ilgili yeni projele-
rimizi İTÜ ARI Teknokent’teki ofisimizde ger-
çekleştiriyoruz. 2019 yılında harmonik benzer-
lik, üçüncü parti entegrasyonu, SaaS (Software 
as a Service) gibi pek çok yenilik ekleyeceğiz. 
Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri arasın-
dan sıyrılıp, İTÜ Teknokent’te yer almak ve 3 
yıldır orada olmak bizim için gerçekten çok 
önemli. Aynı zamanda teknolojinin hızla iler-
lerdiği günümüzde kendimize ait yazılımla bu 
teknolojik gelişimlere katkı sağlamak da mut-
luluk verici. Teknokent’teki çalışmalarımıza de-
vam edip müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik 
yazılımımızı geliştirmeye devam edeceğiz.Gül Gürer Alimgil Serkan Polat Moris Alhale





32

MALl&MOTTO / Haberler

Sevilen alışveriş merkezi, şehrin ekonomisine katkıda 
bulunarak çoğu ilk kez iş sahibi olan gençler olmak 
üzere tam 3 bin kişinin iş sahibi olmasına öncülük etti. 
Şirket ayrıca gençlere yönelik sosyal sorumluluk proje-
lerinde önemli sponsorluklar üstleniyor. 

Bilindiği gibi Erzurum, 2011 yılında Dünya Üniversite-
liler Arası Kış Oyunları’na (UNIVERSIADE) ev sahipliği 
yaptı. MNG Alışveriş Merkezi Yönetimi ise, 2026 yılında 
gerçekleştirilecek olan Kış Olimpiyatları için aday olan 
şehrin, dünya çapında tanıtılması konusunda uluslara-
rası arenada bir tanıtım elçisi gibi çalışmakta… MNG 
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer, 
“Kendimizi turizm ve ekonomi konusunda Erzurum’un 
elini güçlendiren önemli bir şirket olarak görüyoruz 
ama bunun ötesinde özellikle şehre gelen turistler için 
yüksek kalite sunan, alışveriş konforunu yükselten, se-
vecen bir ev sahibi gibiyiz” sözleri ile şehrin tanıtımı için 
yaptıkları çalışmaları vurgulamakta… 

Doğu’nun Yükselen Yıldızı
Erzurum

Alışveriş Merkezleri 
Konusunda Uzman Bir 
İsim: Dr. Aydoğan Süer

MNG Yönetim Hizmetleri 
AŞ’nin Genel Müdürü olan 
Dr. Aydoğan Süer, AVM yö-
netimi alanında başarıları 
ile tanınan ödüllü bir lider. 
Verdiği sektörel eğitimler, 
seminer ve konferanslar 
ile alanında en iyi motivas-
yon konuşmacıları arasın-
da yer alan Süer, Alışveriş 
Merkezleri ve Perakendede 
Sürdürülebilirlik, AVM’lerin 
Geleceği ve Kazandığın Ka-
dar Öde isimli 3  kitabın da 
yazarı. Mesleki ve akademik 
çalışmalarının yanı sıra son 
3 yıldır pek çok gazetede 
yazan ve televizyon prog-
ramları yapan Dr. Aydoğan 
Süer, bilinçli tüketici yarata-
bilmek için yaptığı çalışma-
larla ülke genelinde büyük 
takdir topluyor.  

Her Hafta Sonu Renkli Etkinlikler ve Altın Yağmuru! 

Doğu’nun en büyük alışveriş merkezi olan Erzurum 
MNG, 1 yılda 19 milyon, açıldığı günden bu yana mil-
yonlarca ziyaretçiyi ağırlayarak önemli bir başarıya imza 
attı. Uluslararası festivallerden sponsorluklara, konser-
lerden kampanyalara kadar sayısız organizasyon ger-
çekleştiren alışveriş ve yaşam merkezi, şık mimarisiy-
le de beğeni topluyor. Sosyal sorumluluk projeleri ve 
renkli konserleri ile Erzurum halkının sevgisini kazanan 
alışveriş merkezi, ziyaretçilerine her hafta sonu altın da-
ğıtmaya başladı. Erzurum MNG Yönetimi, yıl boyunca 
her hafta sonu alışveriş yapanları altın yağmuruna tut-
maya devam edecek.

Cumartesi ve pazar günlerini, keyifli bir yemek, yeni bir 
film veya zengin seçenekler sunan mağazalar arasında 
alışveriş yaparak daha iyi değerlendirmek isteyenler için 
Erzurum MNG doğru adres! Her hafta sonu çocuklara 
yönelik etkinlikler ve atölye çalışmaları düzenleyen iş-
letme, bugüne kadar şehre katkı sunacak pek çok sos-
yal sorumluluk projesine imza attı. MNG’nin düzenledi-
ği veya katkıda bulunduğu projeler arasında, çocuklara 
yönelik kitap ve oyuncak toplanan Bir Hediye Bir Umut 
Projesi; Emzirme Haftası, Polis Günü, Amatör Sporlar 
Haftası, Kanserle Mücadele, 6 Nokta Körler Haftası gibi 
özel tarihlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları ile bir-
likte çocuk aşısı, el yıkama alışkanlığı eğitimi, Kızılay Kan 
Bağışı çalışmaları ve Kadın Girişimciliği ve İstihdamını 
Geliştirme Platformu ERKAGİP’in etkinlikleri, en çok 
akılda kalanlar… 



26.000 Katılımcı • 100 Ülke • 5.400 Yatırımcı
3.800+ CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı
3.350 Stant ile Katılım • 100+ Oturum
360+ Keynote & Konuşmacı

12-15 Mart 2019
Cannes, Fransa

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

TÜRKİYE 
GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ 
GÜÇ BİRLİĞİYLE MIPIM’DE

Dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarı MIPIM, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Sayın Murat Kurum’un da katılımı ile 30. kez düzenlenecek.

İstanbul Ticaret Odası’nın önderliğinde 5. kez kurulacak olan İstanbul Çadırı’nda; 
Emlak Konut ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul İmar İnşaat A.Ş. projeleri 
başta olmak üzere, GYODER ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) bünyesinde 

yer alan yatırımcı kuruluşlar ve mimarlık, değerleme, hukuk konularında lider fi rmalar Türkiye 
gayrimenkul sektörünün yatırım potansiyellerini sergilemek için bir araya gelecek.

MIPIM 2019’un önemli katılımcılarından biri olan Türkiye’ye ait özel oturumda 
Türkiye’nin yatırım fırsatları uluslararası katılımcılara aktarılacak.

Tabanlıoğlu Mimarlık, “Tersane İstanbul” projesiyle MIPIM Ödülleri 2019’da 
“Geleceğin En İyi Mega Projesi” kategorisinde fi nalistler arasında yer alacak.
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BİLKENT CENTER 20 YAŞINDA! 
20. yılında yenilenerek, “Mutluluk Paylaştıkça Çoğalır” mottosunu benimseyen, 
konuklarına en kaliteli hizmeti, kendisini özel hissedeceği şekilde vermeye 
çalışan Bilkent Center’ı çok seveceksiniz. 

Ankara Kahve Festivali, Uluslararası Bilkent 
Sanat Festivali, Ankara Caz Festivali gibi bir-
çok festivale ev sahipliği yapan; alışveriş, ya-
şam ve gastronomi merkezi Bilkent Center 
20. yaşında!

Misyonu; müşteri memnuniyeti odaklı hiz-
met anlayışı olan, ev sahipliği yaptığı birçok 
festival ve etkinlikle adından sıkça söz etti-
ren Bilkent Center, bu yıl 20. yaşını kutluyor. 
1998’den itibaren yoluna emin adımlarla 
devam eden Bilkent Center, bu yıl bir yan-
dan 20. yaşını kutlarken, diğer yandan  yeni-
lenme sürecini tamamlayarak bir çok ulusal 
ve uluslararası markayı bünyesine dahil etti. 
2015 yılında Bilkent Station’ın açılması ile 
yenilenme sürecine başlayan Bilkent Cen-
ter’da, bu yıl sürecin son aşaması tamam-
landı. Yaklaşık 16 bin 500 metrekare alan 
yenilenerek  20’ye yakın mağaza oluştu-
ruldu. Konusunda uzman mimarlarla çalı-
şılarak, modern, keyifli ve konforlu alanlar 
yaratıldı.  Migros, Praktiker, D&R, İpekyol, 
Avva, Penti, Toyzz Shop, Roman, B&G Sto-
re, Mavi ve Atasun, Chakra, Yves Rocher, 
Woow Baby gibi sektörüne öncülük eden 
birçok ulusal ve uluslararası marka bu sü-
reçte Bilkent Center bünyesine katıldı. Bil-
kent Station ile  Ankara’nın gastronomi ala-
nında  güçlü merkezi  olan Bilkent Center, 
yenilenen bölümünde her geçen gün artan 
mağaza sayısıyla Ankaralılara yeni bir alış-
veriş heyecanı sunmaya başladı.  

20. yılında yenilenerek, “Mutluluk Paylaş-
tıkça Çoğalır” mottosunu benimseyen, ko-
nuklarına en kaliteli hizmeti, kendisini özel 
hissedeceği şekilde vermeye çalışan Bilkent 
Center’ı çok seveceksiniz. 
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Türkiye’nin önde gelen güvenlik şirketle-
rinden ISS Proser 2018 yılını %35 organik 
büyümeyle kapattı. Ülkemizin en fazla istih-
dam yaratan kuruluşlarından ISS Türkiye’ye 
bağlı olan ISS Proser, 2018 başında 6.400 
kişilik personelini 8.000’e çıkararak işsizlikle 
mücadelede üstüne düşeni yapmanın gu-
rurunu yaşıyor.

Yirmi yedi yıllık geçmişiyle ülkemizin en 
köklü ve deneyimli güvenlik firmaları ara-
sında yer alan ISS Proser 2018 yılını, geçti-
ğimiz yılbaşında konmuş olan bütün hedef-
leri aşarak tamamladı. 6.400 kişilik güvenlik 
personelini 8.000’e çıkaran, hizmet verdiği 
proje sayısını ise 630’a yükselten şirket, ulu-
sal ekonomideki zorlu sürece karşın elde 
ettiği %35 organik büyümeyle göz doldur-
du.

Yeni firmalar ile ISS PROSER portföylesi 
genişliyor!

ISS Proser Genel Müdürü Atilla Aydemir, 
bu başarılara Türkiye’nin en kalabalık ha-

valimanlarından biri olan İstanbul Sabiha 
Gökçen’in yanı sıra 40’tan fazla tanınmış 
alışveriş merkezi, prestijli plaza, site, liman 
ve fabrikalardaki başarılı operasyonla eriş-
tiklerini kaydetti. Aydemir 2018 yılının sonu 
itibarıyla Mercedes-Benz Genel Müdürlüğü 
ile Hadımköy ve Aksaray fabrikalarını da 
portföylerine katarak başarılarını perçinle-
diklerini ifade etti.

Atilla Aydemir “Türkiye için 2018’in son çey-
reği zordu. Ekonomik verilerin belirsizliği, 
artan enflasyon ve özellikle asgari ücretin 
%26,02 oranında artması, Eylül 2018’de ha-
zırladığımız bütçeler için zorlayıcı etkenler-
di. Ancak biz bu tip makroekonomik deği-
şikliklere hazırlıklıyız. ISS Türkiye’nin güçlü 
temellere oturmuş, sektör döviz borcu bu-
lunmayan, güçlü müşteriler ve tedarikçi-
lerle çalışan, ülkemizin lider hizmet firması 
olması bu zorlukları atlatarak hedeflerimizin 
üstüne çıkmamızı sağladı” dedi.

Başarı puanlarımız her yıl artmaya de-
vam ediyor!

ISS PROSER’DEN 2018’DE 
% 35 BÜYÜME 
% 25 YENİ İSTİHDAM

Ayrıca denetim ve eğitim gibi konularda şir-
ketin destek departmanları tarafından takip 
edilen ortalama başarı puanlarında da tüm 
bölgelerde geçen seneye göre %30 ora-
nında ciddi artışlar sağlandı ve %85 başarı 
ortalaması geçildi. Denetim ve Drill sayıları 
ise ikiye katlanarak tüm projeler için 40.000 
adet denetime ulaştı. ISS Proser online 
müşteri anketlerine katılan 145 müşterinin 
110’undan 10 tam puan, kalan 35 müşte-
riden ise 8-9 puan almayı başardı. Şirket 
4.000 çalışanın katıldığı personel memnu-
niyeti anketinde de 10 üzerinden 8,8 puan 
aldı.

Türkiye’nin her bölgesinde faaliyet göste-
ren şirket, fiziksel güvenlik hizmeti haricinde 
devreye aldığı “ISS Proser Güvenlik 4.0” kon-
septini Mercedes-Benz projelerinde de uy-
gulayacak. Bu konsept, teknolojik ekipman-
ların ilave edilmesi ile entegre hale getirilen 
güvenlik çözümlerini, binaların tasarım aşa-
masından başlayarak risk analizi yapılmasını 
ve ihtiyaçları tam karşılayan, daha az maliyet-
li güvenlik çözümlerin sunulmasını kapsıyor.

Atilla Aydemir
ISS Proser Genel Müdürü
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Kirpik botoksu başta iğne ile yapılan bir 
uygulama gibi gözükse de aksine vitamin, 
pigment ve keratin yüklemesi ile kirpik 
dolgunlaştırma ve kaldırma işlemidir. Uy-
gulama olarak kirpik permasına benzer 
ama ondan daha etkili ve kalıcı bir işlemdir.

Lash Lifting (Kirpik Botoksu) uygulama-
sında kirpiğe protez kirpik eklenir mi? 

Hayır. Bu işlem tamamen kendi doğal kir-
pikleriniz üzerine yapılmaktadır. Kirpiğinize 
herhangi bir ek uygulanmaz.

Düz Kirpiklere sahip olanlar kirpik bo-
toksu yaptırabilir mi?

Uygulama amacımız kirpiklerinizi yoğun ve 
kıvrık göstermek. İşlem biter bitmez kıvrıl-
mış ve hacimli rimelsiz bile harika kirpikle-
re kavuşursunuz.

Kirpikleriniz zayıf ve dökülüyor ise Lash 
Lifting yaptırılabilir mi?

Bu uygulama ile kirpiklerinize bakım yaptı-
ğı için artık eskisi kadar dökülmeyecek ve 
daha yoğun görünecektir.

Lash Lifting (Kirpik Botoksu) uygulama-
sı kaç dk sürer? 

Yaklaşık olarak 40 dakikalık bir işlemdir.

Lash Lifting (Kirpik Botoksu) gözlerinize 
zarar verir mi? 

Göz sulanması dışında hiçbir yan etkisi bu-
lunmamaktadır.

Lash Lifting (Kirpik Botoksu) kirpikleri-
nizi döker mi? 

Kesinlikle dökmez, aksine daha sağlıklı ol-
masını sağlar.

Lens Kullanıyorum, Lash Lifting (Kirpik 
Botoksu) yaptırabilir miyim? 

Evet, bir yan etkisi bulunmadığı için yapı-
labilir.

Gözümde katarakt var, gene de Lash 
Lifting (Kirpik Botoksu) yaptırabilir mi-
yim? 

Göz rahatsızlıklarınıza hiçbir yan etkisi ol-
mayacaktır.

Lash Lifting (Kirpik Botoksu) ne kadar 
dayanır?

Bu bakım 3 aya kadar etkisini sürdürmekte-
dir.
Lash Lifting (Kirpik Botoksu) bakım ge-
rektirir mi? 

Hayır. İşlemi bir kez yaptırmak yeterlidir. 
Ektisi azalmaya başladığında yeniden yap-
tırılabilir.

Lash Lifting (Kirpik Botoksu) yaptırdık-
tan sonra makyaj yapabilir miyim? 

Evet, bu işlemden sonra ister göz, hatta 
kirpiğinize bile makyaj yapabilirsiniz. Yalnız 
bakımın etkisinin uzun sürmesini isterseniz 
makyajınızı su bazlı temizleyicilerle ovma-
dan çıkarmanızı tavsiye ediyoruz.

Lash Lifting (Kirpik Botoksu) doğal durur 
mu?

İşlem kendi kirpikleriniz üzerine uygulandığı 
için oldukça doğal durmaktadır. Bu uygula-
ma sonrası kirpikleriniz daha hacimli, güçlü 
ve kıvrılmış bir görüntüye sahip olur.

Lash Lifting (Kirpik Botoksu) yaptırırken 
nelere dikkat etmeliyim? 

Öncelikle uygulamayı yaptırdığınız yer ve 
kişinin alanında uzman olduğuna dikkat et-
melisiniz. Gözünüze markası belli olmayan 
kalitesiz losyonları kesinlikle uygulatmama-
lısınız.

Lash Lifting (Kirpik Botoksu) yaptırdık-
tan sonra nelere dikkat etmeliyim? 

Uygulama sonrası kirpiklerinizi 24 saat süre 
ile su ve benzeri maddelerden korumanız 
gerekmektedir. Çünkü kirpiklerinize uygula-
nan pigment, keratin ve multi vitamin içe-
riklerin kirpiklerinize bu süre zarfında nüfuz 
etmesi gerekmektedir.

Lash Lifting (Kirpik Botoksu) yaptırdık-
tan sonra kirpiklerime dokunursan bo-
zulur mu?

İlk 24 saat kirpiklerinize dokunmaz ve mak-
yaj uygulamaz iseniz Lash Lifting etkisinden 
daha uzun süre yararlanabilirsiniz. 24 sa-
atten sonra günlük hayatta uygulandığınız 
tüm işlemleri yapmakta özgürsünüz.

Lash Lifting (Kirpik Botoksu) ne kadar 
sıklıkla tekrarlanabilir? 

Uygulamanın kalıcılığı yaklaşık 3 aydır. Etkisi 
geçtikten sonra dilediğiniz zaman tekrarla-
yabilirsiniz.

LASH LIFTING (KİRPİK BOTOKSU)

Pırıl Tezcan
Estetisyen ve Güzellik Uzmanı
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Sürdürülebilir Kalkınma konusunda iş dün-
yasına yönelik araçlar ve projeler geliştiren 
SKD Türkiye, Eşit Adımlar Platformu ile bu 
projelere bir yenisini ekledi. TSKB ve Fran-
sız Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle kurulan 
Eşit Adımlar, iş dünyasında kadın istihdamı 
konusunda dijital bir rehber niteliği taşıyor. 
Eşit Adımlar’da fırsat eşitliğiyle ilgili güncel 
gelişmeler ve şirketlerin gerçekleştirdiği iyi 
uygulamaların yanı sıra raporlar, mevzuat 
ve düzenlemeleri de barındıran bir dijital 
kütüphane ortamı sunuluyor.

Sürdürülebilir kalkınma konusunda iş dün-
yasına yönelik araçlar ve projeler geliştiren 
İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Der-
neği’nin (SKD Türkiye), BM Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri çerçevesinde Türki-
ye’nin sürdürülebilirlik konusunda lider şir-
ketleriyle birlikte öncü projeler geliştirmeye 
devam ediyor. SKD Türkiye’nin bu alandaki 
yeni çalışması, iş dünyasında fırsat eşitliği 
alanında farkındalık yaratmayı amaçlayan 
bir dijital platform olan Eşit Adımlar (esi-
tadimlar.com) oldu. Türkiye Sınai Kalınma 

Bankası (TSKB) ve Fransız Kalkınma Ajansı 
(AFD) işbirliğiyle hayata geçirilen Eşit Adım-
lar, iş dünyasında fırsat eşitliği konusunda 
zengin bir içerik sunuyor.

‘Fırsat eşitliğinin, ekonomik kalkınma için 
vazgeçilmez olduğu’ fikriyle yola çıkan Eşit 
Adımlar, bu alanda hem kadınların hem de 
erkeklerin ilgisini çekecek içerikler paylaş-
maya özen gösteriyor. Eşit Adımlar’da fırsat 
eşitliğiyle ilgili güncel gelişmeler ve şirket-
lerin gerçekleştirdiği iyi uygulamaların yanı 
sıra raporlar, mevzuat ve düzenlemeleri de 
barındıran bir dijital kütüphane ortamı su-
nuluyor. Böylece, konuyla ilgilenen bireyler 
ve profesyoneller için kapsamlı bir referans 
noktası olmak hedefleniyor.

“Eşit Adımlar, kapsamlı içeriğiyle özel 
sektör için faydalı bir kılavuz olacak”

Eşit Adımlar platformu hakkında bilgi veren 
SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru 
Dildar Edin, “SKD Türkiye’de, iş dünyasının 
sürdürülebilir kalkınma konusunda etki ya-
ratan projeler geliştirmesi için çalışıyoruz. 
Bu etkiyi yaratırken, farkındalık artırma 
ve deneyim paylaşımı konusuna özellik-
le odaklanıyoruz. Yeni platformumuz Eşit 
Adımlar aracılığıyla, fırsat eşitliği alanında 
çalışmalar yapmak isteyen firmalara kap-
samlı bir kaynak sunmaktan büyük mem-
nuniyet duyuyoruz. Eşit Adımlar, kapsamlı 
içeriğiyle özel sektör için faydalı bir kılavuz 
olacak. Firmalar, rapor ve araştırmalar aracı-
lığıyla yeni bilgiler edinebilecek, farklı fırsat 
eşitliği deneyimlerini inceleyerek kendile-
ri için doğru projeleri geliştirebilecek. Eşit 
Adımlar’ı, SKD Türkiye’nin beş odak alanın-
dan biri olan ‘Sosyal İçerme ve Kapsayıcılık’ 
başlığında projeler yürüten Kadın İstihda-
mı ve Fırsat Eşitliği Çalışma Grubu’nun bir 
ürünü olarak hayata geçirdik. Projeyi fikir 
aşamasından itibaren geliştiren ve spon-
sorluğunu üstlenen Kadın İstihdamı ve Fır-
sat Eşitliği Çalışma Grubumuzun Başkanı 
TSKB’ye ve iş ortağı AFD’ye destekleri için 
teşekkür ediyorum” dedi.

“Fırsat eşitliği sadece sosyal anlamda de-
ğil ekonomik anlamda da önemli değer 
yaratıyor”

Türkiye’de fırsat eşitliği konusunda hızlı bir 
gelişim olsa da henüz OECD genelinde kar-
şılaştırıldığında gidilmesi gereken çok yol 
olduğunun altını çizen TSKB Genel Müdür 

Yardımcısı Çiğdem İçel, “Araştırmalar, 2025 
yılına kadar toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlanması halinde, dünya ekonomisine 
yapılacak katkının 28 trilyon dolara ulaşa-
bileceğini vurguluyor. Bu rakamlar, fırsat 
eşitliğinin sadece sosyal anlamda değil eko-
nomik anlamda da önemli değer yarattığını 
gösteriyor. Fırsat eşitliği konusunda ilerleme 
sağlamanın yolu ise iş dünyasında farkında-
lığın artmasından, iyi uygulama örneklerinin 
paylaşılmasından ve işbirliğinden geçiyor. 
Çünkü farkındalığı artan şirketler, kadınlara 
daha iyi çalışma ortamı sunuyor, kadınların 
ekonomiye katılmasının yolunu açıyor. Bu-
radaki katlanarak büyüyen etkiyi çok önem-
siyoruz ve hem finansal destek hem de far-
kındalık anlamında pek çok projeyi hayata 
geçiriyoruz. Eşit Adımlar Platformu da bu 
konudaki çalışmalarımızın son örneklerin-
den. SKD Türkiye ve Fransız Kalkınma Ajansı 
(AFD) işbirliğiyle kurduğumuz Eşit Adımlar, 
şirketlerin fırsat eşitliği yolculuğunda ben-
zersiz bir bilgi kaynağı olacak ve çok geniş 
bir profilin ihtiyacını karşılayacak. Özellikle 
fırsat eşitliği konusunda ilerlemek isteyen 
fakat nereden başlayacağından emin olma-
yan firmalar için destekleyici bir rehber ola-
cak. Eşit Adımlar’ın özellikle firmaların fırsat 
eşitliği alanındaki yol haritalarının hazırlan-
masında fark yaratacağına inanıyoruz. Fırsat 
eşitliği konusunda kendini projelerini haya-
ta geçirmiş, bu alanda yol almış firmaların 
deneyimlerini incelemenin de kuşkusuz ce-
saret verici bir etkisi olacak” dedi.

“Eşitliğe doğru atılan adımların olumlu so-
nuçlarının paylaşılması, Türkiye'de kadın-
ların profesyonel yaşama daha sağlam bir 
şekilde entegre edilmesini sağlayacak”

Eşit Adımlar’ı TSKB ile birlikte destekleyen 
Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Grup Türkiye 
Direktörü Serge Snrech, AFD ve TSKB’nin 
2016 yılından beri Türkiye'de kadın istihda-
mını desteklediklerini belirterek başladığı 
sözlerine şöyle devam etti: "SKD Türkiye ve 
Eşit Adımlar’a verdiğimiz desteğin, iş yer-
lerinde kadın-erkek eşitliğinin sağlanması 
için gerekli değişimin yaygınlaşmasında, 
sunulan doğrudan finansman olanaklarını 
tamamlayıcı bir etki yapacağına inanıyoruz. 
Çocuk bakım hizmetleri gibi eşitliğe doğru 
atılan somut adımların uygulanabilirliğinin 
altının çizilmesi ve elde edilen olumlu so-
nuçların paylaşılması, Türkiye'de kadınların 
profesyonel yaşama daha sağlam bir şekil-
de entegre edilmesini sağlayacak."

Iş Dünyasında Fırsat Eşitliği Için
“Eşit Adımlar Platformu”

Ebru Dildar Edin
SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı
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Alışveriş Merkezlerinin hizmet ihtiyaçlarına 
tek elden çözüm sunan Tepe Servis tek-
nolojik inovasyonları, sıkı denetimleri, titiz 
iş planları ve detaylı personel eğitimleriyle 
öne çıkıyor. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları 
Derneği (AYD) tarafından haber vermeden 
çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen gizli de-
netimlerde Tepe Servis’in hizmet verdiği 
AVM’ler en yüksek puanları aldı.

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği 
(AYD) tarafından çeşitli tarihlerde gerçek-
leştirilen gizli müşteri denetimlerinde Tepe 
Servis’in hizmet verdiği M1 Konya,M1 Ga-
ziantep, M1 Adana, Beylikdüzü AVM ve 
Bilkent Center AVM tam puanlar alarak en 
temiz AVM’ler arasında yer alma başarısı 
gösterdi.

Alışveriş merkezlerinde entegre tesis yö-
netimi hizmetleri kapsamında temizlik, 
teknik işletim, bahçe bakım, çağrı merkezi, 
ofis destek, danışma/resepsiyon, catering, 
elektronik güvenlik, fiziki güvenlik hizmet-
lerinin tek elden sunabilen Tepe Servis’in, 
tüm yurt çapında yaklaşık 9000 personeli 
ile yürütmüş olduğu hizmetler arasında 17 
ilde 28 AVM’de toplam 930 personel ile 
AVM hizmetleri de yer alıyor. 10 yıllık tecrü-
besiyle Tepe Servis, müşteri memnuniyetini 
üst seviyelere taşırken denetimlerden de 
başarıyla çıkıyor.

Metro AG’nin gayrimenkul kuruluşu Metro 
Properties Operasyon ve Varlık Yönetimi 
Başkanı Göksel Atikerler AVM’lerin temizlik 
açısından en kritik noktalardan birisi oldu-
ğunun altını çizerek şunları söyledi: “Yılda 

10-15 milyon arası ziyaretçi alan AVM’lerin, 
hafta içi 20-25bin, hafta sonu ve özel gün-
lerde ise bu rakamın 3 katına kadar ulaştı-
ğını söyleyebiliriz. Bu nedenle temizlikte ve 
hijyende sürekliliği sağlamak oldukça zor-
dur. Üstelik bunu müşteri ile birlikte ama 
ona da fazla hissettirmeden, temizlik maki-
nelerinin arasında geziniyormuş hissi oluş-
turmadan yani gözükmeden yapmak gere-
kir. Tuvaletlerin bu kadar yoğun kullanıldığı 
ve ziyaretçilerin gezindiği başka bir yer de 
yoktur sanırım. Metro Properties olarak 
hizmetinden sorumlu olduğumuz M1 Kon-
ya,M1 Gaziantep, M1 Adana AVM’lerimizde 
temizlik 2018 öncesinde en sıkıntılı konula-
rımızdan birisiydi. Ocak ayında Tepe Servis 
ile çalışmaya başlamamızın sonuçlarını kısa 
sürede aldık ve sektör ortalamalarının üze-
rinde skorlar elde etmeye başladık. Kısa bir 
süre sonra da tam notlar alarak sürdürülebi-
lir bir başarı yakaladık. Burada karşılıklı gü-
ven, çalışan kalitesi ve eğitimi de son derece 
önemli buluyorum. Bunların hepsini Tepe 
Servis ile birlikte başardık.”

Sonuç odaklı ölçülebilir hizmetimizi tek-
noloji ile birleştirerek sunuyoruz

Tepe Servis ve Yönetim Genel Müdürü Ca-
nan Çakmakcı ise sonuç odaklı ve ölçülebilir 
hizmet kalitesine odaklandıklarını söyleye-
rek iş süreçleriyle ilgili “AVM hizmetlerimizi 
kendi özel mobil uygulamamız ONTIME ile 
yürütüyoruz. Bu uygulama sayesinde hiz-
met sürelerini ölçümleyebiliyor, performans 
ve iş emri takiplerini raporlayabiliyor, müş-
teri memnuniyeti için anlık anket hizmeti 
sunabiliyoruz. Eğitimli personelimiz ve de-
neyimli kadromuzla kurumsal temizlik hiz-
metleri alanında farklılaşıyoruz. Tepe Servis, 
sektörde kurumsal yerli sermayeli en büyük 
Türk şirketi olarak öne çıkıyor. Teknolojiye 
yaptığımız yatırımlarla düzenli olarak müş-
teri memnuniyetini ölçüyor ve hizmet kali-
temizi en üst seviyeye çıkartmayı hedefliyo-
ruz” dedi.

Alışveriş merkezlerinde ziyaretçilerin bek-
lentisi olan hijyenik ve bakımlı ortamların 
sağlanmasına odaklanan Tepe Servis’in iş 
hedefleri, yoğun ziyaretçi sirkülasyonundan 
dolayı tüm ortak alanların, tuvaletlerin, yü-
rüyen merdivenlerin, yeme içme alanlarının, 
dış ve iç cephe camlarının en iyi şekilde te-
mizlenmesi olarak sıralanıyor.

AVM temizliği hakkında ilginç bilgiler

Kurumsal temizlik süreçlerinde çamaşır 
suyu kullanımı yüzey hasarları ve toksidite 
açısından önerilmiyor.

AVM’lerde yeni nesil temizlik süreçleri, “ön-
leyici” süreçlere yönelmekte. Yüzeylerde 
mikrobiyal üremeyi engelleyen nanotekno-
lojik Antibakteriyel bariyer ürün kullanımları 
özellikle kalabalık temaslı yerlerde tercih 
edilmeli.

Zemin temizliği evlerimizdeki teknikten 
farklı. Bu teknik de eğitimlerle temizlik gö-
revlilerine öğretiliyor. Bir temizlik personeli-
nin eğitimi en az 6 ay sürüyor.

TEPE SERVİS, SUNDUĞU TEMİZLİK HİZMETİYLE AVM’LERDE FARK YARATIYOR

Canan Çakmakcı
Tepe Servis ve Yönetim Genel Müdürü
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TEPE SERVİS, SUNDUĞU TEMİZLİK HİZMETİYLE AVM’LERDE FARK YARATIYOR

Dijital dünyanın nabzını tutan IAB Türkiye tarafın-
dan bu yıl 9. kez düzenlenen MIXX Awards Türkiye 
Ödülleri 21 Şubat tarihinde  Four Seasons Bosphorus 
Otel’de düzenlenen törenle sahipleri ile buluştu.

‘Dijitallendiniz” temalı MIXX Awards Türkiye’de bü-
yük ödülün kazananı “Ruhun Doysun” çalışması 
oldu. Çalışma ayrıca Marka Farkındalığı ve Konum-
landırma, Markalı İçerik, Sosyal Pazarlama-WOMM 
kategorilerinde ödül aldı.

Dijital dünyanın Oscar’ı olarak kabul edilen Mixx 
Awards yarışmasına bu yıl 28 kategoride 623’ü ge-
çerli toplam 648 başvuru yapıldı. 

Sunuculuğunu Jülide Ateş’in yaptığı Ödül Töreni’nde 
27 kategoride 210 ödül verildi. Ayrıca gecede “#ElA-
lemNeDer” kampanyasına da Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Özel Ödülü verildi.

Dünyada 45 ülkede dijital reklamcılığın gelişimi için 
faaliyetler yürüten IAB Türkiye’nin Yönetim Kurulu 
Başkanı Neslihan Olcay, 9 yıldır düzenlenen MIXX 
Awards ve endüstrinin geldiği noktadan duyduğu 
gururu vurguladı ve, “2010’da 100 başvuru hedefiyle 
yola çıkan Mixx Türkiye Ödülleri bugün, 600’ün üze-
rinde başvuru üreten ve Dolaysız Marka Devriminin 
konuşulduğu bir endüstrinin yarışmasına dönüştü. 
100 yıldan uzun bir süredir kapital yoğun tedarik zin-
cirleriyle işleyen, yüksek bariyerlerle korunan gele-
neksel tüketici ekonomisi; alçak giriş bariyeri, esnek 
kapitali, kiralanabilir tedarik zincirleri, tüketicisiyle 
dolaysız iletişim kurma becerisiyle yüksek katma de-
ğer üreten Dolaysız Markaların dünyasına evriliyor. 
Tüm markaların sürdürülebilir büyüme için kendini 
yeni gerçekliğe hazırlaması gerekiyor.” dedi.

9. MIXX Awards Türkiye’nin Lider Destekçisi Ingage 
ve Sahibinden.com; Başarı Destekçileri MedyaNet 
ve Sözcü olurken; yarışmanın Protokol Destekçileri 
arasında Genart Medya, Google, MG Media, Mynet, 
People Initiative, PepsiCo ve Publicis Groupe Türkiye 
yer aldı. Yarışmanın Jüri Sponsoru ise ikinci kez Face-
book oldu. EngageYa, KızlarSoruyor ve Wavemaker 
Turkey’in Kategori Destekçileri olduğu MIXX’e sek-
tör kuruluşları da her zamanki gibi katkıda bulundu. 
Reklam çalışmaları Sesli Harfler linked by Isobar ta-
rafından yürütülen organizasyon Gramofon, İltek ve 
Project House’un katkılarıyla düzenlendi. Reklam ya-
yın desteğini ise The Brand Age, Campaign ve Digital 
Age ile birlikte IAB Türkiye üyesi yayıncılar verdi.

Ön Eleme, Başkanlığını IAB Türkiye Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı 
Murat Göllü’nün üstlendiği jüriyle birlikte IAB Türki-
ye üyesi firmaların gönderdiği temsilcilerden oluşan 
52 kişi tarafından yapıldı. 

Bu yıl MIXX Awards Türkiye’ye başvuran tüm proje-
ler MIXX Awards Europe’a 15 Mart’a kadar başvuru 
yapabilecek.

DİJİTALİN EN İYİLERİ 9. MIXX AWARDS’DA BELLİ OLDU
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Dünyanın en büyük kruvaziyer liman 
işletmecisi Global Ports Holding’in 
yılda bir kez yurtdışında limanının bu-
lunduğu bir kentte düzenlediği ‘İyilik 
Koşusu’ Global Run, Barselona’da ger-
çekleşti. Barselona Yarı Maratonu’na 
verilen destek ile düzenlenen Global 
Run Barcelona’ya 103 ülkeden yakla-
şık 20 bin kişi katıldı. Türkiye’den 70 
kişinin koştuğu Global Run Barcelo-
na’ya Türkiye’nin Madrid Büyükelçi-
si Cihad Erginay ile Barselona Baş-
konsolosu Güçlü Kalafat da katılımcılar 
arasında yer aldı.

Global Run Barcelona’da Global Ports 
Holding’in sosyal sorumluluk partne-

ri insanı yardım kuruluşu Mercy Ships oldu. 
Global Ports Holding, daha önce maratona 
katılacaklara bulunduğu çağrı doğrultusunda 
bağışlanan her tutar kadarını Mercy Ships’e 
aktardı. Mercy Ships için Run For Hope (Umut 
İçin Koşun) sloganıyla koşuldu. Global Ports 
Holding CEO’su Emre Sayın, “103 ülkeden 
katılımla Global Run, tam anlamıyla global 
bir etkinlik oldu. Farklı ülke ve kültürlerden 
insanların biraraya gelerek iyilik için koşma-
sına aracılık etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” 
dedi.

Türkiye dahil 10 ülkede ikisi ticari olmak üze-
re işlettiği toplam 18 liman ile dünyanın en 
büyük kruvaziyer liman işletmecisi olan Glo-
bal Ports Holding’in yılda bir kez yurtdışında 
limanının bulunduğu bir kentte düzenlediği 
‘iyilik koşusu’ Global Run, İspanya Barselo-
na’da gerçekleşti. 1990’dan bu yana düzenle-
nen Barselona Yarı Maratonu (eDreams Mitja 
Marató), Global Ports Holding’in desteği ile 
düzenlendi. Global Run Barcelona’ya yaklaşık 

GLOBAL RUN 
BARCELONA’DA 
20 BİN KİŞİ UMUT 
İÇİN KOŞTU
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20 bin kişi katıldı. Global Run Barcelona’nın güzergahı Barselo-
na’nın ikonik yapıları ve tarihi, turistik merkezlerinden geçti.

Avrupa’nın önde gelen turizm destinasyonlarından Barselona, 
Global Ports Holding’in işlettiği kıtanın en büyük, dünyanın 4. 
büyük kruvaziyer limanına evsahipliği yapıyor. Kentin bu özelliği 
nedeniyle toplamda 103 ülkeden katılım sağlandı. Türkiye’den 70 
kişinin koştuğu Global Run Barcelona’da Türkiye’nin Madrid Bü-
yükelçisi Cihad Erginay ile Barselona Başkonsolosu Güçlü Kalafat 
da katılımcılar arasında yer aldı.

Tam anlamıyla global etkinlik oldu

Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın, “Barselona ile birlikte 
10’uncu Global Run’ı tamamladık. 2014’ten bu yana liman şehir-
lerimizde düzenlediğimiz Global Run’larda çok sayıda ülkeden 
katılım gerçekleşti. Barselona’da ise 103 ülkeden katılımla Global 
Run, tam anlamıyla global bir etkinlik oldu. Farklı ülke ve kültür-
lerden insanların biraraya gelerek iyilik için koşmasına aracılık et-
menin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Bağışları ikiye katladı

‘İyilik koşusu’ gerçekleştirilen Global Run’larda her yıl bir sosyal 
sorumluluk partneri ile işbirliği yapılıyor. Global Run Barcelona’da 
sosyal sorumluluk partneri, insani yardım kuruluşu Mercy Ships 
oldu. Global Ports Holding, daha önce maratona katılacaklara bu-
lunduğu çağrı doğrultusunda bağışlanan her tutar kadarını Mercy 
Ships’e aktardı. Mercy Ships için Run For Hope (Umut İçin Koşun) 
sloganıyla koşuldu. Mercy Ships, dünyanın en büyük sivil hastane 
gemisi Mercy Africa ile en az gelişmiş ülkelerde sahil şeridinde 
yaşayan topluluklara tıbbı personel, medikal malzeme ve diğer 
yardım malzemeleri ulaştırıyor.

Global Ports Holding ve Mercy Ships’e özel ödül

Global Ports Holding, Global Run Barcelona 5K Parkuru’nun kadın 
ve erkek birincilerine kruvaziyer tatili hediye etti. Yarı maratonun 
sona ermesi ardından düzenlenen törenle Global Ports Holding 

ve Mercy Ships’e Barselona Yarı Maratonu Organizasyon Komite-
si tarafından özle ödül verildi. Global Ports Holding’in bağlı ku-
ruluşu olduğu Global Yatırım Holding’in Genel Sekreteri Gökhan 
Özer ve Hukuk Danışmanı Fırat Namlı da yarı maratonda koştu. 
Yarı maratonun birincisi erkelerde Kenyalı atlet Eric Kiptanui, ka-
dınlarda ise Roza Dereje oldu.

Global Run Bodrum, 27-28 Nisan’da ilk kez yarı maraton ola-
cak

Global Run, 2014’ten bu yana kesintisiz olarak devam ediyor. Tür-
kiye’de düzenli olarak her yıl Global Ports Holding’in bağlı olduğu 
Bodrum’da Global Yatırım Holding tarafından düzenleniyor. Glo-
bal Ports Holding tarafından ise 2015’te Karadağ Bar/Kotor’da, 
2016’da Malta Valetta’da, 2017’de İtalya Ravenna’da ve 2018’de 
Küba Havana’da düzenlendi. Barselona’nın ardından bu yıl 27-28 
Nisan’da düzenlenecek Global Run Bodrum ise ilk kez yarı mara-
ton olarak koşulacak.
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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği 
(AYD) tarafından Soysal iş birliği ile düzen-
lenen XI. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi bu 
sene Cem Yılmaz’dan Cem Boyner’e, Prof. 
Dr. Özgür Demirtaş’tan İsmail Gülle ve Mu-
rat Özyeğin’e kadar ekonomi ve perakende 
sektörü ile eğlence dünyasının önde gelen 
isimlerini ağırlayacak. Perakende sektörü-
nün heyecanla beklediği zirve bu yıl 5 Mart 
Salı günü Swissotel İstanbul’da düzenlene-
cek.

Ana sponsorluğunu Fiba Commercial Pro-
perties’in üstlendiği ve altın sponsorları 
arasında Multi Türkiye, Pradera Türkiye, Rö-
nesans Gayrimenkul ve Tepe Emlak’ın yer 
aldığı XI. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi bu 
sene sektörün duayen isimlerinin katıldığı 
farklı oturumları ile perakende sektörünün 
geleceğine ışık tutarken, Türkiye’nin yatı-
rım potansiyeli, sektördeki yeni trendler ve 
AVM’lerin sosyal hayata etkileri de zirvede 
masaya yatırılacak.

Cem Yılmaz, XI. AYD Alışveriş Ekonomisi 
Zirvesi’nde

Zirvede bu sene bir de sürpriz isim yer ala-
cak ve tüm gün sürecek zirvede kapanışı 
Cem Yılmaz muhteşem sahnesi ile yapacak. 
Heyecanla beklenen zirvede Cem Yılmaz, 
‘Cem Yılmaz ile Alışveriş Ekonomisi’ başlıklı 
oturumda katılımcılara eğlenceli anlar ya-
şatacak.

XI. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi’nin bu 
sene yepyeni bir soluk kazandığını vurgula-
yan AYD Başkanı Hulusi Belgü: “AYD olarak 
tam 10 yıldır AVM Yatırımları Konferansı adı 
ile düzenlediğimiz etkinliğimizde bu sene 
isim değişikliğine gittik ve bundan sonra 
AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi olarak yo-
lumuza devam edeceğiz. Bu sene zirvemi-
zin çok ses getireceğini şimdiden söyleye-
bilirim. Sektörümüzün birbirinden değerli 
isimleri ile birlikte Sevgili Cem Yılmaz bu 
sene bizlerle olacak. Eminim kendisinin 
enerjisi hepimize iyi gelecek… Zor geçen bir 
yılın ardından yine hep birlikte eğleneceği-
miz, öğreneceğimiz ve 2019 için bol enerji 
depolayacağımız bir zirve bizi bekliyor.”

Fiba Commercial Properties CEO’su ve Yö-
netim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman ve 
AYD Başkanı Hulusi Belgü’nün açılış ko-
nuşmalarının ardından Türkiye İhracatçılar 

XI. AYD ALIŞVERİŞ EKONOMİSİ ZİRVESİ
BU SENE 5 MART’TA

Cem Boyner
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Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle gündem de-
ğerlendirmesinde bulunacak. Securitas Türkiye 
Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu konuşmasın-
da ‘Geleceğin Güvenlik Trendleri’ni paylaşırken 
Boyner Group CEO’su Cem Boyner ise ‘Alışveriş 
Ekonomisini Geleceğe Taşıyan Köprü: AVM’ler 
ve Perakende’ başlıklı konuşmasıyla katılımcı-
larla birlikte olacak.

Ece Türkiye CEO’su Stefan Zeiselmaier ve Ece 
Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO’su Nuri 
Şapkacı ‘Yabancı Yatırımcının Sektöre Bakışı’ 
başlıklı oturumda yabancı yatırımcı gözüyle 
Türkiye’nin yatırım potansiyelini değerlendi-
recekler. ‘Perakendenin Geleceği Nasıl Şekille-
niyor?’ sorusuna ise MediaMarktSaturn Pera-
kende Grubu İcra Kurulu Üyesi / MediaMarkt 
Türkiye & Yunanistan İcra Kurulu Başkanı ve 
Kategori Mağazacılığı Derneği Başkanı Yenal 
Gökyıldırım ve Zorlu Gayrimenkul Genel Müdü-
rü Didem Aydın birlikte cevap arayacaklar.

‘Sosyal Hayatın Ayrılmaz İkilisi: Yeme İçme ve 

AVM’ler’ başlıklı oturumda ise Turizm Restoran 
Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği 
(TURYİD) Başkanı Kaya Demirer’in moderatör-
lüğünde Big Chefs Kurucu Ortağı ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Gamze Cizreli, Midpoint Kurucu 
Ortağı Ayhan Çarıkçılar ile Caffe Nero CEO’su 
Ahmet Yanıkoğlu artık birer yaşam alanı hali-
ne gelen AVM’leri ve yeme içme sektörünü ele 
alacaklar.

Yorumları ile ekonomi dünyasının dikkat çeken 
ismi Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise ‘Ekonomiye 
Farklı Bir Bakış’ sunarak öngörüleri ile sektöre 
ışık tutacak.

Zirvenin öğleden sonraki oturumları ise Ake-
nerji Üretim Direktörü Can Gülcan’ın ‘AVM’ler-
de Yatırımsız Enerji Verimliliği Uygulamaları’nı 
anlatması ile başlayacak. ‘Hazır Giyim Peraken-
desini Gelecekte Neler Bekliyor?’ oturumunda 
ise Didem Aydın’ın bu sefer ki konuğu Koton 
Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz olacak.

JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş’ın Fiba Hol-
ding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin ile 
yapacağı söyleşi de zirvenin dikkat çekecek 
oturumlarından biri olarak katılımcıları bekliyor.

Günün son oturumunda ise ekranların beğe-
niyle takip edilen ve iş dünyasının önde gelen 
isimlerini programlarında ağırlayan kadın eko-
nomi sunucuları Melda Yücel, Ebru Baki ve Zeli-
ha Saraç bu sefer İletişim Uzmanı Ali Saydam’ın 
konuğu olarak ‘Her şey Güzel Olacak (Mı?)’ so-
rusuna yanıt arayacaklar.

Zirvenin kapanışı ise Cem Yılmaz ile olacak ve 
‘Cem Yılmaz ile Alışveriş Ekonomisi’ başlığı ile 
sahne alacak Cem Yılmaz zirveye yepyeni bir 
soluk getirecek.

Yurdaer Kahraman
Fiba CP CEO ve Yön. Kur. Üyesi

Hulusi Belgü
AYD Başkanı
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12-15 Mart 2019 tarihlerinde gayrimenkul 
alanındaki tüm paydaşları Fransa’nın Can-
nes şehrinde buluşturacak olan MIPIM 2019 
öncesinde düzenlenen basın toplantısı Tak-
sim Intercontinental İstanbul’da gerçekleşti. 
Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve JLL Türkiye 
Ülke Başkanı Avi Alkaş ve Alkaş Genel Mü-
dürü Yonca Aközer ev sahipliğinde düzen-
lenen basın toplantısında İstanbul Ticaret 
Odası,İBB İstanbul İmar İnşaat A.Ş TTYD, 
İMİB, GYODER, Vakıf Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı A.Ş, Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş, 
Gülan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş, I CAN 
BUY Uluslararası GAY. YAT. A.Ş, Hasanoğlu 
Şirketler Grubu, Oral Mimarlık Gayrimenkul 
Paz. A.Ş, Fuzul Yapı İnşaat A.Ş, Sabri Paşayi-
ğit Mimarlık, Yeditepe Gayrimenkul Yatırım 
A.Ş, Entegre Proje Yönetim ve Danışmanlık, 
Dome + Partners, Kalyon Holding Sanayi 
Ticaret A.Ş, Hergüner Bilgen Özeke Avukat-
lık Ortaklığı, BOSS4 Gayrimenkul İnşaat ve 
Dış Ticaret A.Ş, Aksan Hukuk Bürosu, Are-
masGroup of Real EstateDepartments, Cat-
hayInvest Gayrimenkul Geliştirme Lal Gayri-
menkul Değerleme A.Ş, TSKB,  Çelen Grubu, 
RJ Models ve Esas Gayrimenkul firmalarının 
temsilcileri hazır bulundu.

Dünyanın önde gelen gayrimenkul pro-
fesyonellerini ağırlamak için bu yıl 30’uncu 
kez kapılarını açacak olan MIPIM, “Gelece-
ği Etkilemek” ana temasıyla gayrimenkulde 
gelecek 30 yılın trendlerini tartışacak. Bu yıl 
26 bini aşkın gayrimenkul profesyonelinin 
katılmasının beklendiği MIPIM’e geçen yıl 
Türkiye’den 250 kurum ve kuruluşu temsi-
len 657 kişi katılmış ve 4 bin 120 uluslara-
rası B2B görüşmeye imza atılmıştı.Alkaş Ge-
nel Müdürü Yonca Aközer, “Nihayet bu yıl 
MIPIM Türkiye’yi gerçekleştirmeye bir adım 
daha yaklaştık. MIPIM ve MIPIM Türkiye bir-
birini tamamlayan iki unsur olacak.” dedi.

Alkaş’ın Türkiye temsilciliğini yaptığı dün-
yanın önde gelen gayrimenkul fuarı MIPIM 
2019, 12-15 Mart tarihlerinde bir kez daha 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye 
gayrimenkul sektörünün önemli oyuncuları-
nın katılımı ile gerçekleştirilecek. Fransa’nın 
Cannes şehrinde bu yıl 30’uncu kez kapıları-
nı açacak MIPIM’de dünya gayrimenkul sek-
törünün dev oyuncuları bir araya gelecek. 
İstatistikler, gayrimenkul sektörünün dünya 
liderlerini ağırlayan ve günde 1 milyonun 
üzerinde kartvizit alışverişinin gerçekleşti-
rildiği MIPIM 2019’a, dünyadan da yoğun 
ilgi olduğunu gösteriyor. Şöyle ki; geçen yıl 
90 olan katılımcı ülke sayısı 100’e çıkarken, 

MIPIM GELECEK 30 YILI KONUŞMAK İÇİN 30’UNCU 
KEZ KAPILARINI AÇIYOR

Avi Alkaş
Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı 
ve JLL Türkiye Ülke Başkanı

Yonca Aközer
Alkaş Genel Müdürü
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fuarın düzenlendiği alan da 20 bin metre-
kareden 21 bin 500 metrekareye yükseldi. 
2017’de 25 bin olan ziyaretçi sayısı geçen yıl 
26 bine yükseldi. Bu yıl ise 26 bini aşkın ki-
şinin MIPIM’i ziyaret etmesi bekleniyor. Di-
ğer yandan, MIPIM 2019’aproje finansmanı 
alanında 5 bin, geliştirici alanında 4 bin 800, 
mimarlık alanında 2 bin, mülk sahibi alanın-
da bin 600, hizmet sağlayıcı alanında 4 bin, 
portföy yönetimi ve ikincil piyasalar alanın-
da da 5 bin 400 kuruluş şimdiden kayıt yap-
tırdı. Katılımcı sayısının ilerleyen günlerde 
artması bekleniyor.

DÜNDEN ALINAN DERSLERLE YARINLAR 
İNŞA EDİLECEK

MIPIM’in bu yılki ana teması “Geleceği Et-
kilemek” olarak belirlendi. Bu ana tema 
çerçevesinde MIPIM’in geride bıraktığı 30 
yıla bakılarak gelecek 30 yılda gayrimenkul 
sektörünün nasıl gelişeceği masaya yatı-
rılacak. Dünyanın en önemli gayrimenkul 
profesyonellerinin fikirleri bu gelişimde rol 
oynayacak. MIPIM’in konferans programın-
da ise “Topluma yönelik sağduyulu uygula-
malar nasıl yapılır ve mevcut kaynaklar en 
iyi şekilde nasıl kullanılır?” ve “Uzun vadede 
fayda sağlayacak en iyi stratejiler nasıl se-
çilir?”gibi sorulara cevap arayan oturumlar 
düzenlenecek.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT 
KURUM DA KATILACAK

MIPIM’de 360’ın üzerinde konuşmacı ola-
cak. Toplam 100 konferans ve oturumda 
hem ilham verici uzmanlar hem de son 
trendler hakkında bilgiler verilecek. MIPIM 
2019’un önemli katılımcılarından biri olan 
ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın 
Murat Kurum’un açılış konuşmasını ger-
çekleştireceği, Türkiye’ye ait özel oturum-
da düzenlenecek. Bu oturumda Türkiye’nin 
yatırım fırsatları uluslararası katılımcılara 
anlatılacak.

Tabanlıoğlu Mimarlık, “Tersane İstanbul” 
projesiyle MIPIM Ödülleri 2019’da“Gelece-
ğin En İyi Mega Projesi” kategorisinde fina-
listler arasında yer alacak.

İSTANBUL ÇADIRI YİNE GÖZ DOLDURA-
CAK

Öte yandan üst üste ikiyıl “Onur Ülkesi” 
olan tek ülke olma özelliğini taşıyan Tür-
kiye, bu yıl da MIPIM’e güçlü bir katılım 
gerçekleştirecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Sayın Murat Kurum’un da ziyaret edeceği-
MIPIM’de İstanbul Ticaret Odası (İTO) yine 
685 metrekarelik İstanbulÇadırı ile yerala-
cak. İstanbul Çadırı’nda, Emlak Konut ve İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul 
İmar İnşaat A.Ş. projeleri başta olmak üzere, 

GYODER ve TTYD bünyesinde yer alan ya-
tırımcı kuruluşlar ve mimarlık, değerleme, 
hukuk konularında lider firmalar yer alacak. 
Türk mimarları ve müteahhitlerinin de her 
yıl olduğu gibi MIPIM’e yoğun ilgi göster-
diği görülüyor. Türkiye’den geçen yıl 250 
kurum ve kuruluşun MIPIM’e katıldığını ve 
4 bin 120 uluslararası B2B görüşmeye imza 
attıklarını belirten Alkaş Genel Müdürü Yon-
ca Aközer, “MIPIM sadece bizim için değil 
dünya için de çok önemli bir organizasyon. 
Alkaş olarak bizi  daha da heyecanlandıran 
bir konu ise MIPIM Türkiye. Nihayet bu yıl 
MIPIM Türkiye’yi gerçekleştirmeye bir adım 
daha yaklaştık. MIPIM ve MIPIM Türkiye bir-
birini tamamlayan iki unsur olacak. MIPIM 
UK (İngiltere) var, MIPIM Asya var neden 
MIPIM Türkiye olmasın diye yola çıktık ve 
gerçekten çok heyecanlanıyoruz. Çünkü, 
yaklaşık 5-6 yıldır MIPIM’in Türkiye’ye ge-
lebilmesi için çok özel çalışmalar yapıyoruz. 
Fransa’dan 2017 yılında MIPIM Türkiye için 
olur almıştık. Bu dönemde iki kere RE360 
organizasyonunu düzenledik. RE360 MIPIM 
Türkiye’nin provasıydı, burada başarılı oldu-
ğumuzu düşünüyoruz. Türkiye’ye 3-4 saat-
lik uçuş mesafesindekiler ülkelerden yüksek 
katılım olması için görüşmelere başladık. 
Olumlu geri dönüşler alıyoruz. Ümit ediyo-
ruz ki, 2020’de MIPIM Türkiye’yi yapacağız 
ve bu gururu hep birlikte yaşayacağız.” dedi.

ALKAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE 
JLL TÜRKİYE ÜLKE BAŞKANI AVİ ALKAŞ

MIPIM, uluslararası yatırımcıların kendi ala-

nında en iddialı isimlerini, şehir plancılarını, 
uluslararası yatırımları kendi coğrafyaları-
na çekmeye kararlı belediyeleri, turizmde 
yeni fırsatlar arayan otel gruplarını bir ara-
ya getirdiğini belirten Alkaş Yönetim Kuru-
lu Başkanı ve JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi 
Alkaş, “MIPIM dünya gayrimenkul sektörü 
tarafından çok önemsenen ve önemsen-
mesi gereken bir platform. 30 yıldır hiçbir 
taviz vermeden ilk günkü heyecanı ile ka-
pılarını açıyor olması MIPIM’in öneminin 
en büyük göstergesi. Bu yılki ana temanın 
geleceği etkilemek başlığını taşımasının 
da son derece yerinde olduğunu düşünü-
yorum. Çünkü MIPIM’in 30 sene sonra da 
gayrimenkul etkinlik hizmetlerinin farklı 
teknolojilerle sunulduğu sektörün yine de 
buluşma mekanı olmaya devam edeceği-
ne inanıyorum.” dedi. 

İMİB YÖNETİM KURULU BAŞKANI AY-
DIN DİNÇER

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer de 
“Dünyanın en büyük emlak fuarlarından 
biri olan MIPIM, potansiyel karar verici-
lerin buluştuğu uluslararası bir platform 
oluşturuyor. İstanbul Maden İhracatçıları 
Birliği olarak, Türk doğal taşlarını uluslara-
rası pazarda markalaştırıp katma değerini 
yükseltmek, karar vericilere ve proje ha-
zırlayan mimarlara ulaşarak Türk merme-
rini tüm yönleriyle tanıtmak amacıyla bu 
yıl bir kez daha MIPIM’e katılacağız.” diye 
konuştu.
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Bilkent Center AVM’nin renovasyonu ta-
mamlandı diye biliyoruz. Yenilenme fikri 
nasıl ortaya çıktı? Yenilediğiniz alanla il-
gili hedefleriniz nelerdir? 

Bu yıl 20. Yaşını kutlayacak olan Bilkent 
Center, Ankara’nın ilk AVM’lerinden biridir. 
Misyonumuz her zaman müşteri memnuni-
yeti odaklı hizmet anlayışı olduğu için pro-
jelerimizde konuklarımızın beklentilerini ön 
planda tutuyor, stratejilerimizi bu doğrul-
tuda oluşturuyoruz. Konuklarımızın keyifli 
ortamlarda alışveriş ve sosyal ihtiyaçlarını 
karşılamaya özen gösteriyoruz. 

Bilkent Center’ın yenilenen bölümü ile An-
karalıların günün telaşı içinde soluklanacak-
ları,  hem alışveriş yapıp hem de kaliteli za-
man geçirebilecekleri keyifli yaşam alanları 
oluşturmayı hedefledik. Konum ve mimari 

avantajlarımızı dikkate alarak öncelikle mi-
marinin ve konseptin üzerine yoğunlaştık. 
İçten, samimi, sıcak bir mekan arayan genç-
lerin, ailelerin, çocukların, yaşlıların ve çalı-
şanların kısacası toplumun her kesiminden 
insanın seveceği, kendini iyi hissedeceği 
alışveriş, yaşam ve gastronomi merkezi kav-
ramlarını bir araya getirerek sektöre öncü-
lük ettik.  

Yenilenen Bilkent Center’da hangi mağa-
zalar var?

İçinde bulunduğumuz rekabet ortamında 
fark yaratan cesur projelere imza atmanın 
ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. 
Bilkent Center’ın  yenilenme  çalışması her 
detayını özenle planladığımız için uzun bir 
süreç aldı. Sürecin ilk etabını 2015 yılında   
Bilkent Statıon’ın açılması  ile gerçekleştir-
dik. Bilkent Station ile konuklarımızın ken-
dilerini rahat, keyifli ve ait hissedecekleri, 
tren garı görüntüsünde olan özel mimarisi 
ile Türkiye’de hiç yapılmamış alışveriş, ya-
şam ve gastronomi alanları oluşturduk. Özel 

Bilkent Center AVM Müdürü Ayhan Aytekin 
ile Bilkent Center’ın yenilenme sürecini 
konuştuk.

ANKARA’NIN 
ILK ALIŞVERIŞ 

MERKEZLERINDEN 
BILKENT CENTER 

YENILENDI

Ayhan Aytekin
Bilkent Center
AVM Müdürü
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mimarisi içerisinde zengin dünya mutfa-
ğı alternatifleri ve eğlence mekanları ile 
fark yarattık. Bilkent Station gerek içinde 
bulundurduğu markalarla, gerekse kon-
septi ve mimarisi ile Ankara ve Türkiye’de 
adından övgüyle söz ettiren,  dikkat çe-
ken, çok konuşulan bir proje oldu. 

Bilkent Center renovasyonu, sürecin 2.  
ve son aşaması oldu. 16.500 metreka-
relik bir alanı alışveriş merkezine dahil 
ederek 20’ ye yakın mağaza oluşturduk 
ve konusunda uzman mimarlarla çalışa-
rak modern,  keyifli ve konforlu alanlar 
yarattık. Sektöründe öncü birçok mağa-
zayı bünyemize kattık. Migros,  Praktiker, 
D&R, Toyzz Shop, Avva, Penti, Chakra, 
Yves Rocher, Woow Baby, İpekyol, B&G 
Store,  Mavi,  Atasun, Roman  gibi açılan 
yeni mağazalarla konuklarımıza keyifli 
alışveriş deneyimi yaşatmaya başladık, 
marka karmamıza uygun diğer ulusal ve 
uluslararası firmalarla görüşmelerimiz 
devam etmekte..

Bilkent Center AVM’yi diğer AVM’lerden 
ayıran özellikler nelerdir?  

Sürekli yenilemelere yönelik yatırımlar ya-
pıyor ve konuklarımızın keyifli ortamlarda 
alışveriş ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya 
özen gösteriyoruz. Mimari kriterleri hem 
çevreci bir çerçevede hem de farklılık his-
settiren koşullarda, kaliteye azami önem 
vererek belirliyoruz.

Eskişehir Yolu, Ümitköy, İncek ve Çanka-
ya’nın kesiştiği lokasyonda yer alıyoruz.  
Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi,  
ODTÜ  ve inşaatı bitmek üzere olan  Bilkent 
Şehir Hastanesi’ne olan yakınlığımız çok bü-
yük bir avantaj olarak ortaya çıkıyor.
Konumumuzun yanı sıra, Ankara’nın ilk 
Erişilebilirlilik Belgeli “Engelsiz AVM” olma 
özelliğiyle sektördeki farkımızı ortaya koy-
duk. 42 araçlık engelli otopark alanı, teker-
lekli sandalye hizmeti, her katta bulunan 
engelli tuvaletleri, asansörleri ve yürüyen 
merdivenleriyle “Engelsiz AVM” olma konu-

suna verdiğimiz önemi belgelendirdik. Sos-
yalleşme olanaklarımız, Bilkent Station’ın 
gastronomi  alanındaki çeşitliliği ve popü-
lerliği  öne çıkan farklarımız… 

Bilkent Center AVM’de düzenlediğiniz 
etkinlik ve projelerde nerelere dikkat 
ediyorsunuz?

Çevremizde gelişen rekabet koşullarını ti-
tizlikle değerlendirerek sürekli iyileştirme-
ler yapıyoruz. AVM’lerin sadece alışveriş 
için değil aynı zamanda sosyal hayatın da 
bir parçası olduğunun bilinciyle planladığı-
mız etkinliklerle fark yaratmaya çalışıyoruz. 
Kahve Festivali, gibi Ankara’da ilk olan ve 
çok ses getiren projelere ev sahipliği yapı-
yoruz. Sanata önem verip mutlaka sanatsal 
etkinliklere, sergilere, konserlere program-
larımızda yer veriyoruz. Düzenlediğimiz 22. 
Uluslararası Ankara Caz Festivali, Uluslara-
rası Sanat Festivalleri ile dünyaca ünlü mü-
zisyen,  ressam ve heykel sanatçılarına ev 
sahipliği yapıyoruz.  
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Sürekliliği önemsiyor düzenlediğimiz her 
etkinliğin gelenekselleşmesini hedefliyoruz.  
Önümüzdeki yıl Ankara Kahve  Festivali’nin  
ve Uluslararası Sanat Festivalinin 3.’sünü 
gerçekleştireceğiz.

Çocuklarla ilgili ayrılan yaklaşık 2800 m2 
bölümde ise güvenli bir bölgede onlara 
hevesle bekledikleri aktivitelerin sunuldu-
ğu, eğlendirirken öğretmeye özen gösteri-
len çocuk ve aile kulubümüz bulunmakta....  
Küçüklerin ve büyüklerin gönüllerince ka-
yabilecekleri buz pateni pisti ve  çocuklar 
için  marangozluk, mutfak,  ahşap tasarım 
ve mekatronik gibi meslek atölyeleri, müzik, 
tiyatro  ve parti alanları ile benzersiz bir hiz-
met sunulmakta..

Tepe Emlak sektördeki güçlü oyuncular-
dan bir tanesi. Bize biraz Tepe Emlak’tan 
bahsedebilir misiniz?

Tepe Emlak Yatırım İnşaat ve Ticaret A.Ş  
1996 yılından itibaren faaliyet gösteriyor. 
Türkiye’nin sayılı kuruluşları arasında yer 
alan Bilkent Holding’in bir parçası olarak 
yaratıcı, özveriyle çalışan ve kurumsal 
hedeflere katkıda bulunmak isteyen ar-
kadaşlarla çalışıyoruz. Türkiye’nin ilkleri-

ni gerçekleştiren ve farklılık yaratan pro-
jelerle başarısını kanıtlayan Tepe Emlak, 
sektöründe öncü ve bunu amaç edinen 
profesyonel ekibi ve kurumsal yapısı ile 
bağlı bulunduğu holding şirketlerinin 
sağladığı sinerjiyi avantaja dönüştürerek 
çalışmalarını en verimli şekilde sürdürü-
yor. 

42 Maslak- İstanbul,  Teos Marina – İzmir, 
Mix Kayseri gibi karma kullanımlı projelere 
ticari alan kiralama ve konsept danışmanlı-
ğı hizmeti vermiş olan  Tepe Emlak Yatırım 
İnşaat ve Tic A.Ş. , Bilkent Center, Tepe Nau-
tilus, Tepe Prime Avenue, Ahlatlıbel Atatürk 
Parkı ve 365 AVM’nin kiralama ve yönetimi-
ni gerçekleştiriyor.



53

 Haberler / MALl&MOTTO 

Migros’un Türkiye’de sağlıklı yaşam ve bi-
linçli gıda alışverişi konusunda tüketiciye 
rehberlik etmeyi amaçlayan ve alanında bir 
ilk olan ‘Sağlıklı Yaşam Yolculuğu’ projesi, 
lansmanının yapıldığı Nisan 2018’den bu 
yana 1,3 milyon kişiye ulaştı.

Lizbon’da düzenlenen Sürdürülebilir Pe-
rakende Zirvesi’nde dünyanın önde gelen 
perakende ve üretici firmaları tarafından 
ilgiyle karşılanan uygulama, en etkili yeni 
nesil perakende uygulaması olarak örnek 
gösterildi. Son olarak dünyanın en itibarlı 
ödül programları arasında yer alan Stevie 
Awards tarafından düzenlenen "Satış ve 
Müşteri Hizmetleri" ödüllerinde “Müşte-
ri Hizmetlerinde İnovasyon” ve “Yılın Fark 
Yaratan Satış Uygulaması” kategorilerin-
den 2 ödülün sahibi oldu. Türkiye’ye Grand 
Stevie’yi kazandıran ilk ve tek marka olan 
Migros bu ödüllerle bugüne kadar aldığı 
Stevie ödüllerinin sayısını 22’ye yükseltti.

Perakendenin yeni çağında satış odak-
lı yaklaşımın yerini müşteriler için fiziksel, 
duygusal ve sosyal değer yaratan hizmet 
anlayışına bıraktığını, satış artışının ise 
onun doğal bir sonucu olarak ortaya çıktı-
ğını ifade eden Migros Ticaret A.Ş. Sürdü-
rülebilirlik Komitesi Başkanı Demir Aytaç, 
“Değişen dünya düzeniyle birlikte zaman 
daha hızlı akmaya başladı. Bu nedenle, tü-
keticiler kendileri için özel olarak düşünüle-
rek önlerine hazır olarak gelen ve doğrudan 
fayda gördükleri kampanya ve hizmetlere 
daha fazla bağlılık gösteriyor. Bu doğrul-
tuda, toplumsal ihtiyaçlardan yola çıkan 
proje ve kampanyaların iş sonuçlarındaki 
geri dönüşü daha hızlı oluyor. Sağlıklı Ya-
şam Yolculuğu projemizi bu bakış açısıyla 
hayata geçirdik ve çok kısa sürede etkisini 
gördük”dedi.

Toplum sağlığına hizmet etmenin küresel 
taahhüdütleri olduğunun altını çizen Aytaç, 
“Taze ürünler uzmanlığımız. Sağlıklı Yaşam 
Yolcuğu projemizde dengeli beslenme, ye-
terli su tüketimi ve fiziksel aktivitenin artı-
rılması konularına odaklandık. Eğlenceli ve 
oyunlaştırılmış içerikler hazırladık. Migros 
Mobil üzerinden müşterilerimizin, gıda 
alışverişlerinde eksik kalan besin grupları-
nı interaktif bir şekilde gösteriyor ve kişiye 
özel dengeli beslenme önerileri sunuyoruz. 
Ücretsiz olarak sunduğumuz bu hizmet, 
müşterilerimizden büyük ilgi gördü” dedi.

Migros, müşterilerine dengeli beslenme 
ve aktif yaşam konusunda rehberlik etmek 
amacıyla hayata geçirdiği ‘Sağlıklı Yaşam 
Yolculuğu’ projesi ile hem Türkiye’de hem 

MİGROS 1,3 MİLYON KİŞİYİ ‘SAĞLIKLI YAŞAM YOLCULUĞU’NA ÇIKARDI

de dünyada perakende sektörü için bir ilke 
imza attı.

Lizbon’daki Sürdürülebilir Perakende Zir-
vesi’nde dünyanın önde gelen perakende 
ve üretici firmaları Migros’un uygulamasını 
örnek uygulama olarak gösterdi. ‘Sağlıklı 
Yaşam Yolculuğu’ projesi 9 ayda 1,3 milyon 
kişiye ulaştı.

Migros’un cebe sığdırdığı ‘Sağlıklı Yaşam 
Yolculuğu’na, Migros Mobil üzerinden üc-
retsiz olarak ulaşılabiliyor. ‘Sağlıklı Yaşam 
Yolculuğu’ başlığı altında oluşturulan alan-
da, akıllı bir algoritma ile müşterilerin 3 aylık 
gıda alışverişlerine göre besin dağılımları ile 
günlük ideal besin tüketim tablosu yan yana 
yer alıyor. Global parametreler ve Sağlık Ba-
kanlığı verilerinden yola çıkarak oluşturulan 
tablo ve mesajlarda müşteriler, bir bakışta 
dengeli beslenmek için hangi besin grubu-
nu ihmal ettiklerini görebiliyorlar. Dengeli 
beslenmeye yönelik olarak aradaki farkı ka-
patabilmeleri için kişiye özel öneriler indi-
rimli olarak sunuluyor ve sağlıklı yaşam yol-
culuğu teşvik ediliyor. Sistem müşterilerin 
grafiğini her alışveriş sonrasında güncelliyor 
ve iki haftada bir, yeni bir sağlıklı yaşam 
önerisinde bulunuyor. Uygulamada, denge-
li beslenmenin yanı sıra su içmenin önemi 
ile ilgili mesajlar ve örnek egzersiz tablosu 
da yer alıyor.

“Sağlıklı Yaşam farkındalığını oyunlaştı-
rılmış mesajlar ve kişiselleştirilmiş öneri-
lerle sağladık”

‘Migros Sağlıklı Yaşam Yolculuğu’ projesi-
nin Türkiye’de ve dünyada toplum sağlığına 
yönelik öncü bir proje olduğunu belirten 
Migros Ticaret A.Ş. Sürdürülebilirlik Komite-

si Başkanı Demir Aytaç, “Sağlıklı ve iyi ya-
şam konusu, tüm dünyada giderek artan bir 
ilgi ile karşılanıyor. Ancak tüketiciler, günlük 
hayatın koşuşturması içinde; geleneksel, 
bilimsel ve hatta popüler birçok kaynaktan 
gelen bilgi bombardımanı ile nasıl davran-
ması gerektiğini bilemeyebiliyor. Taze ürün-
lerdeki uzmanlığımız, kalite standartlarımız 
ve projelerimizle tüketicilerin sağlıklı yaşa-
ma giden yollarını aydınlatmayı amaçlıyo-
ruz. Sağlıklı Yaşam konusunda farkındalık 
yaratmak için dengeli beslenme, yeterli su 
tüketimi ve fiziksel aktivitenin artırılması 
konularına odaklandık. Müşterilerimize bir 
bakışta ulaşabilecek, eğlenceli ve oyunlaş-
tırılmış içerikler hazırladık” dedi.

‘Sağlıklı Yaşam Yolculuğu” projesinin çok 
kısa sürede geniş bir kitleye yayıldığını ifade 
eden Aytaç, “Projemizi hayata geçirdiğimiz 
Nisan 2018 tarihinden yılsonuna, çok kısa 
bir sürede 1,3 milyon müşterimizde sağlık-
lı yaşam ve dengeli beslenme farkındalığı 
yarattık. Bu müşterilerimizin %51’i kendi-
lerine özel sunulan önerilerden faydalandı. 
Böylece, beslenmelerinde eksik kalan gıda-
lara yönelik davranış değişikliği gösterdiler. 
Kullanım sonuçlarına göre, bir kere bu hiz-
metten faydalanan müşterilerimizin, sürekli 
sisteme girerek takip ettikleri gördük” dedi.

Demir Aytaç, dünyanın önde gelen pera-
kende ve üretici firmalarının çatı kuruluşu 
olan Consumer Goods Forum’un (CGF – Tü-
ketici Ürünleri Forumu) sürdürülebilirlik ala-
nında global hedeflerinin belirlenmesinde 
Migros’un aktif rol oynadığını ifade etti. Ay-
taç, “Tüm CGF üyesi şirketler olarak, toplum 
sağlığına yönelik çalışmaların taahhüdünü 
verdik. Migros da bu taahhütler kapsamın-
da çalışmalarını hızlandırdı” dedi.

Demir Aytaç,
Migros Ticaret A.Ş. Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı
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Türk moda sektörünün yanı sıra dünya 
lüks perakende sektörünün de önde gelen 
oyuncuları arasında yer alan BEYMEN, 2018 
yılında %42 büyüyerek yılı 1.8 Milyar TL ciro 
ile kapattı.

2018 senesinde mağaza yatırımlarına de-
vam eden BEYMEN, yenilenen BEYMEN 
Panora mağazasını nisan ayında hizmete 
sundu. Daha büyük bir metrekereye ulaşan 
BEYMEN Panora bünyesine kadın, erkek, 
ayakkabı- çanta, Blender departmanlarına 
ek olarak dünyaca ünlü güzellik ve exclusive 
niş parfüm markalarının satışa sunulduğu 
kozmetik departmanını da eklendi. Haziran 
ayında BEYMEN Antalya Maxx Royal, kasım 
ayında ise BEYMEN Mersin Marina yeni ma-
ğaza açılışları gerçekleştirildi. Aralık 2018 
itibarı ile BEYMEN, multibrand mağazaları, 
BEYMEN Club’lar ve BEYMEN Monobrand 
Butikler ile toplam net 51.323 metrekare’lik 
bir alanda 90 mağaza ile hizmet veriyor.

2018 yılında, alışverişlerde kadınlar Valenti-
no, Alexander McQueen, Saint Laurent, Ce-
line ve Bottega Veneta’yı, erkekler ise Etro, 
Valentino, Tods, Alexander McQueen, Dol-
ce&Gabbana ve Z Zegna’yı tercih ederken, 
BEYMEN’in kendi markaları BEYMEN Col-
lection, Academia ve BEYMEN Club da ilk 
sıralarda yer aldı. Exclusive marka ve ürün 
gamıyla son yılların en hızlı büyüyen ve en 
çok yatırım yapılan kategorisi olan kozme-
tik kategorisinde Christian Dior, Burberry, 
Nars, Parfums de Marly, Creed ve Hermes 
öne çıkan markalar oldu.

BEYMEN 2018 Yılında da Turistlerin Göz-
desi Oldu

BEYMEN’in yabancı turist cirosu 2018 yılın-
da da yükselişini sürdürdü ve %133 büyü-
me ile 330 Milyon TL’ye ulaştı. Turist satış-
larının toplam BEYMEN cirosundaki payı ise 
%23 olarak gerçekleşti. Ciro sıralamasında 
ilk sırada Çin gelirken, onu Suudi Arabis-
tan, Kuveyt, Azerbaycan ve Katar takip 
etti. Turistler dünya markalarının yanı sıra 
BEYMEN’in kendi markaları olan BEYMEN 
Collection, Academia ve BEYMEN Club’a da 
büyük ilgi gösterdi. BEYMEN Zorlu Center, 
BEYMEN İstinye Park ve BEYMEN Nişantaşı 
en çok turist ağırlayan lokasyonlar oldu.

Beymen.com’dan İstikrarlı Büyüme

BEYMEN’in offline kanalda yakaladığı bü-
yüme, online alışveriş sitesi Beymen.com’da 
ise %44’lük bir oran ile gerçekleşti. Müşteri-
lerin alışveriş deneyimlerini iyileştirmek için 
alt yapı çalışmalarına yoğunlaşılan 2018 yı-

lında 38 milyon kez ziyaret edilen Beymen.
com'da desktop kullanıcı sayısı %16, mobile, 
web site kullancı sayısı %64 ve app kullanıcı 
sayısı %79 arttı.2018 yılında toplam trafiğin 
%70'i, cironun %56'sı mobile cihazlardan 
geldi . Mobile uygulamadan gelen cironun 
payı ise % 32'den %38,6'ya yükseldi.

BEYMEN Club % 44 Büyüdü

2018 yılında %44’lük net büyüme performansı 
gösteren BEYMEN Club, toplam 48 mağazaya 
ulaştı. Yıl boyunca İstanbul Maltepe Piazza, İs-
tanbul İstmarina, Bodrum Midtown, İstanbul 
Palladium ve Ankara Atakule BEYMEN Club 
mağazalarının açılışları gerçekleştirildi.

BEYMEN 2018 YILINDA %42 BÜYÜYEREK 1.8 MİLYAR TL CİROYA ULAŞTI
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Bir şehrin yansımasıdır AVM’ler aslında, nasıl küçük bir şehir nefes 
alır büyür çoğalır, bazen azalırsa, 24 saat uyumazsa işte Avm’lerde 
öylece dimdik ayaktadır hem yaşamın hem de ekonominin tam 
kalbinde….

Movapark AVM’de tamda bu noktada güneydoğunun en kadim 
şehrinde açıldı, tam 8 yıldır bölge halkıyla büyüdü, bazen acıya 
göğüs gerdi bazen de şen kahkahalara ev sahipliği yaptı. Bünye-
sinde bulunan yüze yakın markasıyla ekonomiye değer kattı, is-
tihdam sağladı. Konsept bir proje olan Movapark AVM ismi gibi 
verimli Mezopotamya ovası ve tarihe tanıklık eden binlerce yıllık 
yaşanmışlıklarıyla, yeri geldi MovaSalonumuz da düğün halayla-
rına, yeri geldi birçok sanatçımıza ev sahipliği yaptı. Ülkemizin en 
büyük aquaparkına sahip olmanın keyfini çocuklarımızla doyasıya 
yaşadık, tıpkı bölge halkımızın sıcaklığı nasıl hepimizi sarıyorsa, ik-
limin sıcaklığında serinlemek isteyen herkesi aquaparkımızın serin 
sularıyla sardık.

Sosyal sorumluluk bilincinin ülkemizde her an daha fazla his-
sedildiği bu dönemde, göçmen çocuklarımızla ve onlara kucak 
açan ailelerimizin çocuklarıyla yüzlerce eğitim yapıldı, çocukla-
rımız jonglor oldu, sirk dünyasının kapısını araladı akrobat oldu, 
pandomim yaptı, tahtabacak oldu… Tüm eğitimlerinin sonunda 
kazandıkları yeteneklerini Movapark AVM’de sergiledi.

Hayvanları da unutmadık, hayat tamircimizle elele verdik, atölye 
açtık, çığlıklarını duyduk, bazen ilaç olduk, bazen protez olduk 
ayaklarına, bazen de bir kap mama olduk hep birlikte.

Movapark AVM ve tüm mağazalarımızla birlikte yaşanılan eko-
nomik süreçte desteğimizi hiç azaltmadan devam ettik. TL ge-
çişimizi ilk davetle birlikte gerçekleştirdik ve hala devam et-
mekteyiz. Topyekün mücadele de ekonominin lokomotifi olan 
tüm perakendecilerimizle birlikte sürdürmeye devam edeceğiz.

Nazlı Özdemir
Movapark AVM Müdürü

Nazlı Özdemir, Mall&Motto okuyucularına özel Movapark AVM’yi anlattı.
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Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu MINI, 
bugüne kadarki en hızlı seri üretim modeli Yeni MINI John 
Cooper Works GP’nin önümüzdeki yıl otomobilseverlerle 
buluşacağını açıkladı. TwinPower Turbo teknolojili 2.0 litre 
hacimli motoruyla 300 beygir güç üreten Yeni MINI John 
Cooper Works GP’den sadece 3.000 adet üretilecek. 2006 
yılında yollarla buluşan ilk nesilde olduğu gibi, sınırlı sayıda 
üretilecek olması nedeniyle koleksiyonerler tarafından da 
büyük ilgi görmesi beklenen Yeni MINI John Cooper Works 
GP, cadde kullanımına uygun pist odaklı bir otomobil ola-
rak geliştirildi.

İlk kez 2017’de Frankfurt Otomobil Fuarı’nda göz önü-
ne çıkan MINI John Cooper Works GP konsepti saf sürüş 
keyfi ve tavizsiz yarış hissi sunuyor. Yeni MINI John Cooper 
Works GP, üstün bir yarış otomobili yaratmak için MINI’nin 
sportif genlerinden ilham alıyor. Yarışlarda kazandığı büyük 
başarılarla kendisine geniş bir hayran kitlesi yaratan Alman 
Premium otomobil üreticisi MINI’nin saf yarış tutkusunun 
bir ifadesi olarak tasarlanan model, MINI’nin performans 
odaklı serilerini merakla bekleyen spor otomobil tutkunları 
için geliştirildi.

John Cooper Works uzmanlığıyla özel olarak geliştirilen 
Yeni MINI John Cooper Works GP, titizlikle tanımlanmış 
aerodinamik özellikleri ve tamamen yarış odaklı optimize 
edilen süspansiyon teknolojisini bütünleşik bir pakette bir 
araya getirecek. Önümüzdeki aylarda tüm testleri tamam-
lanacak model, geniş ön ve arka çamurluklar, çarpıcı tavan 
spoileri ve düşük ağırlıklı malzemelerin kullanımıyla sportif 
deneyimde diğer MINI modellerinden ayrılacak.

Yeni MINI John Cooper Works 
GP 2020’de Yollara Çıkıyor



57

Röportaj / MALl&MOTTO 

Geride bıraktığımız 2018 yılını peraken-
de sektörü için ve AVM’niz için nasıl de-
ğerlendirirsiniz?

Ülkemizin 2018 yılının ikinci yarısında karşı 
karşıya kaldığı ekonomik sorunlardan pe-
rakende sektörü de ciddi şekilde etkilendi 
hepimizin bildiği gibi. Döviz kurlarındaki 
olağanüstü dalgalanma, hızla artan enflas-
yon, sürecin beraberinde getirdiği belirsizlik 
ve yüksek kaygı; hepimizi hem duruma hızla 
uyum sağlamaya, hem de yıllık plan ve he-
defleri tekrar değerlendirmeye yöneltti. Bir 
yandan konkordato ilan eden perakendeci-
lerin durumu, bir yandan ziyaretçi trafiğin-
deki azalma, bir yandan kira sözleşmelerin-
de dövizden TL’ye geçiş süreci, planlanmış 
yatırımların ya iptali ya da ertelenmesi… 
Sektörümüz açısından pek çok açıdan zor 
bir süreçle bitti 2018 yılı. 

Biz alışveriş merkezimizin açıldığı 2007 yılın-
dan itibaren TL üzerinden kiralama yapıyo-
ruz, bu nedenle sözleşme geçiş sürecindeki 
sorulardan etkilenmedik. Bulunduğumuz 
bölgenin ve ziyaretçi profilimizin niteliği 
sebebiyle trafiğimizde ciddi bir kayıp yaşa-
madık. Yılı, %98 dolulukla ve hedeflediğimiz 
büyüme oranıyla bitirebildiğimiz için mut-
luyuz.
      
AVM Sektörünün geleceği hakkında ne-
ler düşünüyorsunuz? 

AVM sektörünün, önümüzdeki yıllarda, geç-
tiğimiz 5 yılda olduğu gibi büyümesini hızla 
sürdüreceğini düşünmüyorum. Değerlendi-
rilmesi gereken en önemli konunun büyü-
me değil verimlilik olduğu kanısındayım. Bu 
yıl ve önümüzdeki birkaç yıl, kapanan ya da 
başka bir yapıya dönüşen AVM’ ler görece-
ğiz. Ancak; lokasyon seçimi doğru yapılmış, 
hedef kitle ile örtüşen marka karmaları ile 
donatılmış ve yatırım finansman modeli 
doğru planlanmış AVM’ ler yollarına başa-
rılarla devam edeceklerdir. Tüm sektörün 
selameti açısından; Yeni AVM yatırımlarının, 
sadece gerçekten ihtiyaç duyulan şehir ve 
bölgelerde hayata geçmesini diliyorum.    

2018 yılını ‘’ Yılın Müzik Aralığı ‘’ ile bir-
likte güzel bir şekilde uğurladık. 2019 
takviminizde misafirlerinizi neler bekli-
yor?

“Yılın Müzik Aralığı” son iki yıldır yaptığı-
mız ve çok iyi sonuçlar aldığımız keyifli bir 
çalışma. Aralık ayının dört hafta sonunda 
akustik konserler ve söyleşiler düzenliyoruz. 
Dönemin en çok dinlenen şarkılarını ve mü-
zisyenlerini ziyaretçilerimizle buluşturdu-
ğumuz bu seride, hem ziyaretçi trafiğimizi 
arttırıyor, hem de yılbaşı alışverişi dönemine 
farklı bir keyif katıyoruz. 2019 yılında “Yılın 
Müzik Aralığı” gibi özel gün ve dönem et-

kinliklerimize aynı hız ve heyecanla devam 
edeceğiz. AVM’ mizin kendi özelinde ge-
lenekselleşmiş olan Fasl-ı Şahane ramazan 
etkinliklerini yine bu yıl da sahilde 2.000 
metrekarelik açık alanda büyük bir gör-
sel ve içerik şöleniyle hayata geçireceğiz. 
Samsun ve bölge halkının her yıl heyecan-
la beklediği bu etkinlik alanına, bir ay bo-
yunca 300.000 civarında ziyaretçi gelmesini 
hedefliyoruz. Yine aynı döneme denk gelen 
19 Mayıs kutlamalarının ise bu yıl ayrı bir 
önemi var, çünkü kurtuluş mücadelesinin 
başlangıcının 100. Yıl dönümünü kutlamaya 
hazırlanıyoruz tüm şehir olarak. Bu anlamlı 
gün için de unutulmazlarımız arasında yer 
alacak nitelikte özgün fikirler üzerinde çalış-

maya devam ediyoruz.
    
Alışveriş merkeziniz için hedefleriniz ne-
lerdir?

Kısaca özetlemek gerekirse; öncelikli ve da-
imi hedefimiz; açılışımızdan bu güne, yani 
12 yılda inşa ettiğimiz yönetim ve hizmet 
kalitesi standardını korumak, geliştirmek ve 
yükseltmek. Bununla birlikte, yeniden kira-
lama süreçlerimizi, ziyaretçilerimizin profili 
ve beklentileri ile örtüşen, yani bizim doku-
muza uyan markalarla karmamızı güçlendir-
mek. Hedefimiz; ciro, verimlilik ve ziyaretçi 
trafiği gibi ölçülebilir değerlerde planlama-
mız doğrultusunda büyümeyi sürdürmek.
 

“Değerlendirilmesi gereken en önemli konunun 
büyüme değil, verimlilik olduğu kanısındayım.”

Neslihan Yavuz Apak
Yeşilyurt AVM Genel Müdürü
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GLAMI’yi kısaca tanıyabilir miyiz? 

GLAMI bir moda arama motoru. En son 
moda trendleri ve indirimleri listeleme gibi 
özellikleriyle online alışverişi kişisel bir de-
neyim haline getiriyor. İhtiyaçlarını en iyi 
fiyata en hızlı ve kolay şekilde karşılamak 
isteyen tüketicilerin hayatını kolaylaştırıyor. 

GLAMI, 2013 yılında Çek Cumhuriyeti’nde 
şu anki CEO’su Tomas Hodbod ve Michal 
Jirak tarafından, modayı keşfetmenin en 
kolay yolunu yaratma vizyonuyla kuruldu. 
Yaptığımız araştırmalar bize gösterdi ki, 
internetten alışveriş yapmak isteyen çoğu 
kişinin aklında belli bir marka yok ancak sa-
tın almaya karar verilmiş bir ürün var. %35’i 
sadece belli bir ürün için alışveriş sitelerine 
uğruyor ve satın almaya karar vermeden 
hemen önce markayı seçiyor. Bu yüzden 
biz de markalar ve mağazaları tek bir yerde 
toplayıp alışveriş deneyimini kolaylaştırmak 
istedik. 

Türkiye pazarına giriş yapmaya nasıl ka-
rar verdiniz?

GLAMI, yeni bir ülkede faaliyete geçmeden 
önce ülkedeki online moda pazarı, pera-
kende satışı, güncel e-ticaret hacmi, tah-
min edilen online kullanıcı büyüme oranı 
ve e-ticaretinin gelişimi ve büyüme potan-
siyeline odaklanıyor. Bu açıdan Türkiye, be-
lirtilen tüm kriterleri mükemmel bir şekilde 
karşılıyor. Türk ekonomisine bakıldığında 
ise uzun vadede hem nüfus hem de eko-
nomik anlamda oldukça büyük bir potansi-
yel var. Özellikle genç nüfus bizi gerçekten 
heyecanlandırıyor. Gelişmekte olan ülkelere 
oranla Türkiye’deki genç nüfus oldukça faz-
la ve bu e-ticaret pazarı için oldukça avan-
tajlı bir durum. Öte yandan alışveriş potan-
siyeli olarak bakıldığında e-ticaret alanında 
Türkiye’de hızlı bir büyüme gözlemliyoruz. 
Bu da Türk pazarını bir cazibe merkezi ha-
line getiriyor.

Nasıl bir hizmet veriyorsunuz? Tüketici 
neden GLAMI’yi tercih etsin?

GLAMI, moda keşfini ve alışverişini basit bir 
hale getiriyor. Sitemizdeki arama kutusuna 
yazılan tek bir ürün, saniyeler sonra anlaş-

malı tüm satış noktaları ve birçok alternatif-
le birlikte ekranınızda sıralanır. Kadın, erkek, 
çocuk, giyim, ayakkabı ve aksesuar kate-
gorilerinden ürünlerin yer aldığı GLAMI’de; 
marka, mağaza, beden, indirim oranı, renk, 
fiyat ve teslimat detayları gibi geniş filtrele-
me seçenekleriyle kullanıcının aradığı ürüne 
hızlıca ulaşması sağlanır. 

Öncelikle giriş ve kullanım için üyelik talep 
etmiyoruz. Kullanıcılarımıza basit ve rahat 
alışveriş sunmak en büyük amacımız. Tek 
bir yerde toplanan binlerce marka ve geniş 
ürün yelpazesi, müşterilerimize en iyi seçimi 
yapma imkanı veriyor. Diğer bir yandan ki-
şiselleştirilmiş önerilerle beğendiğiniz ürün-
lere benzeyenleri keşfetmenizi sağlarken, 
işaretlediğiniz ürünler indirime girdiği za-
man da bilgilendiriliyorsunuz. Çoğu sitede 
olmayan geliştirilmiş filtreleme seçenekleri 
sayesinde tam olarak neyi arıyorsanız onu 
bulabilir ve zaman kaybetmezsiniz. Ayrıca 
belirtmekte fayda var ki çok kısa sürede 
Türkiye’nin önde gelen moda markalarıyla 
işbirliklerimiz başladı. Bizimle çalışan mağa-
zaların hem sitelerinin trafik akışı hızlanıyor 

Sabina Kabusheva
GLAMI Türkiye Ülke Müdürü 

“Kullanıcılarımıza kolay ve rahat alışveriş sunmak 
en büyük amacımız.”
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hem de sipariş oranlarında artışlar yaşanıyor. Mağazalar için 
bir diğer önemli avantajı ise marka bilinirliliğini artırması. 

Dijitalleşmeyle birlikte artık hayatımızda “online alış-
veriş” denilen bir trend var. Marka tarafından bakacak 
olursak neden online satış kanallarında olmalılar? 

Yeni nesil pazarlama kanallarından biri olan online alışveriş, 
alışveriş sitelerinin cirolarını gözle görülür şekilde artırıyor 
diyebiliriz. Tüm dünyada yaygınlaşan dijital satış ve pazar-
lama alanı, hem tüketiciyi hem üreticiyi hem de tedarikçiyi 
online alışverişe yönlendiriyor. Online alışveriş, kullanıcılara 
sağladığı rahatlık bir yana bu alana yatırım yapıp alışveriş 
sitesi açan markalar için oldukça büyük bir değişim. Satış 
kanallarındaki bu değişim, özellikle küçük ölçekteki şirketle-
rin, indirimlerini ve kampanyalarını duyurması, daha büyük 
kitlelere ulaşması ve tüm bunların yanında marka bilinirliği-
ni artırması için büyük bir fırsat.

Alışveriş sitesi sahibi olan markalar hem müşteri memnuni-
yetini artırmayı hem de daha fazla müşteri kazanmayı he-
defliyor. Bu da markalara ve firmalara daha fazla iş hacmi, 
satış oranı ve büyüme olarak geri dönüyor. Küçük büyük 
ayırt etmeksizin alışveriş sitesi olan her markaya kapılarını 
açan GLAMI, markaların yeni kitlelere ulaşmasına ve yeni 
müşteriler elde etmesini sağlıyor. Özel geliştirilmiş akıllı 
filtre özelliği sayesinde GLAMI’de hem kullanıcılar seçtik-
leri ürünün yanı sıra diğer markaların indirimlerini keşfedip 
karşılaştırma imkanı buluyor, hem de mağaza sahipleri özel 
kampanyalarını daha büyük kitlelere ulaştırmış oluyor.

Türkiye’deki hedefleriniz neler? 

GLAMI olarak Türkiye’de Ağustos 2018’de faaliyete geçtik ve bir-
kaç ay içerisinde Türkiye’nin en iyi alışveriş siteleri ve markaları 
ile işbirliği kurmayı başardık. İlk ayımızda 200.000’in üzerinde zi-
yaret almayı başardık, 1 milyonun üzerinde ürünü ve 8 bin 500 
markayı kullanıcılarımıza sunuyoruz.

GLAMI olarak hem internetten alışveriş yapmayı ve modayı se-
ven hem de internetten alışverişe pek de sıcak bakmayan iki farklı 
gruba ulaşmayı hedefliyoruz. Sunduğumuz özelliklerle internet-
ten alışverişin keyfini çıkarmak isteyip hangi siteye bakacağını 
bilemeyenlere hızlı ve kolay bir çözüm sunuyoruz. Kullanıcıları-
mızın en son modayı en pratik yoldan keşfetmeleri, ihtiyaçlarına 
en uygun ürünü bulmaları ve ilgili alışveriş sitelerinden tercih 
ettikleri kriterlere göre satın almalarını sağlıyoruz.

Türkiye’de 17 milyon 580 bin kişi internet üzerinden alışveriş ya-
pıyor. Bu rakamın 10 milyon 80 binini erkekler, 7,5 milyonunu 
da kadınlar oluşturuyor. Veriler gösteriyor ki; tüketicilerin alış-
veriş alışkanlıklarını online platformlara taşımaları Türkiye’deki 
e-ticaret pazarının daha çok büyümesine ve gelişmesine önemli 
katkılar sağlıyor.

Moda kategorisi, online perakende içinde en hızlı büyüyen kate-
gori. Dolayısıyla Türk tüketicilerinin alışveriş alışkanlıklarını alış-
veriş sitelerine kaydırmalarına her geçen gün daha fazla tanık 
olabiliriz. GLAMI’nin hedefi işte bu trendi büyütmek, geliştirmek. 
Global oyuncuların pazarlama uzmanlığı konusunda çok büyük 
bir avantajı var. Ve hızlı büyüyorlar. Uzun vadede müşterilerinin 
ne kadar değerli olduğunu ve satın almaları için ne olursa olsun 
yatırım yapmaları gerektiğini biliyorlar.  
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Türk pop müziğinin efsane söz yazarı, an-
nesi Çiğdem Talu’dan aldığı müzikal mirası 
başarıyla taşıyan Zeynep Talu, sahnelerin 
deneyimli ismi Barbaros ile bir araya geliyor 
ve “Talu Şarkıları” projesi ile müzikseverle-
ri 70’lerden günümüze uzanan müzikal bir 
yolculuğa çıkarıyor. 

“İşte Öyle Bir Şey”den “Yerine Sevemem”e, 
“Anladım”dan “Bir De Bana Sor”a herkesin 
anılarında yer etmiş şarkıları seslendiren 
Zeynep Talu ve Barbaros, projenin ilk sing-
le’ı “Sevdik Sevdalandık”ı çok yakında dinle-
yicilere sunacak. Bahar aylarındaysa bu pro-
jeye sürpriz sanatçıların da yer alacağı bir de 
albüm eklenecek.  

Zeynep Talu ve Barbaros ile bu güzel şar-
kıların öykülerine ve projeye dair keyifli bir 
söyleşi gerçekleştirdik.  

“Talu Şarkıları” projesi nasıl doğdu? Na-
sıl bir araya geldiniz? 

Zeynep Talu: Bugüne kadar annemin şarkı-
ları da benim şarkılarım da albümlerde, sah-
nede, müzikal oyunlarda, dizilerde, birçok 
değişik projede kullanıldı ancak Talu şarkı-
larını bir araya getiren bir proje hiç yapılma-
dı. Bir süredir böyle bir proje yapmayı düşü-
nüyordum. Aslında bu bana göre annemle 
benim hayatımızın, hayal dünyalarımızın, 
yaşadıklarımızın ya da yaşayamadıklarımızın 
bir özeti... Önceleri bunu bir albüm haline 
getirip sonra sahneye taşımayı düşündüm. 
Ancak daha sonra Talu şarkılarını ve şarkıla-
rın hikâyelerini canlı bir performansla dinle-
yicilerle paylaşmanın daha enerjik olacağına 
inandım. Sahnede bu şarkıları çok iyi bir şar-
kıcı dostumla paylaşmanın keyifli olacağını 
düşündüm ve Barbaros’u aradım.  

Barbaros: Ben, çıkaracağım yeni single’ım 
üzerinde çalışırken Zeynep beni aradı ve ka-
fasında tasarladığı projeyi telefonda  anlattı 
heyecanlı heyecanlı. O kadar güzel anlattı 
ki, daha o an beni içine çekmişti projenin. 

Sonrasında buluşup hemen şarkıları seçtik, 
üstüne de seçtiğimiz şarkılarla ilgili gerçek, 
yaşanmış hikâyelerin anlatımını beraber be-
lirledik. Birbirimizi iyi tanıyan, seven, elektri-
ği çok tutan insanlarız. O nedenle sahnede 
gerçekten çok keyif alıyoruz ve bizim enerji-
miz sanırım seyirciye de yansıyor. 

800’den fazla şarkının sözlerini yazdınız 
ve birçoğu da çok önemli sanatçılar tara-
fından seslendirildi. Peki, şarkı söylemek 
sizin için nasıl bir deneyim? Nasıl hissedi-
yorsunuz sahnede? 

Zeynep: Ben çok iyi hissediyorum, sahnede 
olmaktan son derece keyif alıyorum. Bugü-
ne kadar çeşitli akşamlarda, arkadaşlarımın 
sahnelerine konuk oldum, bana “hadi bir 
şarkı söyle” dediklerinde hiç ikiletmeden 
hemen söylerim. Bir de ben bu şarkıları za-
ten yıllardır söylüyorum. İşte yazarken, sa-
natçılara verirken, onlarla çalışırken… E, ne-
den ben bunları insanların gözlerinin içine 

ZEYNEP 
TALU VE 
BARBAROS’TAN
ANILARDA IZ 
BIRAKAN ‘TALU 
ŞARKILARI’
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bakarak söylemeyeyim ki dedim. Ayrıca söz 
yazmak tabii ki çok yalnız, tek başına olma-
yı gerektiren bir süreç.  Bu biraz da ağır bir 
yük. Böyle bir ekiple, insanların arasında bir 
şeyler yapmak da bana çok iyi geldi doğru-
su… Onun için de çok mutluyum. 

Peki, annenizin şarkıları arasından keşke 
bu sözleri ben yazsaydım dediğiniz bir 
şarkı var mı? 

Zeynep Talu: Olmaz olur mu? Hiçbirini bir-
birinden ayıramam ama… Beni her zaman 
çok etkileyen iki şarkısı vardır. Biri “Bir De 
Bana Sor”, diğeri de “Aldım Başımı Gidiyo-
rum”. O iki şarkı gerçekten çok özel sözlere 
sahip. Ve içindeki her kelime bana gerçek-
ten çok dokunur. “Aldım Başımı Gidiyorum” 
annemin hastalığını öğrendiği zaman ve 
ölümünden çok kısa bir süre önce yazdığı 
bir şarkı… Hatta yarısını İngiltere’de tedavi 
görürken yazmış, yarısını da Türkiye’ye dö-
nünce tamamlamıştı. 

Sizi de sahne performanslarınızdan, bir-
çok dilde şarkıyı içeren geniş repertuva-
rınızdan tanıyoruz ve seviyoruz. Sizin için 
Talu şarkılarını farklı kılan nedir?  

Barbaros: Benim hep özendiğim ve istedi-
ğim bir şeydi Çiğdem Talu şarkıları söyle-
mek… Çünkü küçüklüğüm, gençliğim öyle 
geçti, o şarkılarla büyüdüm. Barış Manço, 
Erol Evgin, Sezen Aksu… Bu isimlerle bü-
yüdük. Talu şarkıları da hep çok özel ve 

bugünden ayrı tuttuğum şarkılar… Benim 
hayatımda çok özel yeri olan şarkılar… Sa-
dece benim de değil… Bu topraklarda yaşa-
yan herkesin kendinden bir şeyler bulduğu 
şarkılar… Bence Talu şarkılarının özelliği az 
ve sade yazılıp bir o  kadar da derin ve çok 
fazla şeyin anlatılabilmiş olması.

Okan Bayülgen’in açtığı Dada Salon Ka-
barett’de ve farklı mekânlarda konser-

leriniz devam ediyor. Nasıl dönüşler alı-
yorsunuz izleyenlerden? 

Barbaros: Dada tabii olağanüstü bir mekan, 
Okan öyle harika bir yer yapmış ki… Bizim 
projemizin ruhuna da çok uydu. Biz zaten 
çok eski arkadaş olduğumuz için sahnede 
çok eğleniyoruz. Sanırım bu da izleyenlere 
yansıyor. Hem bizim için hem de sanıyorum 
izleyenler için çok keyifli geçiyor. 

Zeynep Talu: Biz birbirimizi iyi tanıyan, se-
ven, kafa yapısı çok örtüşen insanlarız. Bir 
de aynı senelerde olmasa da aynı okulun 
sıralarında geçmiş bir çocukluğumuz var. 
İkimiz de Saint Benoit mezunuyuz. Ve ruhu-
muza işlemiş birtakım özellikler var; titizlik, 
mükemmeliyetçilik, iş yaparken bundan ke-
yif alma gibi… O yüzden gerçekten önce biz 
o anların tadını çıkarıyoruz. Bir de Dada gibi 
muhteşem, eşi benzeri olmayan bir salonda 
Talu şarkıları söylemek, izleyenlerle hep bir 
ağızdan, paha biçilemez… 

Projenin devamında neler olacak? 

Barbaros: Geçtiğimiz haftalarda DMC ile 
anlaşmalarımızı yaptık. Projenin ilk single’ı 
“Sevdik Sevdalandık” çok yakında müzik mar-
ketlerde olacak. Çok da eğlenceli bir klip çek-
tik. Bahar aylarında da bir albüm çıkaracağız. 
Aklımızda çok özel isimlerle, yurt dışından sa-
natçılarla düet yapmak var, çalışmalarımızı bu 
doğrultuda sürdürüyoruz. 

Zeynep Talu: Sahne olsun, albüm olsun ça-
lışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Proje-
mize uygun her ortamda, her şehirde dinle-
yicilerle bir araya geleceğiz. Talu şarkıları çok 
uzun bir liste, paylaşacak çok şarkımız var. 
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MIPIM Fuarı’nın 2018 yansımalarından 
bahseder misiniz?

Bu yıl biliyorsunuz MIPIM’in 30.yılı. Gay-
rimenkul sektörünü bir araya getiren en 
önemli buluşma olarak nitelendirebilece-
ğimiz MIPIM’e100’e yakın ülkeden katılım 
oluyor ve 4 gün boyunca tüm ülkeler ve 
şehirler 20 bin metrekareden fazla bir alana 
yayılarak projelerini sunuyorlar. 

Gayrimenkul sektörünün nabzının attığı bu 
fuar ise geçtiğimiz her yıl daha da büyüyor 
ve etkili hale geliyor. Biz de, Türkiye olarak 
son 5 yıldır yoğun olarak çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz. Geçtiğimiz yıl, yani 2018 
yılında biz Türkiye olarak toplamda 1600 
metrekarelik bir alana sahiptik. İstanbul 
Ticaret Odası’nın önderliğinde de İstanbul 
standımızı Paris ve Londra’nın arasında 685 
metrekarelik bir yerde temsil ediyoruz. 250 
kuruluş ve 657kişi ile fuarda yerimizi aldık. 
Bu anlamda, önemli bir görünürlüğe sahip 
olduğumuzu söyleyebilirim. 

Türkiye’nin yatırım fırsatlarını uluslararası 
katılımcılara anlatabilmek için de biz Alkaş 
olarak görüşmeler organize ediyoruz. Geçti-
ğimiz yıl organize ettiğimiz B2B sayısı 4 bin’i 

aşkındı. Ülkemizi Balıkesir, Beyoğlu, Gazian-
tep, İstanbul, Hatay, Bursa-Osmangazi ve 
Sivas belediye başkanları dışında sivil top-
lum kuruluşları aracılığıyla da bu uluslara-
rası gayrimenkul platformunda temsil ettik. 

Geçtiğimiz yılda fuara katılan firmalardan 
bir kaçını saymak gerekirse; AND Gayrimen-
kul, Aremas, Artaş (Tema İstanbul), Bemes, 
Beyoğlu’nu temsilen BIG, Boytorun Mimar-
lık, Coldwell Banker, Çelen Grubu, Eczacıba-
şı Gayrimenkul,  Elemeği Project Solutions, 
Emre Arolat, Esas Gayrimenkul,  Ferko, Fiba 
Gayrimenkul, GAD Architecture&Gökha-
nAvcıoğlu,Halk GYO, İstanbul Airport City, 
İstanbul Gayrimenkul Çadırı ile İTO, İki De-
sign Group,  Kuzu Grup, Lal Gayrimenkul 
Değerleme, Muum Mimarlık, Otis, Oyak 
İnşaat,  ProPlan Proje Yönetimi, Rönesans 
Gayrimenkul, Sabri Paşayiğit Mimarlık, San-
ko, Tabanlıoğlu Mimarlık, Tahincioğlu Gay-
rimenkul, Tekfen Gayrimenkul, Teknik Yapı, 
Turkcell ve YPU. 

MIPIM 2018’de yer alan mesleki toplum 
kuruluşları arasında ise Alışveriş Merkezleri 
ve Yatırımcıları Derneği (AYD), Çevre Dostu 
Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), Gayrimenkul 
ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği 

(GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İN-
DER), İstanbul Maden ve Metaller İhracat-
çıları Birliği (İMMİB), TURKISHCERAMICS ve 
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) 
vardı. 

Sunulan projelere yatırımcıların ilgisi na-
sıl oluyor?

MIPIM’in bir ‘networking’ fuarı olduğunu 
unutmamak gerek. Firmalar fuara gitme-
den önce, firmaların yabancı yatırımcılar ile 
görüşmelerini organize ediyoruz. Türkiye 
bir marka değeri ve biz bu fuar ile marka-
mızı sergileyebiliyoruz. Biz çalışmalarımız 
boyunca, Türkiye’ye yabancı yatırımcının 
ilgisi olduğunu, sürekli ülkemizi gözlediğini 
görüyoruz. Dolayısıyla bizim bu uluslararası 
düzeyde öneme sahip olan bu platformda 
yer almamız çok mühim. Kendimizi doğ-
ru şekilde anlatmamız ve sürdürülebilir bir 
tablo çizmemiz bu anlamda çok önemli. 

Gayrimenkul sektörünün kurumsallaşma 
yolunda sürdürülebilir gitmesiyle birlikte 
bu yıl İstanbul Çadırı’nda özellikle hukuk 
firmalarımıza da yer verdik. Bunun nedeni 
iseTürkiye’ye yabancı yatırımcı ne ister diye 
sorduğumuzda hukuk, güvenilirlik, öngö-

Yonca Aközer
Alkaş Genel Müdürü

“MIPIM’in 30. yılında gayrimenkul sektörünün nabzının attığı bu 
fuar her yıl artarak daha etkili hale geliyor.”
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rülebilirlik, eğitim seviyesi önemli diye geri 
dönüşler almamız olduğunu belirtebilirim. 
Bu nedenle bunları da anlatabilecek yatı-
rımcılar da MIPIM’de yer alıyor. MIPIM’de 
yer alan kuruluşlarımız arasında İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ve Turizm Yatırım-
cıları Derneği de yer alıyor. Bu yıl turizmin 
hepimizi mutlu edebilecek bir sektör olma-
sıyla birlikte turizm yatırımcılarının kendine 
ortak finansman yatırımcı bulması yine ülke 
ekonomisine katkı sağlayacak. 

Alkaş’ın Türkiye temsilcisi olduğu, dün-
yanın en büyük ve önemli gayrimenkul 
fuarı MIPIM’e bu yıl kimler katılacak? 
Fuar hakkında genel hatlarıyla bizi bilgi-
lendirebilir misiniz?

Daha önce de belirttiğim gibi, Türkiye gay-
rimenkul sektörünün önemli oyuncularını, 
dünyadan dev oyuncularla bir araya geti-
ren MIPIM bu yıl 30. defa kapılarını açacak. 
Ana teması ise ‘Geleceği Etkilemek’ olan bu 
fuarda gayrimenkul sektörünün gelecek 30 
yılı düşünülecek ve tartışılacak. 

Biz Türkiye olarak ise özel bir konuma sahip 
olduğumuzu söyleyebilirim. Fuar çerçeve-
sinde gerçekleşecek olan konferanslardan 
bir tanesinin teması Türkiye’deki yatırım fır-
satları olacak. TC Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Sayın Murat Kurum’un ziyaretini de ayrıca 
bekliyor olacağız. çünkü kamu kurumlarımı-
zın desteğini hissetmek bir güven yaratıyor. 
Yabancı yatırımcının gözünde, hükümetimi-
zin, İTO’nun, belediye başkanlarının gelmiş 
olması çok ciddi fark yaratıyor. İstanbul Ti-
caret Odası (ITO) ile kurduğumuz İstanbul 
pavilyonu ise yine Londra ve Paris pavilyon-
ları arasında 685 metrekarelik yerini alacak.
Bu sene İstanbul çadırımızda bir değişiklik 
yaptık ve geçtiğimiz senelerden farklı olarak 
neredeyse 22 firma İstanbul projelerini ser-
gileyecek. Diğer şehirlerimiz ise stant olarak 
temsil edilemeyecekler ama belediyelerin 
imar daire başkanları ya da o şehirlerin ti-
caret odalarının yetkilileri gelecek. Bunun 
dışında,Emlak Konut, GYODER ve Turizm 
Yatırımcıları Derneği (TYD) bu yıl da geniş 
katılım ile MIPIM’de olacak. Türk mimarla-
rı, müteahhitler, hukuk firmaları da her yıl 
olduğu gibi MIPIM’de yerlerini alacak. Yani 
sadece şehirler, belediyeler değil ama pay-
daşların da olduğu bir Türkiye katılımı ola-
cak. 

Bu yıl MIPIM’e katılacak ülke sayısında 
ve ziyaretçi sayısında bir artış söz konusu 
olacak mı?

Elbette. MIPIM’e gösterilen yoğun ilgi her 
yıl giderek artış gösteriyor. Her sene, Can-
nes’ın kongre merkezinde gerçekleştirilen 
MIPIM alanının dışına taşıyor ve pavilyonlar 
için çadırlar kuruluyor. Bu yıl ise, MIPIM’in 

daha fazla gelişmesi ile birlikte geçtiğimiz 
yıl 90 olan katılımcı ülke sayısı bu sene 100’e 
çıkacak. Fuar alanı ise 20 bin metrekareden 
21 bin 500’e çıkacak. Aynı şekilde ziyaretçi 
sayısında da artış beklenmekte; 2017 yılında 
ziyaretçi sayısı 25 bin iken geçtiğimiz yıl 26 
bin’e yükseldi. Bu yıl ise bu rakamın daha da 
üstüne geçilmesi öngörülmekte. 

Diğer yandan, MIPIM 2019’a proje finans-
manı alanında 5 bin, geliştirici alanında 4 
bin 800, mimarlık alanında 2 bin, mülk sahi-
bi alanında bin 600, hizmet sağlayıcı alanın-
da 4 bin, portföy yönetimi ve ikincil piyasa-
lar alanında da 5 bin 400 kuruluş şimdiden 
kayıt yaptırdı. Katılımcı sayısının ilerleyen 
günlerde de artmasını beklemekteyiz.

Seçimler dolayısı ile Türkiye’den katılım 
sayısında bu yıl bir azalma olsa da kurum 
temsiliyetlerimiz devam ediyor. Bununla 
birlikte, MIPIM 2020’de bu sayının artacağı-
nı belirtebilirim. Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı’nın katılımı, Emlak Konut, IBB gibi katılım-
cılar da bunun bir göstergesidir.

MIPIM 2018’de kayıtlara 3 bin 500 ola-
rak geçen B2B sayısının bu yıl ki durumu 
ne yönde olacak? B2B’de bu sene hedef 
nedir?

B2B sayısı geçtiğimiz yıl aslında 4 bin 120 
idi. Yani 4 bin’i aşkın uluslararası görüşmeye 
imza atıldı diyebilirim. 2019 yılı hedefimiz 
ise yine bu rakama yaklaşmak. Bu sene İTO 
önderliğinde sadece çadır içinde bulunan 
22 özel firma B2B görüşmeler için çalışıyor. 
Biz de Alkaş olarak uluslar arası data üzerin-
den destek olmaktayız. Tüm çalışmalarımız 
hızla devam ediyor. İleriki zamanlarda daha 
net rakamlar vermek mümkün olacaktır.

Fuarı ülkemize getirme gibi planlarınız 
var mı?

Biz Alkaş olarak uzun senelerdir gayrimen-
kul sektör liderlerine, dünyanın en büyük 
gayrimenkul yatırım fuarı olan MIPIM’de eş-
lik ediyoruz. Bu anlamda, yıllardır ciddi şe-
kilde deneyim biriktirmeyi başardık. Ulusla-
rarası alanda Türk firmalara gösterilen ilgiyi 
her zaman yakından görme fırsatımız oldu. 

MIPIM’i Türkiye’ye getirme konusu bu yüz-
den senelerdir oluşan bir projedir. MIPIM 
Türkiye için Fransız ortağımız Reed Midem 
ile de 4 yıldır görüşme halindeyiz. Nihayet 
bu yıl MIPIM Türkiye’yi gerçekleştirme-
ye bir adım daha yaklaştık. Tabii, MIPIM’e 
katılımlarımız da aksamadan, tam tersine 
artarak devam edecek. Çünkü Cannes ve 
Türkiye’deki kitlelerin birbirinin tamamlayı-
cısı olacağını düşünüyoruz.Neredeyse emin 
olarak söyleyebilirim ki hızla süren çalışma-
larımız sayesinde 2020 yılında, MIPIM Türki-
ye’de de gerçekleşmeye hazır hale gelecek.
 
Biz zaten son iki yıldır MIPIM’in stratejik 
partnerimizin olduğu bir başka konferans 
organize ediyoruz. RE360 isimli bu etkinliği-
mizi aslında MIPIM Türkiye’nin öncüsü gibi 
düşünebilirsiniz. Şu aşamada, İngiltere ve 
Hong Kong haricinde MIPIM’in tercih ettiği 
üçüncü ülke konumundayız. 

MIPIM Fuarı’nın Türkiye’ye sağladığı 
avantajlardan bahsedebilir misiniz?

MIPIM, gayrimenkul sektörü açısından çok 
önemli yatırımcıların ve fonların katıldığı 
bir fuar. Dolayısı ile Türkiye olarak, yabancı 
yatırımcının gelmesini isteyen bir ülke oldu-
ğumuzu göz önünde bulundurarak bu tip 
fuarların önemi daha da artıyor. Gayrimen-
kul sektörü Türkiye’nin lokomotif sektörle-
rinden birisi. MIPIM de Türkiye’nin başka 
şehirler, şirketler arasında yeni, güçlü ve is-
tikrarlı iş bağlantılarının kurulmasına olanak 
sağlıyor. Bu sebeple de Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımızın da her yıl desteğini arkamıza 
alıyoruz. 

Yani uluslararası yatırımcıları, kendi alanla-
rında iddialı sektör isimlerini, şehir planla-
yıcıları kendi coğrafyasına çekmeye kararlı 
belediyeler veya özel şirketler MIPIM’e katı-
larak büyüme ve dünyaya açılma hedeflerini 
gerçekleştirebilirler. 

MIPIM’i Türkiye’ye getirmek ise beraberin-
de ayrı avantajları getirecek. MIPIM Türki-
ye’yi, hem Türkiye’ye daha fazla yatırımcı 
çekmek, hem Türkiye’yi global platformlar-
da daha fazla tanıtabilmek için çok iyi bir 
fırsat olarak görebiliriz.  



64

MALl&MOTTO / Haberler

Üreticiden tedarikçiye, perakendecilerden 
sektöre hizmet sunan firmalara kadar or-
ganize perakende sektöründe hizmet veren 
binlerce paydaşı bir araya getiren Yerel Zin-
cirler Buluşuyor (YZB) Konferansı ve Fuarı 
için geri sayım başladı. Türkiye Peraken-
deciler Federasyonu (TPF) tarafından bu yıl 
17-18 Nisan 2019 tarihlerinde 11’inci kez 
düzenlenecek YZB, “Değer” ana temasıyla 
kapılarını aralayacak. Organizasyon, yeni 
ürün, hizmet ve konuşmacılarıyla gıda ve 
perakende sektörünün geleceğine iki gün 
boyunca ışık tutacak.

Organize perakendenin en önemli halka-
sı olan yerel zincir marketler, 17-18 Nisan 
2019 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre 
Merkezi'nde 11'inci kez bir araya gelecek. 
TPF tarafından düzenlenen Yerel Zincirler 
Buluşuyor (YZB) 2019, üreticiden tedarik-
çiye, organize gıda perakendesinin zincir 
market temsilcileri ile sektörün önde gelen 
ulusal ve çok uluslu markalarını bir araya 
getirecek.

Organizatörlüğünü Focus Fuar ve Kongre 
Yönetimi'nin üstlendiği YZB 2019'da tüke-
ticilerinin her ihtiyacını gözeterek gıda ve 
perakende sektörüne değer katan sektörün 
tüm oyuncuları bir araya gelecek. İki gün 
sürecek etkinlikte katılımcı ve sponsor fir-
malar, temsil ettiği 300 markanın yeni ürün 
ve hizmetlerini tanıtacak.

2013 yılında perakende sektöründeki in-
san gücü, 2014’te sektörde markalaşmanın 
faydaları, 2015’te perakendenin teknolojik 
dönüşüm, 2016 ve 2017'de ise sektörün 
verimlilik konuları, 2018'de ise çevre ko-

PERAKENDE 
SEKTÖRÜNE 
“DEĞER” 
KATANLAR 
YZB 2019’DA 
BULUŞACAK

Mustafa Altunbilek
TPF Başkanı 
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nularının masaya yatırıldığı organizasyonda 
bu yıl duayen isimler sunumlarıyla gıda ve 
perakende sektörünün geleceğine "Değer" 
katacak.

YZB'nin 11'inci yılında da dolu dolu bir içe-
rikle kapılarını aralayacağını belirten Focus 
Fuar ve Kongre Yönetimi Genel Müdürü Öz-
lem Adıgüzel; "Her yıl belirlenen ana tema 
doğrultusunda perakende sektöründe gele-
ceğe dönük yol haritalarının çizilmesine ev 
sahipliği yapan Yerel Zincirler Buluşuyor’da 
bu yıl “Değer” teması her yönüyle ele alı-
nacak. YZB, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 
2019’da da fuar ve kongre olmak üzere iki 
ayrı bölümde gerçekleştirilecek. 8 binin sek-
tör temsilcisini ağırlayan YZB’nin fuar ala-
nında bu yıl market raflarında karşılaşacağı-
mız yeni ürünleri, ekipmanları, teknolojileri, 
hizmetleri yakından göreceğiz. Geçtiğimiz 
yıl 22 konuşmacının yer aldığı YZB, bu yıl 
da birbirinden değerli isimleri konuşmacı 
olarak ağırlayacak. Üretici, yerel zincir ve 
tüketici üçgeninin köprüsü YZB ile iki gün 
boyunca sektördeki iş birlikleri güçlenecek” 
açıklamasını yaptı.

"ÜLKEMİZE VE SEKTÖRÜMÜZE DEĞER 
KATIYORUZ"

YZB 2019'da ülke olarak içinde bulunulan 
zorlukları görmezden gelmek yerine nasıl 
fırsatlar barındırdığını, sahip olunan imkan-
ların daha iyi nasıl değerlendirebileceğini 
YZB’ye katılan marka ve konuk konuşmacı-
larla paylaşılacağına dikkat çeken TPF Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek şöyle 
konuştu;

“Türkiye ekonomisi, sektörümüz son bir yıl-
da önemli sınavlar verdi. Mevcut ekonomik 
ortam nedeniyle marketler ve tüketiciler raf 
fiyatları konusunda birçok kez karşı karşıya 
geldi. Yerel zincirler olarak hükümetimizin 
vatandaşlarımızın alım gücünü artıracak, 
rahatlatacak, Türkiye ekonomisi için hayata 
geçirdiği tüm girişimleri destekledik, des-
teklemeye de devam edeceğiz. Gün, birlik 
olma günü. Bu yılki YZB’de ülke ekonomi-
sine, istihdama, tedarikçilerine, tüketicileri-
ne, bulundukları şehirlere değer katanlarla 
11'inci kez bir araya geleceğiz. Elimizdekileri 
daha iyi değerlendirmenin yollarını, ülkemi-
ze değer katmanın yeni yöntemlerini YZB 
2019'da hep birlikte dinleyeceğiz. Türki-
ye’nin yanı sıra yüzlerce ülkede operasyon-
larını sürdüren yerli ve yabancı markaların 
sponsor, perakende sektörüne yön veren 
markaların katılımcı olduğu YZB 2019’a 
sektördeki tüm paydaşlarımızı geleceğimi-
zi şekillendirmek, ülkemize, tüketicilerimize 
değer katmak için bekliyoruz.”
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Ankara cemiyet hayatının seçkin isimleri Bilkent Cen-
ter’da düzenlenen çiçek tasarım workshopunda buluş-
tu. Birbirinden şık tasarımlar hazırlayan kadınlar keyifli 
bir gün geçirdi.

Düzenlediği etkinliklerle Ankara sosyal yaşamına renk 
katan Bilkent Center, yenilenen bölümde cemiyet ha-
yatından kadınları ağırladı. Çiçeği Burnunda isimli iş-
letmesiyle dikkat çeken genç iş kadını Deniz Tapkın 
ile birlikte canlı çiçek tasarım workshopunda bir araya 
gelen kadınlar, yoğun iş temposuna kısa bir mola verip 
eğlenceli anlar yaşadı.

BILKENT CENTER ÇIÇEK AÇTI!

Nesrin Kılavuz
Merve Kalemci Eyüboğlu
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BAHARA HAZIRLIK

Rengarenk çiçeklerden oluşan workshopa kadınların ilgisi yo-
ğun oldu. Gündüz saatlerinde Bilkent Center’ın yenilenen bö-
lümünde oluşturulan özel alanda bir araya gelen davetliler, bir 
yandan eğlenirken diğer yandan da sevdiklerine özel hediyeler 
hazırladı. Çiçeği Burnunda adlı işletmenin sahibi Deniz Tapkın, 
çiçeklerin insanın ruhunu anlattığını ifade ederek, “ Artık baharı 
karşılamaya hazırlanıyoruz. Her tarafta çiçekler açmaya başladı. 
Bizde Ankaralı kadınlar için renkli bir etkinlik hazırladık. Canlı çi-
çek ahşap kutu süsleme etkinliğinde kır çiçekleri, lisianthus, süs 
lahanası, şakayık gibi çiçekler kullandık” dedi.Yenilenen Bilkent 
Shops bölümü ile her geçen gün bünyesine sektöründe öncü 
markalar kazandıran Bilkent Center; Roman, Avva, İpekyol, B&G 
Store, Praktiker, Mavi ve Atasun Optik gibi açılan yeni mağaza-
larla ziyaretçilerine oldukça geniş bir yelpazede alışveriş yapma 
imkânı sunuyor.

Deniz Tapkın

Olga Kalemci
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Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği 
(TET) 2018 yılı İhracat Başarı Ödülleri, 15 
Şubat Cuma akşamı sahiplerini buldu. 2018 
yılında 11,5 milyar dolarlık ihracat hacmine 
ulaşan Elektrik-Elektronik sektörlerinde ih-
racat şampiyonluğunu göğüsleyen firmala-
ra ödülleri takdim edildi.

Elektrik ve Elektronik sektörlerinde faaliyet 
gösteren ihracat şampiyonlarının ödüllendi-
rildiği 2018 TET İhracat Başarı Ödül Töreni, 
15 Şubat Cuma günü Zorlu Center Raffles 
Hotel’de gerçekleşti. TİM Başkanı İsmail 
Gülle, TET Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gü-
ven Uçkan ve sektör temsilcilerinin katıldığı 
törende Türkiye geneli elektrik ve elektronik 
sektöründe en çok ihracatı gerçekleştiren 
firmalar ödüllendirildi.

Elektrik - Elektronik Sektörünün 2018 İh-
racatı 11,5 Milyar Dolar

2018 yılında 11,5 milyar dolar olarak ger-
çekleşen Elektrik-Elektronik sektör ihracatı 
Türkiye ihracatının %7’sini oluşturuyor. Sek-
tör, Türkiye’nin 2023 hedefine önemli katkı 
sağlıyor. Ödül töreninde sektör temsilcileri-
ne teşekkürlerini sunan TET Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Güven Uçkan, “2018 yılında TET 
olarak sektörümüzün yurt dışı pazarlarda 
güçlü bir konuma gelmesi için birçok faali-
yet gerçekleştirdik. Üyelerimiz ile birlikte ih-
racat hedeflerimize ulaşabilmek için elimiz-
deki tüm imkanları seferber ediyoruz.2018 
yılında 168 milyar dolar ile Cumhuriyet ta-
rihimizin en yüksek ihracat rakamına ulaş-
tık. Sektörümüz 11.5 milyar dolar ile ilk 5 
sektör içerisinde yer aldı. Her yıl olduğu gibi 
10 milyon doların üzerinde ihracat yapan 
firmalarımızı onur listemizde sergiliyoruz. 
Geçtiğimiz yıl 97 firma bu yıl 110’un üze-
rine çıktı. Sektörümüzün özellikle uzak pa-
zarlarda daha fazla ihracat yapabilmelerini 
sağlamak için 2018 yılında 8 olan ticaret 
heyeti sayımızı 2019 yılında 12’ye çıkardık. 
2018 yılının ülkemiz adına globalde önemli 
gelişmelerin yaşandığı bir yıl olmasını he-
deflemiştik. Bu yılki ihracat rakamlarımızda 
geçen yıla oranla yaklaşık 836 milyon dolar-
lık bir artış kaydedildi. 2019’un tüm sektör 
paydaşları ve ülkemiz açısından verimli bir 
yıl olarak geçmesini diliyor, ödül alan sektör 
temsilcilerini can-ı gönülden tebrik ediyo-
rum” ifadelerini kullandı.

Ödül töreninde konuşma yapan Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmail Gülle “Bugün bu organizas-
yonun düzenlenmesinde emeği geçen her-

kese teşekkür ediyorum. Elektrik-Elektronik 
sektörü büyük önem taşıyan ihracat kalem-
lerinden biri. Son 50 yıllık dönemde dün-
yadaki en önemli teknolojik gelişmeler bu 
sektörde yaşandı. Türkiye’de de bu alanda 
ciddi adımlar atıldı, atılmaya da devam edi-
liyor. Ülkemiz bu yolda çok yol aldı. 2018 
yılı ihracat rakamlarımıza göre ihracatımızın 
kilogram birim fiyatı 1.30 dolar seviyesinde. 
Elektrik-elektronik sektörü ise ihracatta 3.6 
dolarlık kilogram birim fiyatı ile Türkiye ih-
racatının 3 katı seviyesinde. Sektörde 2018 
yılında 100 doların üzerinde fiyatı olan 146 
kalem ürün ihraç ettik. Bu ürünlerden 17 
tanesi 1.000 doların üzerindeydi. Sektörde 
2018 yılında 224 ülkeye ihracat gerçekleş-
tirdik. 143 ülkeye çamaşır makinesi, 140 ül-
keye bulaşık makinesi, 80 ülkeye de kame-
ra ihraç ettik. Bu değerli büyük başarıların 
mimarı olan elektrik-elektronik sektörünü 
kutluyorum. TİM olarak tüm sektörlerimiz-
le 2019 yılında bir değişim yılı içerisindeyiz. 
Türkiye’nin geleceği ihracatta. Türkiye’nin 
lokomotif sektörlerinden biri olan elekt-
rik-elektronik sektöründen daha fazla ihra-
cat bekliyoruz” dedi.

Elektrik-Elektronik Sektörü İhracat Şam-
piyonu: Vestel

Türkiye Geneli Elektrik-Elektronik sektö-
ründe 2018 yılında en çok ihracat yapan 
firma Vestel oldu. Sektörde en çok ihracat 
gerçekleştiren ikinci firma Arçelik olurken, 
üçüncülüğü BSH Ev Aletleri aldı.

Sektörün alt kategorilerinden olan Be-
yaz Eşya sektöründe en çok ihracat yapan 
firmalar sırasıyla Arçelik, BSH Ev Aletleri 
ve Vestel oldu. Diğer bir alt kategori olan 
Elektronik sektöründe en çok ihracat yapan 
firmalar ise Vestel, Arçelik ve Electricfil Ünifil 
Otomotiv şeklinde sıralandı.

Elektrik Üretim ve Dağıtım Ekipmanları ka-
tegorisinde en çok ihracat gerçekleştiren 
firma Siemens oldu. Aynı kategoride ABB 
Elektrik ikinci, Eltaş Elektrik ise üçüncülük 
ödülünü aldı. Kablo sektörünün ihracat 
şampiyonu Nexans Türkiye oldu. Kablo sek-
töründe en çok ihracata imza atan ikinci 
firma Atom Kablo, üçüncü firma ise Pamuk-
kale Kablo oldu.

2018 YILI İHRACAT ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU
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Eğlence sektöründe Türkiye’nin ilk ve 
tek yarışması ‘Shining Star Awards 2019, 
Crowne Plaza Florya Otel’de düzenlenen 
görkemli gece ile sahiplerini buldu. Bu yıl 
6’ncısı düzenlenen gecede 16 kategoride 
20 kurum ve kuruluş ödül aldı. Sektörün 
gelişimi için bu yarışmanın çok önemli 
olduğuna dikkat çeken Tureks Uluslara-
rası Fuarcılık Genel Müdürü Nergis Aslan, 
“Fuarlar, büyük ölçüde ticari platformlar 
olsa da sosyal sorumluluk değerleri taşı-
malıdır inancındayız.Bu bakış açımızla eğ-
lence ve rekrasyon olgusunun toplumsal 
yaşam kalitesinin artması, sağlıklı nesille-
rin yetişmesi amaçlarına hizmet etmesine 
gerektiğine inanıyor ve bu konuda farkın-
dalık yaratmaya çalışıyoruz” dedi.

Eğlence dünyasını bir araya getiren AT-
RAX19 çatısı altında düzenlenen Türkiye 
eğlence, etkinlik ve rekreasyon sektörü-
nün ilk ve tek yarışması olan “Shining Star 
Awards’ 19 Eğlence, Etkinlik ve Rekreas-
yon Ödülleri” bu yıl 6. kez gerçekleşti. 

Eğlence temalı tüm projeleri kucaklamak 
amacıyla 16 önemli kategoride gerçekle-
şen ödül töreninde 20 proje ödüllendiril-
di.Zorlu bir süreçten geçen jüri üyeleri ka-
rarını verdi ve en başarılı projeler ortaya 
çıktı. Tüm projelerin, jüri üyeleri tarafın-
dan tek tek ve toplu değerlendirmesinin 
ardından eğlence dünyasının en başarılı 
yatırımları belli oldu.

En Özel Kategori Üniversitelerin

Üniversitelere özel kategorinin de bulun-
duğu yarışma ‘Mutlu Şehirler’ kurmanın 
önemini ortaya koydu. Gençlerin birbirin-
den farklı projeleri adeta bir beyin fırtına-
sına sahne oldu. Rekreasyon, Spor Bilim-
leri, İletişim, Peyzaj Mimarları, Mimarlık, 
Şehir Planlamacıları Bölümlerini kapsayan 
yarışma farklı disiplinler arası koordinas-
yonu sağlayarak üniversiteleri, üreticiler, 
yatırımcılar, etkinlik yöneticileri ve hizmet 
alıcıları (belediye-otel-AVM-kurumsal fir-
malar vs) ile bir araya getirdi.

“SHINING STAR AWARDS’19” ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Yılın Mutlu Şehri
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kayseri Spor A.Ş

Yılın Mutlu İlçesi
Bursa Nilüfer Belediyesi

En Başarılı Yeni Ürün
Polin Waterparks Splash Vr
Dof Robotik A.Ş – Hurricane 360 
VR

En Başarılı Temalı Açık Alan
The Land Of Legends

En Başarılı Belediye Parkı
Fethiye Şehit Fethi Bey Belediye 
Parkı
Orhangazi Belediyesi Araba Dün-
yası

En Başarılı Müze
Adana Müzesi

Yıldızlı Proje
Macera İzmir Akçapark

Yılın Yatırımcısı
The Land Of Legends – Eko Temalı 
Park Turizm İşletmeleri A.Ş

Yılın İhracat Yıldızı
Polin Waterparks

Yılın İhracat Atılımı Yapan Yıldızı
Dof Robotik A.ş

Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi
Marmara Üniversitesi

En Başarılı Festival
İzmir Gençlik Festivali

Üniversitelere Özel Kategori

1. Akdeniz Üniversitesi
2. Eskişehir Teknik Üniversitesi - 
Ankara Üniversitesi

Ödül Alanlar

Nergis Aslan
Tureks Uluslararası Fuarcılık 
Genel Müdürü
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Size Latin dilinden neredeyse hiç değişmeden Avrupa dilleri 
tarafından kabul edilen “kişi” kelimesinin etimolojik kökenini 
hatırlatmama izin verin. “Persona” kelimesi aslen oyuncunun 
‘kişisel’ yüzünü kaplayan maskeye bir atıftır ve maske seyirci-
ye oyuncunun oyundaki rolünü belirtir.

GUCCI SONBAHAR-KIŞ 
2019-2020 KOLEKSİYONU

“GÖRÜNÜR VE 
GÖRÜNMEZİ
AYIRAN MASKE”

Hanna Arendt, bize dünyanın sahnesinde takmayı seçtiğimiz 
maskenin bizim nasıl bir insan olduğumuzu belirlediğini hatır-
latıyor. Öznelliklerimizi, etik ve politik konumumuzu bu ortak 
sahne üzerinden tanımlarız. Kendimizi toplum sahnesinde bir-
çok kimlik üzerinden tanıtıyoruz. Dolayısıyla görünürlük alanı, 
birliktelik ve aynı zamanda farklılık olasılığını temsil ediyor.



Maske her zaman gerçeği taklit etmek için kullanılan 
bir gizleme aracı olarak görmüştür. Bizi her koşulda 
kimliği belirsiz kılacak bir şeydir. Ancak, özgünlükten 
bahsederken, kendi fikrimize sadık kalmayı kastedi-
yorsak, maske bizim hissettiğimizi gerçeğe dönüştür-
meyi sağlayacak bir araç haline gelir. Aslında maske, 
kendimizi istediğimiz gibi göstermemizi ve rol yap-
mamızı sağlar. Kendi hakkımızda ne paylaşmak iste-
diğimizi ve neyi gizlemek istediğimizi seçebildiğimiz 
güçlü bir filtre sayesinde, görünürlüğü nasıl kullana-
cağımızı seçme özgürlüğüne ulaşırız.

Görünümün doğasını yansıtan Arendt, maskenin aynı 
anda hem gösterme hem de gizleme işlevini vurgu-
lamaktadır. Görünen, aslında, hiçbir zaman tam ola-
rak kendisini göstermez. Maske bir formdur. Ve her 
formda olduğu gibi, onarma, gizleme ve açığa çıkar-
ma gücüne sahip. Aslında maske, içbükey ve dışbükey 
iki yüzeyden oluşuyor, biri diğerine yalan söylüyor. 
Birliktelikleri, iç ve dış, varlık ve yokluk, görünüz ve 
görünmezi bir araya getiriyor. 

Hannah Arendt’in ifade ettiği gibi “eşitlikler arasında 
farklı ve benzersiz bir varlık olarak” yaşamak, görü-
nüşte bizi temsil ediyorsa, maskelerin sihirli özellikle-
riyle oynamak bir canlı olmanın kreatif köklerini kur-
tarmak için bir fırsattır.
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İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 23 Şubat akşamı A.Adnan 
SAYGUN’ un görkemli eseri Yunus Emre Oratoryosu’nu 
Uğur SEYREK’ in koreografi ve rejisi ile seyircilerin beğeni-
sine sunmaya hazırlanıyor.

A.Adnan SAYGUN’ un 13. yüzyılda yaşayan ünlü halk oza-
nı ve düşünürü Yunus Emre’ nin yazdığı şiirlerden bazıla-
rını kullanarak 1943 yılında tamamladığı oratoryoyu, Uğur 
SEYREK günümüz dünyasında yeniden yorumluyor.

A.Adnan SAYGUN 4,5 ayda bestelediği oratoryoyu ‘’en 
büyük sanat tecrübesi’’ olarak nitelendirmiş, eser ilk kez 
25 Mayıs 1946 yılında Ankara’ da seslendirilmiştir. Bir Türk 
besteci tarafından bestelenmiş ilk oratoryo olan Yunus 
Emre Oratoryosu, kısa sürede SAYGUN’u uluslararası dü-
zeye taşımıştır. Paris (1947), New York (1958), Budapeşte, 
Viyana, Bremen, Berlin, Moskova, Vatikan ve 55 yıl aradan 
sonra New York ve Washington’da (2012) dünya sahne-
sine çıkmıştır.

Yunus Emre Oratoryosu, Uğur SEYREK’ in yorumuyla ilk 
kez bale adımlarıyla birleşiyor. Bu anlamda bir Dünya 
Prömiyeri!.. Sanatseverler sahnede hem İstanbul Devlet 
Opera ve Balesi dansçılarını, hem de opera solistleri ve 
korosunu birlikte izleyecekler.

Eserin librettosu Uğur Seyrek ve Işık Noyan’ a ait.

YUNUS EMRE İLK KEZ 
MÜZİK VE DANS İLE 
‘’İNSAN’’I ARIYOR
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‘’ …Sayılı günlerimizin değerini bilemedik.

Bir kerelik ömürlerimize kavgayı, kötülüğü, savaşı, 
acımasızlığı sığdırdık.

Başka seslere kulaklarımızı tıkayıp, başka renkleri 
görmezden geldik.

Dışımızın yapay parıltısıyla iç dünyalarımızı gözler-
den gizledik.

Yaşamın gerçek anlamını çözemedik ,

çıkış yolu varken bulamadık, çözümsüzlükler sar-
malında dönüp durduk.

Kendi hiçliğimizde kaybolduk, kendimize bile ya-
bancılaştık…

… Bizi anlatıyor bu öykü.

Karanlığın ve aydınlığın öyküsü bu.

Varoluşun ve yok oluşun öyküsü!’’

A.A. SAYGUN

YUNUS EMRE

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra, Koro ve 
Dansçıları eserde yer alacaklar.

ORATORYO- BALE/ 1 PERDE

Müzik: A.Adnan SAYGUN

Metin: Uğur SEYREK / Işık NOYAN

Koreografi ve Reji: Uğur SEYREK

Orkestra Şefi: Serdar YALÇIN

Koro Şefi: Aydın KARLIBEL

Dekor Tasarımı: Ferhat KARAKAYA

Kostüm Uyarlama / Işık Tasarımı: Uğur SEYREK

Işık Uygulama: Taner AYDIN

Solistler

Soprano: Özgecan GENÇER / Hale SONER

Mezzosoprano: Özay GÜNAY / Deniz LİKOS

Tenor: Bülent KÜLEKÇİ / Hüseyin LİKOS

Bas: Kenan DAĞAŞAN / Gökhan ÜRBEN
 
Solist Dansçılar

Kadın: İlke KODAL / Deniz KILINÇ TUNÇELİ / Berfu ELMAS

Erkek: Erhan GÜZEL / Batur BÜKLÜ / Deniz ÖZAYDIN

Gözyaşı: Melike KOPER / Julia HARTMANN

Arayış: Berfu ELMAS / Maia İTO
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Forum Kapadokya’nın dokuzuncu yılına 
özel düzenlediği çekilişe Sinan Akçıl dam-
gasını vurdu. Tek seferde 100 TL alışveriş 
yapan tüm misafirlerin bir çekiliş hakkı ka-
zandığı kampanyanın 9 talihlisi, 17 Şubat 
2019 Pazar günü Noter ve Milli Piyango 
yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen çe-
kilişle belirlendi. Çekilişten sonra Forum 
Kapadokya misafirlerine özel unutulmaz bir 
performansa imza atan Sinan Akçıl, ziyaret-
çilerden yoğun ilgi gördü. Bölgede çekilmiş 
Aşk ve Mavi dizisi oyuncusu, eşi Burcu Kırat-
lı ile konsere katılan Akçıl, “çocuğum oldu” 
diyerek sahnede köpeği Mira ile poz verdi. 

Forum 
Kapadokya’nın 
9. yıl çekilişi 
Sinan Akçıl’ın 
Muhteşem 
Performansıyla 
Taçlandı

Farkındalık Stüdyosu’nun gerçekleştirdiği organizasyon da ziyaret-
çiler etkinlik saati öncesi yerlerini aldı. Çekiliş heyecanının ardından 
sahne alan Akçıl ile ziyaretçiler şarkıları birlikte seslendirdi. Etkinli-
ğe 23.700 kişi gelmesi sebebi ile izdihamdan yürüyen merdivenler 
kapatılmak zorunda kalındı. Yoğun ilgi karşında şaşıran Sinan Akçıl 
, Nevşehir ve çevre illerden gelen fanları ve hayranları ile  buluşma-
sını sağlayan AVM yönetimine de ayrıca teşekkür etti.
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ALIŞVERIŞ MERKEZLERI VE ALGI YÖNETIMI

Engin Yıldırım

Algı bir kişiye dışarıdan gelen bütün uyarıcı-
lardır. Biz bu uyarıları beş duyu organımız ile 
algılarız. AVM ve Perakende açısından algı yö-
netimi ürün, hizmet veya fikri satın alma konu-
sunda birinci aşama olan ikna etme yolunda 
kullanılması gereken olmazsa olmaz teknik-
lerin bütünüdür. Algıyı yönetmek iletişimi yö-
netmektir. İletişim, algıyı yönetmek, davranış 
biçimleri oluşturmak ve iş hedeflerine ulaşmak 
için bir araçtır. Algı yönetimi siyaset, reklam, 
iş dünyası başta olmak üzere hayatın birçok 
alanında kullanılan önemli bir yöntemdir. Algı 
yönetimi son yıllara kadar farkında bile olma-
dığımız bir gerçeklik.

Algı yönetimi ile iş veya siyaset dünyasındaki 
rakibinizi başarısız veya kötü; Desteklediğiniz 
kişiyi ise başarılı veya iyi algılanmasını sağlaya-
bilirsiniz.  Olumlu veya olumsuz algı yönetimi 
kişilerin çıkar ortaklığı veya çıkar karşıtlığına 
göre değişmektedir. "İnsanın içine düşebilece-
ği en büyük yanlış, bir yanlışın içinde olduğu 
halde onu en büyük doğru sanması ve başka-
larını da bu yanlışa inandırmasıdır’’

Kurumsal markanız nasıl algılanıyor?

Çoğu zaman insan zihni  bir ürünü, bir hizme-
ti, bir markayı, bir AVM’yi ya da bir mağazayı 
“imgeleyerek, sıfatlaştırarak ya da benzeterek, 
metaforize edip” algılama eğilimi taşır. Bir 
marka değer dünyasında algılanmaya eşlik 
eden ve algılamayı kolaylaştıran sıfatlar vardır. 
Bir markanın “algı kimliği” için markanın göz 
önündeki algısı için markayla eşleştirilebilecek 
sıfatlar  şunlar olabilir: ‘Samimi, cesur, yaratıcı, 
modern, sofistike, sert, geleneksel, güvenilir, 
lider, heyecanlı, uzman…’ 

Marka yönetimi, algı yönetimidir.

Markalar açısından bakıldığında “marka yö-
netimi eşittir algı yönetimi”dir.  Pazarlama 
iletişiminde algı yönetiminin en etkili silah-
larından biri reklamdır.  Reklamlar, markanın 
hedef kitle tarafından nasıl algılanacağının be-

lirlenmesi için çalışır. Her gün karşılaştığımız 
reklam panoları, telefonumuza gelen iletiler, 
televizyon reklamları algılarımızı yönetmeye 
çalışmaktadır. Örneğin bir bebek bezi  rekla-
mında kahkaha atan bebeklerin olması, ürünü 
kullanan bebeklerin mutlu olacakları algısını 
oluşturmayı hedeflemektedir.

Steve Jobs: "Insanlar çoğunlukla siz onlara 
gösterene kadar  ne istediklerini bilmiyorlar." 

Reklamlar algılarımızı yöneterek ihtiyaçları-
mızı belirlemeye çalışıyor. Yoğun bir şekilde 
bir mesaja “maruz” kaldığımızda da o ürün 
ya da hizmete ihtiyaç duymaya başlıyoruz. 
Bir süre sonra ihtiyaçlarımız değil arzularımız 
doğrultusunda satın alma kararları veriyoruz. 
Algılarımızın bizi yönetmesi de işte o dakikada 
başlıyor.

Algı Yönetimi ile ilgili genel bilgileri paylaştık-
tan sonra ‘’AVM ve Algı Yönetimi’’ni inceleye-
lim.

Rekabetin giderek arttığı AVM sektöründe 
insan psikolojisini iyi anlayan ve yönetim an-
layışını, pazarlama planlarını buna göre dü-
zenleyen AVM’ler karlı çıkacaktır. Bu yazımda 
AVM’lere daha fazla müşteri çekebilmek  için 
kullanabileceğiniz psikolojik algı tekniklerin-
den birkaç örnek vereceğim.

1) Duygulara Hitap edin
Yapılan araştırmalar insanların karar verme 
sürecinde duyguların mantıktan daha önemli 
olduğunu göstemiştir. AVM’nin başarı  sırla-
rından biri insanların duygularını olumlu bir 
yönde hangi oranda aktif edebileceğine bağ-
lıdır. Müşteriler AVM’lerde geçirdikleri zaman 
beyinlerinde ne kadar derin iz bırakıyor ve bu 
deneyimlerini başkalarına hangi duygularla 
aktarıyorlar? AVM’nizin verdiği algı ne anlam-
da insanları etkiliyor? Algı yönetiminin temel 
slogan ‘’Algılar duyguları, duygular kararları 
etkiler’’ cümlesidir. AVM’nizin algısı insanlarda 
hangi duyguları tetikliyorsa size olan ilgide o 
oranda olacaktır. 

2) Aciliyet Durumları Üretin
İnsanların en büyük korkularından biri kıtlık 
ve açıkta kalma korkusudur. Sınırlı kaynakları 
veya fırsatları kaçırma korkusu insanları derin-
den etkiler. AVM’lerde yapılan kampanyalar, 
fayda üreten pazarlama aktiviteleri, örneğin 
‘Uğurlu İndirim Günleri ‘ adıyla sezon so-
nunda belirli günlerde hayata geçirdiğim çok 
yönlü fırsat günleri talep görür. Öte yandan 
AVM’lerde yer alan mağazaların belirli günler-
de kısıtlı sayıda çok özel kampanyaları da ilgi 
çekecektir.

3) Seçeneklerinizi Basitleştirin
Çok fazla seçenek insanların karar vermesini 

zorlaştırıyor. İnsanlar seçim konusunda zorlan-
dıkları  ve kafası karıştığı zaman genelde hiç 
seçim yapmayarak karşılık verirler. Bu sebeple 
müşterilerinizi çok fazla seçenek arasından se-
çim yapmaya zorlamak aleyhinize işleyecektir. 
Bunun yerine en çok tercih edilen hizmetleri, 
kampanyaları gelenekselleştirerek ve her se-
ferinde talebe göre geliştirerek hayata geçirin.

4) Sosyal Medyayı İyi Kullanın
Sosyal medya aynı amaç için buluşan, sadece 
genç kadın/erkek değil, her yaştan ya da farklı 
lokasyonlardan kişilerle hedef kitlenize ula-
şabileceğiniz ve hedef kitlenizi bu platforma 
dâhil ederek onların sadakatini kazanabile-
ceğiniz bir mecradır. İletişim stratejilerinizi ve 
sınırlarını baştan çizmeli, hedef kitleye yöne-
lik yol haritanızı belirleyerek yavaş ama emin 
adımlarla hareket etmelisiniz. Kullanıcılarınızla 
iletişim dilinizi belirleyin, gerekirse bir isim ya-
ratarak onlarla arkadaş gibi konuşun. Kurulan 
iletişim, marka ve kullanıcı arasında birliktelik 
sağlayarak markanıza olan bağlılığı arttırmış 
olacaktır. Sosyal medya üzerinden hediyeler 
ve avantajlar sunun. İnsanlar beklemedikleri 
sürpriz hediyelerden oldukça etkilenir ve ken-
dilerini ‘özel ve değerli hissederler’. Bu sebeple 
bu alanda yapacağınız her yaratıcı hamle size 
büyük avantaj sağlayacaktır

5) Hedef Kitlenizi Doğru Belirleyin ve On-
larda Sempati Üretin
İnsanlar kendilerine benzeyen herşeye sempati 
duyarlar ve kendilerine yabancı buldukları her-
şeyden ürkerler. Bu sebeple AVM’nizin hedef 
kitlesini çok iyi belirlemeniz önemlidir. Hedef 
kitleyi belirledikten sonra onların kültürel ya-
pısı ve dünyayı algılama şeklini de iyice araştır-
manız lazım. Elinizde yeterince veri topladıktan 
sonra da reklamınızda kullanacağınız resim-
lerden, internet sitenizin rengine kadar hedef 
kitlenizin yakın bulacağı imgelerle çalışmanız 
gerekir. Hep söylediğim gibi ‘Global Düşünüp, 
Yerel Hareket Edilmeli’

6) Alışveriş ve Eğlence
Alışverişte farklılık yaratmak için işe neşe ve 
mizah katılması etkili olmaktadır. Farklı olan 
kazanır. Ama fiyatla farklılaşmaktan daha baş-
ka fikirler de üretilmelidir. Hizmetin ve ürünün 
sunuluş tarzını farklılaştırmanın en önemli yolu 
‘neşe’nin kullanımıdır. Neşe bizi birbirimize 
bağlar, neşeyle öğrenilen bilgiler kolay kolay 
unutulmaz, neşe dilden dile reklam yaptırır! 
O nedenle alışverişte ‘neşe’ faktörünü ciddiye 
alın ve neşe yaratacak her fırsatı değerlendirin.

Yukarıda kısaca bahsettiğim ve daha birçok 
psikolojik faktör AVM’nin  toplam algısını üre-
tir. Bu toplam algıyı ne kadar etkin ve doğru 
ortaya koyabilirseniz rekabetin yoğun olduğu 
AVM sektöründe ön plana çıkabilmeniz o ka-
dar kolaylaşacaktır. 
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Capacity’nin göz kamaştıran otomobilleri, Yasemin Şefik’in keyifli 
sunumu ve Ece Seçkin’in muhteşem canlı performansı ile sahiplerini 
buldu.

1 Aralık 2018’de başlayan kampanya 17 Şubat 2019 tarihinde sona 
erdi. 22 Şubat Cuma günü saat 13.00’da Capacity Alışveriş ve Yaşam 
Merkezi’nde gerçekleşen çekiliş töreni ile muhteşem 3 adet BMW 
4.18i Gran Coupe 2018 model otomobil sahibini buldu. Noter, Milli 
Piyango İdaresi yetkilileri ve değerli ziyaretçilerin huzurunda ger-
çekleşen çekiliş töreninde sevilen şarkıcı Ece Seçkin’in de seçtiği 
numaralar ile talihliler belirlendi.

Çok özel açıklamaları ve samimi tavırları ile Capacity misafirlerini 
mest eden Ece Seçkin birbirinden hit şarkılarının yanında Yıldız Til-
be’nin “Aşk Yok Olmaktır” adlı şarkısını da ilk kez Capacity misafir-
leri için söyledi.

1 Aralık 2018- 17 Şubat 2019
Capacity Yeni Yıl Kampanyası Çekiliş Sonuçları

Asil Kazanan Listesi

BMW 4.18i Gran Coupe M Sport Mavi - 070288 Duygu Işın GÜLTEKİN,
BMW 4.18i Gran Coupe Siyah - 151599 Atakan ÇAĞLAYANSUDUR,
BMW 4.18i Gran Coupe Beyaz - 200412 Şenay SOYUTÜRK.

Yedek Kazanan Listesi

BMW 4.18i Gran Coupe M Sport Mavi - 038414 Ümran ALTIOK,
BMW 4.18i Gran Coupe Siyah - 120961 Nevzat KIRAN,
BMW 4.18i Gran Coupe Beyaz - 180212 Erol ERDEN. 

Kazananlar 1 Mart 2019 tarihinde Posta Gazetesi ile duyurulacaktır.

CAPACITY’DE

ile Muhteşem Hediyeler
Sahiplerini Buldu!

Ece Seçkin
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Gonca Tekeli
Avukat

Dünyanın pek çok ülkesinde vatandaşlar ve 
işletmeler haklarının ve yükümlülüklerinin far-
kında olmak ve herhangi bir yasal sorumluluğa 
maruz kalmamak adına önceden bilgi sahibi 
olmaktadır. Bu sayede gerçekleşecek olası bir 
hukuksal işlem için gerekli önlemleri almakta 
ve sorumluluklarını en aza indirgemeye çalış-
maktadırlar. 

Ülkemizde ise pek çok vatandaşımız ile iş-
letmeler hak ve yükümlülüklerini bilmedik-
leri gibi, yerleşik olan tutum, yasal bir işleme 
maruz kaldıktan sonra hukukçuya başvurmak 
yönündedir. Sorun ortaya çıktıktan sonra hak-
ların korunması ya da yükümlülüklerin ortadan 
kaldırılması mümkün olmadığı için de bu tu-
tum nedeniyle pek çok telafisi imkansız zarar-
lar oluşmaktadır. 

Oysaki bu öngörülebilir çıkmazdan korunabil-
mek için geliştirilmiş olan, atılacak adımlarda 
süreçleri doğru yönetmek ve ileride bir hukuki 
uyuşmazlıkla karşılaşmamak adına kısaca en 
başından hukuki destek almak olarak tanım-
lanabilecek olan “önleyici hukuk” yöntemi ile 
pek çok sorun oluşmadan bertaraf edilebile-
cek durumdadır. Çünkü hukukun asıl işlevi, 
düzeni sağlamak ve korumak olup, hukukçu-
nun birincil görevi de düzenin bozulmaması 
yönünde hizmet vermektir. Bu görevi en iyi 
şekilde yerine getirmenin yolu da önleyici hu-
kuktan geçmektedir. 

Hem kişiler hem de şirketler için son derece 
önem arz eden önleyici hukuktan yararlan-
mak henüz ülkemizde yerleşik bir alışkanlığa 
dönüşmemiş olmasına rağmen tüm dünyada 
uzun yıllardır uygulanagelen bu yöntem ile 
yararlanıcısına adeta bir koruma kalkanı oluş-
turulmaktadır. Çünkü önleyici hukuk metodu 
her ne kadar bir ön çalışma gibi görünse de 
esasında geleceğe yönelik bir koruma çalış-
masıdır. 

Hukuki sorunun yargılama aşamasında çö-
zümlenmesi “onarıcı/telafi edici hukuk” olup 
bu aşamada oluşan zarar ve kayıpların en aza 

indirilmesi hedeflenmetedir. Yani artık zarar 
oluşmuştur ve bu zararın azaltılması gerek-
mektedir. Ancak önleyici hukuk, sorun/zarar 
oluşmadan önceki safhada yer almaktadır. 
Yani sorunsuz dönemin yönetimi ve bu döne-
min korunması amaçlanmaktadır. 

Ticari hayatta da önemli olan sorunsuz bir sü-
reç akışının sağlanmasıdır. Sorun oluştuktan 
sonra ne kadar istenilirse istenilsin süreç aynı 
şekilde gelişemeyecektir. Bu nedenle de hızla 
gelişen ve değişen ticari hayat akışında ancak 
herhangi bir yasal işleme maruz kalmadan 
önce tespit edilerek ilgilisine aktarılan bilgiler 
kapsamında gerekli önlemler alınırsa artık so-
runun kaynağı ortadan kalkmış olacaktır.

Ülkemizde özellikle 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu’nun 18.maddesi uyarınca her tacirin, 
ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli 
bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekir. Tica-
ret Kanunu’muzdaki en temel ilkelerden olan 
basiretli tacir olma ilkesi, esasında öncelikle 
beraberinde “önleyici hukuk”tan yararlanmayı 
getirir. Çünkü, basiretli tacir, kendisine uygu-
lanabilecek olan her türlü hukuksal işlem hak-
kında bilgi sahibi olan, yasal sorumluluklarını 
yerine getirerek, kanunların kendisinden yapıl-
masını istediği işlemleri, hiçbir işleme maruz 
kalmadan yerine getirebilen, aynı zamanda da 
haklarının farkında olan tacirdir.  Bunu yapabil-
menin tek yolu da “önleyici hukuk” vasıtasıyla 
önceden bilgi sahibi olarak kendisine gerekli 
hukuksal tedbirleri almaktan geçer.

Günümüzde şirketlerin faaliyetlerini yürütür-
ken hukuk hizmetlerine duydukları ihtiyaçlar 
son derece hızlı bir şekilde kabuk değiştirerek 
neredeyse sürekli olarak destek alınması ge-
rekli bir hale ulaşmıştır. Önleyici hukuk hizmet-
leri ile verilecek destekle işletmenin, şirketin ve 
yatırımcının yapısı, operasyonları, çalışanları 
ile olan ilişkisi, akdettiği sözleşmeler, sahip 
olunan lisanslar, fikri haklar, rekabet, izin ve 
muafiyetler ve benzeri hususlar çerçevesinde 
hukuki risk analizi ve hukuka uygunluk deneti-
mi yapılmakta, hukuki riskleri engelleyecek ya 
da azaltacak önlemler tespit edilmekte ve bu 
çerçevede işletmenin operasyonları gerçekleş-
tirilmektedir. Bu sistemde asıl olan risk planla-
masıdır. İşletme tarafından tespit edilemeyen 
konularda dahi risk oluşumunun öngörülmesi 
ve buna karşı tedbir alınması esastır.

Önleyici hukukun en büyük amaçlarından 
birisi olası bir uyuşmazlığın yargılamaya dö-
nüşmesine engel olmaktır. Zira dava sürecin-
deki belirsizlikler taraflarını en çok yıpratan 
sebeplerdir. Bu nedenle önleyici hukuk ile aynı 
zamanda uzlaşma zemininin hazırlanması da 
amaçlanmaktadır. En son güncel yasal değişik-
liklerle zorunlu dahi olsa belirli iş hukukundan 
ve ticari uyuşmazlıklardan kaynaklı sorunların 

arabuluculuk yöntemi ile giderilmesi hedef-
lenmektedir. İyi bir önleyici hukuk sistemin-
den yararlanan işletme, bu süreçlere en uygun 
halde hazır olarak girmekte, uzlaşı kültürüne 
de uyumlu olduğu için yargılama aşamasına 
gelmeden ticari faaliyetine devam etmektedir.

Ancak, yukarıda açıklanmış olduğu üzere son 
derece önem arzetmesine rağmen, önleyici 
hukuk ile ilgili pek çok yanılgı bulunmakta-
dır. Bunlardan birisi maliyet hesabı açısından 
şirketlere külfet getireceği önyargısıdır. Oysa, 
şirketlerin tüm faaliyetlerini, sözleşmelerini, 
hatta stratejik iş hedeflerini yerine getirirken 
ilgili işlemin tabi olduğu hukuk kurallarına uy-
gun şekilde hareket etmesi ve işlerini yürütür-
ken hukuk kurallarına tam olarak uyması, ile-
ride doğabilecek olası ihtilafların ve işletmeye 
gelebilecek cezaların önüne geçeceği için, şir-
ketlere daha büyük maliyetler doğuracak ağır 
yargı masraflarının veya cezaların oluşmasına, 
öngörülemeyen sorunların ortaya çıkması ne-
deniyle planlamaların sekteye uğramasına ve 
çözümün uzun bir zamana yayılmasına engel 
olacaktır. Böylece de uyuşmazlıklara odaklan-
maktan çok, ticari ilişkinin devamlılığı sağlana-
caktır.

Bir diğer yanılgı ise önleyici hukuk hizmetleri-
nin standart olduğunu düşünmektir. Önleyici 
hukukta hiçbir zaman standart/maktu halde 
hazırlanmış dokümanlardan yararlanılmaz. Her  
ticari ilişkinin kendi özelinde uygun olacak do-
kümantasyonlar hazırlanır, her bir işletmenin 
kendi amaç ve faaliyetleri çerçevesinde gerekli 
inceleme yapılarak uyulması gerekli kurallar 
tespit edilir ve önlemler bu tespit doğrultu-
sunda oluşturulur. Dolayısıyla işletmeye/ilgili-
sine özeldir.  

Önleyici hukukun önemi nedeniyle bazı koşul-
larda bu hizmetin alınması yasal olarak zorun-
lu hale dahi getirilmiştir. 1136 sayılı Avukatlık 
Kanunu’nun 35. Maddesi gereğince esas ser-
mayesi 250.000 TL ve üzeri olan Anonim Şir-
ketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan 
yapı kooperatiflerinin sözleşmeli bir avukat 
bulundurmak zorunluluğu vardır. Bu yüküm-
lülüğe uymamanın karşılığı ise idari para ce-
zasıdır. 

Görüldüğü üzere önleyici hukukun gerek yasal 
zorunluluklar çerçevesinde gerekse işletmenin 
yararı ve geleceği için ihtiyari olarak uygulan-
masında son derece büyük yararlar bulunmak-
tadır. Bu yararlardan faydalanmak yerine so-
run oluştuğunda müdahele etmeye çalışmak 
ya da mevcut eksiklikleri sorun oluşuncaya ka-
dar ötelemek sadece ilgilisine zarar verecektir. 
Bu nedenle de tüm kişi ve işletmelerin önleyici 
hukuktan yararlanma alışkanlığını en kısa za-
manda edinmesi bütünün en yüksek yararına 
olacaktır

“ÖNLEYICI HUKUK”UN ÖNEMI
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Uluslararası müteahhitlik, tarımsal sanayi ve 
üretim, limancılık ile gayrimenkul geliştirme 
alanlarında 63 yıldır faaliyet gösteren Tek-
fen Holding, mali sonuçlarına göre büyüme 
ve kârlılığını 2018 yılında da sürdürdü.

Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Murat Gigin, “2018 yılını, tüm dalgalanma-
lara rağmen ana iş kollarımızın çoğunda, 
ciro ve kârlılık hedeflerimizi aşarak, kayda 
değer bir ticari başarıyla tamamladık.” diye 
konuştu.

Tekfen Holding Grup Şirketler Başkanı Os-
man Birgili ise, “2018 yılında Tekfen Grubu, 
faaliyet alanlarının çoğunda hedeflerini aşa-
rak, konsolide bazda 12 milyar TL ciro ve 1,4 
milyar TL net kâr yaratmıştır.“ dedi.

Tekfen Grubu, 2018 yılı finansal sonuçlarını 
açıkladı. Yaşanan küresel ölçekteki dalga-
lanmalara rağmen grup 2018 yılında, ön-
ceki yıla göre %62 artış ile konsolide baz-
da 12.147 milyon TL ciro; yine önceki yıla 
göre %49 artış ile 1.501 milyon TL faiz, vergi, 
amortisman öncesi kâr (FAVÖK) ve %82 gibi 
önemli bir artış ile 1.402 milyon TL net kâr 
yarattı. Tekfen Grubu’nun, aktif büyüklüğü 
12.036 milyon TL’ye, özkaynak büyüklüğü 
ise 4.424 milyon TL’ye ulaştı.

Geçtiğimiz yılın mali sonuçlarını değerlendi-
ren Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Murat Gigin, 2018 yılının tüm dünyada ol-
duğu gibi Türkiye’de de dalgalanma ve be-
lirsizliklerle geçtiğini söyledi. Bu belirsizlik-
lere rağmen Tekfen Grubu’nun yılı başarıyla 
tamamladığına dikkat çeken Gigin, “Finan-
sal başarımızda, yaklaşık 20 bin kişilik büyük 
Tekfen ailesinin her bir ferdinin alın ve akıl 
teri var” dedi. Gigin, “gerek mali gerekse 
kurumsal hedeflere ulaşmak adına önemli 
adımlar attıklarını belirterek, BİST 30 Endek-
si’nde %46,81 gibi yüksek bir halka açıklık 
oranıyla işlem gören Tekfen Holding hisse-
darlarına ticari başarı yaratmakla sorumlu 
olduğumuz kadar, kendimizi, ülkemize sağ-
ladığımız istihdam, yurt dışı müteahhitlik ve 
gübre ihracatıyla sağladığımız döviz girdisi 
sayesinde cari açığın azalmasına olan katkı-
larla da sorumlu hissediyoruz.” dedi. Gigin, 
“Bunları yaparken, sürdürülebilir iş anlayışı 
çerçevesinde Tekfen için en temel şartları-
mız olan, işçi sağlığı ve güvenliği ile faali-
yetlerimizin çevre üzerindeki etkilerini en 
aza indirme düsturuyla hareket ediyoruz. 
CDP’nin gerek İklim Değişikliği gerekse Su 
Güvenliği Programları’na daha yeni dahil 
olduğumuz ilk yıllarda “B” bandında değer-
lendirilmemiz, sürdürülebilirlik konusunda 

kısa sürede kat ettiğimiz mesafeyi de gös-
termektedir”. Grubun gelecekle ilgili viz-
yon ve hedeflerine yönelik ise şöyle devam 
etti: “Önümüzdeki 10 yılda mevcut değer-
lerimize sadık kalarak bir yandan halihazır-
daki işlerimizi genişletmek ve buna ilave-
ten sürdürülebilir büyümeyi ve kâra katkısı 
olacak yeni iş ve sektörleri portföyümüze 
katarak mevcut 3 faaliyet alanımızı 6’ya 
çıkarmayı, diğer yandan ise satış gelirleri-
mizi 50 milyara yükseltmeyi hedefliyoruz”. 
diyen Gigin; ayrıca “başta mühendislik, ta-
rım ve imalat alanlarında AR-GE’ye önemli 
ölçüde yatırım yapacaklarını da” sözlerine 
ekledi.

Son olarak “Tüm bu kriterlerle ve dünya-
da belirsizliğin “yeni normal” olduğu bir 
ortamda ticari başarı elde etmenin sadece 
hedef, gönül ve işbirliğiyle mümkün ol-
duğunun” altını çizen Gigin, “Tekfen Hol-
ding’in gelecek performanslarında da bu 
yaklaşımın yol gösterici olduğunu” söyledi.

Ciro ve kârlılıkta tarihi seviye

Tekfen Holding Grup Şirketler Başkanı Os-

man Birgili ise konuşmasında grup şirketle-
rin performanslarını değerlendirdi.

Tekfen Holding’in, konsolide gelirde en 
yüksek payını, Tekfen Taahhüt Grubu’ndan 
aldığını söyleyen Birgili, konsolide gelirleri 
içinde ikinci en yüksek paya sahip olan Ta-
rımsal Sanayi Grubu’nun en büyük şirketi 
konumundaki Toros Tarım’ın, döviz kurla-
rının çok hızlı yükseldiği 2018 yılında mali 
başarıyı yakalayabilmiş olmasının son de-
rece önemli olduğunun altını çizdi. Toros 
Tarım’ın 2018 yılında tarihinin en yüksek 
ihracat tonajına ulaştığını da ayrıca vurgula-
yan Birgili; Samsun fabrikasında gübre üre-
timinde kullanılan ve önceleri ithal yoluyla 
temin edilen ara maddenin imal edilmeye 
başlanmasıyla, cari açığın azaltılmasına kat-
kı verdiklerini ifade etti.

Birgili, “Tekfen Gayrimenkul Geliştirme Gru-
bu’nun, yurt içinde yaşanan sektörel daral-
mayı aşmak adına, 20 yıllık birikimini yurt 
dışında değerlendirme kararıyla, ilk kez Al-
manya’nın Berlin kentinde bir proje üstlen-
diğini ve bunun yeni pazar arayışlarında bir 
ilk adım olduğunu” dile getirdi.

TEKFEN HOLDİNG, 2018 YILI MALİ SONUÇLARINI AÇIKLADI

Murat Gigin
Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı
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Yolda seyir halindeyken önümdeki araba-
nın camı açılıp kocaman bir çöp parçasının 
camdan dışarı rastgele fırlatılmasıyla yine 
konular sayfa sayfa açıldı zihnimde. Kendi 
kendime  ‘neden’ bu şekilde davranılıyor  
sorusunu  yine sormadan edemedim.

Bunun için bir şey yapamadığımızı anla-
maz şekilde yoluma devam ettim.Bunca 
uyarı var: Belki caydırıcı görünmüyor ama 
en azından farkındalık olabilmesi açısından 
önemli.

Bu uyarıların tekrar revize edilmesi mi gere-
kiyor bir farkındalık kampanyası mı gerekli  
bilemiyorum. Ne yapmak gerekiyor? Neden 
bu davranışı yapmak bu kadar otomatik-
leşti  acaba hepimiz sormadan edemiyoruz 
aynı şeyi söylüyoruz. ‘Bizim ülkemizde bi-
linç yok,yurt dışında böyle değil, Avrupa’da 
sahi  kimse yere çöp atmıyor mu?’ Kısmen 
doğru.  Ülkenin vatandaşları, orada yaşayan 
başka milletten diğer bireyler; okullarda er-
ken yaşta yaşadığı yeri temiz tutmak gerek-
tiği eğitimlerini alıyor zaten, sonrasında bir 
çöpü yere atmak;  kişi için bir anlam ifade 
etmiyor çünkü öyle bir davranışı yok ,alış-
kanlığı yok, yani zihnin programında yok. 
Yapanlarda hoş karşılanmıyor ve iyi mua-
mele gösterilmiyor diğerleri tarafından.

Buna genelde en tipik örnek olarak yurt dı-
şında yaşayan Türk vatandaşlarımızı örnek 
verebilirim. Örneğin; Almanya’da yaşayan 
Türkler, diyelimki  burada öyle bir alışkan-
lıkları var (olmayanlar da olabilir o yüzden 
genelleme yapmıyorum) oraya gittiklerin-
de kimsenin yere çöp atmadığını görerek, 
buna artı olarak cezaları gördükten ve bu 
ülke kanunlarının cezalarda ne kadar uygu-
layabilir  olduklarını fark ettiklerinden itiba-
ren böyle bir davranış biçimi devam ettiril-
miyor. O zamana kadar yerleşmiş olsa bile 
bu davranış kısa süre içinde terkediliyor. 
Neden sizce?  Çünkü buna elverişli yaşanan 
ortam yok. Alışkanlık kazanmak için uygun 

ortam ve aynı davranışı tekrarlamak ge-
rekir. Bu davranış kalıbı  işlevini yitirmiş 
olur  işte bu da neden burada yerlere çöp 
atılıyor da Avrupa  vs ülkelerde atılmıyor 
sorusuna cevap olmuş oluyor. Millet ola-
rak çöp atanı görünce mi atasımız geliyor  
diye de sormadan edemiyorum. Bunun 
nedeni; bildiğim tanıdığım herkes küçük-
lüğümden beri elinde çöp olunca yanın-
daki poşete ya da cebine koyar sonradan 
atardı. Ben hep bu şekilde gördüm yere 
atmak anlayamadığım bir şeydi. Yapılma-
ması gereken bir şeydi. Bunu bilgisayarın 
içindeki program gibi düşünelim  o prog-
ram sizde yok. Siz farklısını bilmiyorsunuz 
ve yapmıyorsunuz.

Verdiğim örnekten yola çıkarsam; ara-
badan kutu vs poşet atmak. Bu neden?  
Zaten kapalı bir alandayız ve ineceğiz o 
kutuyu ordan tekrar muhtemeldir ki biri 

DAVRANIŞ KALIPLARIMIZ 

kaldıracak. Burada geçerli düşünce; benden 
çıksın da ne olursa olsun mantığımı mı?

Ne mi  yapmak gerekir  caydırıcı ceza olabi-
lir kamera sistemi vs ile  savunmaya mahal 
vermeyecek şekilde uygun uyarı verilmesi  
olabilecekler arasında ama asıl  önemlisi 
ve en kıymetlisi de küçük yaştan çocuklara 
iyi örnek olmak ve onlara bunun yapılma-
ması gereken bir şey olduğuyla ilgili doğru 
davranışa model olmak ve buna  yöneltmek 
olacaktır..

Çünkü  en azından bizden sonraki nesil için 
‘Yere çöp atma‘ tabelası yerine yere çöp at-
mayan, çöpünü bulunduğu yere bırakma-
yan  bir ebeveynle aynı ortamda bulunması 
çok daha etkili sonuçlar doğuracaktır diye 
düşünüyorum.

Sağlıcakla kalın.

Burcu Polatdemir
NLP Uzmanı
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1920 Sultanahmet Köftecisi’ni 43 yıldır yö-
neten 3. Kuşak Patron Mehmet S. Tezçakın, 
tüm yetkilerini 4. Kuşağa devrederek emek-
liye ayrıldı.

Yüzyıllık Markalar Derneği Şubat 2019 et-
kinliği toplantısında gerçekleşen sürpriz 
devirde, duygusal anlar yaşandı.

İstanbul’un asırlık lezzet durağı 1920 Sul-
tanahmet Köftecisi’ni 43 yıldır yöneten 3. 
Kuşak Patron Mehmet S. Tezçakın emekliye 
ayrıldı.

100’üncü yılını görkemli etkinliklerle kut-
lamaya hazırlanan ünlü köftecide 3. Kuşak 
Patron Mehmet S. Tezçakın, tüm yetkilerini 
4. Kuşağın temsilcileri Mert, Timur ve Sinan 
Tezçakın’a devretti.

Yüyıllık Markalar Derneği’nin(YYMD) 1920 
Sultanahmet Köftecisi’nin merkez dükka-
nında yapılan Şubat 2019 etkinliği toplan-
tısında gerçekleşen sürpriz devir-teslimde 
duygusal anlar yaşandı.

Son dönemlerde ses tellerindeki rahat-
sızlıktan dolayı konuşmakta zorluk çeken 
Mehmet S. Tezçakın, tüm aile üyelerini ya-
nına çağırdıktan sonra şunları söyledi:

“Bugün burada şahsım ve Sultanahmet 
Köftecisi için çok önemli olan bir olaya 
tanık olacaksınız. Sağlığımla ilgili gelişen 
olumsuzluklar nedeniyle verdiğim radikal 
kararı ilk olarak sizlerin huzurunda açıklı-
yorum. 1976 yılından beri sürdürdüğüm 
1920 Sultanahmet Köftecisi yönetimini 4. 
Kuşak oğullarım ve 5. Kuşak torunlarıma 
bırakarak emekli oluyorum. Ben üzgün de-
ğilim. Oğullarımın müessesemize ve aileye 
bağlılıkları, bugüne kadar ki başarıları bana 
yeter. Sultanahmet Köftecisi’ni bıraktığım 
yerden çok daha ilerisine taşıyacaklarına 
inancım sonsuz. Ben de Allah ömür verir-
se aşığı olduğum mesleğim gastronomi ve 
hobim nümismatik ile daha fazla ilgilenece-
ğim. Tüm bilgi birikimimi ve tecrübelerimi 
makaleler, kitaplar yazarak ve bedelsiz da-
nışmanlık yaparak paylaşacağım.”

Tezçakın’ın bu kararından o ana kadar ha-
berleri olmayan aile üyeleri, büyük şaşkınlık 
yaşadı.Ailenin ve YYMD üyelerinin bu duy-
gusal anlarda gözyaşlarını tutamadıkları 
görüldü.

Babasından görevi teslim alan 1920 Sulta-
nahmet Köftecisi 4. Kuşak Temsilcisi Mert 

Ünlü Köfteci Emekliye Ayrıldı
Tezçakın da, ilk 3 kuşağın Türkiye’nin en çok 
tanınan markalarından biri haline getirdik-
leri Sultanahmet Köftecisi’ni 4 ve 5. Kuşak 
olarak dünya markası yapmaya çalışacakla-
rını söyledi.

Devir teslim şeklindeki özel toplantıda, 3. 
Kuşak Mehmet Tezçakın ve eşi İsabella Tez-
çakın,4. Kuşaklar Timur Tezçakın ve eşi Iona, 
Sinan Tezçakın ve eşi Sema, Mert Tezçakın, 
5. Kuşak Mehmet Efe Tezçakın, Alya Tezça-
kın, Sara Maria Tezçakın, Osman Tiron hazır 
bulundu.

1920 SULTANAHMET KÖFTECİSİ

Sultanahmet Köftecisi, 1920 yılında Meh-
met Seracettin Efendi tarafından kömürlük-
ten bozma bir dükkanda kuruldu. İlk 2 kuşa-
ğın İstanbul’da tanıttıkları lezzet, Mehmet S. 
Tezçakın’ın 1976 yılında yönetim kadrosuna 
katılmasıyla önce franchise yoluyla Türki-
ye’ye, ardından da sınırları aşarak yurt dışı-
na yayıldı.

Sultanahmet Köftecisi ismini de Mehmet S. 
Tezçakın döneminde alan müessesenin, ha-
len İngiltere, Almanya, Azerbaycan ve KK-
TC’de şubeleri bulunuyor.

Yetkilerini 4. Kuşağa devreden Mehmet S. 
Tezçakın da otelcilik ve turizm eğitimi al-

dıktan sonra Almanya’da staj yapan, Paris’te 
restoran işleten gastronomi uzmanı. Tezça-
kın ayrıca, dünyadaki en kapsamlı Osmanlı 
Kağıt Paraları Koleksiyonu’na sahip ünlü bir 
nümismat.

YYMD TOPLANTISI

Yüzyıllık Markalar Derneği’nin Şubat 2019 
etkinliği toplantısı, evsahibi Mehmet S. Tez-
çakın ve YYMD Başkanı Engin Tuncer’in açı-
lış konuşmalarıyla başladı.

1920 Sultanahmet Köftecisi’nin barkovizyon 
gösteriminin ardından toplantıya konuk 
olarak katılan Şerif Antepli, başkanı olduğu 
Collection Club’la ilgili kısa bir sunum yaptı.

Gülaylar Group’un 4. Kuşak temsilcisi Meh-
met Gülay da Mehmet S. Tezçakın tarafın-
dan YYMD üyeliği için idare heyetine sunul-
du.

2019 yılı faaliyetlerinin ele alındığı toplan-
tıya, Alen Tekbıçak (Apraham Kuyumculuk), 
Davut Ayla, Süleyman Selim (Davut Selim), 
Gözde Küçük (Elit Çikolata), Engin Tuncer 
(Eyüp Sabri Tuncer),

Şebnem Aktürk (Hafız Mustafa), Asude Ak-
laylı (Hamamcıoğlu Müesseseleri),Murat 
Güllü (Karaköy Güllüoğlu), Emin Dindar, 
Adil Dindar (Koska), Gürsel Arseven (Saffet 
Abdullah),

Mehmet Tezçakın ve ailesi (1920 Sultanah-
met Köftecisi), Canan Önder (Tevfik Aydın 
Saat) katıldı.
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BEYAZ SAÇLARI YOK ETMEK 
İÇİN

MALZEMELER

ꔷ 1 kahve fincanı çörekotu
ꔷ 1 yemek kaşığı kil
ꔷ E Vitamini kapsül
ꔷ 1 yemek kaşığı bal
ꔷ 2 su bardağı su

HAZIRLANIŞI VE KULLANILIŞI

2 bardak suda çörekotunu 5 dakika kaynatın. 
Çay gibi demledikten sonra diğer malzeme-
leri blendera koyup saç diplerinden uçlara 
doğru sürün. 30 dakika bekletip yıkayın. 
Hem saçınızı besler hem de beyazları yok 
eder. Haftada 1 kez uygulayıp 4 hafta bo-
yunca devam edilmelidir.

BAHAR MASKESİ

MALZEMELER

ꔷ 1 yemek kaşığı avokado
ꔷ Yarım tatlı kaşığı yaş maya
ꔷ 1 yemek kaşığı bal
ꔷ 1 yemek kaşığı yoğurt

HAZIRLANIŞI VE KULLANILIŞI

Malzemeleri cam veya porselen kapta krem haline gelinceye kadar karıştırın. Yüz ve dekolte bölgenize sürüp 15 dakika bekletin. 
Cildinizin gerildiğini göreceksiniz. Konuşmadan dinlenin. Önce ılık, sonra soğuk su ile yıkayın.

VÜCUT PEELINGI
MALZEMELER

ꔷ 2 kahve fincanı pirinç unu
ꔷ 2 çay kaşığı bal
ꔷ 2 yemek kaşığı nescafe
ꔷ 2 çay kaşığı toz tarçın
ꔷ 1 yemek kaşığı hindistan cevizi sütü

HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Banyoda tüm vücudunuza dairesel hareketlerle sürüp 
avuçlarınızla masaj yaparak 10 dakika bekletin. Cildinizin pürüzsüz hale geldiğini görecek-
siniz. 1 hafta parfüm kullanmanıza gerek kalmaz. Bu tarifi ayda 2 kez uygulayabilirsiniz.Suna Dumankaya

Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER
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Dünyaca ünlü Moda Haftası Modest Fashi-
on Week, Dubai’ye geri dönüyor...

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ta-
rafından desteklenen Dubai Modest Fas-
hion Week (Dubai Modest Moda Haftası) 
, Dubai'de Emerald Palace Kempinski miX 
by Alain Ducasse'de 7-8-9 Mart 2019 ta-
rihleri arasında gerçekleşecek. Genel mer-
kezi Türkiye'de olan Think Fashion tarafın-
dan organize edilecek etkinliğe, 5 kıtadan 
26’dan fazla ülkeden katılım olacak.

Palm Jumeirah'ın en yeni, ışıltılı lokasyon-
larından biri olan ve Alain Ducasse tarafın-
dan tasarlanan, Emerald Palace Kempinski 
miX by Alain Ducasse'de misafirlerin ağır-
lanacağı, "İyi İçin Moda"konseptinin kutla-
nacağı Moda Haftası, Dubai'de ikinci kez 
gerçekleştiriliyor. Etkinlik, en anlamlı ta-
rihlerden biri olan 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü'nde gerçekleştirilecek.

Daha önce İstanbul, Londra, Dubai ve Ja-
karta'dada genel merkezi ve %100 ser-
mayesi Türkiye'de olan Think Fashionta-
rafından organize edilen Moda Haftasını, 
büyüyen giyim hareketinin önemli bir böl-
gesi olan Dubai, ikinci kez düzenleyen ilk 
şehir olacak.

Think Fashin ve Moda Haftası kurucu or-

tağı Özlem Şahin "Moda terminolojisine 
Modest Fashion Week kavramını sokmak 
ve bir yaşam biçimi, bir stil olarak tanım-
ladığımız Modest Giyim sektörünün tüm 
paydaşlarını global olarak bir araya getir-
mek onur verici. Kendimizi otoriteden çok, 
global modest giyim endüstrisini problem 
çözücüleri olarak görüyoruz. Biz, sektörün 
markalarını ve yeteneklerini ön plana çı-
kartmak, yüksek prestije sahip organizas-
yonlarımızda sektördeki dünya liderlerini 
buluşturmak ve sürdürülebilir küresel iş 
ilişkileri oluşturmak için buradayız. 5.sini 
düzenleyeceğimiz Modest Fashion Week 
serisi yine bir çok ilke ev sahipliği yapa-
cak"diyor.

Moda girişimcileri Özlem Şahin ve Fran-
ka Soeria tarafından kurucu olduğu Think 
Fashion tarafından organize edilen Moda 
Haftası serisi, Mayıs 2016'da ilk görücüye 
çıktığından bu yana, dünyanın dört bir ya-
nında medyanın en büyük moda ve haber 
başlıklarında yer alarak dikkat çekmeyi ve 
473 milyar dolar pazar hacmine sahip bu 
devasa sektörü, küresel kitleye tanıtmayı 
başardı.

Kuruculardan Franka Soeriaise "Bu şaşırtıcı 
dönüm noktasına ulaşacağımızı hiç düşün-
memiştik. Modest Fashion Week serisi, bir 
kavram, sevgi ve emek olarak başlatıldı. 

“DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’’ VE “IYI IÇIN MODA” KONSEPTI KUTLANIYOR
Kesintisiz çaba, sonsuz bir enerji ve işbirliği 
içinde ilerlememiz, bizi tanınmış bir küresel 
harekete dönüştürdü. Şimdilerde ayrıca, 
bu endüstrinin küresel pazar oluşturma-
sını desteklemek için, hepsi "Think Fashi-
on" şemsiyesi altında olan, Modest Moda 
Konseyi (Council of Modest Fashion) adlı 
kolektif ve ModestCatwalk.com(Modest 
Fashion Week global online alışveriş site-
si) gibi farklı projeler yaparak ilerliyoruz’’ 
diyor.

5 kıtadan 26’dan fazla ülkeden katılım 
& Gökyüzünde Moda Haftası

Dubai Modest Fashion Week, 5 kıtadan 
26'dan fazla ülkeden tasarımcı ve markalar 
katılacak. 40 defile, 30 marka standı, 15 söyleşi 
ve atölye çalışması yapılacak. Türkiye, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Avusturalya, 
Avusturya, ABD, Rusya, Maldivler, Hollanda, 
Endonezya, Kuveyt, Azerbaycan, Mozambik 
gibi daha bir çok ülkelerden gelenlerin kolek-
siyonları, bu muhteşem etkinlik boyunca ku-
racakları bağ ile birbirlerini güçlendirecekler.

Dubai Modest Fashion Week'in yerel ortağı 
Red Connect'ten Arif Ebrahimise şunları söy-
lüyor: "Dubai'de ikinci kez uluslararası misafir-
lerimize ev sahipliği yapmaktan dolayı heye-
can duyuyoruz. Dubai moda başkentlerinden 
birisi olmayı hak ediyor ve bu etkinliği her yıl 
yapmaya kararlıyız "
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Z A Y I F L A M A D A K I  K I L I T  N O K T A : 
İştah Hormonları (Ghrelin)

İştah hormonlarındaki dengenin bozulması 
sonucu iştah artışı ve yanlış yiyecek seçimle-
ri sonucu kendini doymuş ve tatmin olmuş 
hissetmemek  muhtemelen kilo almanın  en 
büyük nedeni.

Vücut giderek toksik hale geldikçe açlıkla 
karıştırılan ama aslında gerçek açlık olma-
yan bir durumun içine sürüklenebilir. Sürek-
li acıkıyorsunuz, çünkü vücudunuz sürekli 
size aç olduğu sinyalini gönderiyor. Çıkış 
yolu var mı, evet elbette..

Normalde midemiz ve barsaklarımız yiye-
cekle dolduğu zaman artık yemeye devam 
etmememiz için tatmin olma hormonla-
rı salgılanır. Bu hormonlar; kolesistokinin, 
Glukagon like peptid-1 (GLP-1) ve peptid 
YY (PYY) gibi hormonlardır ve barsaklar bo-
şaldığı zaman ve vücudunuzun ekstra kalo-
riye ihiyacı olduğu zaman bu hormonların 
seviyesi azalır. Böylece acıkmaya başlarız. 
Ghrelin iştahı kontrol eden esas hormonlar-
dan biridir ve eğer artarsa bu  açlık atak-
ları ve kilo almayla sonuçlanır. Bu nedenle 
eğer Ghrelin’i  kontrol edebilirsek, iştahı da 
kontrol edebiliriz. Ghrelin’in azalması tokluk 
hissi ve dolayısıyla kilo vermeyle sonuçlanır.
Ghrelin, beynimize “ben açım” sinyalini 
gönderen hormondur.  Boş mide Ghrelin 
hormonunun salgılanmasını uyarır. Yani, 
midemiz boş olduğu zaman mide tarafın-
dan salgılanır ve bize bir şeyler yememiz 
gerektiği mesajını gönderir.  Ghrelin düzey-
leri yemekten önce yükselmekte; besin alı-
mından sonra yaklaşık 3 saat içerisinde düş-
mektedir. Yapılan araştırmalarda özellikle 
Ghrelin’in artış miktarının midenin boşalma 
hızıyla ilgili olduğu saptanmıştır. Mide boş 
kaldığında Ghrelin salgısı artmakta ve kişide 
midesini doldurma ihtiyacı doğmaktadır.

Ghrelin fazla aktive olduğunda bu yeme 
krizlerine neden olmaktadır. Çoğu kilo ver-
meye çalışan obez vakalarda ghrelin artmış-
tır ve bu nedenle iştah ve yeme davranışı 
tetiklenmiştir. Lifli besinler ile beslenmek, 
midede alınan be- sinlerin daha 
uzun süre kal- m a s ı n ı 

sağlayacaktır. Bu sayede Ghrelin hormonu 
baskı alınacaktır. Bu şekilde beynin iştah 
merkezinde beslenme güdüsü baskılana-
caktır. Son dönem önerilen kepekli, lifli, 
meyve ve sebze ile beslenmenin altında ya-
tan faktör midede gıdanın daha uzun süre 
kalmasıdır. Bu durumla birlikte mide daha 
geç boşalacak ve açlık hissi daha az rastla-
nacaktır. Yapılan klinik araştırmalarda obez 
kişilerin kandaki ghrelin seviyelerin hızla 
arttığı tespit edilmiştir. Yüksek rakamlara 
ulaşıldığı görülmüştür.

Ayrıca pek çok obezite vakasında iştahı dü-
zenleyen hormonlara karşı bir duyarsızlaş-
ma vardır. Bu da normalde ‘’dur’’ sinyalini 
alamamayla sonuçlanabilir. Kilo vermeye 
çalışan çoğu obez insanda ghrelin düzey-
leri artmış olduğu için bu daha fazla yemek 
yeme, doyma hissi zorluğu ve beynin de 
yanlış davranışı ödüllendirmeyi destekle-
mesi obezitede ana faktördür.

Sonuçları oldukça sarsıcı bir çalışmaya 
göre, bakliyat türleri iştahı azaltıyor, tokluk 
hissi veriyor ve Ghrelin adlı iştah hormo-
nunu düzenleyerek bunu gerçekleştiriyor. 
Barbunya fasulyesi ile yapılmış çalışmalar 
Ghrelin düzeylerini azaltmasının yanısıra 
alfa-amilaz enzimini de engelleyerek -kar-
bonhidratları şekerlere parçalayan enzim- 
bu şekilde şekerin sindirilmesini yavaşlata-
rak ve barsaklardan emilimini azalttığını da 
göstermiştir.

Ghrelin iştahı kontrol eden esas hormonlar-
dan biridir ve eğer artarsa bu  açlık atakları 
ve kilo almayla sonuçlanır. Bu nedenle eğer 
Ghrelin’i  kontrol edebilirsek, iştahı da kont-
rol edebiliriz. Ghrelin’in azalması tokluk his-
si ve dolayısıyla kilo vermeyle sonuçlanır.
Kilo verirken yapılan diyetle kişi kilo kay-
beder. Kilo kaybettikçe, geri alımı için iştah 
merkezini uyarır. İştah merkezi uyarıldıkça 
ve mide boş kaldıkça, Ghrelin salgısı arta-
cak ve kişide iştah artışı yaşanacaktır. Bu-
nunla birlikte kilo alımı gerçekleşecektir. 
Ghrelin ile ilgili dikkat çekici bir durumda 
mide boşalma hızıyla paralel ghrelin sevi-
yesi paralelliğidir

LİFLİ BESİNLER TÜKETİLMELİ

Özellikle diyet 
planlanırken,  

midede uzun kalan besinler, bol lifli besinler 
ile düzenlemek yapılacak en uygun en diyet 
felsefesi olacaktır. Çabuk sindirilen besinler 
mideden daha çabuk uzaklaşır ve ghrelin 
seviyesi çok daha hızlı artar. Böylelikle daha 
çabuk aç hissedersiniz. Basit şeker, komp-
leks karbonhidrat ayrımını iyi yapabilmeli-
siniz. Bunlar arasında en çok gördüğümüz 
kepekli ürünler, sebze ve yine meyve ağır-
lıklı beslenmemizi öneriler arasında olacak-
tır. Bu besinler midede uzun süre kalacaktır. 

Meyvelerden; Narenciye grubu (portakal, 
greyfurt, mandalina ), şeftali, elma, muz, 
kuru erik, kuru kayısı, armut

Sebzelerden; brokoli, brüksel lahana, havuç, 
yeşil yapraklı sebzeler, karnabahar, soğan, 
lahana, kereviz, domates, patlıcan, biber, 
salatalık

Baklagiller; sarı mercimek ya da yeşil merci-
mek, fasulye, nohut

Tam tahıllardan; yulaf, arpa unu, buğday 
kepeği, çavdar unu

Kilo verme sürecinde diyet planlanırken 
özellikle beslenme ve diyet uzmanından 
yardım alınmalıdır..

Herkese, düşük ghrelin seviyeli günler dile-
rim…

Fatma Fidan
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10 Şubat Pazar akşamı Los Angeles Stap-
less Center’da Alicia Keys’in sunumuyla 
düzenlenen 61. Grammy Ödül Töreni’ne 
Universal Müzik sanatçıları damgasını vur-
du. Yılın albümü de dahil olmak üzere dört 
ödül ile evine dönen Kacey Musgraves ve 
üç ödül alan Lady Gaga, gecenin en çok ka-
zanan isimleri oldular.

Ariana Grande, Ella Mai, Kendrick Lamar, 
Anderson .Paak, Drake, Sting & Shaggy ise 
ana kategoride kazanan diğer sanatçıları-
mız.

Ödül kazanan sanatçılarımızın tam listesi ise 
şu şekilde:

YILIN ALBÜMÜ - Kacey Musgraves - 
Golden Hour

EN İYİ SOLO POP PERFORMANSI - Lady 
Gaga – Joanne

EN İYİ İKİLİ / GRUP POP PERFORMANSI - 
Lady Gaga & Bradley Cooper - Shallow

EN İYİ POP VOKAL ALBÜM - Ariana Grande 

61. GRAMMY ÖDÜLLERI SAHIPLERINI BULDU! - Sweetner

EN İYİ R&B ŞARKISI - Ella Mai - Boo'd 
Up

EN İYİ RAP PERFORMANSI - Kendrick 
Lamar - King's Dead & Anderson .Paak 
- Bubblin

EN İYİ RAP ŞARKISI - Drake - God's Plan

EN İYİ COUNTRY PERFORMANSI - Kacey 
Musgraves - Butterflies

EN İYİ COUNTRY ŞARKISI - Kacey 
Musgraves - Space Cowboy

EN İYİ COUNTRY ALBÜMÜ - Kacey 
Musgraves - Golden Hour

EN İYİ REGGAE ALBÜMÜ - Sting & 
Shaggy - 44/876

EN İYİ FİLM ŞARKISI - Lady Gaga & 
Bradley Cooper - Shallow

EN İYİ ROCK ALBÜMÜ - Greta Van Fleet 
- From The Fires

EN İYİ ROCK ŞARKISI - St. Vincent – 
MassEducation

EN İYİ GOSPEL PERFORMANSI- Tori 
Kelly Feat Kirk Franklın - Never Alone

EN İYİ GOSPEL ALBÜMÜ - Tori Kelly - 
Hiding Place

EN İYİ DANS / ELEKTRONİK ALBÜM - 
Justice - Woman Worldwide

EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ALBÜMÜ - 
Beck - Colors

EN İYİ ENSTRÜMANTAL CAZ ALBÜMÜ - 
The Wayne Shorter Quartet - Emanon

EN İYİ YEREL MEKSİKA MÜZİĞİ ALBÜMÜ 
- LUIS MIGUEL - ¡México Por Siempre!

EN İYİ LATIN ROCK, URBAN ya da 
ALTERNATİF ALBÜMÜ - Zoé - Aztlan

EN İYİ SES MÜHENDİSLİĞİ, KLASİK 
MÜZİK DIŞINDA - Beck - Colors

EN İYİ SES MÜHENDİSLİĞİ, KLASİK - 
Shostakovich: Symphonies Nos. 4 & 11 
– Boston Symphony Orchestra

EN İYİ ORKESTRAL PERFORMANS - 
Shostakovich: Symphonies Nos. 4 & 11 
- Boston Symphony Orchestra
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harfsiz, şekilsiz 
ezberimde aşk 
gözyaşıyla ağırlaşmış tuz dolu anılar
kanatları ıslak kuşlar gibi her biri 
yine de özgür uçar gözlerinin karasında
ezberimde aşk

kalbimdeki ateşin ellerinden tutmaz
karanlık kuytularımda dolaşmaz 
her bir telinde eser de saçlarımın
yine de ezberimde aşk

soluk soluğa yağan bir yağmur
iki göz iki çeşme bir sen için
usulca sızarken geceye sözlerim
ezberimde aşk

adı her neyse azalarak kalmalı 
aşksa aşk, günahsa günah 
hangi yasada, hangi yasada mubah
ezberimdeki aşk 
aşk dediğin soluk da alabilmeli 
soluk soluğa da kalabilmeli 
belki nefessiz bir ömür misali
ezberimde aşk

bağışla beni 
aşkın ömrü kalbini yaşadığın kadarmış
meğer benden seni dilenen benmişim
bağışla beni

ezberimde aşk

Kahraman 
Tazeoğlu



86

MALl&MOTTO / Haberler

Mecraların, reklam pastasından daha yüksek 
pay alabilmeleri için en çok önem verdikle-
ri konuların başında erişim geliyor. Yıllardır 
süregelen erişim ölçümleri ise ilk olarak rad-
yo programcılarının hayranlarından aldıkları 
mektupların sayıları ile ölçülüyordu. Bugün-
se çok daha modern yöntemler kullanılıyor. 
Dünyanın önde gelen araştırma şirketi Niel-
sen tarafından gerçekleştirilen erişim araş-
tırmaları bir mecra olarak radyonun etkinli-
ğini gözler önüne seriyor. 

Reklamverenler de sektörel büyümenin 
anahtarının şeffalık ve güvene dayalı ol-
duğunu sık sık vurguluyor. Ölçümlemenin 
doğal sonucu olan şeffaflık, yatırımın geri 
dönüşünün en etkili şekilde alınabilmesine, 
mecranın reklam pastasından aldığı payın 
artmasına ve tüm sektörün büyümesine 
katkı sağlıyor.

TÜRKİYE’DE, HAFTADA 37 MİLYON KİŞİ 
RADYO DİNLİYOR… 

Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şe-
kerel Erdoğan, reklamverenin %60 erişimi 
bulunan radyo mecrasını kullanarak karar 
verme sürecini doğru, güvenilir ve hesap-
verebilir verilerle desteklemenin en önemli 
hedeflerinden biri olduğunu vurguluyor. 
Şekerel Erdoğan “Ülkemizdeki 30 ilde 12 
yaş üstü kişilerle gerçekleştirilen ve 46 mil-
yon 956 bin kişiyi temsil eden radyo dinle-
yici ölçümleri aralık ayı verilerine göre; bir 
günde yaklaşık 27 milyon kişi radyo dinler-
ken, bir hafta için dinleyici sayısı 37 milyona 
ulaşıyor.” diyor.

Radyo, markalar için fırsatlar mecrası ha-
line gelecek... 
Radyo mecrasının reklamverenlere doğru 
bir şekilde yol göstermesi amacıyla, radyo 
erişiminde sonuçların güvenilirliğine çok 
önem verdiklerini belirten RİAK Genel Mü-
dürü Olcay Akay ise “Ülkemizdeki ölçümle-
menin temelinde RTÜK tarafından hazırla-
nan Ölçüm Yönetmeliği yer alıyor. Tamamı 
kaydedilen görüşmelerin %40’ından fazlası, 
iç denetimler kapsamında Nielsen Araştırma 
Şirketi tarafından dinlenirken, İstanbul Üni-
versitesi Bağımsız Akademik Denetim Ekibi 
de aylık olarak panel denetimleri ve rastge-
le seçilen görüşme dinlemeleri gerçekleşti-
riyor. Bunların yanı sıra her yıl tamamlanan 
yıl için süreç denetim şirketleri tarafından, 
bağımsız süreç denetimi yapılıyor. Tüm bu 
denetimler ise RTÜK tarafından kontrolden 
geçiriliyor ve panel - VTA uyumu sağlanı-
yor. Bu işlemlerin tümü, sonuçların güveni-
lirliğini gözler önüne seriyor.” diyor. Akay, 
radyonun bu özelliğiyle markalar için geri 
dönüşümünü takip edebildikleri bir mecra 
olduğu için cazip hale geldiğini belirtiyor. 
Ayrıca radyonun, yüksek erişim değerleri ve 
yarattığı etkileşimden ötürü markalar için 

bir fırsatlar mecrası olduğunun altını çiziyor. 

10 kişiden 6’sı radyo dinliyor…
Elde edilen verilerin, 10 kişiden 6’sının rad-
yo dinlediğini gösterdiğini söyleyen Nielsen 
Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdo-
ğan, “Bir günde kadınların %52.9’u, erkek-
lerin ise %62.6’sı radyo dinliyor. Ülkemizde 
günde ortalama radyo dinleme süresi ise 3 
saat 10 dakika.” açıklamasını yapıyor.

Radyo dinleme oranı %50’den yüksek…
Radyo dinleme oranı hakkında da bilgi ve-
ren Şekerel Erdoğan, “Radyo dinleme oranı, 
her yaş grubu ve sosyo ekonomik statüde 
%50’nin üzerinde. 25-44 yaş grubunda bu 
oran %60’tan yüksek. Sosyo ekonomik sta-
tüye paralel olarak dinleme oranı da yük-
seliyor. AB grubu hedef kitlenin gün içinde 
radyo dinleme oranı ise ortalama %67.” di-
yor.

Dinleyici hafta sonu da radyodan vaz-
geçmiyor…
Şekerel Erdoğan, dinleyicilerin hafta sonu 
da radyo dinlemeye devam ettiklerini söy-
lüyor ve “Araştırmalara göre bilinenin aksi-
ne hafta sonu radyo erişimi de hafta içi rad-
yo erişimi ile aynı seviyelerde. Ancak radyo 
reklam yatırımlarının yalnızca %20’si hafta 
sonunu kapsıyor ve bu rakamın %28’lere 
yükselebileceği öngörülüyor.” bilgisini ve-
riyor. 

Radyo erişimi, trafik saatleri dışında da 
yüksek…
Şekerel Erdoğan, “Araştırma sonuçları, bi-

linenin aksine insanların trafikte olmadık-
ları zaman diliminde de radyo erişiminin 
yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Erişim, 
saat 09.00’dan 17.00’ye kadar 7.5 milyon 
kişinin üzerinde seyrederken, bazı zaman 
dilimlerinde ise 9 milyon kişilere ulaşabi-
liyor.” diyor.

Her 2 kişiden 1’i araçta radyo dinliyor…
Araştırma sonuçlarına göre her iki kişiden 
birinin araçta radyo dinlediğini belirten 
Didem Şekerel Erdoğan açıklamasını “Ara-
cında radyo dinleyen bir tüketicinin, yolcu-
luk esnasında en yakın alışveriş noktasında 
durup, ihtiyacını karşılama fırsatı olduğu 
için, radyo dinleyicisinin satın almaya en 
yakın kitle olduğunu görüyoruz. Bu ne-
denle markaların iletişim stratejilerinde bu 
anı yakalamaları gerektiğini düşünüyoruz. 
Üstelik bu durum, tüm yaş grupları için 
de geçerli. Öte yandan gençler, diğer yaş 
gruplarına göre daha çok online olarak 
radyo dinliyor. 45 yaş üstü kitle ise genel-
likle klasik radyoyu kullanıyor.” sözleriyle 
sürdürüyor.

Nielsen Medya Müşteri Hizmetleri ve Pa-
zarlama Direktörü Mehmet Fazıl Kanyıl-
maz ise sürücüsüz araç olarak da bilinen 
otonom araçların geliştirilmeye başlan-
ması ile teknoloji şirketlerinin, insanların 
yalnız kaldıkları bu anı değerlendirmek ve 
burada geçirilen zamanı reklam için kul-
lanmak üzere yatırımlar yaptığını söylüyor. 
Kanyılmaz, radyonun zaten yıllardır kişilere 
bu noktada ulaşmayı başaran en önemli 
mecra olduğunu ifade ediyor.  

RADYO, ETKİNLİĞİNİ ARTIRIYOR;
HAFTADA 37 MİLYON KİŞİ RADYO DİNLİYOR…

Didem Şekerel Erdoğan
Nielsen Türkiye Genel Müdürü

Olcay Akay
RİAK Genel Müdürü
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Güne Tam Tahıl ile Başlayın

Genelde insanlar yeterli lif tüketmemekte-
dir. Ortalama olarak, bu kolesterolü düşüren, 
kabızlığı önleyen ve sindirimi artıran besin-
den ihtiyacımız olanın yarısından daha da 
azını almaktayız. Çoğu tam tahıl ürünü lifin 

büyük kaynaklarıdır. Kahvaltıdan başlamak 
gerekirse, her porsiyonda 3 gram daha 

fazla lif içeren tam tahıllı yulaf ezmesiyle 
başlayabilirsiniz. Üzerine ekleyeceğiniz 

meyve ile de kadınlar için 25, erkekler 
için 38 gram olan günlük lif hedefi-
nize ulaşmış olursunuz.

Lif ve Taze Meyve

Taze meyvenin her türlüsü sağ-
lıklı bir atıştırmalıktır. Fakat iş 
life gelince tüm meyveler aynı 
olmaktan çıkar. Büyük boy bir 
Asya armudunun içinde 9,9 
gram lif bulunmaktadır. Ahu-
dudu (yarım su bardağında 4 

gram), böğürtlen (yarım su bar-
dağında 3,8 gram), muz (bir adette 

2,4 gram) ve yaban mersini (yarım su 
bardağında 2 gram) gibi besinler de lif 

açısından yüksektir. Kabukları ile birlikte 
elma ve armutta yüksek lifli seçimlerdir.

Tam Tahıllı Ekmekleri Deneyin

Öğle yemeklerinde tam tahılı tercih edin. Me-
sela tam tahıllı ekmekten yapılmış bir sandviç 
gibi. Tam tahıllar kepek, tohum ve endogerm 
gibi size tahılın bütün besleyici özelliklerini 
verebilecek bütünü sağlar. Ayrıca çalışmalara 
göre tam tahıllar ve diğer yüksek lifli yiyecek-
ler kalp krizi ve tip 2 diyabet riskini düşürmek-

tedir.

Sebze Yemeyi Unutmayın

Enginar, bezelye, ıspanak, mısır, brokoli 
ve patates yüksek lifli sebzeler sınıfında 
sayılabilir. Fakat tüm sebzelerde lif bir 

su bardağı başına 1ila 2 gram 
gibi düşük bir ölçüdedir. Lif 
tüketiminizi artırmak için 

omlet, sandviç, 

makarna ve çorba gibi yiyeceklerinize sebze 
eklemeyi deneyebilirsiniz.

Kuru Meyvelerdeki Lif

Kuru erik sindirime yardımcı olabilmesiyle 
tanınmaktadır. Çünkü lif içeriği 1/2 fincanda 
yaklaşık 3,8 gramdır. Çoğu kuru meyve lif ile 
doludur ve bu da bağırsak hareketlerini dü-
zenlemeye ve kabızlığı önlemeye yardımcı 
olur. Ara öğün olarak hurma, kuru üzüm ve 
kayısıyı deneyebilirsiniz.

Fasulyelerden Gelen Lif

Adzuki'den lima'ya, bütün fasulye çeşitleri lif 
açısından yüksek, proteinle dolu ve yağ içeriği 
düşüktür. Lif alımını artırmak için haftada iki 
kez et yerine fasulye yemeyi deneyebilirsiniz. 
Fasulyeyi hem yemeklerde hem de salata, 
güveç, yumurta gibi yiyeceklerin yanında gar-
nitür olarak kullanabilirsiniz. Kabızlık ve gaz 
yapmasını önlemek için pişirirken içine 1 çay 
kaşığı kimyon atabilirsiniz.

Baklagillerdeki Lif

Mercimek ve bezelye gibi baklagiller de fasul-
ye ile aynı besinsel profili paylaşmaktadır; lif 
ve protein açısından zengin yağ açısından dü-
şük... Mercimek diğer baklagillere oranla çok 
daha kolay pişer ve çorba veya yemeklerde 
en çok tercih edilendir. Haşlanmış nohut sala-
talara eklenebilir veya blenderden geçirilerek 
humus yapılabilir. Baklagillerin hemen hemen 
hepsi beslenmenize ekleyeceğiniz sağlıklı kat-
kılardır.

Kuruyemişler, Tohumlar ve Lif

Birçok kişi kalori ve yağ oranı yüksek olarak 
bilinmesinden dolayı kuruyemiş ve tohum-
lardan kaçınmaktadır. Ancak onlar lif ve diğer 
besinsel özelliklerin iyi birer kaynağı olabilir-
ler. Örneğin 1/4 su bardağı ay çekirdeğinde 
3,9 gram lif bulunmaktadır. Bademin 28 gra-
mında ise 3,5 gram lif mevcuttur. Yoğurt veya 
salatalarınıza ekleyebilirsiniz.

Akşam Yemeklerinde Tam Tahılların Key-
fini Çıkarın

Yemeklerinizde beyaz yerine kepekli pirinç 
kullanın. Veya tam tahıllı erişteleri tercih edin. 

Farklı bir yemek için kinoa, bulgur veya 
buğday gibi lif ile dolu tam tahılları kul-
lanabilirsiniz. Tahılların kilo yapabileceği 
konusunda endişeli misiniz? Beslenme-
nize ekleyeceğiniz lif, sizi uzun süre tok 
tutmayı sağlayarak aslında kilo almanızı 
önleyebilir. Aynı zamanda lif yönünden 
zengin yiyecekler daha fazla çiğneme-
yi gerektirir böylece tok hissetmesi için 
vücudunuza zaman tanımış olursunuz.

Daha Fazla Lif için Keten Tohu-
mu

Keten bitkisinin tohumu, bir ka-
şığında bulunan 2,8 gram lif ile 
mükemmel bir kaynak olabilir. 
Ketentohumu genellikle laksatif 
olarak kullanılır. Ayrıca çalışma-
lar aynı zamanda kolesterol se-
viyelerini düşürebildiğini göster-
mektedir. Keten tohumunu yoğurt, 
smoothie veya pişmiş sebzelerinizin 
üzerine ekleyebilirsiniz.

Lif ile Zenginleştirilmiş Yiyecekler 
Satın Alın

Eğer beslenmenize daha fazla 
meyve, sebze, fasulye, kuru-
yemiş ve tam tahıl eklemekle 
uğraşamıyorsanız, lif ile zen-
ginleştirilmiş yiyecekleri satın 
almayı deneyebilirsiniz.

Tam tahıl gevrekleri, ek-
mekler, makarna ve 
yoğurt gibi ekstra lif 
ile güçlendirilmiş 
ürünleri market-
lerde bulmak 
çok kolay.

LİFLERİN FAYDALARI;
Kalbiniz, Kilonuz ve 

Enerjiniz için

Taylan Kümeli
Sağlıklı Beslenme ve

Diyet Uzmanı
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Eğlence ve kültür-sanat etkinliklerinin Balıkesir’deki buluşma noktası olan, “Avlu Kongre 
ve Kültür Merkezi”, 2019’da çok özel isimleri ağırlıyor! 

Ekim 2018’de hizmet hayatına başlayan Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nin (AKKM) yö-
netim ve işletmesi Farkındalık Stüdyosu tarafından yapılıyor. 650 ile 850 kişilik iki adet 
amfi tiyatro salonu ve 4 bin 500 kişilik fuaye alanı ile hizmet veren AKKM’de, birbirinden 
sevilen isimler Balıkesirliler ile buluşmaya devam ediyor.

BALIKESİR’İN GÖZDE 
KÜLTÜR MERKEZİ 
AVLU’DA 2019 
HEYECAN DOLU!
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Kapalı gişe konserleri, çocuk ve yetişkin ti-
yatroları, sergileri, konferansları, panelleri 
ile sanatın nabzını tutan kültür merkeziyle 
Balıkesir artık daha canlı! Şubat 2019’da me-
rakla beklenen oyunlar sanatseverleri adeta 
büyüledi. Şubat ayını dopdolu geçiren Avlu 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde Kürk Mantolu 
Madonna oyunu, Çingeneler Zamanı müzi-
kali, Ferhangi Şeyler oyunu, İlhan Şeşen & 
Sunay Akın konseri, Rafadan Her Notadan 
çocuk gösterisi, Kare Takımı çocuk oyunu, 
Alevli Günler oyunu, Nereye Gitti Bütün Çi-
çekler? oyunu ve Christina Sandsengen kla-
sik gitar resitali ile sanat dolu bir ay yaşandı! 
Birbirinden özel isimleri ağırlamaya devam 
eden Avlu’da bu ay muhteşem gösteriler ve 
son yılların en popüler isimleri sanatsever-
ler ile buluşmaya hazırlanıyor. Mehmet Akif 
Ersoy’un hayatı ve İstiklal Marşı gösterisi, 
Buray konseri, Orada Duruverseydi Zaman 
müzikli gösteri, Vee Perde tiyatro oyunu, 
Gazapizm konseri, Dinle Küçük Adam tiyat-
ro oyunu, 39 Basamak tiyatro oyunu, maN-
ga ve Şanışer konseri, Fırat Tanış ile Gelin 
Tanış Olalım türkülü oyunu, 1984-Büyük 
Gözaltı tiyatro oyunu, Sefa Doğanay göste-
risi, Emre Aydın konseri, Cem Adrian kon-
seri ve son olarak Gökhan Türkmen konseri 
ile eğlencenin kalbi mart ayında da Avlu’da 
atacak!



90

MALl&MOTTO / Haberler

MOTTO SAĞLıK

Katkılarıyla...
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Fonksiyonel tıp modeli, hastalığın altın-
da yatan nedenleri ele almak ve en uygun 
sağlıklı hali kazanmak için hastaları, hekim-
leri birlikte çalışmaya teşvik eden; birey-
selleştirilmiş, hasta merkezli, bilim temelli 
bir yaklaşım. Bu konudaki çalışmaların da 
fonksiyonel tıbbın çok önemli hastalıkların 
tedavisinde umut verici sonuçlar içerdiği-
ni gösterdiğini vurgulayan Anadolu Sağlık 
Merkezi Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. İrem 
Ergün, “Birbirinden farklı organların, birbir-
lerinden bağımsız bir şekilde nasıl çalıştık-
larını anlamaya çalışmak yerine vücudun 
sistemik bir bütün olarak nasıl çalıştığını an-
lamamız gerekir. Biz insanları tedavi etmeye 
çalışmalıyız, vücutlarının parçalarını değil. 
Hastalığın belirtilerini değil, ana nedenlerini 
tedavi etmeliyiz” dedi.

Fonksiyonel tıp sağlıklı halin sürdürül-
mesini amaçlıyor

Fonksiyonel tıp doktorunun adeta bir de-
dektif gibi çalışarak kişinin genetik, biyo-
kimyasal ve yaşam tarzı faktörlerinin ayrıntılı 
bir şekilde anlaşılmasını sağladığını anlatan 
Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. İrem Ergün, “Bu 
bulguları kişiye özel tedavileri planlamak, en 
iyi sonuçları almak için kullanıyor. Bu yakla-
şımda, hastalık belirtilerinden, şikayetlerden 
ziyade, kök nedenini ele alarak, hastalığın 
karmaşıklığını tanımlamaya yönelme söz 
konusu” şeklinde konuştu. Bir durumun pek 
çok farklı sebebinin olabildiği gibi, aynı şe-
kilde tek bir nedenin de birçok farklı soruna 
sebep olabildiğini söyleyen Dr. İrem Ergün, 
“Fonksiyonel tıp tedavileri, her bireydeki 
hastalığın spesifik belirtilerini kaldırmayı 
hedeflerken, sistemlerin ve tüm bedenin 
sürekli sağlıklı olmasını da amaçlıyor. Özel-
likle kronikleşmiş sağlık sorunlarının altında 
beslenme, yaşam şekli, duygusal, genetik 
yapı gibi faktörler yatıyor. Fonksiyonel tıp 

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ DEĞİL,
ANA NEDENLERİ YOK EDİLMELİ

işte tüm bunları bir arada değerlendirmek 
için var. Hastayı destekleyerek sağlığına ka-
vuşturmayı ve en önemlisi bu sağlıklı halin 
sürdürülmesini hedefliyor” açıklamasında 
bulundu.

Sağlığın uzun vadeli korunabileceği bir 
hayat tarzı programı oluşturuluyor

Fonksiyonel tıbbın kişiye sistemsel ve bütün 
olarak yaklaşarak 6 ana sistemi inceleyerek 
kişilerin gastrointestinal, kardiyometabolik 
sistem, hormon, bağışıklık, enerji ve detoks 
sorunlarına odaklandığını belirten Fonksi-
yonel Tıp Uzmanı Dr. İrem Ergün, “Fonksi-
yonel tıpta esas olan, kişinin bütünüdür ve 
hekim topladığı detaylı bilgilerle, genetik, 
çevresel, yaşam tarzına bağlı faktörlerin, 
kişinin sağlığı üzerindeki etkilerini ve o kişi 
için kompleks-kronik hastalıkları nasıl tetik-
leyebildiğini değerlendirir. Bu analizin so-
nunda kişi için uzun vadeli olarak sağlığın 
korunabileceği bir plan/hayat tarzı progra-
mı oluşturulur” dedi.

Tedavi tüm hastalık nedenlerini kapsa-
malı

Fonksiyonel tıpta yaklaşımın bütüncül ol-
duğunu ve bedensel, zihinsel ve ruhsal sağ-
lık, iyileşme ve sağlıklı yaşamı sürdürmenin 
temel olduğunu söyleyen Fonksiyonel Tıp 
Uzmanı Dr. İrem Ergün, “Genelde kronik bir 
hastalığı olanların aynı zamanda başka kro-
nik hastalıkları ya da hastalığa dönüşmemiş 
rahatsızlıkları da vardır ve hastalık nedenleri 
birden fazla faktöre bağlıdır. Tedavinin de 
bütüncül olup tüm hastalık nedenlerini kap-
saması şarttır” şeklinde konuştu.

Beslenme tarzı sağlığımızı etkiliyor

Beslenme alışkanlıklarındaki yanlışla-

rın, yaşam boyu süren hemen hemen bütün 
sorunlarda görüldüğünü vurgulayan Fonk-
siyonel Tıp Uzmanı Dr. İrem Ergün, “Biyolo-
jimizi ve dolayısıyla psikolojimizi de beslen-
memizi değiştirerek, istediğimiz iyilik haline 
dönüştürebilir ya da tersi uygulamalarla hiç 
istemediğimiz sorunlara yol açabiliriz. Bu 
konudaki çalışmalar ve sonuçlar, sadece 
sağlıklı yaşam için değil, çok önemli has-
talıkların tedavisi için de şaşırtıcı ve umut 
verici” dedi.

Genlerimizin değil kötü seçimlerin kur-
banı oluyoruz

Genetiğin de çok önemli olduğunu ancak 
tetiği çekenin büyük oranda yaşam şekli-
miz, beslenmemiz ve çevresel faktörler 
olduğunu söyleyen Dr. İrem Ergün, 
“Genlerimizin kurbanı olmaktan 
ziyade kötü seçimlerimizin kur-
banı oluyoruz. Fonksiyonel tıp te-
davilerinde, kişinin hastalıkları ve 
altta yatan kök nedenlerine göre 
verilen beslenme planları önemli 
bir role sahip. Unutmayın; yi-
yeceklerimiz ilaçlarımız-
dır ve yediklerimiz 
sağlığımız üze-
rinde ciddi 
iyi leşmeler 
sağlaması-
nın yanında, 
k o r u y u c u , 
önleyici ve 
mutluluk ve-
ricidir” dedi.

Fonksiyonel tıp, her birey için, sağlık sorununun temel nedenlerini ele alarak çözüme 
bütünsel yaklaşan bir alan. Kronikleşmiş sağlık sorunlarının yanında, koruyucu ve önleyici 
tıp alanında çalışan Fonksiyonel Tıbbın merkezinde ‘besinler ve beslenme’nin olduğunu 
belirten Anadolu Sağlık Merkezi Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Irem Ergün, “Fonksiyonel tıp; 
her kişinin genetik, biyokimyasal ve yaşam tarzı faktörlerinin ayrıntılı bir şekilde anlaşıl-
masını gerektiriyor ve bu bulguları kişiye özel tedavileri planlamak, en iyi sonuçları almak 
için kullanıyor” açıklamasında bulundu.

Dr. İrem Ergün
Fonksiyonel Tıp

Uzmanı
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TIRNAK YEME ALIŞKANLIĞI RUHSAL 
BOZUKLUĞUN HABERCİSİ OLABİLİR
Kaygı düzeyi yüksek çocuklar, stresli ve baş edemeyecekleri bir durumla kar-
şılaştıklarında, rahatlama amacıyla bazı davranışlar sergileyebilirler. Sürek-
li eleştiren, beklenti düzeyi yüksek bir ebeveyn karşısında, tırnak yeme dav-
ranışının gerginliğin habercisi olarak görülebileceğini vurgulayan Anadolu 
Sağlık Merkezi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Figen Karaceylan Çakmakçı, 
“Çocuğun tırnak yeme davranışını sürekli uyararak, bağırarak, acı oje süre-
rek, ödül veya ceza vererek çözemezsiniz” açıklamasında bulundu.

Dr. Figen Karaceylan Çakmakçı
Çocuk ve ErgenPsikiyatrisi

Uzmanı

Çocukla kurulacak doğru iletişimin tırnak 
yeme alışkanlığı çözümü için atılması ge-
reken ilk adım olduğunu söyleyen Anadolu 
Sağlık Merkezi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi 
Uzmanı Figen Karaceylan Çakmakçı, “Yuva 
veya kreşe başlama, çocuğun oyun par-
kında baş edemeyeceği bir durumla karşı-
laşması sonucunda da benzer bir davranış 
görülebilir. Ayrıca ‘taklit ve modelleme ile 
öğrenmenin’ belirgin olduğu okul önce-
si dönemde ise tırnak yeme basit bir taklit 
etme davranışı biçiminde de gelişmiş ola-
bilir” dedi.

Tırnak yeme alışkanlığı ruhsal bozuklu-
ğun habercisi olabilir

Tırnak yeme sorununun nedenlerinin çok 
basit olabileceği gibi bu davranışın ciddi 
ruhsal bozuklukların da habercisi olabile-
ceğine değinen Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi 
Uzmanı Figen Karaceylan Çakmakçı, “Tırnak 
yeme davranışı sırasında, öncesinde ve son-
rasında, çocukta kendi saçını çekme ya da 
yolma, parmak emme veya diş gıcırdatma 
gibi davranışlar da görülebilir” şeklinde ko-
nuştu.

Çocuklarla karşılıklı konuşularak tırnak 
yeme sebebi anlaşılmaya çalışılmalı

Tırnak yeme davranışının altında yatan sı-
kıntı veya gerginlik yaratan bir durumun 
olup olmadığının araştırılması gerektiğini 
belirten Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı 
Figen Karaceylan Çakmakçı, “Tırnak yiyen 
çocuğa ‘Beni üzüyorsun, lütfen bunu yap-
ma’ ya da ‘Bebek gibi davranıyorsun’ ‘Ne-
den tırnaklarını yiyorsun?’ gibi ifadeler kul-
lanılarak çocuk üzerinde ek bir stres faktörü 
oluşturulmamalı. Aksine çocukla karşılıklı 
konuşarak, stres yaratan durum anlaşılmaya 
çalışılmalı” açıklamasında bulundu.

‘Elini ağzından çek demek’ daha çok dik-
kat çekici olabilir

Küçük yaştaki çocuklar için, eline bir nes-
ne vermek, ilgisini başka bir yöne kaydır-
manın uygun olabileceğini söyleyen Figen 
Karaceylan Çakmakçı, “Elini ağzından çek 
yönergesi daha çok dikkat çekici olaca-
ğından davranışın devam etmesine neden 
olabilir. Tırnak yeme davranışı sergileyen 
çocuğun yaşı büyükse, çocukla iş birli-

ği yapıp, davranışın ne zaman ve nerede 
olduğunu tespit etmeye yönelik bir çizel-
ge yapılabilir. Davranışın belirginleştiği 
ortam ve durum tespit edildikten sonra 
önleyici yöntemler ve çözümler çocukla 
birlikte oluşturulabilir” dedi. Çakmakçı, 
sadece acı oje sürmenin tırnak yeme dav-
ranışını engellemediğini belirterek, davra-
nışın nedenlerinin tam olarak anlaşılma-
dan ezbere bir çözüm üretmenin yanlış 
olduğunu vurguladı.
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Ayakkabı vurmasıyla oluşan yaralara gerekli 
müdahale yapılmağı takdirde ciddi sorun-
ların ortaya çıkabildiğini söyleyen Anadolu 
Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Mehmet Coşkun Acay, “İlk olarak ayakka-
bının vurduğu yerde oluşan yara ılık su ile 
yıkanmalı. Yaranın olduğu bölge kurulan-
dıktan sonra yarayı temizleme ve mikrop-
ları öldürme gücüne sahip cilt losyonları 
ile bölgeye pansuman yapılmalı” dedi. Kişi 
eğer dışarıdaysa ve tekrar ayakkabı giyil-
mesi gerekiyorsa kapalı pansuman yöntemi 
ile yaranın enfeksiyon kapmaması için ka-
patılması gerektiğine dikkat çeken Dr. Acay, 
“Bakımı yapıldığı ve darbe oluşturmayacak 
ayakkabılar tercih edildiği takdirde kişide 
diyabet ve dolaşım sorunu yoksa yaralar 7 
ile 10 gün arasında iyileşir. Bu süre zarfında 
iyileşmezse ciddi sağlık problemlerinin ha-
bercisi olabilir. Bu durumlarda dermatoloji, 
plastik cerrahi ve ortopedi hekimleri ile gö-
rüşülmeli“ uyarısında bulundu.

Dar ve sert ayakkabılardan uzak durul-
malı

Oluşan yaralar sonrasına ayak dokusundaki 
zararı artıracak ayakkabılardan uzak durul-
ması gerektiğini dile getiren Dr. Mehmet 
Coşkun Acay, “Yaranın daha da zarar gör-
memesi ve ciddi bir boyut kazanmaması için 
dar ve sert ayakkabılardan uzak durulmalı. 
Özellikle ayağa baskı yapan ve ayak yapısı-
na uymayan ayakkabılar tercih edilmemeli” 
şeklinde konuştu. Uzman Dr. Acay sözlerini 
“Enfeksiyon riskini artıran etmenlere ayrıca 
dikkat edilmeli, hijyenik olmayan şartlar, 
çalışılan ortam ve tercih edilen ayakkabılar 
ayak sağlığına uygun olmalı“ şeklinde sür-
dürdü.

YANLIŞ AYAKKABI TERCİHİ 
AYAK SAĞLIĞINDAN EDİYOR
Günlük hayatta yeni alınan ve kalıbı sert olduğu için ayak dokusuna zarar veren ayakkabılar ciddi 
ayak sağlığı problemlerini de beraberinde getirebiliyor. Görünüşüne aldanılarak satın alınan ve 
ayak yapısına hiç uygun olmayan ayakkabıların dokuya zarar vererek kişinin dayanılmaz acı ve 
ağrılar çekmesine neden olabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Mehmet Coşkun Acay, “Yanlış tercihler ve estetik kaygılar sonucunda alınan ayakkabılar ayak do-
kusuna zarar veriyor, bu zararların önlemi alınmaz ve gerekli bakım yapılmazsa enfeksiyon riskini 
arttırarak ciddi deri hastalıklarına sebep olabiliyor” dedi. Dr. Acay, oluşan bu yaraların tedavisine 
ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Dr. Mehmet Coşkun Acay
Deri Hastalıkları Uzmanı

Ayak dostu ayakkabılar tercih edilmeli

Günlük hayatta sıkça kullanılan ayakkabıların seçiminin ayak sağlığında önemli bir yeri oldu-
ğuna değinen Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Coşkun Acay, “Hava akımına müsaade 
eden, sentetik ve terleten materyalleri az içeren, dar olmayan, ayak yapısı ile uyumlu, yumu-
şak ayakkabılar tercih edilmeli. Aynı ayakkabı üst üste giyilmemeli, giyilecekse bu ayakkabı-
lar havalandırılmalı, aşırı nem ve terleme varsa kurutulmalı” açıklamasında bulundu.



Geçtiğimiz aylarda aşk ve 
sosyal evinizde bir Ay tu-

tulması gerçekleşti. Yaratıcı 
yönünüzü ortaya çıkaracak ça-

lışmalar içinde olacaksınız fakat giz-
li korkularınızı yenmelisiniz. Olayları 
kafanızda çok fazla büyütüyorsunuz. 
Şimdiye kadar düşünmediğiniz de-
taylar üzerinde yoğunlaşabilir ve öz-
güveninizi geliştirebilirsiniz. Önemli 
anlaşmalar yapmak için uygun bir 
dönemdesiniz. Kendinizi sorgulayabilir 
ve çevrenizde gelişen bir çok olayın, 
nedenini araştırabilirsiniz. Maddi ko-
nuların gündeme gelmesi sizi düşün-
dürecektir, fakat elde edeceğiniz  ka-
zançlar söz konusu olduğu için sabırlı 
davranmalısınız. Ailevi konular gün-
demde. 

Düşüncelerinizi abarta-
bilirsiniz. Çevrenize yar-

dım etme isteği içindesiniz. 
Yapacağınız yolculukların size 

kazandıracağı aktivite ve enerjiyle bir 
çok kombinasyon çalışma içinde ola-
caksınız. Gücünüzün farkında olmanı-
za rağmen, hırslı yapınızı daha da kö-
rükleyecek sorumluluklar peşindesiniz. 
Toplumsal olaylarda zincirleme ko-
nuları birbirine bağlayan çalışmalarla 
başarılı bir grafik sizi bekliyor. Mantıklı 
davranışlarınızın size kazandıracağı 
statü sayesinde istediğiniz platformu 
yakalayabileceksiniz. Yaşamla ilgili 
ilginç fikirleriniz var ve olayları kendi 
çabanızla yönlendirmek istiyor, ide-
alleriniz doğrultusunda karar vermek 
istiyorsunuz. 

Kendinizle ilgili coşkular 
içindesiniz. İşinizi severek 

yapmanız çevrenizde takdir 
topluyor. İdeallerinizi destekle-

yecek arkadaş gurubuyla çalıştığınız 
zaman çok daha başarılı oluyorsunuz. 
Yeni değişimlere ihtiyacınız olduğunu 
biliyor ve üstlerinize kendinizle ilgi-
li bazı konuları getirmek istiyorsunuz. 
Çevrede olup biten olaylara karşı, 
sezgi dolu tepkiler veriyorsunuz. Her 
şeyi çok çabuk hissediyor ve önle-
minizi ona göre alıyorsunuz. Bu ay, 
yapmak istediğiniz projeler için daha 
derin çalışmalar içindesiniz. Herkesin 
farklı bir tarzı var. Sizin davranış bi-
çiminiz, başkalarının yapmak isteyip, 
yapamadığı şeyler. Sınırlarınızı zorla-
mayı seviyorsunuz.

Yönetici gezegeniniz  
olumlu enerji veriyor.

İçine kapanık bir tablo 
çizerek, sevdikleriniz için 

merak konusu olacaksınız. Alın-
ganlık yapmamanız gereken bir gün 
olmasına rağmen, hayata bakış açı-
nızdaki detaycılık, sizi istemediğiniz bir 
takım olayların içinde kalmanıza ne-
den oluyor. Eski hatalarınızı artık tek-
rarlamamalısınız. Daha güçlü karar-
lar verebileceğiniz bir dönemdesiniz. 
Farklı bir kişilik çizdiğinizi fark etme-
mek imkansız. Duygu dalgalanmaları, 
yaşadığınız şu günlerde, akıllıca dav-
ranmanızı öğütlüyoruz. İçgüdülerinizin 
sizi yanlış yönlendirmesini istemiyor-
sanız, sizi bulunduğunuz ortama sü-
rükleyen nedenlerin altını çizmelisiniz.

Umursamaz tavır-
larınızla, çevrenize 

meydan okumaktan 
vazgeçmelisiniz. Karşıt evi-

nizde  ilerleyen Jüpiter önemli fırsatla-
rı karşınıza çıkarıyor. Sakin bir dönem 
geçirmek istiyorsunuz fakat çevresel 
olaylar buna imkan vermiyor. Çevrenizi 
yenileme  konusunda yeni bir dönem 
başlatıyorsunuz. Kendinize daha faz-
la güvenmenin zamanı artık geldiğini 
görüyorsunuz. Özellikle ilişkileriniz-
de vericiliğinizin zararınız görmeden, 
kendinize bir çeki düzen vermelisiniz. 
Birlikte çalıştığınız kişilerin davranış bi-
çimlerinden hoşlanmayabilirsiniz. Bu 
dönem  duygusal konulu çalışmalar 
içinde olacak ve yaratıcılığınızı çevre-
nizle paylaşmak isteyeceksiniz.

Bu ay konuşmala-
rınıza dikkat etmek 

zorundasınız. Sorunları-
nız kafanızda büyütmeyin. 

Özel olduğunuzu hissettiğiniz zaman, 
yaşama bakış açınız daha da anlam-
lı oluyor.  Bilinçaltınız oldukça yoğun. 
Birçok düşünceyi aynı anda barın-
dırmak, herkesin yapabileceği bir iş 
değil. Zincirleme hatalar yapmak is-
temiyorsanız, herkese söz vermeyin ve 
planlı bir şekilde davranmayı öğren-
melisiniz. Olaylara sakin bakmalısı-
nız. Gereksiz bir harcama dürtüsüyle 
hareket edebilirsiniz. Finans egonuz 
çok yüksek. Arkadaşlarınız arasında 
farklı olduğunuz kesin. Düşüncelerinizi 
gizlediğiniz için, bir çok dostunuz sizin 
her şeyinizi merak ediyor.

Filiz Özkol’dan
İş Dünyası Burç Yorumları

Astrolog
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Kararlarınız verirken 
dikkatli olmalı ve iki-

lem yaşamamalısınız. 
Çalıştığınız iş yerinde ça-

lışanlar arasında bazı değişimler söz 
konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorun-
larını sizin de başınızı ağrıtabilir. Yine 
bu dönemde imzalamanız gereken 
işlemlere dikkat etmelisiniz. Her türlü 
riskten ve spekülasyondan uzak kal-
malısınız. Yaratıcılığınızın kısıtlandığını 
hissedeceğiniz bir ay.. Duygusal çeliş-
kiler yaşadığınız zaman sinir sisteminiz 
zarar görüyor. Yolunda gitmeyen sos-
yal ilişkileriniz yön değiştirecek. Şim-
diye kadar fark etmediğiniz detaylar 
önem kazanırken,  ilişkinizi ve kendinizi 
sorgulamaya başlayacaksınız. Güçlü 
sezgilerinizi ön plana çıkarmalısınız.

Uğraşı verdiğiniz konu-
larla ilgili; hak ettiğiniz 

değerlere ulaşamadığınız 
zaman, çok üzülüyorsunuz. Bu 

dönem çabalarınızı yoğunlaştırabilirsi-
niz. Sezgilerinin size yardım edecek. İş 
yerinizdeki arkadaşlarınızla aranızda 
bazı problemler olabilir, fakat, bunu 
önemsemeyin. Siz pratik davranış-
ların sonuçlarını hesaplarken, onlar 
işin bir başka boyutunda olacaklar. 
Uzun süredir almayı düşündüğünüz 
bir eşya konusunda aceleci davran-
mayın. Harcamalarınıza dikkat etmek 
zorundasınız. Kazancınızdan daha 
fazla masraflarınız olabilir. Daha son-
ra maddi sıkıntılar sizi üzülebilir. İçsel 
sezgilerinizin doğru çıktığını görmek 
sizi rahatlatacaktır. 

İş yaptığınız in-
sanlar arasında 

mücadeleci bir ruh 
sergilemeniz takdir görüyor. 

Çalışmaktan ve işbirliği içinde olmak-
tan mutluluk duymanıza rağmen, di-
siplinli yapınız yüzünden hafta içinde 
huzursuzluk duyabilirsiniz. Yaptığınız işi 
severek yapacak, enerjik ruh halinizi 
istediğiniz yönde kullanabileceksiniz. 
Kendinize güvenmeniz sayesinde çok 
işler başaracaksınız. Bazen kibirli dav-
ranışlar sergileyebilir ve çevrenizin tep-
kilerini üzerinize çekebilirsiniz. İnsanları 
idare etme konusunda becerinizi gös-
termek zorundasınız. Sosyal aktiviteler-
de bireylerin davranışlarını analizci bir 
gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir 
izlenimci tavır içinde olabilirsiniz. 

Bu ay, toplumsal 
çalışmalarınızı hız-

landırmak isteyecek-
siniz. Birlikte çalıştığınız 

kadın arkadaşlarınızın fikirleri doğrul-
tusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. 
Bazı konularda kendinizi ispat etmek 
isteyebilir ve çabalarınızı bu doğrultu-
da özgürce yönlendirebilirsiniz. Olay-
ların tarzı sizin için önemli. Duyguları-
nızda farklı bir mantık var. Sizinle ilgili 
konuların başkaları tarafından yorum 
getirilmesine karşısınız. Partneriniz-
le birlikte vereceğiniz kararlar önemli 
olacak. Yaşam kalitenizi arttırma ko-
nusunda gösterdiğiniz olumlu çaba 
sonuç veriyor. Üst düzeyde kişilerle 
görüşmeleriniz olacak ve fikirlerinizi 
karşı tarafa kabul ettireceksiniz. 

Birlikte çalıştığınız 
kişilerle, duygusal çe-

lişkiler yaşamanız müm-
kün. Sizin olaylara bakış açınız 

onlara göre uçuk ve imkansız gibi gö-
rülebilir. Fakat sizdeki başarma hırsı, 
hiçbir engel tanımıyor. Son anda vaz-
geçmediğiniz müddetçe her şey mü-
kemmel gelişecek. Sosyal aktiviteleri 
seviyor, olsanız da, kalabalıklar içinde 
kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Mars 
ve Jüpiter  büyük bir iş mücadelesi, 
içinde olduğunuzu gösteriyor. Kendini-
zi esir ettiğiniz kaoslardan kurtulmanın 
bir yolunu bulmalısınız. Düşünceleriniz o 
kadar fazla derin ki, sizi anlamak için 
karşı tarafın üstün bir çaba sarf etmesi 
gerekiyor. Fazla alıngan olduğunuz bir 
ay yaşayacaksınız.

Çevrenizdeki kişi-
lere iyi örnek olmak 

zorunda olduğunuzu 
sizde biliyorsunuz. Özellikle 

bugün, karşılaştığınız kişilerin, değişik 
fikirleri kafanızın karışmasına neden 
olacaktır. İnatçı yönlerinizi ortaya çı-
karmanın zamanı geldi. Çok çalışmak 
zorundasınız. Finans konularında so-
runlar çıkabilir. Harcamalarınız ko-
nusunda daha dikkatli olmanız gere-
kebilir. Özellikle zevklerinizden taviz 
vermek istemiyor ve tüm bunları  daha 
fazla yaşamak istiyorsanız, çalışma 
statünüzü daha yükseklere taşımanız 
gerekecek. İş arayanlar iş tekliflerini 
değerlendirebilirler. Siz özgürlüğünüzü 
seviyor yalnız kaldığınız zaman daha 
istikrarlı kararlar veriyorsunuz.
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 366.923 1 ANKAmall AVM 545.665 1 TerraCity AVM 336.786
2 City's Nişantaşı AVM 336.404 2 Forum Ankara Outlet 139.795 2 Mavibahçe AVM 330.342
3 İstanbul Cevahir AVM 249.319 3 ACity Outlet 100.424 3 Espark AVM 130.306
4 Kanyon AVM 247.821 4 Cepa AVM 73.418 4 Park Afyon AVM 125.163
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 205.851 5 Kentpark AVM 69.828 5 Kulesite AVM 121.835
6 İsfanbul AVM 200.576 6 Gordion AVM 67.526 6 Forum Kayseri AVM 113.485
7 Emaar Square Mall 154.994 7 Next Level AVM 57.510 7 Forum Mersin AVM 112.166
8 Marmara Park AVM 146.073 8 Atlantis AVM 49.920 8 Forum Gaziantep AVM 111.584
9 Trump AVM 135.414 9 Taurus AVM 49.024 9 Gebze Center 109.690

10 Brandium AVYM 108.989 10 Nata Vega Outlet 42.183 10 Forum Bornova AVM 106.633
11 İstinyePark AVM 108.833 11 One Tower AVM 40.367 11 MarkAntalya AVM 97.557
12 Maltepe Park AVM 103.992 12 Antares AVM 38.786 12 Forum Trabzon AVM 95.705
13 Mall of İstanbul 102.175 13 Podium Ankara AVM 38.306 13 Antalya Migros AVM 92.417
14 Buyaka AVM 97.958 14 Arcadium AVM 33.748 14 ÖzdilekPark Antalya AVM 86.667
15 Palladium AVM 95.940 15 Anatolium Ankara AVM 33.085 15 Point Bornova AVM 82.950
16 Zorlu Center 95.914 16 Kızılay AVM 28.881 16 MalatyaPark AVM 77.894
17 Torium AVM 95.887 17 Panora AVYM 27.045 17 Outlet Center İzmit 71.119
18 Viaport Asia Outlet 92.394 18 365 AVM 24.105 18 Kent Meydanı AVM 62.344
19 Aqua Florya AVM 91.818 19 Tepe Prime Avenue 20.173 19 Deepo Outlet Center 60.449
20 Capacity AVM 89.061 20 Armada AVM 17.123 20 Konya Kent Plaza AVYM 59.710

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 60.884 1 ANKAmall AVM 14.388 1 TerraCity AVM 10.063
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 59.510 2 Atakule AVM 13.248 2 Sera Kütahya AVM 6.374
3 Akyaka Park 58.991 3 Antares AVYM 8.622 3 HighWay Outlet AVM 6.201
4 Kanyon AVM 50.922 4 Tepe Prime Avenue 4.872 4 Kayseri Park AVYM 5.456
5 Emaar Square Mall 20.198 5 Kentpark AVM 4.647 5 MalatyaPark AVM 5.085
6 Trump AVM 15.405 6 Nata Vega Outlet 4.472 6 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.817
7 Capitol AVM 15.300 7 Cepa AVM 3.593 7 Gebze Center 4.447
8 Buyaka AVM 13.612 8 Armada AVM 3.360 8 Deepo Outlet Center 3.826
9 Viaport Asia Outlet 12.566 9 Atlantis AVM 3.150 9 Korupark AVM 3.550

10 İstinyePark AVM 10.327 10 Gordion AVM 2.724 10 Park Afyon AVM 3.383
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18 Palladium AVM 5.286 18 Forum Ankara Outlet 1.640 18 Forum Bornova AVM 2.133
19 Galleria Ataköy AVM 4.871 19 Anatolium Ankara AVM 1.302 19 Forum Gaziantep AVM 2.132
20 Watergarden İstanbul 4.697 20 Podium Ankara AVM 1.249 20 Zafer Plaza AVM 2.094

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 64.577 1 ANKAmall AVM 113.077 1 TerraCity AVM 67.895
2 Zorlu Center 61.317 2 Antares AVYM 33.094 2 Mavibahçe AVM 63.438
3 City's Nişantaşı AVM 56.034 3 Nata Vega Outlet 25.562 3 Kulesite AVM 34.567
4 İstinyePark AVM 45.278 4 Cepa AVM 25.156 4 M1 Adana AVM 34.548
5 Akyaka Park AVM 38.289 5 Atlantis AVM 24.183 5 Park Afyon AVM 34.400
6 Watergarden İstanbul 37.472 6 Armada AVM 21.249 6 Optimum - İzmir 34.353
7 Mall of İstanbul 35.628 7 ACity Outlet 19.509 7 Point Bornova AVM 31.230
8 İsfanbul AVM 35.017 8 Kentpark AVM 19.022 8 41 Burda AVM 30.328
9 Marmara Park AVM 34.235 9 Podium Ankara AVM 18.979 9 Forum Bornova AVM 29.626

10 Hilltown AVM 33.170 10 Panora AVYM 17.771 10 Agora AVM 28.350
11 Kanyon AVM 32.997 11 Gordion AVM 17.655 11 Westpark Outlet AVM 27.924
12 Maltepe Park AVM 30.341 12 Metromall AVM 17.379 12 Agora Antalya AVM 24.882
13 Meydan İstanbul AVM 28.130 13 Atakule AVM 13.249 13 Antalya Migros AVM 24.876
14 Trump AVM 25.812 14 Bilkent Center AVM 13.177 14 Mall of Antalya AVM 24.006
15 Forum İstanbul AVYM 25.202 15 Forum Ankara Outlet 13.135 15 Agora Adapazarı AVM 21.191
16 Vadi İstanbul AVM 24.305 16 Arcadium AVM 12.254 16 17 Burda AVM 20.800
17 Aqua Florya AVM 20.649 17 Taurus AVM 10.796 17 39 Burda AVM 19.925
18 İstanbul Cevahir AVM 20.457 18 One Tower AVM 9.828 18 Korupark AVM 19.016
19 212 İstanbul Power Outlet 19.808 19 Next Level AVM 9.408 19 Kent Meydanı AVM 17.588
20 Akmerkez AVM 19.764 20 Kartaltepe AVM 8.043 20 Forum Mersin AVM 17.525

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 366.923 1 ANKAmall AVM 545.665 1 TerraCity AVM 336.786
2 City's Nişantaşı AVM 336.404 2 Forum Ankara Outlet 139.795 2 Mavibahçe AVM 330.342
3 İstanbul Cevahir AVM 249.319 3 ACity Outlet 100.424 3 Espark AVM 130.306
4 Kanyon AVM 247.821 4 Cepa AVM 73.418 4 Park Afyon AVM 125.163
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 205.851 5 Kentpark AVM 69.828 5 Kulesite AVM 121.835
6 İsfanbul AVM 200.576 6 Gordion AVM 67.526 6 Forum Kayseri AVM 113.485
7 Emaar Square Mall 154.994 7 Next Level AVM 57.510 7 Forum Mersin AVM 112.166
8 Marmara Park AVM 146.073 8 Atlantis AVM 49.920 8 Forum Gaziantep AVM 111.584
9 Trump AVM 135.414 9 Taurus AVM 49.024 9 Gebze Center 109.690

10 Brandium AVYM 108.989 10 Nata Vega Outlet 42.183 10 Forum Bornova AVM 106.633
11 İstinyePark AVM 108.833 11 One Tower AVM 40.367 11 MarkAntalya AVM 97.557
12 Maltepe Park AVM 103.992 12 Antares AVM 38.786 12 Forum Trabzon AVM 95.705
13 Mall of İstanbul 102.175 13 Podium Ankara AVM 38.306 13 Antalya Migros AVM 92.417
14 Buyaka AVM 97.958 14 Arcadium AVM 33.748 14 ÖzdilekPark Antalya AVM 86.667
15 Palladium AVM 95.940 15 Anatolium Ankara AVM 33.085 15 Point Bornova AVM 82.950
16 Zorlu Center 95.914 16 Kızılay AVM 28.881 16 MalatyaPark AVM 77.894
17 Torium AVM 95.887 17 Panora AVYM 27.045 17 Outlet Center İzmit 71.119
18 Viaport Asia Outlet 92.394 18 365 AVM 24.105 18 Kent Meydanı AVM 62.344
19 Aqua Florya AVM 91.818 19 Tepe Prime Avenue 20.173 19 Deepo Outlet Center 60.449
20 Capacity AVM 89.061 20 Armada AVM 17.123 20 Konya Kent Plaza AVYM 59.710

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 60.884 1 ANKAmall AVM 14.388 1 TerraCity AVM 10.063
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 59.510 2 Atakule AVM 13.248 2 Sera Kütahya AVM 6.374
3 Akyaka Park 58.991 3 Antares AVYM 8.622 3 HighWay Outlet AVM 6.201
4 Kanyon AVM 50.922 4 Tepe Prime Avenue 4.872 4 Kayseri Park AVYM 5.456
5 Emaar Square Mall 20.198 5 Kentpark AVM 4.647 5 MalatyaPark AVM 5.085
6 Trump AVM 15.405 6 Nata Vega Outlet 4.472 6 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.817
7 Capitol AVM 15.300 7 Cepa AVM 3.593 7 Gebze Center 4.447
8 Buyaka AVM 13.612 8 Armada AVM 3.360 8 Deepo Outlet Center 3.826
9 Viaport Asia Outlet 12.566 9 Atlantis AVM 3.150 9 Korupark AVM 3.550

10 İstinyePark AVM 10.327 10 Gordion AVM 2.724 10 Park Afyon AVM 3.383
11 Astoria AVM 8.133 11 Panora AVYM 2.628 11 Espark AVM 3.328
12 Zorlu Center 7.848 12 ACity Outlet 2.268 12 Bursa Kent Meydanı AVM 3.165
13 Akasya AVM 7.639 13 Taurus AVM 2.200 13 17 Burda AVM 3.056
14 Sapphire Çarşı 5.742 14 Arcadium AVM 1.899 14 Forum Mersin AVM 2.938
15 Marmara Forum AVM 5.663 15 Next Level AVM 1.834 15 Antalya Migros AVM 2.878
16 ArenaPark AVYM 5.561 16 365 AVM 1.767 16 Palladium Antakya AVM 2.321
17 İsfanbul AVM 5.459 17 Bilkent Center AVM 1.708 17 Outlet Center İzmit 2.281
18 Palladium AVM 5.286 18 Forum Ankara Outlet 1.640 18 Forum Bornova AVM 2.133
19 Galleria Ataköy AVM 4.871 19 Anatolium Ankara AVM 1.302 19 Forum Gaziantep AVM 2.132
20 Watergarden İstanbul 4.697 20 Podium Ankara AVM 1.249 20 Zafer Plaza AVM 2.094

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 64.577 1 ANKAmall AVM 113.077 1 TerraCity AVM 67.895
2 Zorlu Center 61.317 2 Antares AVYM 33.094 2 Mavibahçe AVM 63.438
3 City's Nişantaşı AVM 56.034 3 Nata Vega Outlet 25.562 3 Kulesite AVM 34.567
4 İstinyePark AVM 45.278 4 Cepa AVM 25.156 4 M1 Adana AVM 34.548
5 Akyaka Park AVM 38.289 5 Atlantis AVM 24.183 5 Park Afyon AVM 34.400
6 Watergarden İstanbul 37.472 6 Armada AVM 21.249 6 Optimum - İzmir 34.353
7 Mall of İstanbul 35.628 7 ACity Outlet 19.509 7 Point Bornova AVM 31.230
8 İsfanbul AVM 35.017 8 Kentpark AVM 19.022 8 41 Burda AVM 30.328
9 Marmara Park AVM 34.235 9 Podium Ankara AVM 18.979 9 Forum Bornova AVM 29.626

10 Hilltown AVM 33.170 10 Panora AVYM 17.771 10 Agora AVM 28.350
11 Kanyon AVM 32.997 11 Gordion AVM 17.655 11 Westpark Outlet AVM 27.924
12 Maltepe Park AVM 30.341 12 Metromall AVM 17.379 12 Agora Antalya AVM 24.882
13 Meydan İstanbul AVM 28.130 13 Atakule AVM 13.249 13 Antalya Migros AVM 24.876
14 Trump AVM 25.812 14 Bilkent Center AVM 13.177 14 Mall of Antalya AVM 24.006
15 Forum İstanbul AVYM 25.202 15 Forum Ankara Outlet 13.135 15 Agora Adapazarı AVM 21.191
16 Vadi İstanbul AVM 24.305 16 Arcadium AVM 12.254 16 17 Burda AVM 20.800
17 Aqua Florya AVM 20.649 17 Taurus AVM 10.796 17 39 Burda AVM 19.925
18 İstanbul Cevahir AVM 20.457 18 One Tower AVM 9.828 18 Korupark AVM 19.016
19 212 İstanbul Power Outlet 19.808 19 Next Level AVM 9.408 19 Kent Meydanı AVM 17.588
20 Akmerkez AVM 19.764 20 Kartaltepe AVM 8.043 20 Forum Mersin AVM 17.525

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM
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Alper Gemici:
“Eğer rahat 
hissetmiyorsam 
kıyafetin içinde 
ne kadar iyi 
gözüktüğümün 
önemi olmuyor”
Sevgili Alper “Çaresizim” ismini verdiğin 
ilk single’ını müzikseverler ile buluştur-
dun. Şarkının hikayesi nedir?

Bu çok yakından şahit olduğum bi hikaye. 
Şarkılar için pek tercih edilmeyen konular-
dan oldu ama ben çok etkilenmiştim. Baş-
kasıyla birlikteyken kötüye giden ilişkisi 
sırasında bir başkasına aşık olan ve sonra 
bundan inanılmaz suçluluk duyan bir ada-
mın hikayesi. Aldatmıyor kadını belki ama 
aklından geçirdiği için çok suçlu hissediyor 
kendini. Konuyla ilgili her şeyi ayrıntılı an-
latıyordu hikayenin sahibi. Bir gün anlattığı 
şeyden çok etkilenmiştim aynı gece yazdım 
şarkıyı. O gece yazıldığı şekliyle kaldı hatta 
hiç değişmedi. Gerçek hikayeler anlatması 
zor olsa bir şekilde geçiyor karşıya sanıyo-
rum. “Aşk Dediğin” de öyle bir şarkıydı.

Biraz da “Çaresizim” in klibinden bah-
sedelim… Kim yönetti,sana kimler eşlik 
etti? 

Klibimizi ve fotoğraflarımızı sevgili Oktay 
Bingöl’e emanet ettik. Oktay ile Majeste’nin 
son şarkısı “Aşk Olalım” zamanında da ça-
lışmıştık. Fotoğraflarımızı çekmişti ve çok 
şahane bir iş çıkartmıştı. Şimdi klibimizi de 
yönetti ve yine şahane bir iş çıkarttı. Şarkı-
nın hikayesi görüntüyle anlatılması zor bir 
hikaye olduğundan aklımda hep siyahta 
ve boşlukta bir adam görmek vardı çektiği 
suçluluk duygusu yüzünden. Bunun üstüne 
gittik ama Oktay fikri büyütüp hepimizin 
çok sevdiği sahneler çekti. Galata’daki ada-
mın yalnızlığı çok belli oluyor mesela. Klipte 
bana 2 oyuncu arkadaşım eşlik etti. Bir de 
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Röportaj

Alper Gemici:
“Eğer rahat 
hissetmiyorsam 
kıyafetin içinde 
ne kadar iyi 
gözüktüğümün 
önemi olmuyor”

en sondaki sahnede tesadüfen peşime takı-
lıo benimle yürüyen sevimli köpeği de tabiki  
unutmamak gerek. 

Bilenler ve bilmeyenler için ; geçmişte 
“Majeste” grubunun bir üyesiydin.Bir 
grubun üyesi olmak mı yoksa tek başına 
bir vokal olmak mı daha zor?

Buna net cevap verebilmek için biraz erken 
sanırım ama şunu söyleyebilirim ki ikisinin 
de avantajları ve dezavantajları var. Örneğin 
grup ile çalışırken ortak karar almak gerçek-
ten zor. Öngörülemez tartışmalar çıkabili-
yor. Yalnızken iş yürütmek belki biraz daha 
kolay nispeten ama korkutucu tarafı da za-
ten yalnız olmanız. İronik yani. 

Birçok başarılı isimlerin albüm/single ça-
lışmalarında katkın olduğunu biliyorum.
Bilmeyen okurlarımız için bu kişileri bi-
zimle paylaşır mısın? Gelecekte beraber 
çalışmak istediğin isimler var mı?

Evet benim müzikal kariyerim daha çok 
stüdyoa geçti ve geçiyor. İçinde olmaktan 
gurur duyduğum bir çok projede yer al-
dım. Örneğin Mabel Matiz’in ilk albümünün 
aranjörü ve prodüktörüyüm. Seksendört 
grubunun Acemiler şarkısının aranjörü ve 
prodüktörüyüm. Bunun dışında önceden 
çalıştığım isimler arasında Ceza, Nil Kara-
ibrahimgil, Candan Erçetin, Yalın, Göksel, 
Kurban, Athena gibi isimler var. Hepsinde 
farklı görevlerim vardı ama içinde tuzum ol-
masından çok memnun olduğum işler. Bir 
çok isimle çalışmak isterim tabi farklı müzik-
ler yapmayı çok seviyorum ama dinleyen-
leri yeni isimlerle buluşturmak, tanıştırmak 
daha çok cezbediyor beni. 

Şarkı daha çok yeni ama, bizi yeni şarkı-
ların ile buluşturacak mısın?

Elbette. Hatta, eğer yeni bir şarkı bir sürpriz 
yapıp araya girmezse arkadan gelecek üç 
dört şarkımız belli şu an. Onları ve kliplerini 
konuşuyoruz ara ara. Tabi bu arada sadece 
şarkı değil “Ünlü Mamuller” ile sizleri yeni 
isimlerle de buluşturacağız. 

Alper’nin bir günü nasıl geçer?

Biraz değişiyor. Bazen çok sıkıcı, bazen çok 
yoğun. Stüdyomuz 25m2’de aranjörlük ya-
pıyorum başka sanatçılar/gruplar için. Rek-
lam müzikleri yapıyoruz bolca. Yeni şarkılar 
yazıyorum. Bazen hiç bir şey yapmamayı 
tercih ettiğim oluyor. Boşluk çok güzel bir 
beslenme şekli benim için. Genellikle stüd-
yodayım ama. Orada geçiyor vakit. Akşam-
ları ise muhakkak bir film ya da dizi izleme-
ye çalışıyorum. 

Alışveriş merkezlerine gidiyor musun? 
Gidiyorsan en çok tercih ettiğin AVM 
hangisi?

Sıklıkla. Çokça sinemaya gittiğim için baya 
bir uğruyorum avmlere. Bir de toplantılar 
için gidiyoruz bazen. Bulunduğum çevre-
lerdeki avmler tercih ettiklerim genelde. 
Kanyon, Cevahir, Marmara Forum, Capacity 
ve Carousel. Eskiden sıklıkla Galleria olurdu 
ama pek uğrayamıyorum uzun zamandır. 

Kıyafetlerinde “olmazsa olmaz”ın var 
mıdır?

“Rahat olmak” bir olmazsa olmaz kriteri ola-
bilir. Eğer rahat hissetmiyorsam kıyafetin 

içinde ne kadar iyi gözüktüğümün önemi 
olmuyor birden. Mutsuz oluyorum. 

Giyim tarzını nasıl tanımlarsın?

“Rahat” ve “spor” diyebilirim. Çok öyle 
moda takip etmiyorum. Biraz “basic” şeyleri 
ve sadeliği seviyorum. 

“Asla giymem” diyeceğin bir şey var mı?

Şu son dönemde moda olan ve erkeklerin 
ayak bileklerini gösteren pantolonları asla 
giymem. 

Vazgeçemediğin bir aksesuarınız var mı?

Kullandığım tek aksesuar küpe. Sevdiğim 
bir iki yerde değişik şeyler tasarlatıp takıyo-
rum. 

Kıyafet dolabını açtığında en çok hangi 
renk ağırlıklı?

Siyah, beyaz/krem ve mavi renkler hakim. 
Eskiden daha renkli şeyler giyiyordum son 
dönemde “acaba ne giysem?” sorunundan 
uzaklaşmak için siyah tercih etmeye başla-
dım.

Alışveriş yapmayı sever misin? Tek başı-
na mı yoksa yanında birisi ile mi alışveriş 
yapmayı tercih edersin?

Aslında bakınmayı seviyorum ama kabine 
girip denemek çok zor geliyor gerçekten. 
Sanırım çoğu erkek aynı fikirdedir. Yanım-
da birisi olunca daha kolay ve eğlenceli ge-
çiyor vakit tabi. Hem fikrini de soruyorum 
öyle daha zevkli. Son kurbanım ise bu şarkı-
da stilistliğimi de yapan basın danışmanım 
Burçin Sel. Şahane vakit geçirdik alışveriş 
yaparken.

Son olarak sizce avm'ler .........(boşluğu 
doldurabilir misiniz?)

İnsanların her ihtiyaçlarına cevap bulabil-
dikleri sığınma noktaları.

TEŞEKKÜRLER 
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Jaguar’ın tamamen elektrikli ilk SUV mode-
li I-PACE’in yarış pistlerindeki kardeşi Jaguar 
I-PACE eTROPHY, -40 derecede gerçekleşti-
rilen soğuk hava testlerinden başarıyla geçti.
Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen ABB FIA 
Formula E yarışlarında gövde gösterisi yapan 
Jaguar I-PACE eTROPHY, Jaguar Land Ro-
ver'ın kutup dairesi sınırında yer alan İsveç / 
Arjeplog tesisinde ve Kars / Çıldır Gölü’nde 
gerçekleştirilen sürüşlerde zorlu soğuk hava 
testlerine tabi tutuldu. Dünyanın en kuzeyin-
deki şarj noktasında pillerini dolduran Jagu-
ar’ın elektrikli yarış otomobili I-PACE eTROP-
HY, zorlu koşullarda da üstün performans 
sergilemeyi başardı.

Panasonic Jaguar Racing’in Formula E pilo-

tu Nelson Piquet Jr’ın direksiyonuna geçtiği 
Jaguar I-PACE eTROPHY, bölgedeki donmuş 
göller üzerinde hazırlanan parkurda limitle-
rine kadar kullanıldı. I-PACE eTROPHY’nin 
buz üzerindeki potansiyelini ortaya çıkarmak 
adına,çoğu otomobilin çalışma sıcaklığı olan 
-30 dereceden daha da soğuk hava koşulla-
rında, trafiğe kapalı alanda yapılan sürüşler-
de 195 km/s’lik son hızına ulaşmayı başardı.

Buz üstünde dengeli ve güvenli bir sürüş 
deneyimi sağlayan Jaguar I-PACE eTROP-
HY, Borusan Otomotiv ekibi ve profesyonel 
BOM pilotları tarafından test edildi. Jaguar 
I-PACE eTROPHY, üstün güvenlik sistemleri 
sayesinde yoldan kopmadan stabil bir sürüş 
vadediyor.

Jaguar’ın elektrikli yarışçısı I-PACE eTROPHY 
soğuk hava testlerinden başarıyla geçti

Nelson Piquet Jr gerçekleştirilen test sürü-
şünün ardından yaptığı açıklamada şunları 
söyledi: "I-PACE eTROPHY'yi bugün konfor 
alanından çıkardık ve sıfırın altındaki sıcak-
lıklarda zorladık. I-PACE bu zorlu mücade-
leyi başından sonuna kadar başarıyla ta-
mamladı. Donmuş göllerde sürüş ve bu zor 
koşullarda performansı hissetmek, uzun bir 
süre unutamayacağım bir tecrübeydi.”

Bataryasının en gelişmiş termal yönetim 
sisteminin etkinliğini kanıtlamak üzere seri 
üretim Jaguar I-PACE’ten sonra ilk kez buz 
üzerine çıkan Jaguar I-PACE eTROPHY,sıfı-
rın altındaki koşullarda üstün performans, 
verimlilik ve dayanıklılık sunduğunu kanıt-
ladı. Jaguar I-PACE’de olduğu gibi 90kWh 
Lityum iyon bataryalardan güç alan Jaguar 
I-PACE eTROPHY, Ice Academy’deki Terra 
53 50kW DC hızlı şarj noktalarında 90 da-
kikada şarj edilebiliyor. Jaguar I-PACE, DC 
hızlı şarjı (100kw) kullanarak sadece 40 da-
kikada %0’dan %80 pil doluluğuna ulaşabi-
liyor.
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