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DOĞAN HOLDİNG CEO'SU

STRATEJİK ALANLARDA YATIRIM
YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ

MUSTAFA ALTUNBİLEK
TPF YÖNETIM KURULU BAŞKANI

HÜKÜMETİMİZDEN 4 KONUDA
DESTEK BEKLİYORUZ

STEFAN ZEISELMAIER

ECE TÜRKİYE CEO'SU VE GENEL MÜDÜRÜ

ECE OLARAK TÜRKİYE'NİN BÜYÜK
POTANSİYELİNE İNANCIMIZ VE
BAĞLILIĞIMIZ DEVAM EDİYOR

Z.ALTAN ELMAS

KONUTDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI

VATANDAŞIMIZIN KAMPANYALARDAN
FAYDALANMASI ÜLKE VE GAYRİMENKUL
SEKTÖRÜ İÇİN UMUT VERİCİ

AZİZ TORUN

TORUNLAR GYO YÖNETİM KURULU BAŞKANI

HILTON MALL OF İSTANBUL, İSTANBUL'UN
GİDEREK ARTAN KÜLTÜR, SAĞLIK, EĞİTİM
VE ALIŞVERİŞ TURİZMİNE DE ÖNEMLİ
KATKILAR SUNACAKTIR

ANTHONY KHOI
CEFIC VE AERIUM TÜRKİYE BAŞKANI

CEFIC’İN 25 YILLIK BAŞARI HİKÂYESİ

AKADEMETRE - AVM ENDEKSİ
AVM SOSYAL MEDYA LİGİ
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Konsept Geliştirme
Akat M. Budin Sk. No:5 34335 Etiler Beşiktaş/İSTANBUL

0212 801 75 54

mallmarkconsulting

Stratejik
Çözümler
Mutlu
Kazançlar
www.mallmark.com.tr

info@mallmark.com.tr
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AVM VE PER AKENDE SEK TÖRÜNÜN HABER CİSİ

Yasemin ŞEFİK

Genel Yayın Yönetmeni
Yazı İşleri Müdürü
Yasemin Şefik

Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı İşleri Müdürü

Genel Direktör
C.Serhat Türkkan
Genel Koordinatör
Emine Türkkan
Görsel Yönetmen
Meltem Çağlayan

Yeni bir Mall&Motto sayısından herkese merhaba,

Baskı
Maviay Ofset

Aylar çabucak geçiyor ve tabii ki mevsimler hızla yer değiştiriyor.
Baharın sıcaklığı (biraz fazla) sosyal hayatın akışını başka bir şekile taşıyor.
Her sezon olduğu gibi “Ramazan” ve “Yaz” şu anda yanyana ilerlerken, neler
yapmalı sorunu da beraberinde geliyor.

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

AVM’ler ve Belediyeleri birbirine benzetiyorum. Planlamalar klasik şekilde
ilerliyor.

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

Sene bitmeden yıllık bütçeyi doldurma telaşı da bunlardan biri…İçerikler bu
yüzden belki de sıkıcılaşıyor.
Peki ne yapmalı…Her defasında belki yineliyorum. Ancak bölgenin, gündemin
bir karışımı yaratılmalı.
Aileler, gençler ya da yaş almış tüketici gözüyle değil de yaşam alanlarını
değerlendirme olarak bakmak gerekiyor.
Bireysel beğenilerin bir çok organizasyonu hayal kırıklığına uğrattığını da
belirtmek isterim. Bu bir konser değil.
Bu konu aslında bir billboard tasarımından, sosyal medya kullanımına kadar
giden bir konu. İşlevsel ve heyecan uyandırıcı
olmanın kişileri o noktaya çekebileceğini görmek ve bunun için farklı gözlere,
fikirlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
Yeni sayımızda yine bir çok içerikle sektörde neler olduğunu size en iyi şekilde
aktarmaya çalıştık.
İyi okumalar,
Yasemin Şefik

Tüm yayın hakları “FS Reklam Tanıtım Organizasyon ve Hizmetleri
Limited Şirketi’ne ait olup iktisap edilemez.
Reklamların sorumluluğu, reklam verene yazıların sorumluluğu da
yazıyı yazana aittir.
FS Reklam Ltd. Şti.’nin Ücretsiz Yayınıdır.
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• TOYOTA C-HR HYBRID
• IPHONE XS MAX 64GB
• IPHONE XS 64GB
• IPHONE XR 64GB
• IPAD PRO 12.9” 64GB
• IPAD PRO 11” 64GB
• IPAD PRO 10.5” 64GB
• VESTEL TV 49”
• VESTEL TV 65”
• VESTEL TV 75”

23 Mart 2019
14 Temmuz 2019

tarihleri arasında
yapacağınız her 100 TL
değerindeki alışverişe
muhteşem hediyeler
kazanma şansı!

Bu kampanya Akasya Alçı Maden Üretim A.Ş. tarafından MPİ’nin 20.03.2019 tarihli ve 24951361-255.01.02-E.2816 sayılı izni ile düzenlenmiştir. 23.03.2019(10:00)–14.07.2019(22:00) tarihleri arasında Akyaka Park Alışveriş Merkezi içerisindeki tüm mağazalardan (Akyaka Park Alışveriş Merkezi içerisinde bulunan bankamatiklerden yapılan işlemlere ait makbuzlar, döviz bürosu işlemleri, TL-DK yükleme, sabit/mobil hatlı telefon fatura
ödemeleri, adsl fatura ödemeleri, tütün ve tütün mamülleri ile alkollü içecek ve şans oyunları harcamaları kampanyaya dahil değildir) aynı gün içerisinde toplamda 100.-TL ve katları tutarında (her 100.-TL’ye 1 çekiliş hakkı) alışveriş yaparak danışma bankosuna gelip fiş/faturalarını onaylatan müşterilere üzerinde çekilişe katılım numarası, ad, soyad, adres, doğum tarihi, telefon numarası ve kampanya bilgilerinin bulunduğu bilgisayar
çıktısı verilecektir. Katılımcılar fiş-faturalarını ibraz etmek suretiyle bilgisayar çıktılarını aynı gün almak zorundadırlar. Kampanya tarihleri arasında alışverişlerini iptal veya iade eden müşterilerin çekiliş hakları iptal edilecektir. Çekilişte 1 kişi TOYOTA C-HR HYBRID MY HYBRID 4x2 ADVANCE E-CVT 2019 Model Otomobil (Değeri 252.000.-TL), 1 kişi IPHONE XS MAX 64GB (Değeri 10.799.-TL), 1 kişi VESTEL 75UD9650TV (Değeri 9.999.-TL),
1 kişi IPHONE XS 64GB (Değeri 9.899.-TL), 1 kişi IPHONE XR 64GB (Değeri 7.399.-TL), 1 kişi IPAD PRO 12.9 INÇ 64GB (Değeri 7.399.-TL), 1 kişi IPAD PRO 11 INÇ 64GB (Değeri 6.500.-TL), 1 kişi VESTEL 65UD8900TV (Değeri 5.999.-TL), 1 kişi IPAD PRO 10.5 INÇ 64GB (Değeri 5.500.-TL), 1 kişi VESTEL 49FD7400TV (Değeri 2.899.-TL) ikramiyeleri kazanacaktır. Kampanya duyurularında kullanılan ikramiye görseli ile verilecek ikramiyelerin renk
ve özellikleri farklılık gösterebilir. Çekiliş 20.07.2019 tarihinde 15:00 ‘da AKYAKAPARK ALIŞVERİŞ MERKEZİ ETKİNLİK ALANI - SARAY MH. DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CD. NO:7 ÜMRANİYE İSTANBUL adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleşecektir. Kazanan talihliler 22.07.2019 tarihli SABAH Gazetesi’nde duyurulacaktır. Katılımcılar tarafından belirtilen bilgilerin doğruluğu, yeterliliği ve ispatı
katılımcıların sorumluluğundadır. Katılımcıların ikramiye kazanması durumunda adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterli olacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Akasya Alçı Maden Üretim A.Ş. sorumlu tutulamaz. Asil talihlilerin 06.08.2019 tarihine kadar , yedek talihlilerin 21.08.2019 tarihine kadar kimlik, iletişim
bilgileri, ikramiye kazanılan fiş/fatura ve bilgisayar çıktısı ile Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:7 Ümraniye/İstanbul adresindeki Akyaka Park AVM Danışma’sına şahsen başvurmaları ve istenilen belgelerin eksiksiz teslim edilmesi halinde ikramiye almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar başvuru yapmayan talihliler ikramiyelerini alamazlar. İkramiye tesliminde fiş/fatura ve bilgisayar çıktısı ibrazı zorunludur. Bir kişi
birden fazla ikramiye kazanamaz. Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin tescile bağlı ikramiye kazanmaları durumunda, ikramiye tesliminde ikametgah tezkeresi ibrazı zorunludur. Akyaka Park Alışveriş Merkezi içerisinde yer alan mağaza sahipleri, mağaza çalışanları, taşeron hizmet elemanları, Akasya Alçı Maden Üretim A.Ş. , Akasya Yapı San. Ve Tic. A.Ş. Çalışanları ve yakınları ile 18 yaşından küçükler kampanyaya
katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez. İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir. Bu çekilişe katılan herkes, yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.
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DOĞAN HOLDING CEO’SU ÇAĞLAR GÖĞÜŞ: ‘STRATEJIK ALANLARA YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDIYORUZ’
Doğan Holding tarafından gerçekleştirilen,
Türkiye’nin önde gelen yatırımcılarına yönelik ‘Yatırımcı İlişkileri Toplantısı’nda konuşan
Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, medya
ve perakende iş kollarında gerçekleştirilen satışların ardından grubun daha odaklı ve çevik
bir yapıya kavuştuğunu söyledi. Göğüş, medya
grubu olarak bilinen Doğan Holding’in, enerji,
akaryakıt perakendesi, finans, internet-eğlence, sanayi, otomotiv, turizm, ticaret ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren bir
grup olduğuna dikkat çekti. Doğan Holding’i
stratejik alanlara yatırım yapan özel sermaye
fonuna benzeten Göğüş, “Geleneksel ve/veya
yenilikçi iş alanlarıyla ilgili yeni yatırımlar yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Doğan Holding’in Hilton İstanbul Bosphorus’ta
düzenlediği ‘Yatırımcı İlişkileri Toplantısı’na yatırımcılar büyük ilgi gösterdi. Doğan Holding
CEO’su Çağlar Göğüş’ün Holding ile ilgili ayrıntılı bir sunum yaptığı toplantıya, Türkiye’nin
önde gelen aracı kurumlarının, portföy yönetim şirketlerinin ve emeklilik fonlarının yönetici
ve temsilcileri katıldı. Doğan Holding CEO’su
Çağlar Göğüş sunumunda, Doğan Holding’in
daha çok medya holdingi olarak bilindiğini,
fakat gerçekte enerji, akaryakıt perakendesi,
finans, internet-eğlence, sanayi, otomotiv, turizm, ticaret ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren bir grup olduğunu vurguladı. Göğüş, “Doğan Holding’in stratejik önem taşıyan
alanlara yatırım yapan özel sermaye fonuna
benzetilebileceğini” kaydetti.
Göğüş, Doğan Holding’in medya ve perakende iş kollarında gerçekleşen varlık satışlarının
ardından, 2018 yılından itibaren odaklanma
ve verimlilik stratejisinde yeni bir aşamaya
geçtiğini ve daha çevik bir yapıya kavuştuğunu vurguladı. Doğan Holding’in 2017 yılından
bu yana sürdürülen odaklanma ve verimlilik
stratejisi ışığında faaliyette bulunduğu sektörlerde başarılı projelere imza atarak konsolide
kârlılığını ve aktif kalitesini artırmaya devam ettiklerini ifade eden Göğüş, 60 yıllık geçmişiyle
Türkiye’nin en köklü özel sektör kuruluşları arasında yer almanın sorumluluğu ve deneyimiyle
2018 faaliyet döneminde de başarılı finansal ve
operasyonel sonuçlara ulaştıklarını kaydetti.

bağlı ortaklık satışları sonucunda oluşan iştirak satış kârları ve kur farkı gelirlerinin etkisi
ile 3 milyar 567 milyon Türk Lirası dönem kârı
elde ederken, ana ortaklığa ait dönem net kârımız ise 3 milyar 633 milyon Türk Lirası olarak
gerçekleşti. Gelirlerimizdeki artışa en önemli
katkıyı bayi sayısını artıran Aytemiz gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra, akaryakıt perakendesi ve
elektrik üretim ve ticaret segmentlerinin toplam konsolide gelirler içindeki payı %85 olarak
gerçekleşti. Holdingimizin konsolide brüt kârı
ise 2018 sonu itibarıyla %100,0 artışla 1 milyar
15 milyon Türk Lirası oldu. Faaliyet yürüttüğümüz tüm segmentlerin brüt kârlarında yaşanan artış, Doğan Holding’in brüt kâr marjını
%8,4 seviyesine yükseltirken, FAVÖK’ümüz ise
%7,9 artışla 603 milyon Türk Lirası oldu. Esas
faaliyet kârımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2018 sonu itibarıyla 73 milyon Türk
Lirası seviyesinden, 1.265 milyon Türk Lirası
seviyesine yükseldi.”
“Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla toplam
kurulu gücümüz 201,8 Megawatt’a ulaştı”
Konsolide gelirlere en yüksek katkıyı sunan
akaryakıt perakendesi iş kolunda 2018 sonu
itibarıyla toplam bayi sayısını artırmaya devam ettiklerini belirten Göğüş şunları söyledi: “Yenilenebilir enerji türleri olan güneş ve
rüzgâr santralleri de dahil olmak üzere enerji
alanında yaptığımız yatırımlarla toplam kurulu gücümüz 31 Mart 2019 itibarıyla 201,8 MW
seviyesinde gerçekleşti. Sanayi iş kolunda ihracatımızda en büyük payı oluşturan Çelik Halat
ve Ditaş şirketlerimiz ile 2018 faaliyet döneminde de başarılı finansal ve operasyonel sonuçlara ulaşmayı başardık.”
“Müzik markamız NetD dünyanın en çok
izlenen 4. Kanalı”

Doğan Holding’in sürdürülen faaliyetlerine
ilişkin konsolide gelirlerinin, 2018 yılı sonu itibarıyla önceki yılın aynı dönemine kıyasla %57
oranında artışla 12 milyar 146 milyon Türk
Lirası seviyesine yükseldiğini aktaran Göğüş,
Holding’in finansal performansı hakkında şu
bilgileri verdi:

Holdingin yükselen iş kollarından finansal hizmetler alanında faaliyet yürüten Doruk Faktoring’in 62,8 milyon TL değerinde bono ihracını
başarıyla gerçekleştirdiğini aktaran Göğüş, şu
bilgileri verdi: “Gayrimenkul alanında Trump
Towers’ı Doğan Holding bünyesine kazandırdık. İnternet ve eğlence sektöründe NetD
Müzik markamız, 2018 yılında 12,6 milyon
abone ile dünyanın en çok izlenen dördüncü
Youtube kanalı olarak tüm dünyada sektördeki oyuncular tarafından takip edilen bir şirkete
dönüştü. 70’den fazla dergisi ile Doğan Burda
Dergi grubu, dergi satışında %42, reklam satışta ise %46 ile pazarın hâkimi oldu. Doğan Egmont, çocuk yayıncılığında %13 pay ile lider,
yetişkin yayıncılığında ilk 5 yayınevi arasında
bulunuyor. Dünyanın en önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs Hürriyet Emlak’a
ortak oldu.”

“Holdingimiz, 2018 yılında odaklanma ve verimlilik stratejisi ışığında başarıyla yürüttüğü

“Geleneksel ve yenilikçi iş alanlarına yatırıma devam edeceğiz”

“Konsolide gelirler yüzde 57 artarak 12,1
milyar TL’ye ulaştı”
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Doğan Grubu için stratejik önem taşıyan alanlara yatırım yapmak amacıyla 2014 yılında
Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nı
kurduklarını anımsatan Göğüş, “Yatırımlarımıza rasyonel biçimde yön veren Öncü GSYO
aracılığıyla teknoloji şirketi Insider, anne-çocuk segmentinde başarılı işlere imza atan
“Edutainment” şirketi Düşyeri Çizgi Film Stüdyosu, Türkiye’de en hızlı büyüyen 100 şirket
arasında ilk 20 arasına giren Tavuk Dünyası
gibi şirketlere yatırım yaptık” dedi.
Doğan Holding’in, 60 yıllık deneyimi ve başarılı birleşme ve satın alma işlemleri; planlanan yeni yatırımları ile güçlü gelir, nakit ve
FAVÖK artışı; BIST-30 şirketi olarak net defter
değerine göre cazip hisse fiyatı; güçlü finansal
yapısı ve kredibilitesi; sürdürülebilir büyümesi;istikrarlı kâr dağıtım politikası ve hisse geri
alım programı ile yatırımcılar açısından dikkate
değer şirketlerden biri olduğunu belirten Göğüş, 2019’da da birçok alanda faaliyet gösteren geleneksel ve/veya yenilikçi iş alanlarıyla
ilgilenmeye ve yeni yatırımlar yapmaya devam
edeceklerini söyledi.
Doğan Holding tarafından düzenlenen ‘Yatırımcı İlişkileri Toplantısı’na; İş Portföy, Garanti Portföy, Yapı Kredi Portföy, Ziraat Portföy,
Oyak Yatırım, TEB Portföy, Ak Portföy, ICBC
Portföy, Erste Sparinvest, Taaleri, Işık Menkul
Kıymetler, Integral Yatırım, QNB Finans Portföy, Alan Yatırım Menkul Değerler, Ata Portföy, Gedik Yatırım, Tacirler Portföy ve Marmara
Capital gibi önde gelen yatırımcı ve aracı kurumların temsilcileri katıldı. Toplantıda, Doğan
Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler
Başkanı Ahmet Toksoy, Doğan Holding İcra
kurulu Üyesi (Strateji ve İş Geliştirme) Vedat
Mungan, Doğan Holding Mali İşler Başkan
Yardımcısı Murat Doğu, Doğan Holding Kurumsal İletişim ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Neslihan Sadıkoğlu ile Doğan Holding Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sena Hertaş da hazır
bulundu.
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YZB 2019, GIDA VE PERAKENDE SEKTÖRÜNE DEĞER KATAN BINLERCE ISMIYLE KAPILARINI AÇTI
Mustafa Altunbilek: "Hükümetimizden 4
konuda destek bekliyoruz"
Organize gıda perakende sektörünün en
büyük organizasyonu olan Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ve Fuarı
(YZB) 2019 coşkulu bir katılımla kapılarını
açtı. Bu yıl "Değer" temasıyla düzenlenen
zirvenin açılışında konuşan TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek; "Hükümetimizin titizlikle üzerinde çalıştığı Perakende
Yasası ve Hal Yasası'nın ivedilikle tamamlanmasını rica ediyoruz. Yerel işletmecilerin
artan maliyetler karşısında rahat nefes alabilmeleri için 4 konuda destek bekliyoruz."
dedi.
Altunbilek, hükümetten destek beklentisi
konusunda, "Marketlerde manav, kırmızı et,
bakliyat, unlu mamuller, zeytin ve zeytinyağı ürünlerinde KDV'nin %8'den %1'e düşürülmesi vatandaşımıza yarar. Yan yana ve
indirim mağazalarının yeni market açılışları
konusunda yapılacak düzenleme ile yerli ve
küçük işletmeciler nefes alacak, rekabette
avantaj kazanacak. Ayrıca çalışanlarımızın
hayat kalitesi ile iş performansını yükseltebilmemiz için haftanın bir gününün tatil
olmasını talep ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF)
tarafından düzenlenen Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) 2019, "Değer" teması ile kapılarını açtı. İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde
düzenlenen zirvenin açılışında konuşan TPF
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek;
“2018 ülkemiz ve sektörümüz adına zor bir
yıldı. Ekonomik anlamda önemli sınavlar
verdik. Mevcut ekonomik ortam nedeniyle
sektörümüz özelinde hiçbir zaman yaşanmasını istemediğimiz gündemler ortaya
çıktı, bizden kaynaklanmadığı halde vatandaşlarımızla zaman zaman fiyat artışları nedeniyle karşı karşıya geldik.” dedi.
“SEBZE-MEYVE KONUSUNDA EN ÇOK
ZARARI BİZ GÖRDÜK”
Maliyetlerin her yıl %15 arttığını ve operasyonel karlılıkların düştüğüne dikkat çeken
Altunbilek; “Büyük bir rekabet girdabında
kürek çekiyoruz. Köylere kadar ulaşan indirim mağazaları yerel zincirlere büyük zarar vermeye devam ediyor. Et ve kıymadan
sonra yereller olarak sebze-meyve konusunda da yine en çok zararı bizler gördük.
Biz isterdik ki, halkımızın meyve-sebze tedarik kanalında biz de olalım. Tanzim satış
koşulları sadece 5 zincir marketin 16 bin şubesine sunulmasın” açıklamasını yaptı.
Sektördeki sıkıntılı günlerin aşılacağına dair
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Mustafa Altunbilek
TPF Yönetim Kurulu Başkanı
yerel zincirlerin inancının tam olduğunu belirten Mustafa Altunbilek, "Bizim önceliğimiz vatandaşlarımız, müşterilerimiz. 4 bine
yakın mağazamızda 70 bine yakın çalışanımızla hizmet vermeye devam edeceğiz. Biz
yatırımlarımızı hep Türkiye'ye yaptık. Yerel
perakendeciler yeterince kar edemiyor diye
yatırımlarını başka ülkeye taşımaz. Biz işimizi yapmaya, ülkemize değer yaratmaya
devam edeceğiz. Bu nedenle Türkiye ve vatandaşlarımız için faydalı olacak her kararın
yanında olduk, olacağız" dedi.
“KDV’NİN %8’DEN 1’E İNDİRİLMESİ VATANDAŞIMIZA YARAR”
Konuşmasında artan rekabette yerel işletmecilerin rahat nefes alabilmeleri için hükümetten 4 konuda destek beklediklerini
söyleyen Altunbilek şöyle konuştu:
"Hükümetimizin titizlikle üzerinde çalıştığı
Perakende Yasası ve Hal Yasası'nın ivedilikle tamamlanmasını rica ediyoruz. Yerel
işletmecilerin artan maliyetler karşısında
rahat nefes alabilmeleri için 4 konuda destek bekliyoruz. İlk talebimiz market açılışları.
Yan yana marketler açılmaz ve market sayılarına düzenleme getirilip indirim mağazaları konusunda önlem alınırsa, rekabette
avantaj kazanacağız. İkinci talebimiz çalışma saatleri. Yapılacak düzenleme ile bizler
ertesi güne daha iyi hazırlanacağız. Biz mesaimizi bitirip marketlerimizi kapatınca, küçük esnaf daha rahat nefes alacak. Üçüncü
destek talebimiz ise haftanın bir gününün
tatil olması. Bu düzenleme çalışanlarımızın
hayat kalitesini yükseltecek. Aileleriyle vakit
geçirip, dinlenebilecek, sosyalleşebilecekler.
Eğitimlerine zaman ayırabildikleri için verimlilikleri artacak. Çalışan sirkülasyonuna
bu düzenleme ile çare bulacağımızı düşünüyoruz. Son talebimiz ise vergi indirimi.
Yerel zincir marketlerimizde manav, kırmızı
et, bakliyat, unlu mamuller, zeytin ve zeytinyağı ürünlerinde KDV'nin %8'den 1'e düşürülmesi vatandaşımıza yarar. Sağlanacak
indirim ile sepetler daha ucuza dolar. Bu
ürünler tüketicilerin en çok ihtiyaç duydu-

ğu, geri dönüşün en hızlı alınacağı ürünler.
Hükümetimizin sağlayacağı değerli destek,
yapılacak düzenlemeler tüm perakende ticaretini kapsayacak. Sektördeki binlerce
yerli yatırımcı nefes aldıracak."
"YERLİ ÜRETİM, YEREL MARKETTEN ALINIR KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR"
Yerli üretimi, yöresel ürünleri desteklemek
için geçen yıl başlatılan "Yerli Üretim, Yerel
Marketten Alınır" kampanyası hakkında da
bilgi paylaşan Altunbilek; "Sektörde yeni
başarı hikayeleri, yeni markalar ortaya çıkarmak için 8 aydır raflarımızda yerli üretime,
yerel ve yöresel ürünlere daha fazla yer açıyoruz. Bugün uluslararası standartlarda üretim gerçekleştiren, ürünleriyle uluslararası
şirketlerle rekabet eden üreticilerimiz var.
Projemiz ile vatandaşlarımızın kullandıkları
ürünler için yerli alternatif bulabilmelerini,
yöresel ürünlere daha kolay ulaşmalarını
sağlıyoruz. Gerek YZB'de gerek Yerli Market
Haftası'nda yerel ve yöresel üreticilerimizi
tedarikçilerimiz ile buluşturuyoruz. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, tüketicilerin
yerli ve yöresel ürün tercihleri giderek artıyor. TPF olarak 14 Perakendeci Derneğimiz
(PERDER) ve 4 bine yakın mağazamız ile bu
projeyi devam ettireceğiz." dedi.
"İSTİHDAMIMIZI %5 ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"
Konuşmasında TPF'nin 2019 yılı istihdam
hedefleri üzerine de bilgi paylaşan TPF Başkanı Mustafa Altunbilek; "Yerel zincirler olarak biz market sayıları ile rekabet etmiyoruz.
Ülkemize daha fazla nasıl değer katabiliriz
diye geliştirdiğimiz projeleri hayata geçiriyoruz. Öte yandan her yıl istihdamı artırma sözü veriyoruz. Bugüne kadar mahcup
olmadık. Yıl sonuna kadar istihdamda %5
büyümeyi hedefliyoruz. Sektörümüzün en
büyük problemleri arasında yer alan çalışan
sirkülasyonunun önüne geçmek için son 4
yıldır olduğu gibi, Türkiye'yi karış karış dolaşmaya ve eğitim vermeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.
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SMARTSTORE: NIELSEN’DEN ALIŞVERİŞÇİ ARAŞTIRMALARINA SON TEKNOLOJİ İÇGÖRÜ ÇÖZÜMÜ

Didem Şekerel Erdoğan
Filiz Otürk

Sue Temple

Dünyanın önde gelen araştırma şirketi
Nielsen, şimdi perakendecilerin ve üreticilerin daha hızlı, daha doğru ve alışverişçiyi
merkeze alan kararlar almalarına yardımcı
olmak üzere benzersiz bir içgörü çözümü
geliştirdi: SMARTSTORE…
SMARTSTORE; perakendecilerin ve üreticilerin, alışverişçilerin farklı mağaza tiplerinde
yeni ürünlere, farklı raf ve reyon dizilimlerine, poster, raf etiketi, ek teşhir gibi mağaza içi uygulamalara alışveriş sırasında nasıl
tepki göstereceğini test ederek değerlendirmelerini sağlıyor. Aynı zamanda alışveriş
atmosferini ve deneyimini bire bir yaşatan
bir ortamda, ürün ve uygulamalarını pazara
sunmadan optimize etmelerine de yardımcı
oluyor.
Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan “Mağazaların 3 boyutlu ve içinde 360 derece gezilebilir bire bir simülasyonunu yaratan bu yaratıcı çözüm, alışverişçi
araştırmalarını da kökünden değiştiriyor.
SMARTSTORE, bugüne kadar bilgisayar
monitörleri yardımıyla sunulan ve görsel bir
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deneyimin ötesine geçmeyen virtual reality
(sanal gerçeklik) ortamının çok ötesinde bir
‘sarmalayan sanal gerçeklik’ (immersive reality) ortamı sunuyor. SMARTSTORE uygulamasında, araştırmaya katılan alışverişçiler
taktıkları özel immersive 3D sanal gerçeklik
gözlüğü sayesinde 3 boyutlu ve 360 derece gezilebilir bir market simülasyonu içinde
serbestçe dolaşabiliyor, ürünlerle ve market
içi uygulamalarla etkileşime geçebiliyor ve
alışveriş yapabiliyor. Alışverişçiler, tamamen
3 boyutlu dijital bir dünya ile sarmalanıyor
ve kendilerini bu dünyanın bir parçasıymış
gibi hissediyorlar. Firmalar, bu gelişmiş sanal ortamda gerçekleştirecekleri deneme ve
testlerle, ürün ve market içi uygulama fikirlerini mükemmelleştirebiliyor, olası hataları
önceden görerek riski minimuma indiriyor;
maliyet ve zaman avantajı elde ediyor.”
dedi.
Türkiye’de lansmanı yapılan SMARTSTORE
hakkında bilgi veren Nielsen Türkiye Genel
Müdürü Didem Şekerel Erdoğan “SMARTSTORE ‘sarmalayan sanal gerçeklik’ teknolojisini kullanan, dünyada alanındaki en yeni-

Nur Serenli

likçi araştırma çözümü. 2018 yılında farklı
ülkelerde ve çeşitli pazarlarda kullanılarak
başarısını kanıtlayan SMARTSTORE’u ülkemizde de hizmete sunmanın heyecanını
yaşıyoruz. Alanında öncü olan bu güçlü çözümün; üreticiler, marka sahipleri ve perakendecilere gerçek alışverişçi davranışlarına
dair daha derin içgörüler kazandıracağına
inanıyorum. Diğer yandan, perakendeciler
ve üreticiler arasındaki iş birliğini de farklı bir noktaya taşıyacağını düşünüyorum.”
şeklinde konuştu.
Nielsen Türkiye Hızlı Tüketim, Perakende ve
Alışverişçi Araştırmalarından Sorumlu Tüketici Araştırmaları Direktörü Filiz Öztürk ise
“Alışverişin doğası ve alışverişçi dönüşüm
geçiriyor. Alışverişçi araştırmalarına olan ilgi
ve ihtiyaç da her geçen gün artıyor. Alışverişçinin market içindeki gerçek alışveriş
deneyimini, duyulara hitap eden tüm yönleriyle yeniden yaratan SMARTSTORE, marka
ve perakendecilerin yeni alışverişçinin karar süreçlerini daha iyi ve daha hızlı şekilde
anlamalarına önemli bir katkı sağlayacak.”
dedi.
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ECE TÜRKIYE
ULUSLARARASI
PERAKENDE
KIRALAMA
GÜNÜ’NDE
SEKTÖRÜN
GELECEĞI
KONUŞULDU
Bu yıl 11. kez düzenlenen ECE Türkiye Uluslararası Perakende Kiralama Günü, perakende sektöründe faaliyet gösteren ulusal
ve uluslararası firmaların üst düzey yöneticileri, şirket sahipleri ve alışveriş merkezi yatırımcılarının katılımı ile Beşiktaş’taki
Four Seasons Otel’de gerçekleştirildi. Türk
perakende sektöründe zor zamanlarda oluşan fırsatlar, 400 kişinin üzerinde katılımla
gerçekleşen organizasyonun bu seneki ana
gündem maddesiydi.
ECE Türkiye CEO’su ve Genel Müdürü Stefan Zeiselmaier, ticari gayrimenkullerde
sürekli bir dönüşüm sürecinden geçildiğini
ve alışveriş merkezlerinin, sunmakta oldukları perakende fonksiyonlarına ek olarak
deneyimsel birer platform haline geldiğini
belirttiği konuşmasında, 2019 yılında öne
çıkan yaklaşımlarla birlikte ECE Türkiye’nin
alışveriş merkezlerine yönelik planlarını ve
hedeflerini anlattı. Zeiselmaier, “İçinde bulunduğumuz zor günlerde, Türkiye’de portföyümüzde bulunan alışveriş merkezlerinin
başarısına odaklanıyoruz. Bu hedefe yönelik
olarak her adımda hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkaracak
uygulamaları hayata geçirirken misafirlerimizle olan etkileşimimizi artıracak yenilikçi
kullanımlar sunuyor ve alışveriş deneyimini zenginleştirmek üzere çalışıyoruz”
dedi. Zeiselmaier, 2019 yılında perakende
gruplarının çok kanallı müşteri deneyimini
mümkün kılmak üzere online ve offline’ı
daha entegre şekilde kullanacaklarının ve
alışveriş merkezlerinde de karma kullanımlarınların yoğunlaşmaya devam edeceğinin altını çizdi. Zeiselmaier, “ECE olarak
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Türkiye’nin büyük potansiyeline inancımız
ve bağlılığımız devam ediyor. Zor günleri,
birlikte iş yaptığımız perakende grupları ve
yatırımcılarımızla birlikte omuz omuza aşacağız” dedi.
Ulusal ve uluslararası markalardan önde
gelen temsilcilerin katıldığı etkinlikte, ECE
Yönetim Kurulu Üyesi Steffen Eric Friedlein
“Zor Zamanlarda Perakende Sektöründe
Fırsatlar” konulu bir sunum gerçekleştirdi.
Friedlein, “Perakende, yeme-içme ve eğlence branşlarında faaliyet gösteren markaların geneli için geçerli olmak üzere ekonomik zorluklar, beraberinde bazı fırsatlar da
getiriyor. ECE olarak biz her zaman yeni ve
inovatif konseptlerin arayışı içerisindeyiz.
Bu anlamda, markaları yurtdışına taşımak
ve potansiyellerini değere dönüştürmek
üzere gerekli tüm desteği veriyoruz” dedi.
ECE’nin geleceğin kent merkezlerini yaratma hedefi ile kiralama yönetiminde yenilikçi
yaklaşımları öne çıkardığını sözlerine ekleyen
Friedlein, “Müşteri talepleri değişen dünyayla birlikte farklılaşıyor. Ziyaretçilerimiz
artık, unutulmaz deneyimlerin, etkinliklerin
ve eğlencenin yanı sıra, güzel bir atmosferde, kişiye özel hizmetler ile online ve offline
servisleri bir arada bulmak istiyorlar. Biz de
alışveriş merkezlerimizi yaşayan mekanlara dönüştürmek amacıyla sektördeki bu
değişime, gerek online ve offline’ı entegre
etmek üzere geliştirdiğimiz çok kanallı yak-

laşımla, gerekse klasik anlamdaki perakendeciliğe ek olarak getirdiğimiz yepyeni yeme-içme ve eğlence konseptleriyle
öncülük ediyoruz” dedi.
ECE Türkiye Uluslararası Perakende Kiralama Günü’nde Türkiye ve dünya ekonomisi ile ilgili bilgiler verdiği ve gelecek
projeksiyonları yaptığı konuşmasında
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “Türkiye'nin
katma değerli mal üretimine yoğunlaşması ve sermaye piyasalarını derinleştirmesi gerekiyor” dedi.
Etkinlik kapsamında, ECE Türkiye AVM
Yönetimi Direktörü Semet Yolaç Canlıel
moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, HD Holding CEO’su Emin Güvenç,
Hayal Kahvesi sahibi ve kurucu ortağı
Fehmi Yaşar, Derimod Yönetim Kurulu
Başkanı Ümit Zaim ve Media Markt Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım, markalarının zor zamanlardaki stratejilerini katılımcılarla paylaştı. Panelde, makroekonomik
yapının zorlayıcı etkilerinin hissedildiği
dönemlerde, markaların kendi iç işleyişlerine odaklanarak hizmet kalitesini artırmaya ve maliyetleri dengede tutmaya
yönelik bir strateji gütmeleri gerektiğinin
altı çizilerek tüketici iletişiminin ve yatırımların kesintisiz olarak devam etmesi
gerekliliği vurgulandı.

Stefan Zeiselmaier
ECE Türkiye CEO’su ve
Genel Müdürü

Haberler / MALl&MOTTO
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Zehra Zümrüt Selçuk
Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanı

Gökhan Asok
TAB Gıda Genel Müdür
Yardımcısı

TAB GIDA’NIN İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNE İŞKUR’DAN ÖDÜL
Türkiye’de hızlı servis restoran sektörünün lideri olan TAB Gıda,
Milli İstihdam Seferberliği kapsamında istihdama yapmış olduğu
katkılarla İŞKUR tarafından ödüle layık görüldü. TAB Gıda Genel
Müdür Yardımcısı Gökhan Asok’a ödülü Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk takdim etti.
Türkiye’de hızlı servis restoran sektöründe 1995 yılında Burger
King ile faaliyetlerine başlayan ve çeyrek asırlık tecrübesiyle sektör lideri olan TAB Gıda, Milli İstihdam Seferberliği kapsamında
istihdama yapmış oldukları katkılar dolayısıyla İŞKUR tarafından
ödüle layık görüldü. TAB Gıda Genel Müdür Yardımcısı Gökhan
Asok’a ödülü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra
Zümrüt Selçuk takdim etti.
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TAB Gıda adına ödülü alan TAB Gıda Genel Müdür Yardımcısı
Gökhan Asok konuya ilişkin olarak, “TAB Gıda olarak, çalışanlara ve istihdama yönelik yaptığımız katkıların İŞKUR tarafından
ödüllendirilmesi bizim için büyük bir mutluluk. Türkiye’de 20 bini
aşkın, Çin’deki yatırımlarımızla birlikte toplamda 50 bin civarında
çalışanımız bulunuyor. Bugüne kadar TFI TAB Gıda çatısı altında
250 bini aşkın kişiye istihdam sağladık. SGK tarafından yapılan
değerlendirmeler sonucu “en çok istihdam”, “en çok kadın istihdamı” ve “en çok engelli istihdamı” sağlayan ilk 10 şirketten biriyiz. Mevcut çalışanlarımızın %35’i kadınlardan oluşuyor. Türkiye
ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamaya devam edeceğiz’’
açıklamasında bulundu.

Haberler / MALl&MOTTO
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DELOITTE ‘TÜRKIYE’NIN EN İYI YÖNETILEN ŞIRKETLERI’ PROGRAMI 2019 YILI BAŞVURULARI BAŞLADI!
Deloitte’un bu yıl Türkiye’de ikinci kez gerçekleştireceği Best Managed Companies
Programı, Türkiye’nin en iyi yönetim performansı gösteren şirketlerini belirliyor.
Başvurular, 31 Mayıs 2019 tarihine kadar
yapılabiliyor.
Finale kalan şirketler, kendilerine özel olarak
atanan Deloitte’un şirket koçları ile bire bir
çalışma fırsatı elde ediyor.
Bu unvana almaya hak kazanan şirketleri
belirleyecek bağımsız jüride ise, Türkiye’nin
iş ve akademi dünyasının ilham veren liderleri yer alıyor: Ali Sabancı, Batu Aksoy, Ebru
Özdemir, Hamdi Akın, Lucien Arkas, Umran
İnan, Ümit Boyner ve Zeynep Bodur Okyay…
Türkiye’nin büyük ve orta ölçekli özel şirketleri ile aile şirketleri ve girişimcilerine hizmet
veren Deloitte Private Türkiye, Best Managed Companies (En İyi Yönetilen Şirketler)
programını Türkiye’de ikinci kez hayata
geçiriyor. Program, Türkiye’deki şirketlerin
uluslararası en iyi uygulamalar çerçevesinde
yönetim performanslarının değerlendirilmesini temel alıyor.
Programa hangi şirketler, nasıl başvurabiliyor?
Programa katılmak isteyen şirketlerin yıllık
25 milyon TL’nin üzerinde ciro elde etmeleri, en az 5 yaşında olmaları ve en az 25
çalışana sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca
başvuracak şirketlerin halka açık olmaması
ve hisselerinin en az %60’ının ya da kontrollerinin Türkiye’de kurulu şirket veya T.C.
vatandaşı şahıslara ait olması da başvuru
kriterleri arasında yer alıyor.
Bu şartları sağlayan şirketler, Best Managed
Companies web sitesi üzerinden başvuru
formunu doldurarak, 31 Mayıs 2019 tarihine
kadar programa aday olabiliyor.
Şirketler nasıl bir değerlendirme sürecinden geçiyor, kimler tarafından seçiliyor?
Başvuru kriterlerini karşılayan ve ikinci aşamaya geçerek aday olan şirketleri “Deloitte
koçları” tarafından gerçekleştirilecek bir değerlendirme süreci bekliyor. Bu ikinci aşamada “Deloitte koçları”; şirketleri strateji,
yetkinlik ve inovasyon, kültür ve adanmışlık
ve yönetişim ve finansallar başlıkları altında
kapsamlı bir şekilde ele alacak ve yüz yüze
görüşmeler gerçekleştirecek. Eylül ayına kadar devam edecek ikinci aşama sonrasında
ise bağımsız jüri üyeleri, finalist şirketleri
uluslararası olarak kabul görmüş en iyi uygulamalar çerçevesinde değerlendirerek, bu
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Ali Çiçekli
Deloitte Türkiye Ortağı

unvana hak kazanan şirketleri belirleyecek.
Seçilen şirketler ise düzenlenecek gala gecesinde ödüllerine kavuşacak.
Programın bağımsız jürisini; Ali Sabancı,
Batu Aksoy, Ebru Özdemir, Hamdi Akın,
Lucien Arkas, Umran İnan, Ümit Boyner ve
Zeynep Bodur Okyay gibi iş ve akademi
dünyasının başarılı liderleri oluşturuyor.
Program, şirketlere nasıl bir fayda sağlıyor?
Program; Koç Üniversitesi’nin akademik
desteğini alırken Türkiye Aile İşletmeleri
Derneği (TAİDER), Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) ve TÜRKONFED’i iş ortağı olarak

bir araya getiriyor.
Finalist olmaya hak kazanan şirketler, Deloitte Private Türkiye müdür ve üzeri seviye
yöneticileri arasından seçilmiş, bu konuda
eğitim alarak kendilerine özel olarak atanmış şirket koçları ile bire bir çalışma, kurumlarını anlatma ve kurumsal olgunluk seviyeleri hakkında geri bildirim alma fırsatı elde
ediyor. Best Managed Companies programı
aynı zamanda firmaların birbirlerinden öğrenebilecekleri ve tecrübelerini paylaşabilecekleri saygın bir iş platformu sunuyor.
Bağımsız bir değerlendirme sonucunda
ödüllendirilen firmalar ise 2 yıl boyunca
‘Best Managed Companies of Turkey’ logosunu kullanmaya hak kazanıyor.
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AVM KİRALAMA
VE
YÖNETİMİ

GAYRİMENKUL
PERAKENDE

AVM
PROJE
GELİŞTİRME
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VATANDAŞLARIMIZIN KAMPANYALARDAN YARARLANMASI ÜLKE VE
GAYRIMENKUL SEKTÖRÜ IÇIN UMUT VERICI

Altan Elmas
KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye genelinde Mart ayında 105 bin 46
adet konut satışı gerçekleşti. Bir önceki aya
göre konut satışlarında yaklaşık yüzde 34
oranında artış yaşandı. Kamu bankalarıyla
yapılan 0.98 faiz oranı kampanyası ve daha
sonraki süreçte kamu bankalarının konut
kredisi faiz oranını genel olarak 1.28’e düşürmesi durgun giden gayrimenkul sektörüne önemli bir dinamizm kazandırmıştır.
Vatandaşlarımızın yapılan kampanyalardan
yararlandığını görmek hem ülke ekonomisi
hem de gayrimenkul sektörü için umut vericidir.
Özel bankalar kamu bankaları gibi konut
kredisi faiz oranlarını düşürmeli
Birinci el konut satışları bir önceki ay olan
Şubat ayına göre yüzde 35 artarak 44 bin
163 adet olarak gerçekleşti. İpotekli satışlara baktığımızda da 22 bin 762 adet
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konut satışı ile bir önceki aya göre yüzde
156 oranında artış meydana gelmiştir. Bir
süredir ertelenen konut alma talebi bahar dönemiyle birlikte tekrar canlanmıştır.
Kamu bankalarının yanında özel bankaların
da konut kredi faiz oranlarını düşürmesiyle
vatandaşlarımızın ciddi anlamda konuta yöneleceğini söyleyebiliriz. Özel bankalar da
özveri ve fedakârlıkta bulunan gayrimenkul
sektörü ve kamu bankaları gibi elini taşın
altına koymalıdır.
Sene sonuna kadar yabancıya satışta 10
milyar doları yakalayabiliriz
2019 yılı Mart ayı konut satışı geçen yılın
Mart ayına göre yüzde 71 oranında artış ile
3 bin 129 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılında yabancıya konut satışında vatandaşlık
imkânının 250 bin dolara çekilmesiyle vites
büyütmüştük. Bu sene yurtdışı tanıtım or-

ganizasyonlarına verilecek teşviklerle daha
büyük bir ivme yakalayarak ülkemize 10
milyar dolar döviz girdisi kazandırabiliriz.
Türk ekonomisinin lokomotifi olmaya
devam edecek
Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Dr. Berat
Albayrak’ın açıkladığı reform paketi de sektörümüzü pozitif yönde etkileyecektir. Sektörde kredilerin bir kısmının kurulacak olan
gayrimenkul fonu hissesi ile takas edilmesi
sektörü rahatlatacak ve kredilerin fona konulmayan kısımlarının ödenebilirliğini daha
da artıracaktır. 0.98 faiz oranı kampanyası
ile birlikte KDV ve tapu harcı indirimlerinin
devam etmesi ve Emlak Katılım Bankası ile
yeni finansal modellerin geliştirilmesiyle
gayrimenkul sektörü ekonominin lokomotifi olmaya ve ülkemize katma değer üretmeye devam edecektir.
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Coca-Cola ve Marvel İşbirliği “Avengers:
Endgame”filminin kahramanları Coca-Cola şişelerinde
Marvel Stüdyoları ve Coca-Cola işbirliği
ile hayata geçirilen “Avengers: Endgame”
filmi,25 Nisan tarihinde, 56 ülke ile birlikte Türkiye’de de vizyona girecek. İşbirliği
kapsamında, filmin süper kahramanları
sınırlı sayıda üretilen Coca-Cola Şekersiz
şişelerinde olacak.
Marvel Stüdyoları’nın “Avengers: Endgame” filminden aralarında Demir Adam,
Kaptan Amerika, Hulk, Thor, Kara Dul,
Hawkeye, War Machine, Karınca Adam,
Kaptan Marvel, Nebula, Rocket ve Thanos’un da bulunduğu on iki karakter,
sınırlı sayıda üretilen Coca-Cola Şekersiz
ambalajlarında yer alacak.
Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya
İş Birimi Pazarlama Direktörü Elif Kaypak
konu ile ilgili olarak, “Sinemaseverlerin
heyecanla beklediği Avengers:Endgame
filminin kahramanlarınıCoca-Cola şekersiz şişelerine taşıyarak, tüketicilerimize ve
sinemaseverlere yeni bir Coca-Cola deneyimi daha sunmayı hedefliyoruz. Yeni
işbirlikleri, yeni içerikler ile tüketicilerimizin markalarımız ile olan duygusal bağını
güçlendirmeye ve deneyimlerini zenginleştirmeye devam edeceğiz” dedi.
Sınırlı sayıda üretilecek, özel tasarım Coca-Cola Şekersiz şişeleri Migros mağazalarında satışa sunuluyor.
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Elif Kaypak
Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya İş
Birimi Pazarlama Direktörü
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Lovelet Outlet’ten Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenlikleri
Lovelet Outlet Geleneksel hale getirdiği 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramını her yıl olduğu gibi bu
yılda coşku dolu kutladı.
23 Nisan’da minikler Lovelet Outlet ’te buluştu, gün
boyu devam eden eğlence programında minikler kadar
büyüklerde eğlendi.
Lovelet outlet 23 Nisan Çocuk şenlikleri programında
eğlencenin yanı sıra güzel projelere de imza attı. Birçok
okul ve firmaların stantlarının yer aldığı şenlikte her yıl
olduğu gibi KIZILAY bağış standı da yer aldı. KIZILAY
standında uçurtma satışı yapılırken elde edilen tüm gelir
KIZILAY’a bağışlandı. Neşeli Yüzler Anaokulu Standında
da ise minik kalpler LÖSAM için sebze meyve satışı yaptılar. Sosyalben Vakfının da yer aldığı etkinlik programında oluşturdukları oyun atölyeleri büyük ilgi gördü.

Hasköy Cumhuriyet İlkokulu, Uğur Okulları, Gelişim Jimnastik Akademi Spor
Kulübü, Mafem Eğitim Kurumları, Çocuk Kalbi Kreşi, Doğa Koleji, Nisan Masalı
Kreşi, Artı Bilim Koleji, Zorlu Eğitim Kurumları, Armada Okulları gibi bir çok
okulun katıldığı etkinlikte eğlenceli dans gösterileri, halk oyunları, jimnastik
gösterileri, bando gösterisi, step gösterisi, Kafkas gösterisi, oyun hamuru ve
yüz boyama gibi birçok etkinlik yer aldığı günde kostümlü karakterler ve palyaçolarla etkinlik alanı renklendi.
Nişantaşı Sanatı’nın çocuklarla birlikte yaptığı ebru sanatı etkinliği çok sevilirken, Ela’nın lol bebekleri sergisi, İlkiz Anaokulu sanat sergisi, öykü adası seramik sergisi de çocukların ilgisini çeken alanlardan oldu.
Organizasyon kapsamında Fiat, Dünyagöz, Büyük Anadolu, TEMA, Playdoh,
Akdağ, Nesquik, Cocacola Türker dondurma gibi tanıtım, etkinlik ve tattırım
stantları da yer aldı.
Karadeniz’in en büyük outlet merkezi olan Lovelet Outlet yaptığı kampanyalar ve gerçekleştirdiği etkinlikler ile Karadeniz Halkı’nın beğenisini kazanmaya
devam ediyor.
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EN KEYIFLI YAZ GÜNLERI IKEA ILE YAŞANACAK

IKEA, canlı desenleri ve eğlenceli ürün gamı ile sizi şimdiden yaz moduna sokacak bir koleksiyonla
karşınızda...
Yaz evinize gelsin…
Yaz yaklaşırken tatil planları da yapılmaya başlandı.
Birçoğumuz yorgunluğumuzu atıp enerji toplamak için
nasıl bir yaz geçireceğimizin hayallerini şimdiden kuruyoruz. Peki ya kaçımız bu hayalini yaz boyu gerçekleştirebilecek? Oysa hepimizin buna ihtiyacı var…
IKEA, bize bunun için aslında upuzun kumsallara ya
da büyük teraslara ihtiyacımız olmadığını bir kez daha
gösteriyor.
Diyelim ki, güzel bir yaz sabahına uyandınız. Bu güneşli
sabahı elinizde bir bardak kahveyle evinizin balkonunda karşılamak hoşunuza gitmez mi? Bunun için dilediğinizde balkonunuzda, dilediğinizde oturma odanızın
bir köşesinde konumlandırabileceğimiz HAVSTEN koltuk tam keyfinize göre…
Dostlarınızla akşamüstü çayına ne dersiniz?
Evde geçirilen tatilin en güzel yanlarından biri, keyifli
zamanları arkadaşlarla paylaşmaktır. Bu fikre katılıyorsanız siz de bir akşamüstü arkadaşlarınızı bahçenize
veya balkonunuza davet edebilirsiniz…
Sıcak havalarda ılık bir şeyler içmenin vücut sıcaklığınızı düşürmeye yardımcı olduğunu biliyor muydunuz?
Ilık bir şeyler içmek cildinizden daha fazla ısının buharlaşmasına izin verir ve serinlersiniz.
Bunu, IKEA’nın yaz koleksiyonu SOMMAR’ın her sofraya
uyacak koleksiyonuyla arkadaşlarınıza çay ikram ederek deneyimleyebilirsiniz.
Daha fazla neşe, daha fazla renk, daha fazla kahkaha…
İster küçük ister büyük olsun renkli aydınlatmalarla ışıklandırılmış, çiçek desenli saksılardaki çiçeklerle dolu bir terasta
dostlarınızla birlikte yazın eğlenceli yüzünü doyasıya tadabilirsiniz. Evinizi, geri dönüştürülmüş polipropilenden yapılmış
el yapımı puflar ve renkli aksesuarlarla yaza hazır hazırlayın
ve unutmayın, daha çok kahkahaya hiçbir şey engel olamaz!
Gülmenin gençleştiren etkisini de hatrlatalım ...
Çok özel bir tasarım grubundan çok özel bir koleksiyon
IKEA’nın bu yılki yaz koleksiyonu, tasarımcı Lotta Kühlhorn,
Malin Unnborn ve tasarım topluluğu Textilgruppen & Papperian ile birlikte oluşturuldu. Textilgruppen & Papperian,
2001 yılından beri İsveç'teki Växjö kentinde engelliler için
faaliyet gösteren bir girişim. 26 sanatçıdan oluşan topluluk,
çoğunlukla kâğıt ve tekstil tasarımlarına imza atıyor.
IKEA Yaratıcı Lideri Mats Nilsson, daha önce de IKEA ile çalışan tasarımcılar Kühlhorn ve Unnborn’un geometrik, cesur
ve grafik tasarımlarıyla tanınan Papperian'ın özgür ve canlı
ifadesini mükemmel şekilde tamamladıklarını söylüyor.

26

Keyifli Anların Adresi

Haberler / MALl&MOTTO

27

MALl&MOTTO / Haberler

KAHVE DÜNYASI DPİD ÖDÜLLERINE DAMGA VURDU!
Kahve Dünyası, Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği (DPİD) tarafından bu yıl
on birincisi düzenlenen Doğrudan Pazarlama Ödülleri’nde; “Geniş Kapsamlı Satış
Noktası ve Sahada Pazarlama Uygulamaları”, “En İyi Mobil/Akıllı Cihaz Uygulaması” ve “Sadakat Uygulamaları” kategorilerinde ödül almaya hak kazandı.
Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği’nin (DPİD) bu yıl Okan Bayülgen’in
sunumuyla düzenlediği Doğrudan Pazarlama Ödülleri (DP Ödülleri), 9 Nisan 2019
Salı günü, Dada Salon Kabarett Şişli'de
gerçekleşen özel bir geceyle sahiplerini
buldu. Markaları ve sektörün önde gelen
isimlerini bir araya getiren törende Kahve Dünyası, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi
Günü projesi ve mobil uygulamasıyla üç
ayrı kategoride ödüle layık görüldü.
Kahve Dünyası’nın ödül aldığı kategoriler,
“Geniş Kapsamlı Satış Noktası ve Sahada
Pazarlama Uygulamaları”, “En İyi Mobil/
Akıllı Cihaz Uygulaması” ve “Sadakat Uygulamaları” olarak sıralandı.

RAKAMLARLA KAHVE DÜNYASI
MOBIL UYGULAMA
Okutulan QR kod sayısı:
1 milyon 219 bin 514
Kazanılan toplam Çekirdek sayısı:
661 bin 567
Kazanılan toplam damga sayısı:
586 bin 587
Hediye edilen kahve sayısı:
53 bin 242
‘Arkadaşına Çekirdek Gönder’ özelliği ile paylaşılan Çekirdek sayısı:
6.619,05

Yedi bölgenin Türk kahvesi haritası çıkarıldı
Türk kahvesi geleneğini korumak ve yurt
dışında da tanıtmak üzere öncü çalışmalar
yürüten Kahve Dünyası, 5 Aralık Dünya Türk
Kahvesi Günü nedeniyle özel bir kampanya gerçekleştirdi. Tüketim alışkanlıklarına
yönelik bir araştırma yaparak yedi bölgenin
Türk kahvesi haritasını ortaya çıkaran Kahve
Dünyası ayrıca, 5 Aralık 2018’de “Tam Takım
Sahadayız” etkinliği düzenledi. Yöneticilerin
ve merkez ofis çalışanlarının mağazalarda
misafirleri ağırladığı gün boyunca Türk kahvesi ücretsiz olarak ikram edildi.
Kahve keyfini dijitale taşıyan uygulama
Kahve Dünyası, 2018 yılında Türkiye’de bir
gıda perakende markası tarafından çıkarılan en kapsamlı mobil uygulamayı hayata
geçirdi. Mağazalarını ziyaret eden günde
100 binden fazla misafirini daha yakından
tanımayı, onları ödüllendirmeyi ve onların
marka sadakatini ve ziyaret sıklıklarını artırmayı hedefleyen markanın uygulaması, kısa
sürede marketlerdeki trend uygulamalar
arasına girdi. Uygulamayı kullananlar Kahve
Dünyası’nın ödül puanı olan Çekirdek ile 53
bin 242 hediye kahve kazandı. Yine uygulamayı kullanan Kahve Dünyası misafirlerinin
mağaza ziyaret sıklıkları yüzde 30’dan fazla
arttı.
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RAMAZAN’IN EĞLENCESİ CAPACITY’DE YAŞANACAK
Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin 11 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında düzenleyeceği Ramazan eğlencelerinde, kültürel
miraslar paylaştıkça güzelleşiyor.
Ramazan eğlencelerinde; orta oyununun vazgeçilmez karakterleri Kavuklu ile Pişekâr ve İbiş’in yanı sıra Karagöz ve Hacivat oyunu, tahta bacak, meddah ve kanto gösterileri, Aşuk ile
Maşuk’un eğlenceli hikâyesiyle Capacity AVM’de şenlik tadında
etkinlikler başlıyor. Kadir Gecesi’nde semazen gösterisi ile geleneksel değerlerin yaşatılacağı, sihirbazlık gösterileri ve müzikal
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etkinlikleriyle de kültürel mirasların yeniden tanıtılacağı özel bir
ay yaşanacak.
Sadece etkinlikleriyle değil atölyeleriyle de muhteşem bir deneyim sunmaya hazırlanan Capacity’de çocuklar; Semazen Boyama Atölyesi, Kaftan Boyama Atölyesi, Karagöz Tasfir Yapımı
Atölyesi ve seramik üzerine Osmanlı Motifleri Boyama Atölyesi
gibi yaratıcı atölyelerde geleneksel mirasları ile bütünleşecek.
Capacity’de Ramazan eğlenceleri, cumartesi ve pazar günleri
saat 13.00-18.00 arasında, fasıl dinletileri ve geleneksel lezzetlerin ikramları ise 17.00-20.30 saatleri arasında sizleri davet ediyor.

Kahvenizin
yanında

Bİ’ KİTAP?

Adres : Altıeylül Mah. Cengiz Topel Cad. No:19 BALIKESİR
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19 MAYIS 1919’UN 100’ÜNCÜ YILINDA KOÇ SPOR FEST BÜYÜK FİNALLERİ SAMSUN’DA!
şuları’nda üniversite genelinde Adım Adım
Oluşumu’nda yer alan sivil toplum kuruluşlarının bağış kampanyalarına destek sağlanması hedefleniyor. Koşulara katılıp istediği
Sivil Toplum Kuruluşu adına bağış toplayarak daha güzel bir dünya için adım atmak
isteyenler https://ipk.adimadim.org/ adresinden kayıt olabilecekler.
Koç Spor Fest’in mobil uygulaması istop,
yıl boyunca tüm üniversite öğrencilerinin buluşma noktası olacak

Koç Holding’in üniversitelileri spor, müzik
ve eğlenceyle buluşturan Türkiye’nin en
geniş katılımlı gençlik ve spor festivali Koç
Spor Fest’in bahar etabı 18 Nisan’da Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde başlıyor.
Tekirdağ’ın ardından Van, Hatay, Burdur,
Antalya ve Muğla’ya olimpiyat havasını taşıyacak olan Koç Spor Fest’in Büyük Finalleri ise bu yıl, Büyük Önder Mustafa Kemal
Atatürk ve Silah Arkadaşları’nın Samsun’a
çıkışının 100’üncü yılı vesilesiyle 13 -14 Mayıs’ta Samsun’da gerçekleşecek. 5 bini aşkın
üniversiteli sporcu, antrenör ve spor insanı
Büyük Finaller kapsamında Samsun’a gelirken, Gençlik Haftası da 13 Mayıs’ta gerçekleşecek “19 Mayıs’ın 100’üncü Yılında Yürüyoruz Yolunda” yürüyüşüyle başlayacak.
Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Koç
Holding iş birliğiyle planlanan ‘Büyük Halk
Yürüyüşü’ne geniş katılım bekleniyor. Yürüyüş, Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma
Vapuru ile Samsun’a ayak bastığı yer olan
Tütün İskelesi’nde sonlanırken, bu alana kurulacak Koç Spor Fest sahnesinde Athena ve
Aslı Gökyokuş konser verecek.
Türkiye’nin en geniş katılımlı gençlik ve spor
festivali Koç Spor Fest, 14’üncü yılında, 62
branşta 26 bin üniversiteli sporcunun yarışacağı müsabakalar ile olimpiyat ruhunu
Türkiye’nin dört bir yanına taşımaya devam ediyor. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun ana sponsoru Koç Holding
tarafından Topluluk şirketlerinin katılımıyla
düzenlenen Koç Spor Fest’in, Erzurum Palandöken’deki Kış Oyunları’nın ardından
bahar etabı 18-19 Nisan’da Tekirdağ Namık
Kemal Üniversitesi’nde başlıyor.
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Bu yıl hayata geçirilen istop isimli mobil uygulama, sporu merkezine alan ve sağlıklı bir
yaşam için farklı konularda pek çok içeriği yıl
boyunca eğlenceli ve bilgilendirici bir yolla
öğrencilerle buluşturacak. Aynı zamanda
Koç Topluluğu şirketleri tarafından sağlanacak fırsatlarla, öğrencilere kültür - sanat ve
spor alanlarından aktiveteleri deneyimleme
fırsatları verilecek.
Ünlü rock grubu Athena’nın sahne alacağı festivalde, Hakan Kabil DJ performansı
ile gençlerle buluşacak. Final ili Samsun’da
Athena’nın yanı sıra Aslı Gökyokuş da yeni
albümünden parçalar seslendirecek.
2019 Koç Spor Fest Bahar Etabı’nda yer alan
yeniliklerle mücadele ve fair play ruhu sahaların dışına taşınacak
Koç Spor Fest’in programına bu yıl eklenen
“Challange Zone” isimli mücadele parkurları
ve “Adım Adım Kampüs Koşuları” ile sahalardaki mücadele ve fair play ruhunun tüm
üniversite geneline yayılması hedefleniyor.
Beceri, dayanıklılık, yetenek, güç ve hız gibi
23 farklı istasyon ve 5 farklı parkurdan oluşan “Challenge Zone” bu yıl festivalde yer
alan tüm üniversite kampüslerinde öğrencilerin katılımına açık olarak düzenlenirken
lisanslı sporcuların yanı sıra tüm üniversite
öğrencilerinin de saha dışında spora teşvik
edilmesi amaçlanıyor.
Üniversiteliler arasında yardımseverlik ve
bağış kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla“Adım Adım Kampüs Koşuları”, bu yıl Koç
Spor Fest’in rotasındaki illerde düzenleniyor
Mart 2008’de, yurtdışında ‘charity run’ olarak bilinen kolektif yardımseverlik koşusunu
Türkiye’de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için
kurulan ilk sivil toplum oluşumu olan“Adım Adım” iş birliğiyle bu yıl Koç Spor Fest
bünyesinde gerçekleştirilecek ‘Adım Adım
Kampüs Koşuları’ ise festivalin diğer yeniliklerinden biri olarak öne çıkıyor.Öğrencilerin
yanı sıra tüm halkın katılımına açık olarak
organize edilecek Adım Adım Kampüs Ko-

Büyük final, Kurtuluş Savaşı’nın 100. Yılında Samsun’da Yapılacak
Tekirdağ’ın ardından Van, Hatay, Burdur,
Antalya ve Muğla’da gerçekleştirilecek Koç
Spor Fest’in bahar etabındaki final müsabakaları, 13-14 Mayıs tarihlerinde Samsun
19 Mayıs Üniversitesi’nde yapılacak. Büyük
finallerde, Jimnastik, Atletizm, Basketbol,
Voleybol, Hentbol, Yüzme, Futbol ve Dağ
Bisikleti branşlarında 5 bini aşkın sporcu
şampiyonluk için mücadele edecek.
Bu yıl, Kurtuluş Savaşı’nın başlangıç tarihinin 100. Yılında, Koç Spor Fest finalleri kapsamında diğer yıllardan farklı olarak tüm
şehrin davetli olduğu büyük bir yürüyüş
ve konser de düzenlenecek. “19 Mayıs’ın
100’üncü Yılında Yürüyoruz Yolunda” isimli
yürüyüşe şehrin tamamından çok geniş bir
katılım bekleniyor.
2019 KOÇ SPOR FEST ROTASI:
18-19 Nisan 2019, Tekirdağ Namık Kemal
Üniversitesi
24-25 Nisan 2019, Van 100. Yıl Üniversitesi
29-30 Nisan 2019, Hatay Mustafa Kemal
Üniversitesi
2-3 Mayıs 2019, Burdur Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi
6-7 Mayıs 2019, Antalya Akdeniz Üniversitesi
9-10 Mayıs 2019, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
13-14 Mayıs 2019, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi
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ŞİRKETİNİZİN NAKİT AKIŞINI DOĞRU YÖNETİYOR MUSUNUZ?
Her işletme için önemli olan nakit akışı yönetimi doğru şekilde yapıldığı takdirde şirketler uzun vadeli, başarılı ve sürdürülebilir
büyüme ile karlılık elde edebiliyor.
Son dönemde dünyanın genelinde olduğu
gibi ülkemizde de şirketlerin ömrü kısalıyor.
Değişen dünyanın gerekliliklerine ayak uyduramayan, nakit akışını doğru yönetemeyen şirketler ekonomik değişimlerden de
olumsuz etkileniyor. İşletmelerde özellikle
kriz ve değişim dönemlerinde nakit akışını
doğru yönetmek önemli bir boyut kazanıyor.
Kamu Özel Ortaklığı (PPP) ve Proje Finansmanı Uzmanı aynı zamanda Dinamo
Danışmanlık Kurucu Ortağı Fatih Kuran:
“Türkiye’deki pek çok şirket nakit akışlarını nasıl yöneteceğini maalesef tam olarak
bilmiyor. İş dünyasında nakit akış yönetiminin önemi hakkında farkındalık yaratmak, ihtiyacın farkına varılmasını sağlamak
ve çözüm önerileri getirmek bağlamında
yapılabilecek çok şey var. Biz Dinamo Danışmanlık olarak şirketlere nakit akış analizi
ve yönetimi ile ilgili danışmanlık veriyoruz.
Çoğu şirketin ileriye yönelik bir nakit akış
planlaması olmadığını görüyoruz. Öncelikle bu çalışma detaylı şekilde yapılıp ihtiyacın ne olduğu anlaşılmalıdır. İhtiyaç
belli olduktan sonra da şirket öncelikle iş
modelini gözden geçirip bu ihtiyacı ortadan kaldırmak veya azaltmak için tedbirler almalıdır. Örneğin alacak vadelerini
kısaltmak, borç vadelerini uzatmak, ham
madde ve mamul stok seviyelerini aşağıya çekmek, varlık satışı ile fon yaratmak,
tedarik yöntemlerini şirket nakit akışını en
az zorlayacak şekilde yapılandırmak en sık
başvurulan çözüm yöntemleridir. Şirket iş
modelini geliştirme çalışması sonrası halen
nakit ihtiyacı devam ediyorsa o zaman bu
ihtiyacın dış kaynak ile sağlanması gerekir.
Yeni finansman ihtiyacının da şirket nakit
akışı üzerinden karşılanabileceğine emin
olmak gerekir. Zora giren çoğu şirkette
gözlemimiz borç stokunun büyüklüğü kadar borç vadelerinin de şirket nakit akışına
uygun olmamasından kaynaklanan sorunlardır. Bu tip durumlarda mevcut borçları
uzun vadeli ve şirketin nakit akışına uygun
vadeye göre yeni bir kredi kullanılması ile
kapatmak uygun bir yöntemdir. “ dedi.

Fatih Kuran
Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı
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“Kazandığın Kadar Öde” Kitabının Yazarı Dr. Aydoğan Süer:

AVM’LER VE PERAKENDEDE, DIKKATLI YÖNETILMESI GEREKEN BIR SÜRECE GIRDIK
Alışveriş merkezi yönetimleri ve kiracılar
arasındaki sorunlar için kalıcı ve uzlaşmacı
çözüm önerileri ile tanınan MNG Yönetim
Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer’in 3. kitabı, Poseidon Yayınları’ndan çıktı. Yeni kitabında, şu anda az sayıda AVM
tarafından denenen ve perakendeciler tarafından en iyi çözüm olarak görülen Ciroya Göre Kiralama formülünü ve kiracıların
tercih edebilecekleri farklı varyasyonlarını
anlatan Dr. Aydoğan Süer, “Kiralama ve yönetim alanında, dünyada ve Türkiye’de koşulların giderek zorlaştığı bir dönemde, tam
da perakendecilerimizin ihtiyaç duyduğu
tarzda sağlam ve kalıcı iş biçimlerini hayata
geçirmemiz gerek” dedi.
“Alışveriş Merkezleri ve Perakendede Sürdürülebilirlik” ve “Alışverişin Geleceği” isimli
kitapların yazarı olan MNG Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Dr. Aydoğan Süer, Poseidon Yayınları’ndan çıkan yeni kitabında
ciroya göre kiralama yönteminin sektöre
nasıl faydalar getirebileceğini anlatıyor.
Bilindiği gibi alışveriş merkezleri yakın tarihe kadar yatırımcıların iştahını kabartan
bir alan olma özelliğini korudu. Son yıllarda ise yeni yatırımlar yerine daha çok AVM
yönetimleri ile kiracılar arasında bitmek
bilmeyen tartışmaları konuşmaya başladık.
Yükselen maliyetler ve durgunlaşan tüketici
talebi nedeniyle perakendede yaşanan sorunlar, TL ile kiralamaya geçişten sonra da
hız kesmedi. Yerel seçimler öncesinde belki
de bugüne dek görülmemiş ölçüde döviz
kurlarına, piyasadaki nakit dengesine, ekonomik reform ihtiyacına ve siyasete odaklanan alışveriş dünyası, artık daha istikrarlı bir
yapı ile ilerlemeyi talep ediyor.
Yerel seçim sonrası AVM’ler ve perakende
alanında görüşlerini sorduğumuz Dr. Aydoğan Süer’e göre, hem uluslar arası arenada
hem de ülke içinde motivasyon bozan gelişmelerin yaşandığı şu günlerde şirketlerin
yönetici kadroları özellikle temkinli hareket
etmeli. Alışveriş merkezlerinde görülebilecek olası düşük oranlı ciro kayıpları, normal şartlarda adım adım yükselebilecekken
çizilen felaket senaryolarına kapılarak her
şeyi olduğundan daha da kötü yorumlamak
mümkün. Bu nedenle, içinden geçmekte
olduğumuz günler, dikkatli davranmayı ve
yönetim becerisi sergilemeyi gerektiriyor.
Ekonomideki Oynak Zemin, Birlikte Hareket Etmeyi Gerektiriyor
Küresel boyutta sıcak gündemin de etkisiyle
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her gün değişen dünyada şirketlerin hedefi,
olabildiğince istikrarlı hareket etmek. Oynak
bir uluslararası gündem içerisinde dengeyi
bulmaya çalışan Türk perakendecisi, sağlam adımlarla ilerlemeyi tercih ederken, Dr.
Aydoğan Süer’in sektörde değişim isteyenlere çözüm önerisi, ciroya göre kiralama
modeli. Alışveriş merkezleri ve perakende
sektöründe 15 yılı aşkın bir deneyime sahip
olan Genel Müdür bu konuda, “Ciroya göre
kiralama, sektörümüzde henüz tam olarak
yaygınlaşmadı. Enflasyonla mücadele tüm
hızıyla devam etse bile enflasyon ve TL’nin
değer kaybı, AVM kiracılarını ve dövizle
kredi borcu ödemek durumunda olan yatırımcıları zorluyor. Bu tablo içerisinde ciroya
göre kiralama, her iki taraf için de rahatlatıcı
bir formül. Sabit bir kira bedeline, üzerinde

uzlaşılan ciro oranının eklenmesiyle oluşturulan kira formülü, iki taraf için de makul bir
çözüm…” diyor.
Alışveriş Turizmi, Sektörün Önündeki En
Büyük Şans
Türkiye, 2019 yılının ilk çeyreğini yerel seçim
heyecanı ile geçirdi. Seçimlerin ve hükümet
tarafından açıklanan Yeni Reform Paketi’nin
ardından, artık ticarete odaklanmak isteyen iş dünyası, enflasyon ve TL’nin değer
kaybı gibi olumsuz unsurlarla başa çıkmak
durumunda. Önümüzdeki aylarda tüketicilerin parasının ve dolayısıyla alım gücünün
azalması nedeniyle iç talepte biraz daha
daralma şaşırtıcı olmaz. Böyle bir ortamda
likidite sorunu ve nakit akışını yönetebil-
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mek her zamankinden daha fazla hassasiyet istiyor. Buna karşılık turizm beklentileri
oldukça umut verici. Kurdaki yükseliş, yabancı ziyaretçiler için ülkemizi hem turizm
hem de alışveriş açısından oldukça cazip bir
konuma getiriyor. Böyle zamanlarda enseyi
karartıp çekimser duran, proaktif davranamayan şirketlerin pazar paylarını rakiplere
kolayca kaptırabildiklerini gayet iyi biliyoruz. Çok daha ağır ekonomik koşullarda
ayakta durmuş, şartlara adaptasyonu çabuk
sağlayan bir iş dünyamız var. O nedenle her
dönemde oluşan fırsatlara karşı cesur yaklaşanlar zor zamanlardan güçlenerek çıkma
şansını yakalayabilir.
23 Nisan ve 19 Mayıs Gibi Milli Bayramlarımız Çok Değerli
Açıldığı günden beri, Erzurum’da sosyal yaşamın nabzını tutan; bayramların birlikte ve
daha renkli kutlanmasında öncülük eden
Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi
olarak 23 Nisan ve 19 Mayıs için yine şehirdeki genç nüfusun beklentilerine hitap eden
renkli etkinlikler hazırladık. Ücretsiz çocuk
atölyelerinin yanı sıra Doğu Anadolu bölgesinde benzeri olmayan eğlence kompleksimiz, sinemamız, spor salonumuz ve kültürel
etkinliklerimiz ile üniversite öğrencileri başta olmak üzere yeni jenerasyonun ihtiyaç
duyduğu zengin seçeneklere ulaşması için
tercih edilen bir adres konumundayız. Bizi

en çok mutlu eden ise 1919 yılının 100. yılına doğru ilerlerken, 23 Nisan ve 19 Mayıs
gibi Türk Ulusu’nu bir arada tutan milli bayramların her kesim tarafından giderek daha
da fazla sahiplenilmesi… Bu nedenle bu tarz
önemli tarihlerde vatandaşlarımıza ev sahipliği yapmak bizim için her zamankinden
de heyecanlı.
Ekonomik Beklentilerin AVM’lere Yansımaları
Türkiye yerel seçimleri geride bıraktı. Dr.
Aydoğan Süer’in 2019 yılının bundan sonraki döneminde, istikrarlı bir çizgide devam
etmeyi planlayan AVM yönetimleri ve perakendecilere önerileri şöyle:
• Perakendeciler ve AVM yönetimleri için
ürünleri dış pazarlara ulaştırabilmek ya da
bu yılın umut vadeden turizm beklentilerinden pay alabilmek önemli. Alışveriş turizmi
daha fazla çabayı hak ediyor. Bu sayede
çevre illerden hatta komşu ülkelerden misafir çekebilmek mümkün…
• AVM’lerde marka karmaları, müşteri profillerine uygun olarak belirlenir. Ziyaretçilerinizin alım gücü ve demografik özellikleri
değişiyorsa bu durumu marka ve ürün karmanıza mutlaka yansıtmalısınız.
• Yerli tüketicinin ihtiyaçlarına yanıt verebil-

mek gerekiyor. Enflasyona bağlı olarak alım
gücü azalan tüketiciler, öncelikle kültür sanat ve eğlence giderlerinden tasarruf etmek
zorunda kalıyorlar. Ancak bireysel bazda
kendini geliştirme ve eğlence ihtiyaçlarının
hiçbir zaman ortadan kalkmayacağı da bir
gerçek… Bu nedenle bu dönemde AVM’ler,
sundukları sosyal ortam ve etkinlik planları
ile ziyaretçilerin kültür ve eğlence beklentilerine de yanıt verebilmeli.
• Tüketici sadakatini artırmak için düzenlenen kampanyalar iyi yönetilmeli. Markalar
arası ortak kampanya ve işbirlikleri işe yarayacaktır.
• Ekonomide durgunluk olduğunda veya
durgunluk riski baş gösterdiğinde, tüketiciye farklı fiyatlarda seçenekler sunabilmek
gerekiyor. Bu noktada ambalaj çok önem
kazanmakta… Küçük paketlemeler ile miktar
indirimleri yapmak, alım gücü düşen tüketicilerin işini kolaylaştıracaktır.
• AVM’lerde verimliliğe dair önlemler de
mutlaka alınmalı. Tüketicinin konforundan
kısmak yerine, enerji verimliliğine odaklanan çözümler daha çok işe yarayacaktır.
Örneğin bir açılıp kapanan kapı ile döner
kapı arasında bile önemli bir enerji verimliliği farkı vardır. Ülke olarak enerjimize sahip
çıkmak anlamında da tasarruflu enerji kullanımına dair çözümler üzerinde düşünülmesi
yerinde olur.
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TEKNOSA YENI NESIL İK YÖNETIMINI ANLATTI

Bülent Gürcan
Teknosa Genel Müdürü

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, "Dijitalleşen İK – Duygular Nerede?" teması
altında gerçekleşen Secretcv HR Summit'te
konuşmacı oldu. Konuşmasında perakendenin insan odaklı bir sektör olduğuna vurgu yapan Gürcan; tüm çalışanların yeni nesil
perakendeciliğin gerektirdiği farklı becerilere, yetkinliklere ve donanıma sahip olması
için İK süreçlerinde de dijital ve fiziksel platformların birbirini destekleyecek, duygusal
bağı güçlendirecek şekilde kullanılması gerektiğine dikkat çekti.
Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa,
Secretcv HR Summit’te yeni nesil perakendecilikte dönüşüme uğrayan insan kaynakları çalışmalarını katılımcılar ile paylaştı. "Dijitalleşen İK – Duygular Nerede?" temasıyla
gerçekleşen zirvede Teknosa Genel Müdürü
Bülent Gürcan; “Müşterilerin ve müşterilere
hizmet sunan binlerce çalışanın ihtiyaçlarını
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bilmek, duygularını anlamak ve onlarla duygusal bağ kurmak yeni nesil perakendeciliğin kalbinde yatıyor. Müşterilerin alışverişe
başladıklarında ilk olarak duygusal bağ kurdukları ve iyi deneyim yaşadıkları markayı
tercih etme oranları katbekat fazla. Teknosa
olarak, bunu müşterilerimizin ve tüm paydaşlarımızın katılımlarını sağlayarak, fikirlerine değer verip kendimizi bu çerçevede
sürekli geliştirerek sağlamaya çalışıyoruz.
Mağazalarımızın “Duygusal Perspektif” ile
yönetilmesini önceliklerimizden biri yapıyoruz. Müşteri memnuniyetini farklı kanallarda
ve farklı boyutlarda sürekli takip ediyoruz”
dedi.
İK yönetiminde hibrit yaklaşım
Konuşmasında teknoloji perakendeciliğinde
çoklu kanalda, kesintisiz deneyim için çalışanlarının sürekli ve farklı yönlerinin gelişi-

mine odaklandıklarını dile getiren Gürcan,
“Sektörde ilk ve tek çalışan akademisi olan
Teknosa Akademi’yi yeni nesil perakendeciliğin gerekliliklerine uygun olarak dijital
ve fiziksel platformların birbirini destekleyeceği ve duygusal bağı güçlendireceği şekilde yeniden tasarladık. Teknosa Akademi
altında şu anda çalışanlarımızın da katılımıyla şekillenen 5 temel e-gelişim ve paylaşım kaynağımız var. "Eğitim Platformu",
"TeknoTube" – sosyal video platformumuz,
"TeknoBlog" – sosyal yayınımız, "e-Oryantasyon" ve “TeknoSözlük” – şirket sözlüğümüz. Ayrıca, çalışanların mesleki, bireysel ve
yönetsel yetkinliklerini geliştirmek amacıyla
“İç Eğitmen” eğitim ve gelişim programını
hayata geçirdik. İç eğitmenlerimiz, şirket
içinde belirledikleri ihtiyaçlar doğrultusunda eğitimlerini tasarlıyorlar. Eğitimlerimizde
dijital ve fiziksel kanalları birbirini besleyecek şekilde kullanıyoruz” dedi.
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EĞLENCENİN
BAŞKENTİ
İSFANBUL, TURİZM
DÜNYASININ
ÖNEMLİ
TEMSİLCİLERİNİ
BİR ARAYA GETİRDİ
Türkiye’nin ilk tema parkı, alışveriş kompleksi, eğlence ve yaşam merkezi olan İsfanbul, turizm sektörünün en önemli temsilcilerini ağırladı.
30’u aşkın eğlence ünitesiyle 7’den 70’e her
yaşa uygun sınırsız eğlence sunan İsfanbul
Tema Park, yerli ziyaretçiler kadar yabancı
turistlerin de gözdesi. Türkiye'nin en büyük
tema parkı İsfanbul, 2019 yılında 2 milyon
giriş hedefliyor.
Turizm dünyasının önemli temsilcileri İsfanbulHome&SuitesHotel'de, İsfanbul Tema
Park Yönetici Direktörü Tankut Tonger ev
sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir
araya geldi. Yaklaşık 300 acente temsilcisi ve rehberin bir araya geldiği toplantıda
İsfanbul Tema Park'ın önümüzdeki dönem
turizm hedefleri ele alındı.
Toplantıda konuşan Tankut Tonger, "İsfanbul Tema Park farklı konsepti ile yabancıturistler açısından büyük ilgi gören bir yaşam,
alışveriş ve eğlence merkezi. Tema Park’a
eklenecek yeni ünitelerin açılmasıyla birlikte
İsfanbul, turizm gelirlerindeki iddiasını daha
da güçlendirerek ülke ekonomisine katkı
sağlayacak" dedi.
İsfanbul Tema Park Grup Satış Müdürü Barış Geridönmez de yaptığı konuşmada, İsfanbul Tema Park hakkında bilgi verdikten
sonra turizmciler için geliştirilen çalışma
modelini anlattı.
Tema Parkı ziyaret edenlerinin sayısının 2
milyona ulaşmasını hedeflediklerini belirten
Geridönmez, bu sayının içinde yabancı ziyaretçi oranını da artırmak için çalıştıklarını
söyledi.

Tankut Tonger
İsfanbul Tema Park Yönetici Direktörü

Acente temsilcileri ve rehberlerin büyük
ilgi gösterdiği toplantıda turizmciler, yeni
sezonda İsfanbul'a ilginin daha da yüksek
olmasını beklediklerini ifade ettiler.
Birbirinden özel eğlence üniteleriyle donatılmış 120 bin metrekarelik alana kurulu ve
18 bin kişilik kapasiteye sahip İsfanbul Tema
Park’ta 7’den 70’e tüm ziyaretçiler sınırsız
eğlencenin keyfini yaşıyor.
3 saniyede 110 km hıza ulaşan dünyanın

en iyi 4’üncü roller coaster’ıNefeskesen, 50
metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan
“Adalet Kulesi”, efsanevi King Kong ve 20
milyon dolarlık yatırımla 4 bin metrekarelik
bir alana kurulan, İstanbul’u fethini insansı
robotlarla anlatan “Fatih’in Rüyası”, İsfanbul
Tema Park’ın en sevilen üniteleri arasında
yer alırken, dünyanın bir numaralı oyun
serisi AngryBirds’ün ve dünyaca ünlü Buz
Devri filminin sevilen kahramanlarının 4D
sinema ve simülasyon üniteleri misafirleri
eğlenceli bir yolculuğa çıkıyor.
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SMG’DEN HEM RAMAZAN’IN HEM DE ANNELERİN RUHUNA UYGUN YASAL MÜZİKLER
2019 Mayıs ayı hem Ramazan’ın huzurunu hem de Anneler Günü’nün neşesini bir
arada barındırıyor. Kurumlara yılın her dönemine uygun müzik listeleri, anonslar ve
jingle’lar hazırlayan SMG, bu sene de marka
ihtiyaçlarına uygun listelerini hazırladı.
Playlist’lerin SMG’nin deneyimli ekibi tarafından o yılın trendleri doğrultusunda oluşturulduğunu anlatan 30 ülkede, başta perakende olmak üzere 10 binden fazla noktaya
kapalı devre yasal müzik ve anons hizmeti
sunan SMG’nin Yönetim Kurulu Başkanı Gül
Gürer Alimgil, mayıs ayının iki temasının da
iddialı olduğunu belirtiyor.
Alimgil; “Bu sene Anneler Günü listelerinde
kadın şarkıcılar da dikkat çekiyor. Anneler
Günü ile ilgili dönemde müşterilerin alışveriş ve kapalı mekanlarda geçirdiği keyfi
artırmak için özel çalışmalar yaptık. SMG
Müzik Departmanı, baharın da etkisiyle easy
listening olarak adlandırılan soft şarkılara
ağırlık verdi. Yoğunluğun arttığı saatlerde
pop müzikler ön plana çıkarken, akşamüstünden itibaren Latin, Bossa Nova ve Nu
Disco tarzında listeler öne çıkıyor” dedi.
Bu listelerin tüketicilerin hoş vakit geçirmesinin yanı sıra kurumlara da satış anlamında
önemli faydalar sunduğunu belirten Alimgil, “Anneler Günü hediyesi için bir alışveriş
merkezine gidildiğinde, farklı kampanyalar
sunan markalar arasından seçim yapmak
zorlaşıyor. İşte bu noktada SMG’nin anonsları devreye giriyor. Markaların kampanya ve etkinliklerini doğrudan iletebileceği
anonslar, SMG’nin profesyonel seslendirme sanatçılarından oluşan ekibi tarafından
hazırlanıyor. Markaların hazır gönderdiği
anonslar da, yayına eklenebiliyor” dedi.
“Ramazan müziklerinin tamamı SMG
stüdyolarında kayıt edildi.”
Ramazan ayı içinse Ramazan’ın getirdiği huzur, dinginlik ve paylaşma hislerine
odaklandıklarını ve listeleri bu ruh üzerine
şekillendirdiklerini belirten Alimgil, “Ramazana özel hazırladığımız müziklerin tamamı,
bünyemizdeki müzisyenler tarafından üretilen, lisansı SMG’ye ait eserlerdir. Yurt dışı
kataloglarına baktığımızda daha oryantal
ezgiler kullanıldığını, Türk ezgilerine yer verilmediğini gördük. Bu nedenle tıpkı diğer
müzik türlerinde olduğu gibi Ramazan için
de özel müzikler yaptık. Tamamı SMG stüdyolarında kaydedildi. Bu müziklerde çoğu
Türk Müziği altyapısında olan def, ud, kanun, tonbak, bendir, perküsyon, darbuka ve
kemençe gibi enstrümanlar kullanıldı” dedi.
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Özellikle AVM’ler için kapsamlı çalışmalar
yaptıklarının altını çizen Alimgil, “Bu sene
beraber çalıştığımız AVM’lerde Ramazan’ın
huzuru sonuna kadar hissedilecek. Listelerimiz genellikle iftardan yarım saat önce
çalınmaya başlayacak şekilde programlandı. İftar saatinde müzik yayını durdurulacak
ardından yemek süresince keyifli müzikler
ziyaretçilere eşlik etmeye devam edecek.
Tabii Ramazan süresince verdiğimiz anons
hizmetleriyle de hem AVM’ler hem de firmalar etkinliklerini ve kampanyalarını ziyaretçilere aktarabilecek” dedi.
“Her şube için telif ödemesi yapılmalı”
Telif Kanunu’nun kurumlara detaylı açıklanmaması ve önemsenmemesi nedeniyle uygulamada cezai işlemle karşı karşıya kalan
çok marka olduğunu dile getiren Alimgil,
özellikle şube sayısı fazla olan yapılanmaların düştüğü hatalara dikkat çekiyor. Alimgil,
“Telif anlaşması yapılmadan müzik yayını
yapmanın maddi cezaları vardır. Söz konusu
kurum, o parçayı kullanacağı her nokta için
ayrı ödeme yapmalıdır. Örneğin; bir şirketin
100 şubesi varsa bu 100 şube için de telif
ödemesi yapması gerekir. Kurumların eksik
bilgi nedeniyle bu konuda yanıldığını görüyoruz” dedi.
Kamuya açık noktalarda telifli müzik yayını konusunda yanlış ve eksik bilgiye sahip
çok işletme olduğunu dile getiren Alimgil,

“Şarkılardaki eser hak sahiplerine teliflerin
ödenmesi ve işletmede yasal platform üzerinden müzik yayını yapılması çok önemli. Sektörde, telif ödemeden mağazalarda
popüler müziklerin yayınlanabileceği, özel
anlaşmalarla bunun mümkün olabileceğine yönelik yanlış bilgiler dolaşıyor. Telif
ödemeden yasal yayın yapmak mümkün
değildir. Bu şekilde yanlış beyanlar sektöre
ciddi zararlar verebilir. Kurumları cezalarla
karşı karşıya bırakabilir. Bu cezai durum;
sektör, lokasyon, mağazanın metrekaresine göre farklılıklar gösterebilir. İşletmenin
açıldığı günden bu yana yasal yayın yapmadığı varsayılarak kuruluş tarihten itibaren hesaplanarak çok büyük rakamlara
ulaşabilir” dedi.
Alimgil: “Kurumların popüler müzik çalmaya ihtiyacı yoksa SMG olarak farklı yasal
çözümler öneriyoruz. Doğrudan lisanslama
yöntemiyle telifleri direk olarak eser hak
sahiplerine ödeyip yasal olarak yayın hizmeti veriyoruz. Dünyadaki birçok katalog
firmasıyla bağlantılarımız ve yetkili sözleşmelerimiz var. Ayrıca, SMG olarak uzun yıllardır kendi bünyemizdeki stüdyolarımızda
ürettiğimiz ve tüm hakları bize ait olan
eserlerimiz var. Snapmuse adını verdiğimiz
kataloğumuzdaki eserleri hizmet verdiğimiz firmalarda kullanmaya başladık. Yurtdışı kataloglarımız ve kendi eserlerimizle
firmaları başka hiçbir kuruma telif ödemeden yasal duruma getirmiş oluyoruz”.

Haberler / MALl&MOTTO

ESET’TEN ÇOCUKLARI SIBER TEHDITLERDEN KORUMAYA YÖNELIK 7 ÖNERI:

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
2019’un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’nı kutlayan çocuklarımız
artık dijital bir çağın çocukları olarak öne
çıkıyor. Günümüzde dışarı çıkmak yerine
günde birkaç saatlerini internette, sosyal
ağların sanal gerçekliğinde harcıyorlar.
Peki, çocukların teknolojiden faydalanmasını sağlarken, aynı zamanda güvende
kalmalarına nasıl yardımcı olabiliriz? Bilgi
güvenliği kuruluşu ESET’ten İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen, koruma sağlayacak 7 öneri sıraladı.
Çocuklarınızla konuşun.
Diyalog, özellikle konu internet, sosyal
ağlar veya siber zorbalık olduğunda, çocuklarınızı online ortamda güvende tutmanın en önemli unsurlarından biridir.
Çocuklarınızın kararınıza ve tavsiyelerinize uymasını istiyorsanız, ortamı sorulara
ve tartışmaya açık tutmak çok önemlidir.

web sitesine ve uygulamaya erişimi engelleyebiliyor. Siber zorbalığın oluşabileceği
kanalları da bu şekilde daraltmak mümkün.
ESET, hem Windows bilgisayarlar hem de
Android telefon ve tabletler için ESET Parental Control uygulamaları sunuyor.

Güncel kalın.
Yüklediğiniz uygulamaları ve işletim sisteminizi güncel tutun. Sistem yamalarını
mutlaka yapın. Güncel olmayan yazılımlar,
sisteminizi bir süre sonra açık hedef haline
getirebilir.

Web kamerasına dikkat edin.
Suçlular tarafından kolaylıkla kullanılabilen
web kamerasını kontrol edin. Çocuklarınıza sadece tanıdıkları arkadaşları ya da aile
fertleri ile kamera kullanmalarına izin verin.
Sizin bilginiz olmadan ya da bilgisayarınız
istismara uğradığında web kameranıza erişebilen kötü amaçlı yazılımlar vardır. ESET
gibi güvenlik yazılımı üreticileri, ‘Web Kamerası Koruması’ modülleriyle bu tür kötü
amaçlı erişimleri engelliyorlar.

Güvenlik yazılımı kullanın.
Dijital dünyadaki zararlı yazılım sayısı o
kadar yüksek ki, güçlü bir savunma mekanizması olmadan mücadele edemezsiniz.
Hem kendinizi hem çocuklarınızı hem de
cihazlarınızı korumak için mutlaka güncel
ve proaktif bir antivirüs veya internet güvenliği yazılımı kullanın. ESET NOD32 veya
ESET Internet Security, internetten gelebilecek bilinen ve bilinmeyen tehlikelerden
sizi ve ailenizi uzak tutar.

Bilgilendirin.
İnternet gizliliği ile ilgili çocuklarınızı bilgilendirin. Kişisel bilgileri yabancılarla ve
sosyal medyada paylaşmamaları gerektiğini anlatın. İnternette paylaştığınız bilgiler kolayca silinmez. Bir fotoğraf sildiğinizde ya da sosyal medya hesaplarınızı
komple kapattığınızda bile bu verilerin
sonsuza kadar silindiğini düşünmeyin.
Fotoğraflarınız ve bilgileriniz başka birinin bilgisayarına kayıt edilmiş olabilir.
Çocuklar ve ebeveynler hangi fotoğrafları
ve bilgileri paylaşacağını iyice düşünmelidirler.
Dahil olun.
Çocuklarınızın internet aktivitelerini gözlemleyin ve onlarla online olarak vakit
geçirin. Bu şekilde onların en sevdiği web
adreslerini görebilme imkanını elde edin.
Çocuklarınıza, yaşlarına uygun sosyal ağları kullanmalarını tavsiye edin. Sosyal
ağlar üzerinde siz de arkadaşı olun, bu
ağlardaki arkadaşları hakkında fikriniz
olsun.
Küresel bilgi güvenliği kuruluşu ESET’in
ebeveynlere yönelik blog sayfası www.
cocuklarguvende.net , merak ettiğiniz
bazı konularda size yol gösterebilir.
Kontrol edin.
Ebeveyn kontrolü (parental control) yazılımları kullanın. Bu tür yazılımlarla aileler, çocuğun yaşına göre belirlenebilen
koruma filtreleri kullanabiliyor. Aileler bu
filtrelerle pek çok değişik kategorideki
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ANNELER GÜNÜ’NDE UNUTULMAYACAK HIKAYELER İÇIN

Zoemini S
Anneler Günü yaklaşırken hediye arayışı hız kazanıyor. Teknolojiden vazgeçemeyen annelere
özel hediye önerisi Canon’dan geliyor. Görüntüleme teknolojileri lideri Canon, yakın zamanda kullanıcıların beğenisine sunduğu yeni Zoemini S ile fotoğraf tutkunu anneler için fotoğraf
çekme ve anında baskılarını alma özelliklerini
tek bir üründe sunuyor. Zoemini S, şık tasarımı,
cebe sığabilen kompakt yapısı ve kolay kullanımı ile annelerin hikayelerine ilham veriyor.
Görüntüleme teknolojileri lideri Canon; yeni
ürünü Zoemini S ile annelerin fotoğraf çekme
deneyimini eğlenceye dönüştürüyor. Her anını
fotoğraflamayı seven annelerin yaratıcılıklarını
destekleyecek Zoemini S, 8 megapikselli kamerası, tasarımında öne yerleştirilen aynası ve selfie’lere özel ışık halkası sayesinde kullanıcılarına
kusursuz kareler sunuyor.

Unutulmaz anları hikayeye dönüştüren
Zoemini S; ele, cebe, sırt çantasına sığan
ve her yere kolayca taşınan kompakt tasarımıyla dikkat çekiyor. Zoemini S, fotoğraf
tutkunu annelerin tatildeki maceralarından Instagram’a yakışan, lezzetli sofralara
kadar farklı konseptlerdeki fotoğraflarını
çekme, anında yazdırma ve paylaşma gibi
tüm ihtiyaçlarını tek seferde karşılıyor.
Canon Zoemini S, bu Anneler Günü’nde
hikayeleri ölümsüzleştirecek
Canon Zoemini S, ücretsiz indirilebilen Canon Mini Print Uygulaması (iOS/Android)
tarafından da destekleniyor. Bu uygulama
sayesinde fotoğraf sever anneler, Bluetooth® aracılığıyla akıllı cihazlarından doğrudan bağlanarak diledikleri fotoğrafı yazdırabiliyor ve çeşitli yaratıcı filtre, çerçeve
seçenekleriyle de fotoğraflarını düzenleyerek birbirinden eğlenceli kareler elde
edebiliyor. Aynı zamanda uygulamanın
uzaktan çekim ve otomatik zamanlayıcısını da kullanarak kalabalık selfieleri kolaylıkla çekilebiliyorlar.
Pembe, siyah ve beyaz olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip Zoemini S, şık tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor.
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AKYAKA PARK AVM’DE STOKLAR TÜKENDI
Ümraniye’nin yükselen finans merkezinde
yer alan Akyaka Park AVM, 3.Yaşını kutlamaya hazırlanırken, ziyaretçilerine hesaplı
alışveriş keyfini Garaj Günleri ile sundu.
20 Nisan’da Best FM ödülü radyo programcısı Yasemin Şefik ve Show TV magazin
müdürü Ömür Sabuncuoğlu’nun söyleşisi
ile başlayan birbirinden değerli markaların
katılımıyla açılan Garaj Günleri’nin sürpriz
konuğu sempatik ve güzel oyuncu Jessica
May ile heyecanlı anlara sahne oldu.
Hesaplı alışverişin tadını çıkartan ziyaretçiler Jessica May’a büyük ilgi gösterdi. May,
hayranlarını kırmayarak bol bol fotoğraf
çektirdi.
Düzenlediği etkinlikler, ile bölgenin çekim
merkezi olan Akyaka Park fırsatları ve eğlenceli etkinlikleri ile adından daha çok söz
ettirecek.
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W COLLECTION KADIN
KOLEKSİYONUYLA
AKMERKEZ’DE YENİ
MAĞAZASINI AÇTI
Yenilikçi detaylarıyla stil, derinlik ve zenginlik taşıyan
W Collection’ın yeni mağazası Akmerkez’de kapılarını
açtı. W Collection’ın kadın koleksiyonuna ev sahipliği
yapan mağaza, iş dünyasından günlük hayatın dinamizmini yansıtan geniş bir çerçevede stil sahibi kadınlara farklı pencereler aralıyor.
Bir Vakko kuruluşu olan, genç profesyonellerin adresi W Colleciton şimdi kadın koleksiyonuyla hem iş
dünyası hem de günlük hayattaki giyim trendlerini
belirliyor.
W Collection tüm Türkiye’deki 28. mağazasını Akmerkez’de açtı. Daha önce Akmerkez’de erkek koleksiyonuyla yer alan W Collection mağazasının yanı sıra
yeni açılan mağaza, markanın Akmerkez’deki ikinci
lokasyonu oldu. 106 metrekare büyüklüğe sahip olan
ve W Collection kadın koleksiyonunun sunulduğu
İstanbul’daki iki lokasyondan biri olan mağaza, Akmerkez giriş katında konumlanıyor. Erkek modasını
teknolojik kumaşlar, yenilikçi detaylar ve çarpıcı renklerle yeniden yorumlayarak dönemin moda anlayışını
fonksiyonel kreasyonlarla birleştiren W Collection kadın koleksiyonlarıyla marka kimliğini zenginleştiriyor.
Mağazada ürün grupları arasında; elbise, etek, ceket,
pantolon, jean, tişört, pardösü gibi giyim gruplarının
yanı sıra ayakkabı, şal, kemer gibi aksesuarlar da bulunuyor.
W Collection kadın koleksiyonu, eğlenmeyi seven, erkek gardırobundan ilham alan, dünya vatandaşı genç
kadınlara ithaf ediliyor. İş stiline sade, düzgün ve titiz
kesimlerle yeni bir yorum katan koleksiyon romantik
bir çekiciliğe sahip ve eğlenceli renklerle çeşitlendiriliyor. Günün ışıltılı renk tonlarını yakalayan W Collection tarzı günün her saatine mükemmel bir uyum
sağlıyor.
Koleksiyonun ayırt edici parçalarından birini pratik
ama kusursuz zarafet isteyen kadınlar için her zaman tercih edilen bir alternatif olan beyaz gömlekler
oluşturuyor ve koleksiyonun her görünümünü mükemmel şekilde tamamlıyor. Sıra dışı kesimleriyle W
Collection tarzında; yumuşak renklerin parlak pembeyle örtüşmesine, mercan kırmızısının ve koyu mavi
tonlarının ayçiçeği sarısıyla karışmasına, beyaz, siyah
ve tropikal renklerin çizgilerle buluşmasına şahit oluyoruz.
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KADIKÖY’ÜN İLK ATIK GETIRME MERKEZI TEPE NAUTILUS’TA
Tepe Nautilus, Sıfır Atık Projesi kapsamında
Kadıköy’de Atık Getirme Merkezi’ni kuran
ilk alışveriş merkezi oldu. Tepe Nautilus,
Mart 2019’dan bu yana 200 kg atığı geri
dönüşüme kazandırdı.
Tepe Nautilus, bünyesinde kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi çalışmaları kapsamında
alışveriş merkezinde su tüketiminden enerji
tüketimine kadar pek çok konuda çevreci yönetim politikası uyguluyor. Enerji verimliliği, LED ışık kullanımı ve çevre dostu
ekipmanların kullanımına dikkat eden Tepe
Nautilus, gelecek nesillere temiz ve yaşanılabilir bir çevre bırakmak için çalışmalarına
devam ediyor. Tepe Nautilus Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır
Atık Projesi’ne Atık Getirme Merkezi ile destek veriyor.
Kadıköy’de Atık Getirme Merkezi projesini
hayata geçiren tek alışveriş merkezi olma
özelliğine sahip olan Tepe Nautilus, Mart
2019’dan bu yana 200 kg atığın geri dönüşmesini sağladı. Otopark alanına yerleştirilen
Atık Getirme Merkezi 7 farklı kategoride
atık topluyor. Elektrik – Elektronik, Kâğıt-

Karton, Plastik – Metal, Cam, Tekstil, Pil ve
Bitkisel Atık toplama alanından oluşan konteynıra sadece Tepe Nautilus ziyaretçileri
değil Kadıköy’de yaşayan vatandaşlar da
atıklarını getirerek projeye destek verebili-

yor. Toplanan atıklar ise Kadıköy Belediyesi
tarafından tasnif edilerek geri dönüşüme
kazandırılıyor. İstanbul’un çevre dostu alışveriş merkezi olarak öne çıkan Tepe Nautilus, atıkları geleceğe dönüştürüyor.
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İDDİALI KONUŞAN KADINLAR, ERKEKLERE GÖRE DAHA ÇOK CEZALANDIRILIYOR
Perakende ve tüketici malları sektörlerinde
çalışan kadın liderleri destekleyen, üst düzey kadın yöneticilerin sayılarını artırmayı
ve gelişimlerine katkıda bulunmayı misyon
edinen LEAD Network; 4 Nisan 2019’da
gerçekleştirdiği, aylık toplantısında, Success Programme’ın kurucu ortaklarından
olan ve aynı zamanda Amerika’nın Top 20
eğitim şirketlerinden biri olan ve Fortune
500 şirketlerinin 350'sinin liderlik gelişimi
çözümleri için iş birliği yaptığı VitalSmarts
firmasının Türkiye temsilcisi ve iş stratejisti
Bahar ŞEN’i ağırladı.
Bahar Şen, aynı konuyu anlatan bir kadın ile
erkeğin karşı tarafta yarattığı algının birbirinden çok farklı olduğunu, düşüncelerimizi
ifade ederken kullandığımız dili nasıl kullanırsak farkında olmadan gösterilen bu sosyal tepkiyi en aza indirebileceğimizin yollarını anlattı.
Şen, ‘İnsanlarda davranış değişikliğini nasıl yaratabiliriz?’ sorusu ile yola çıktıklarını
belirterek, ‘Liderlerin yeni araçlar ile zihin
yapılarını donatarak değişmekte olan dünyaya uyum sağlamaları için destek oluyoruz’
dedi.
Dünyada büyük bir dönüşümün olduğunu,
bazı şirketlerin hızla yükselirken, bazılarının
da birdenbire yok olduğunu anlatan Şen
sözlerini şöyle sürdürdü;
‘Amerika’da 11 binden fazla kişi ile yapılan
araştırmada şirketlerin daha iyiye gitmesi
için liderlerin nasıl davranışlar sergilemesi
gerektiği ile ilgili çok ilgi çekici sonuçlar ortaya çıktı. Araştırma sonuçlarına göre kadın-
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ların fark edilmeden yapılan duygusal eşitsizliğin mağduru oldukları, iddialı, tutkulu
konuşan kadınların erkeklere göre daha çok
cezalandırıldığının altı çizildi.’

Şen, yapılan araştırmada konuşmaya başlamadan önce ‘ön ifade’ kullanılırsa anlatılmak istenenin daha önyargısız bir şekilde
anlatılacağının ortaya konulduğunu söyledi.

‘Kadınların haksız yere yargılandığını ve
bunun önüne nasıl geçilebileceğini ortaya
koyan araştırmayı LEAD Network üyelerine
anlatan Şen, kısaca şunlara değindi;

Şen, bu ifadeleri şu şekilde sıraladı; Davranış ifadesi; bu ifade ile karşımızdaki kişide
bir beklenti oluşturuyoruz. Mevcut durumu
ifade ediyoruz ve biraz sonra duyacaklarının
sürpriz olmamasını sağlayarak ‘çünkü ben
böyle düşünüyorum’ anlamını yaratıyoruz.
Böylelikle gözlemciyi tahmin etmekten kurtarıyor ve karşı tarafın sizi kendi değerlendirmesiyle yargılamasına engel olmuş oluyoruz.

‘Açık konuşmak tehlikeli bir şey. Hepimiz
zaman zaman konuştuklarımızdan sonra
tepki almak ile yüz yüze gelmişizdir. Çünkü
açık konuştuktan bir süre sonra insanların
size bakışları değişiyor ve kariyerinizi etkiliyor. Bu süreci yaşadıktan sonra, ya sessizliğe bürünüyor, ya da şiddete başvuruyoruz.
İşte bu anlara kritik anlar diyoruz. Sessizliğin
formları küsmek, susmak, kinayeli konuşmakken, şiddetinki ise dalga geçmek, taciz
edici konuşmak oluyor.’
Biri kadın diğeri erkek olmak üzere iki yönetici üzerinde yapılan araştırma sonucuna
göre ikisinin de aynı karakter yapısına sahip
olmasına karşın erkek olana kadın olandan
daha fazla saygı duyulduğunun ortaya çıktığının altını çizen Şen, ‘Kadınlar için zorlayıcı
konuşmanın cezası daha fazla’ dedi.
Araştırma sonuçlarını 2 yönü ile değerlendirdiklerini ilkinin önyargıyı fark etmek,
ikincisinin ise bunun önüne geçmek olduğunu söyleyen Şen, ‘Kritik anlarda söylediğimiz sözler birdenbire hayatımızı olumlu
ve olumsuz yönde etkileyebiliyor. O yüzden
kritik anların farkında olalım. Bilinçsiz önyargı özellikle kadına çok zarar veriyor’ açıklamasını yaptı.

Değer ifadesi; bu ifade ile vermek istediğiniz mesajı bir içsel değerinizle eleştirerek
söylüyorsunuz. ‘Ben dürüst olmanın önemine inanıyorum o yüzden söyleyeceklerimi
dolandırmadan açıkça paylaşmak istiyorum’
dediğinizde siz bu konuşmanın hangi içsel
değerden kaynaklandığını anlatmış oluyorsunuz. Şanslıysanız ve karşı tarafın değerleriyle örtüştüyseniz o zaman aranızda bir
bağ kuruyorsunuz.
Aşılama ifadesi; bu ifade bilinçaltına bir mesaj iletmek ile alakalı. Mesela, ‘bu tip konuşmaların kadınlar tarafından riskli olduğunu
ve yanlış anlaşıldığını biliyorum ama yine
de doğrudan konuya gireceğim’ şeklinde
konuştuğunuzda karşımızdaki kişinin bilinçaltına senin önyargın olabilir ve ben buna
rağmen konuşacağım mesajını vermiş oluyoruz. Bu ön ifade de karşı taraf birdenbire
irkiliyor ve ‘ben önyargılı mıyım?’ diye düşünüyor ve sizi dinlerken daha adil olmaya
çalışıyor.
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SOSYAL MEDYANIN ALTIN ÖDÜLÜ KIĞILI’NIN OLDU!

Türkiye en kapsamlı sosyal medya ödülleri Social Media Awards
Turkey 2019 sahiplerini buldu. 22 kategoride en başarılı projelerin değerlendirildiği platformda Türkiye’nin erkek giyim markası
Kiğılı, ‘10 Kasım’ temasıyla büyük ses getiren viral reklam filmi ile
bir altın bir de bronz olmak üzere 2 ödülün sahibi oldu.
BoomSonar ve Marketing Türkiye iş birliğiyle bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Social Media Awards Turkey, Raffles Otel’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Tüm marka ve ajansların sosyal medya performanslarının objektif
verilerle ölçüldüğü, en başarılı marka ve projelerin, 22 kategoride yarıştığı yarışmada Kiğılı, YouthWorks imzalı ‘10 Kasım’ temalı
reklam filmi ile ‘Online Reklam’ kategorisinde 2 ödüle layık görüldü.
Sosyal medyaya damgasını vuran marka, ajans, proje ve kişilerin
ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey 2019’da yarışan tüm
projelerin özgünlük, yaratıcılık, yenilikçilik, kullanıcı etkileşimleri,
yatırım dönüşü gibi çok sayıda kriterde değerlendirildiği platformda Türkiye’nin erkek giyim markası Kiğılı, yılın en iyi online
reklam filmi ile 1 altın 1 bronz ödülün sahibi oldu.
Törende ödülü Kiğılı Pazarlama Direktörü Gül Sağır Aydın aldı.

“TOPLUMA DOKUNAN ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ”
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kiğılı Pazarlama Direktörü Gül Sağır Aydın, “Kiğılı olarak özellikle perakendede yaşanan dijital eksenli
dönüşümün ve bu kanalın dinamiklerine göre hızlı hareket etmenin
ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Sosyal medya bunun en
önemli ayaklarından biri; tüm değişim projelerimizi ve inandığımız işleri hedef kitlemiz ile doğrudan buluşturmamıza olanak sağlamasının
yanı sıra X ve Y jenerasyonuna ulaşmak için en doğru platform. 10
Kasım’ temalı reklam çalışmamız bunun en güzel örneği oldu. Sosyal
medyadaki etkileşim ve müşterilerimizden aldığımız olumlu tepkilerin
yanı sıra bugün burada layık görüldüğümüz bu anlamlı ödül söz konusu çalışmaların ne kadar derin bir iz bıraktığının ve doğru işlere imza
attığımızın göstergesi. Bundan sonra da topluma doğrudan dokunan;
onları anladığımızı, onların değerlerini sahiplendiğimizi gösteren özgün çalışmalarla sesimizi duyurmaya devam etmeyi hedefliyoruz.”
YILIN EN İYİ VİRALİ
'Bazı insanlar vardır ki önünde düğme iliklenir!' sloganıyla 10 Kasım’da
anlamlı bir reklama imza atan Kiğılı, 12 saniyelik reklam filmi ile #AynıGünAynıDakika etiketiyle 10 Kasım Günü sosyal medyada binlerce
insanın beğenisini kazanmıştı. 2 saatte 5 milyon izlenme oranına ulaşan film, birçok platformda son zamanların en iyi 10 Kasım reklamlarından biri olarak nitelendirildi.
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Hulusi Belgü
AYD Başkanı

Mart ayı endeks sonuçlarına baktığımızda bir süredir
yaşanan duraklamanın az da olsa iyileşme gösterdiğini görüyoruz. Ciro endeksi 2019 Mart döneminde
bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde
22,2 artış gösterdi. Her ne kadar endeks enflasyonun üzerinde olsa da Türkiye gündeminin acil olarak ekonomi odaklı olması gerekiyor. Geçmişte bu
odağımızı kaybettiğimizde neler yaşandığını tüm
sektörler anımsayacaktır. Çalışmalı, üretmeli ve ülkemizin geleceği adına hep birlikte ekonomimizi
odak noktamız haline getirmeliyiz. Yaşanan belirsizlik ortamı ekonomiye zarar vermekle birlikte vatandaşımızı da negatif yönde etkiliyor. Bunun somut
örneğini ziyaret sayılarında görüyoruz. Ziyaret sayısı
endeksinde birinci çeyrek bazında incelediğimizde
geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9’luk
düşüş yaşanmıştır. Belirsizliklerin ortadan kalkması
ile tüketicinin alışveriş merkezleri ziyaretlerinin artacağı bir dönemi tüm sektör adına istiyoruz
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AVM Perakende Ciro Endeksi, Mart ayında %22,2 artış gösterdi
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin Mart ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi
2019 Mart döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde %22,2 artış kaydederek 281 puana ulaştı. Mart 2019 için açıklanan yıllık enflasyon oranının %19,7 olduğu
düşünüldüğünde ciro endeksindeki artışın enflasyon oranının üzerinde olduğu görülüyor.
AVM Perakende Ciro Endeksi verileri birinci çeyrek bazında da geçtiğimiz yılın birinci çeyreği ile karşılaştırıldığında
%15,3 artış gösterdi. AVM’lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Mart 2019’da İstanbul’da 1317 TL, Anadolu’da 908 TL olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Mart 2019’de 1072 TL oldu.

Çeyrek bazlı m2 başına düşen ciro göz önünde bulundurulduğunda, 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine
göre ve enflasyondan arındırılmadan %16,6’lık bir artış yaşandı. 2019 yılı 1.çeyrekte metrekare verimliliği 1013 TL
şeklinde gerçekleşti.

Mart 2019’da Metrekare Verimliliğinde En Yüksek Artış Teknoloji Kategorisinde
Mart ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış teknoloji kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisi metrekare verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan %25,9’luk
artış kaydetti.
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Geçtiğimiz yılın Mart ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki giyim kategorisi metrekare verimliliği %23,6, hipermarket kategorisi metrekare verimliliği %22,4, ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği %21,8, yiyecek-içecek
kategorisi metrekare verimliliği %21,1 ve diğer* kategorisi metrekare verimliliği %20,0 artış gösterdi.

Ziyaret Sayısı Endeksi
Mart 2019 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde bir değişim yaşanmadığı gözlemleniyor. Ziyaret sayısı endeksinde birinci çeyrek bazında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre
%2,9’luk düşüş yaşandı.
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Aziz Torun
Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı

Carlos Khneisser
Hilton MENA&T Bölgesi İş Geliştirme Başkan Yardımcısı

TORUNLAR GYO OTEL YATIRIMLARINA HİLTON MARKASI İLE MALL OF İSTANBUL’DAN BAŞLIYOR
Türkiye’nin en büyük özel gayrimenkul yatırım şirketi Torunlar GYO, turizm yatırımlarına dünyaca ünlü otel zinciri Hilton markası
ile başlıyor. Torunlar GYO Türkiye’nin en
büyük karma projesi Mall of İstanbul içinde
yer alan ve yapımı devam eden otel etabı
için Hilton ile franchise anlaşması imzalandı.
Hilton Mall of İstanbul, 2020 yaz aylarında
misafirlerini ağırlamaya başlayacak.
Hilton Mall of İstanbul’da, 19’u süit, 161’i
standart olmak üzere toplam 180 oda bulunuyor. 366 ziyaretçi kapasiteli otelde, kongre merkezi, restaurant, executive lounge,
spa, fitness center ve havuz gibi sosyal donatıların yanı sıra mağaza alanları da yer alıyor. Açıldığında yaklaşık 300 kişiye istihdam
sağlaması beklenen Hilton Mall of İstanbul,
Torunlar GYO yüzde 100 iştiraki olan TRN
Otel İşletmeciliği tarafından franchise anlaşması modeli ile işletilecek.Mall of İstanbul
Hilton Oteli franchise anlaşması imza töreni Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı
Aziz Torun ve Hilton MENA&T Bölgesi (Orta
Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye) İş Geliştirme
Başkan Yardımcısı Carlos Khneisser’ın katılımı ile gerçekleştirildi.
Anlaşma töreninde konuşan Aziz Torun;

“Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi tarafından dünyada “Best of the Best”
olarak tescillenen Mall of İstanbul’da, dünyanın en önemli otel markası Hilton ile iş
birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz.
Rezidanslarında 35 ayrı milletten yatırımcısı bulunan ve her yıl 2 milyonun üzerinde
yabancı turist ağırlayan Mall of İstanbul,
Hilton markası ile birlikte uluslararası cazibesini daha da artıracaktır” dedi. Torun;
“Arsa hariç 71 milyon USD yatırım bedeli
ile hayata geçirdiğimiz Hilton Mall of İstanbul, 2020 yılının ikinci yarısında konuklarını ağırlamaya başlayacak. 5 kıtada 260’ın
üzerinde şehre uçuş imkânı sunan İstanbul
Yeni Havalimanı’na en yakın 5 yıldızlı otellerden biri olarak hizmet verecek” dedi.
Önümüzdeki yıl hizmete girmesi planlanan Ataköy - İkitelli Metro hattı üzerinde
yer alan Masko istasyonunun Mall of İstanbul projesi ile direkt bağlantısı olduğunu da hatırlatan Torun; “Metro sayesinde
konuklarımız İstanbul’un her noktasına
kolayca ulaşma imkânına da sahip olacaklar” dedi.
Torun; “Hilton otelimizin, 350 mağazası ile dünyaca ünlü markalara ev sahipli-

ği yapan, gurme restoranları, yeme içme
alanları, Avrupa’nın en büyük tematik kapalı eğlence parkı, sinemaları ve sahnesi ile
Türkiye’nin en büyük alışveriş, eğlence ve
yaşam merkezi Mall of İstanbul ile büyük
bir sinerji oluşturacağına inanıyoruz. Hilton
Mall of İstanbul, İstanbul’un giderek artan
kültür, sağlık, eğitim ve alışveriş turizmine
de önemli katkılar sunacaktır” ifadelerini
kullandı. Torun, “1410 kişi kapasiteli konferans salonu ve farklı büyüklüklerdeki 10
adet toplantı salonu ile Hilton Mall of İstanbul, hem uluslararası hem de ulusal iş
toplantılarına ev sahipliği yapacak özelliklere de sahip” dedi.
Törende Hilton adına konuşan Hilton MENA&T Bölgesi (Orta Doğu, Kuzey Afrika
ve Türkiye) İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Carlos Khneisser ise “Böyle harika bir
projenin parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Hilton Hotel ve Resorts markası
olarak Hilton İstanbul Bosphorus’u açtığımızdan bugüne kadar 60 yılı aşkın süredir
uluslararası seyahat pazarının öncülüğünü
yapıyoruz. Hilton Mall of İstanbul ile şehrin
gelişen ve yükselen bölgesinde de en üst
standartları belirlemeye devam edeceğiz”
dedi.
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ÆRIUM’un Türkiye alışveriş merkezleri
sektörüne yatırım yapan ilk yabancı yatırımcılardan olduğunu biliyoruz. Bize bu
kararın arka planını anlatır mısınız? Neden ve tam olarak ne zaman Türkiye’ye
giriş yaptınız?
2003 yılında kurulan Ærium, yönetimi altında bulunan 4 milyar avro değerindeki
varlıklarla, lider konumda bir Pan-Avrupa
gayrimenkul fon yatırımı yöneticisidir. Geçtiğimiz yıllarda, piyasaya sürdüğümüz 14
fon ile 11 milyar avronun üzerinde yatırım
yaptık ve Ærium olarak, Avrupa ve Türkiye’deki ticari mülklerin satın alınması, geliştirilmesi, yönetimi ve yapılandırılmış finansmanı aracılığıyla değer yarattık.
Türkiye pazarına giriş yapmak; özellikle
Doğu Avrupa ve Türkiye’de küresel olarak
genişlemek üzerine kurulu Ærium stratejisinin bir parçasıydı. Bu, 2000-2010 yılları için
oluşturduğumuz plandı. O dönemde yeni
cazip pazarların açıldığını gördük ve bu bizim için önemli bir fırsattı.
Ticari gayrimenkul sektörünün, 1970’li yıllara dayanan uzun bir sınır ötesi yatırım
geçmişi vardır. Ancak, sadece 2000’li yılların ortalarından itibaren, hipermarketler
gibi perakende gruplarının stratejik olarak
genişlemesi ve uluslararası pazarlara açılması; yatırımcıları Avrupa, Rusya, Türkiye,
Kuzey Afrika, Güney Amerika ve Asya’daki
yeni pazarlarda faaliyetlerini ve varlıklarını artırma yönünde teşvik etmiştir.Yeni bir
pazarda, özellikle ticari gayrimenkul alanında ilk hamleyi yapanların başarılı olma
şansları daha yüksektir, çünkü böylelikle
alışveriş merkezleri ve hipermarketler için
en ekonomik koşullarda, en elverişli yerlerde konumlanabilirsiniz ki bu çok önemlidir.
Macaristan, Çekya, Slovakya ve Romanya’da yaptığımız çalışmalarla, yıllar boyunca edindiğim deneyimler de bunu doğrular
niteliktedir. 2005 yılında Türkiye; nüfusu,
büyüme kapasitesi ve dinamik yönetimi
ile, tüm cesaret verici göstergeler açısından
çok güçlü gördüğümüz ülkelerden biriydi.
Türkiye’ye yatırım yapmaya başladığımızda
stratejimiz, uzun vadeli bir yatırımcı olmaktı.
Sektörün bir parçası olmak ve o dönemde
yükselen perakende sektörünün potansiyelinden, büyüyen Türkiye ekonomisinden
yararlanmak için uzun vadeli bir vizyonumuz vardı. Alışveriş merkezleri sektöründe yatırım, geliştirme, işletme alanlarında
uluslararası çapta lider Amerikan Simon
Ivanhoe Grup ile ortak girişimde bulunarak
Carrefour portföyüne, aynı zamanda gayrimenkul ve kiralama yönetimi hizmeti sunan
CEFIC şirketine yatırım yaparak ülkeye giren
ilk küresel fonlar dan biri olduk.
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CEFIC ve ÆRIUM Türkiye Başkanı

Türkiye’deki alışveriş merkezlerinin gelişimini, mevcut durumunu ve sektörün
genel dinamiklerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye pazarı, çarpıcı biçimde değişen
piyasa koşullarında, hızla büyüyen çekim
bölgeleri ve artan rekabeti ile risk yönetimi
açısından kendine özgü ve zorludur. Bölgedeki jeopolitik istikrarsızlık, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yüksek faiz oranları,
yüksek enflasyon, kira sözleşmelerine ilişkin
yasal boşluk, alışveriş merkezlerinin geliştirilmesi için şehir planlama düzenlemelerinin
eksikliği, çeşitli şehirlerde mevcut alışveriş
merkezlerinin yoğunluğu ve rekabeti, banka finansman koşulları ana yatırımcıların,
bankaların ve perakendecilerin, potansiyeli yüksek bu muhteşem pazarda başarılı
olmalarının, faaliyetlerini geliştirmelerinin
önündeki temel zorluklar, aşılması gereken
engellerdir.
2008 yılındaki küresel krizden hemen sonra , 2009 yılında AYD Alışveriş Merkezleri
ve Yatırımcıları Derneği’nin, sektörün ihtiyaçlarına cevap vererek alışveriş merkezi
yatırımcılarını ve perakendecilerini bir araya getirmek amacıyla kurulmasına katkıda
bulundum.
AYD’nin kurulmasının ilk temel taşları; Hakan KODAL, Levent EYÜBOĞLU, Koray ÖZGÜL ve Andreas HOHLMANN’ın ve benim
ortak çalışmalarımızla atılmıştır. Diğer kurucu ortaklar ikinci aşamada katıldılar.
AYD’nin kurucu ortaklarından ve yönetim
kurulu üyelerinden biri olarak, perakende
sektörünün ve alışveriş merkezlerinin Türki-

“CEFIC’in 25 Yıllık
Başarı Hikâyesi”
ye’de özellikle son on yılda kaydettiği büyük
ilerlemeyi gözlemlemekten memnuniyet
duyuyorum. AYD, bu büyük başarılara; yasal
düzenlemeler, kanun yapıcılar ve hükûmet
ile geliştirilen iletişim, eğitim, sosyal sorumluluk faaliyetleri, araştırmalar, paydaşlar
arası ilişki yönetimi şeklinde sıralanabilecek
çok çeşitli konularda etkin bir şekilde katkıda bulunmuştur.
AYD’nin girişimleri ile birlikte, BMD, AMPD,
TAMPF ve ICSC gibi sektörel kurumlar da,
geçtiğimiz on yıllık süre zarfında, sektörün
tüm aktörleri arasındaki iş birliğini, iletişimi
kolaylaştırmaya ve performansın iyileştirilmesine yönelik küresel kararlar almaya katkıda bulundu.
2015 yılından bu yana, perakende sektörünün çeşitli dallarında, ana perakendeciler ve
bazı büyük hipermarket grupları, Türkiye ve
Doğu Avrupa’da satış alanlarını daraltmaya
devam etmektedir. Hipermarketlerin küçülmeleri, alışveriş merkezlerinin hayatta kalmalarını zorlaştırabilir. Ancak aynı zamanda,
alışveriş merkezi yatırımcılarının ve yöneticilerinin, merkezlerde tamamlayıcı, ilgi çekici
kiralama uygulamaları yapmaları ve böylelikle hipermarketlerin küçülme trendinden
avantaj elde etmeleri için harika bir fırsattır
da. Bu durum alışveriş merkezleri yatırımcıları ve perakendeciler için kuşkusuz oldukça
büyük zorluklar yarattı. Biz de Bursa, Mersin
ve İçerenköy’deki alışveriş merkezlerimizin
yanı sıra Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki
başka alışveriş merkezlerimizde de böyle bir
deneyim sürecinden geçtik.
Pek çok perakendeci, hipermarketlerden
lüks büyük mağazalara, elektronik büyük
mağaza perakendeciliğinden özel giyim
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mağazalarına kadar, tepki vermeye ve değişiklikleri uygulamaya başladı. Ancak küresel
çapta, alışveriş merkezi, perakendeci ve yönetimin kalitesi tüm pazarlarda iyileşmektedir ve özellikle Türkiye’de bu kalite artışı
belirgindir.
Önümüzdeki on yıl içinde perakende sektörü, e-ticaret platformunun yükselişi ile
rekabet etmek için, Türkiye de dahil olmak
üzere büyük ülkelerde birçok zorlukla karşı
karşıya gelecek.
Bugün tüketici talebi ve davranışı, tüm pazarlarda derin bir şekilde değişti, gelişti.
Tüketici çok daha doygun ve eğitimli; tüketim konusunda uzmanlaşıyor. Artık tek tip
ve birbirleriyle değiştirilebilir olan teklifleri
desteklemiyor; daha fazla kişiselleştirme ve
hizmet istiyor. Bu evrim aynı zamanda, satın
alma eylemini kolaylaştırarak alışveriş yapma biçimimizi derinden değiştiren dijitalleşme, e-ticaret ve teknolojinin ortaya çıkmasıyla da göze çarpıyor. Alışveriş merkezleri
ve perakende konseptleri, zamanımızın yeni
zorluklarına uyum sağlamak için kendilerini
yeniden icad etmelidir.
Her proje benzersizdir!
Bu şartlar altında, mevcut ve yeni projelerimizi her bir ortama uyarlanmış, güncelliğini koruyan, çekici ve son derece yenilikçi
konseptlerle geliştirmek veya oluşturmak
zorundayız. Geçmiş ve gelecek arasında bu
olağanüstü “bozulma” dönemini, fiziksel
dünyadaki dijital devrimi yaşıyoruz!
Ancak bu değişiklik, fiziksel mağazaların
sona ereceğini ve fiziksel ticaretin radikal
bir şekilde ortadan kalkacağını ilan etmiyor.
Aksine, yumuşak ve ilerici bir evrimi gerektiriyor. E-ticaretin yükselişiyle ilgili konuya
devam ederek fiziksel perakende konseptlerinin temel olmaya devam edeceği, İnternet’in perakendecileri tahrip etmeyeceği,

CarrefourSA Bursa Alışveriş Merkezi, 2001 yılından bu yana
Bursalılar için çekim merkezi olmaya devam ediyor.

ancak yarının stratejilerine ilham verebileceği söylenebilir. Değişen bu bağlamda temel
mesele, eskinin “Lokasyon Lokasyon Lokasyon” sloganının artık “Lokasyon, Konsept,
Tecrübe”ye dönüşmesi; hem fiziksel hem de
dijital olan yeni bir “fijital” (fiziksel – dijital)
kavramının ortaya çıkması meselesidir.
Dijital teknoloji, alışveriş merkezlerinde sunulan çeşitli kültürel, sanatsal ve rekreasyonel etkinlikler ile sinerji oluşturabilir ve
fiziksel ticareti destekleyebilir; müşteriye
alışveriş merkezlerimizde heyecan verici,
unutulmaz deneyim ve duygular sunabilir.
Alışveriş merkezi yatırımcıları için kritik
konu; merkezin yönetimi ve faaliyetleri açısından son derece önemli olsalar dahi, artık bina bakımı, güvenlik, kira yönetimi ve
muhasebe gibi alanlarda en iyi hizmetleri
sunmak değil. Pazarlama stratejisi, yönetimi ve yürütülmesi, yöneticiler açısından
başarılması en önemli konular hâlini almaya
başlıyor.

Alışveriş merkezlerinin başarısı bundan
böyle yalnızca mağazalarda ciro üretimine yönelik geçmiş dönem performansı ile
değerlendirilmiyor. Merkezlerin başarısı;
çok kanallı faaliyetler geliştirme, mevcut ve
potansiyel müşterilerle, onların beklentilerini karşılamak, sadakatlerini korumak ve
merkezi sürekli ziyaret etmelerini, sürdürülebilir, verimli satın alma alışkanlıkları oluşturmalarını sağlamak üzere yakın, kesintisiz
ilişki yürütmek konusundaki yetenekleri ve
performansları ile ölçülmekte, değerlendirilmektedir.
Sizce AERIUM’un Türkiye’de elde ettiği
başarının temel unsurları nelerdir?
Ærium olarak biz küresel düşünüyor, yerel
hareket ediyor ve işlerimizi en yüksek mükemmellik standartlarıyla yürütüyoruz.
Türkiye’deki başarımızın temel unsuru; şirketlerimiz Ærium, CEFIC ve RETFUND bünyesindeki Türk ve uluslararası uzman ekiplerimiz arasında gelişen muhteşem sinerji
ve iş birliğidir. Tüm farklı yönetim ve gelişim
aşamalarını, en alttan en üste dikey olarak
entegre etmek; aynı zamanda hizmette yüksek bir standart ve hepsinden öte, yüksek
katma değer yaratmak da çok önemli bir
etken sayılmalıdır.
CEFIC, Türkiye’de Ærium için harikûlade bir
iş çıkardı.

Palm City Mersin Alışveriş Merkezi’nin genişleme ve
yenileme projesi 2012 yılında tamamlandı.

İlk olarak Fransa’da BEG Grubu’na bağlı
olan CEFIC, 1986’dan bu yana Avrupa’da
ve 1994’ten beri Türkiye’de faaliyetlerini sürdürmekte olup Türkiye’de kurulu ilk
uluslararası lider alışveriş merkezi yönetimi
şirketlerinden biridir. BEG Group, 1966’dan
bu yana Carrefour Hipermarket Grubu’nun
Fransa ve yurt dışındaki yatırımlarına destek
vermektedir. Önce mühendislik hizmetleri
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Bursa Nil City Genişleme ve Yenileme Projesi

ile başlanmış, ardından 1988 itibarıyla alışveriş merkezleri uzmanlığı ile birlikte iki iş
kolu yaratılmıştır; BEG Ingénierie ile mühendislik, CEFIC ile de alışveriş merkezleri
ve mülk yönetimi. Bu tarihten itibaren, BEG
Group uzmanlığı ile Carrefour gibi büyük
markalar için Portekiz, İspanya, Türkiye ve
Polonya’da birçok alışveriş merkezleri geliştirmektedir.
CEFIC, son 25 yılda derin pazar bilgisi ve
tecrübesiyle Türkiye’de kendi alanında
sektörün öncüsü olduğunu kanıtladı. Birçok iddialı projede çalışan ekibimiz, farklı
uzmanlık alanlarına yönelik olarak 100’ün
üzerinde uluslararası ödül kazanmıştır. Bu
itibarlı ödüller ve mükemmellik sertifikaları,
ekip olarak müşterilerimize, yatırımcılarımıza, tüm topluma sunduğumuz hizmet kalitesine yaptığımız yatırımın, yüksek düzeyde
bağlılığın bir sonucu. Ayrıca, son on yıllık
süreçte, faal olduğumuz bölgedeki yerel
topluma ve çevrenin korunmasına yönelik
proaktif sosyal sorumluluk politikalarımızın
bir takdiri olarak da kabul edilmelidir. Faaliyetlerimizdeki ‘mükemmellik tutkusu’, profesyonellik ve sosyal sorumlu yaklaşımımız,
şirketimizin kuruluşundan bu yana kültürümüzün en güçlü yönlerini yansıtmaktadır.
Hem yerel hem de uluslararası düzeyde ekonomik göstergelere baktığınızda,
Türkiye’deki alışveriş merkezleri sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Bu pazarda geleceğe yönelik planlarınız
nelerdir?
Alışveriş merkezleri hızla değişen ortamlar
ve yatırımcı olarak artık her zamankinden
daha hızlı tepki verebilmemiz, daha iyi performans göstermemiz ve daha profesyonel
davranmamız gerektiğini düşünüyorum.
Asıl önemli olan proaktif ve yenilikçi yönetimdir. Bir yatırımcı olarak alışveriş merkezlerini sadece “gayrimenkul varlıkları” olarak
değil, aynı zamanda “alışveriş şirketleri” ola-
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rak da işletmek, yönetmek zorundayız. Bir
“alışveriş merkezi”, büyük mağazalar gibi bir
“alışveriş kuruluşu” olarak dikkate alınmalıdır. Yatırımcılar, merkezin faaliyetinin işleyişi, konumlandırılması ve ticari performansına tamamen odaklıdırlar ve bu alanlara
ilişkin sorumlulukları taşımalıdırlar.

biri olarak değil; aynı zamanda yerel yönetim anlayışı ile yerel toplulukların, Ülkedeki
kâr amacı gütmeyen kuruluşların, perakende sektörünün ve alışveriş merkezlerinin
gelişmesine, büyümesine büyük katkı sağlayan bir geliştirici ve yönetici olarak düşünülmek istiyoruz.

Son beş yıldır bizim Türkiye’de ve diğer
ülkelerde üzerinde titizlikle durduğumuz
konulardan biri, merkezlerimizin cazibesini
artırmak ve müşterilerimizle daha iyi bir ilişki kurmak için mobil teknolojiden, “CRM”den ve dijital pazarlamadan yararlanacak bir
strateji uygulamaktı.

Sizinle CarrefourSA Bursa Alışveriş Merkezi’ndeki son genişleme projeniz Bursa
Nil City hakkında da konuşmak istiyoruz.

Avrupa’da ve diğer büyük ülkelerde gelişme
potansiyeli açısından yaşanan doygunluk ve
ticari mülklerin yüksek fiyatları göz önüne
alındığında, önümüzdeki on yıl boyunca
Asya ülkeleri başta olmak üzere birçok yabancı ülkeden yatırımcı; Türkiye’nin nüfus,
büyüme, tüketim alışkanlıkları ve cazip fiyatlar açısından sahip olduğu büyük potansiyeli fark ederek Türkiye’ye gelecektir.

CarrefourSA Bursa Alışveriş Merkezimiz,
Bursa’nın kalbinde Nilüfer ilçesinde mükemmel bir konuma sahip. Kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken Nilüfer, son on yılda
ikiye katlanarak 1,8 milyona yaklaşan nüfusuyla Bursa’nın en hızlı büyüyen ve hızla gelişen bölgelerinden biridir. Büyük iş merkezleri ve tanınmış uluslararası otel zincirlerinin
de bulunduğu Nilüfer, Bursa’nın en yüksek
yatırım alanlarından biri olarak çekiciliğini
günbegün artırıyor.Yerleşik bir merkez olarak cazibesini koruyan CarrefourSA Bursa,
2001 yılında hizmete açıldı, 2011 yılında yenilendi, bölgedeki hızlı ve sürekli gelişmelere paralel olarak 2014 yılında tarafımızca
yeniden genişletildi. Merkez, açılışından bu
yana, Bursalılar tarafından en beğenilen ve
en çok tercih edilen alışveriş merkezlerinden biri olmaya devam ediyor.

2018 yılında Türkiye’deki üç varlığın satışını
gerçekleştirmiş olmakla birlikte, bu muhteşem ülkeye yatırım yapmaya devam etmek
istiyoruz. Değer yaratma, yatırım, mülk ve
varlık yönetimi performansı açısından son 15
yıllık dönemde sektörün
en iyi başarı öykülerinden
birine sahip olmanın ayrıBursa Nil City, Bursalılara daha fazla konfor, çeşitlilik,
eğlence ve rahatlık sunmaya hazırlanıyor
calığını yaşıyoruz.Bugün
Türkiye’de
önümüzdeki
on yıllık yatırım stratejimizi başarıyla uygulamak ve
yönetmek için gerekli tüm
uzmanlığa, deneyime ve
kaynaklara sahibiz.
Türkiye’de geçtiğimiz on
yılda yalnızca en başarılı
uluslararası yatırımcılardan
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CarrefourSA Bursa Alışveriş Merkezi’nin,
bu büyük genişleme ve yenilemenin ardından, “Bursa Nil City” adıyla yine Bursa’nın
en güçlü, çekici ve başarılı alışveriş merkezi
olacağı beklentisi içerisindeyiz.
Bursa Nil City, ünlü mimarlar Design International ve ERA tarafından tasarlandı. CarrefourSA Bursa Alışveriş Merkezi’ndeki bu
kayda değer büyümeden sonra Bursa Nil
City, yepyeni bir mimarî kimliğe ve marka
karmasına sahip olacak. merkez, 250 bin
metrekare inşaat alanı içerisinde ziyaretçilerine beklentilerin de ötesinde hizmet sunmaya; onların yaşamlarına daha çok eğlence, sosyalleşme alanı ve rahatlık getirmeye
hazırlanıyor.Üç katlı Bursa Nil City Alışveriş
Merkezi yaklaşık 90 bin metrekare kiralanabilir alanı ve 3.300 araçlık otoparkıyla; geniş
koridorları, ferah meydanları, özel etkinlik
alanı ve dinlenme köşeleriyle alışveriş merkezini daha da keyifli kılacak.
Aydınlık mimarî kimliğiyle, ünlü markalara

ev sahipliği yapacak 220 mağazanın yanı
sıra tanınmış eğlence mekânları, benzersiz
çocuk eğlence alanları, sinema, restoran
ve kafeleriyle Bursa Nil City, ziyaretçilerinin
alışveriş deneyimine benzersiz renkler katmaya hazırlanıyor.
Bursa, ev sahipliği yaptığı ünlü anıtların üzerini süsleyen meşhur yeşil çiniler dolayısıyla, sakinleri tarafından “Yeşil Bursa” olarak
anılan bir şehir. Bu unvan; parkları, bahçeleri
ve Uludağ’ın yemyeşil ormanlarıyla da yeşil
kimliği pekişen şehre ayrıca yakışıyor.
Bursa Nil City, Bursa’nın bu unvanına yaraşır
bir yaklaşımla geliştiriliyor.
CarrefourSA Bursa Alışveriş Merkezi’nin
mirasını devralacak Bursa Nil City, şehirde
varlık yönetiminde “Olağanüstü”, varlık performansında ise “Üstün Başarı” statüleriyle
BREEAM sertifikalarına sahip tek alışveriş
merkezi olma özelliğiyle rakiplerinden ay-

rılacak.
Alışveriş merkezinde gerçekleştirilen en
güncel pazarlama araştırmalarına göre CarrefourSA Bursa; bu avantajlı konumunun
yanı sıra farklı zevklere hitap edebilen, fiyatlar ve çeşitlilik açısından cazip, köklü bir
merkez olarak mükemmel bir imaja sahipti.
Ancak alışveriş merkezinin, yeni ve tamamlayıcı eğlence etkinlikleriyle, perakende
markaları ve sunulacak hizmetlerle genel
anlamda büyümesine ilişkin belirgin bir ihtiyaç ve talebin olduğunu da açıkça gördük.
Alışveriş merkezimizin çekim alanındaki
olumlu demografik veriler, kentsel planlamadaki gelişmeler ve ziyaretçilerimizin beklentileri, WCarrefourSA Bursa Alışveriş Merkezi’nde bu büyük çaplı genişleme projesini
gerçekleştirmeyi planlamamızın arkasındaki
temel gerekçelerdir.
Bursa Nil City Alışveriş Merkezi’ni 2022 yılı
içerisinde tamamlamayı planlıyoruz.

Anthony KHOI, CENOR Grubu’nun
kurucusu ve 1995’ten bu yana başkanıdır. 2003 yılından bu yana
Pan-Avrupa gayrimenkul yatırım
ve varlık yönetim firması olan ÆRIUM’un yönetici ortaklarındandır.
Görevi süresince Fransa ve Türkiye’de ÆRIUM Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı olarak hizmet verdi.
2005’ten bu yana CEFIC ve Retfund eş başkanlık görevini yürütmekte, Grubun şirketlerine öncülük
etmekte; Türkiye ve Avrupa’da varlık
yönetimi, ticari varlık geliştirmesinde aktif rol oynamaktadır. Anthony
KHOI ayrıca Fransa, ABD ve Türkiye’de, Darüşşafaka, Positive Planet,
HOBY, Kızılhaç, Kızılay’ın da aralarında bulunduğu çeşitli yardımsever ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların aktif gönüllüsü; AYD, Alışveriş
Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği
ve ICSC, Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi başta olmak üzere
sektörel derneklerin kurucu ve kurul üyesidir. EM Lyon ve Harvard
Business School mezunudur. KHOI
aynı zamanda Fransa’da resmî lisanslı bir mimar ve Harvard Graduate School of Design mezunudur.
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MİGROS FMCG
PAZARLAMA
DİREKTÖRÜ
AYSUN ZAMAN
LEAD NETWORK
TÜRKİYE’NİN YENİ
BAŞKANI OLDU…
Perakende ve tüketici malları sektörlerinde çalışan kadın liderleri destekleyen, üst düzey kadın yöneticilerin
sayılarını artırmayı ve gelişimlerine katkıda bulunmayı misyon edinen LEAD
Network Türkiye’de bayrak değişimi
gerçekleşti.
LEAD Network Türkiye ofisinin kurulmasında çok büyük emekleri olan ve
kuruluşundan itibaren dernek başkanlığını yürüten, Füsun Tavus Mumcu
LEAD Network Avrupa Partner Bağlılığı
Direktörü olarak atandı. Görevini Paris
ofisinde yürütecek olan Tavus Mumcu,
yönetim kurulu kararı ile başkanlık bayrağını derneğe yıllardır Başkan Yardımcılığı yapan Migros Pazarlama Direktörü Aysun Zaman’a devretti. Başkan
Yardımcılığını ise Tchibo Pazarlama
Müdürü Ceyda Kaptan yürütecek.
Yeni Başkan Zaman, LEAD Network’un
3.5 yıldır Türkiye’de faaliyet gösterdiğini
ve bu kadar kısa sürede yüzlerce üyeye
ulaşıldığını ifade ederek, ‘’Bugüne kadar
derneğin bütün faaliyetlerinin içerisinde
oldum. Bundan sonraki süreçte de tüm
gücümle derneğimizin en iyi yerlere gelmesi konusunda çalışacağım’’ açıklamasını yaptı.
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AVM’LER MÜŞTERILERININ YÜZÜNÜ PARAM KART’LAR ILE GÜLDÜRÜYOR!

Türkiye’de fintech ekosisteminin büyümesi;
AVM’lerin düzenlediği kampanya ve sadakat programlarından daha çok tüketicinin
yararlanmasını ve hediye kazanmasını sağlıyor.
Çoğunlukla araba gibi büyük ama tek bir
kazananı olabilen hediye çekilişi uygulamalarından yavaş yavaş vazgeçen AVM’ler,
yapılan alışveriş ölçüsünde TL yüklü hediye kart uygulamaları ile hem daha fazla
tüketiciye hediye kazandırıyor hem de harcamaların yine AVM’de yapılması ile AVM
içerisindeki mağaza sahiplerini mutlu ediyor.
20 ilde 40 AVM ile birlikte 300 bin Param
Kart’a sahibiz…
2.5 milyonu aşan bireysel ve 5 bine yakın
ticari müşteri sayısına ulaşan ve Param
Classic Kart başta olmak üzere 50’nin üzerinde farklı kart programı bulunan Turk Elektronik Para A.Ş., Türkiye’de banka dışında
BKM üyesi olan ilk elektronik para kuruluşu.

2018 yılını 5 milyar TL’nin üzerinde işlem
hacmi ile geride bıraktıklarını ifade eden
Turk Elektronik Para A.Ş. Satış ve Pazarlama
Direktörü Özlem Gürsoy, “20 ilde 40 AVM
ile birlikte 300 bin Param Kart’a sahibiz. En
yeni işbirliğimizi İstanbul Anadolu yakasının
en gözde ve trend alışveriş merkezi Emaar
ile yaptık. Türkiye’ye dev bir yatırım yapan
ve dünya çapında gayrimenkul projeleri
geliştiren Emaar Properties PJSC ile işbirliği
yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz”
dedi.
Bugüne kadar toplamda 2,5 milyonu aşan kişinin Param Kart avantajlarından faydalandığını
belirtirken, işlem sayısının 84 milyona ulaştığını
da sözlerine ekledi.
Emaar, 7 bin 500 kişiye TL yüklü Param
Kart Hediye Edecek…
İşbirliği kapsamında 08 Nisan ve 6 Haziran 2019 tarihleri arasında aynı gün içinde
yapılacak toplamda 750 TL’lik alışverişe

Özlem Gürsoy,
Turk Elektronik Para A.Ş. Satış
ve Pazarlama Direktörü
anında 75 TL yüklü Param Classic Kart ve
4 kişiye de çekilişle 25.000 TL yüklü Param
Classic Kart hediye edilecek. Kampanya ilk
7 bin 500 kişi ile sınırlı olacak ve TL yüklü
Param Classic Kart Emaar’da kullanılabilecek.
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Levent Sevinç

Assessment Systems Kurucu ve CEO’su

Assessment Systems’in kuruluş hikayesinden bahseder misiniz?
Kurucusu olduğum Assessment Systems,
psikometrik ölçme ve değerlendirme konusunda insan kaynakları alanında hizmet
veren lider bir kuruluş. Toplu ve münferit
işe alımlarda ve terfi, yedekleme, potansiyel
belirleme gibi yetenek yönetimi süreçlerinde Türkiye’nin önde gelen birçok markasının ölçme ve değerlendirme konusundaki
çözüm ortağıyız.
Yöntem ve araçlarımız iki ana başlıkta toplanıyor: İlki, simülasyon içeren uygulamalarla kişinin potansiyelini belirleyen Değerlendirme ve Gelişim Merkezi uygulamaları.
Değerlendirilen kişi için en az yarım, çoğunlukla tam günlük değerlendirme içeren bu
uygulama ile bugüne kadar farklı sektörlerden 50 bine yakın kişi değerlendirdik. Diğer
ana başlık ise Genel Yetenek Testi, Kişilik ve
Yetkinlik Envanterleri gibi Psikometrik Araçlar. Bugüne kadar 4 milyondan fazla kişi işe
alım ya da yetenek yönetimi kapsamında
bizim araçlarımızla değerlendirildi.
Bizim amacımız özünde sunduğumuz değerlendirme araç ve yöntemleriyle İnsan
Kaynakları profesyonellerinin aday ya da çalışanlara yönelik verdikleri kararları güçlendirmek. Sunduğumuz çözümlerle şirketlere
insana dair verdikleri kararları daha objektif
hale getirme olanağı sunuyoruz.
Dijitalleşen İK çalışmaları ile ilgili neler
söyleyebilirsiniz?
Türkiye özelinde bakarsak Dijital İK henüz,
ölçme – değerlendirme, işe alım gibi süreç-
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“Dünyada İK alanında radikal sayılabilecek
değişiklikler yaşanıyor.”
lerde istenilen ve de olması gereken seviyelerde değil. Bu alanlarda daha çok yatırım
ve geliştirme yapılması gerekiyor. Ancak İK
departmanlarının operasyonel süreçlerinde dijital çözümlerin kullanımı yaygınlaşmakta. Bu anlamda operasyonel süreçlerin
daha az iş gücüyle daha verimli bir şekilde
gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Bunun dışında İK’nın tam anlamıyla dijitalleşmesi, İK
profesyonellerine insan kaynağı ile ilgili veri
temelli kararlar alabilmesi konusunda yardımcı olabilir. Bu da İK’nın kurum içindeki
pozisyonunu çok daha verimli ve stratejik
bir hale gelmesini sağlayabilir. İşe alım, terfi
ya da eğitim ihtiyaçlarını belirlenmesi gibi
süreçler, dijital çözümler sayesinde verilerle
desteklenebilir ve iş sonuçlarına katkı sağlayacak stratejik kararlar alınmasına yardım
edebilir.
Yenilikçi İK çalışmaları nelerdir? Bu kapsamda siz dijitalleşen İK çalışmalarına
yönelik ne tür yenilikler sunuyorsunuz?
Dünyada İK alanında radikal sayılabilecek
değişiklikler yaşanıyor. Bunun en güzel örneğini Türkiye’de ilk kez bizim geliştirdiğimiz “Sanal Değerlendirme Merkezleri” ile
görmüştük. Günümüzdeki son trend ise
“Oyun Bazlı Değerlendirme”. İngiltere’nin
insan kaynakları alanındaki ölçme değerlendirme bilgisi ile oyun teknolojisini birleştiren öncü firmalarından Arctic Shores’in
geliştirdiği ve Türkiye’de ilk kez Assessment
Systems tarafından uygulanacak olan “Oyun
Bazlı Değerlendirme”nin İK alanında yepyeni bir dönemi başlatacağını söyleyebiliriz.
Bu değerlendirme aracı, uygulanma şekli ile

birçok kolaylığı da beraberinde getiriyor. İşe
alım süreçlerinde adaylara oynatılan oyun
ile psikometrik değerlendirmeler, tahmin
analitiği ve yapay zeka teknolojisi bir araya getirilerek genel bir değerlendirme ortaya çıkartılıyor. Ve bu sayede işe alınacak
adayların yetenekleri, dayanıklılığı, risk alma
potansiyeli, baskı altında performans ve dayanıklılığı, dikkat seviyesi ve özgüveni gibi
birçok özelliği ölçülüyor.
Geleneksel ve dijital değerlendirme yöntemlerini değerlendirebilir misiniz?
Geleneksel değerlendirme araçlarına kıyasla dijital, oyun bazlı değerlendirme araçları
daha kısa zamanda ve daha fazla veri toplayarak, hem aday hem de şirket için daha iyi
bir işe alım süreci sağlıyor. Uzun işe alım süreçleri adaylar açısından demotive edici ve
yorucu olarak algılanırken, oyunlaştırma ile
bu süreç daha eğlenceli hale geliyor ve daha
da kolaylaşıyor. Bu aracı kullanan adayların
yüzde 87’si, değerlendirmeleri daha fazla
keyif alarak ve yüzde 80’i daha az stres yaşadığını belirtiyor. Yine adayların yüzde 83’ü
ise değerlendirme yapan kurumla ilgili daha
olumlu bir algıya sahip olduklarını söylüyor.
Oyun Bazlı Değerlendirme, akıllı telefon ya
da tabletler üzerinden uygulanabiliyor. Bu
araçların en önemli özelliği, özgeçmiş, deneyim, ayrıcalık ya da kıdem yerine, yetenek
potansiyeline odaklanıyor olması. Uygulama, stajyer işe alımlarında, yeni mezun işe
alımlarında ya da aday havuzunun geniş
olması durumunda kullanılıyor ve adayların
bilişsel yetenek, kişilik, yetenek ve duygusal
zeka olmak üzere 4 farklı unsuru rahatça öl-
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çümleyebiliyor.
Dijitalleşen değerlendirme araçları ne tür
avantajlar sağlıyor?
Artık dijital bir çağda yaşıyoruz. Dijitalleşmenin, işe alım ve terfi süreçlerinde kullanılan değerlendirme araçlarına olumlu yönde
birçok etkisi var. Adaylara ilişkin birçok farklı
veriyi, oldukça kısa sürede elde etmenizi ve
objektif bir değerlendirme yapmanızı sağlayarak ölçüm güvenilirliğini artırıyor. Diğer
taraftan, yeni nesil işgücü içerisinden yetenekleri bulmak, kuruma kazandırmak ve
kalıcı olmalarını sağlamak, klasik İK araçlarıyla çok zor görünüyor. Dijitalleşen değerlendirme araçları özellikle yeni nesil adayların stresli, uzun süreli ve sıkıcı buldukları
değerlendirme sürecini, eğlenceli içerikler,
kısa süreli mobil uygulamalar ile konforlu
bir hale dönüştürüyor.
Günümüzde İK alanında yaşanan dönüşümü nasıl özetleyebilirsiniz?
Günümüzde her alanda olduğu gibi İK alanında da büyük değişimler görülüyor. Tabii
ki bu konuda dijitalleşmenin etkisinin büyük
etkilerini gözlemliyoruz. Yeni yaklaşımları;
analitik yaklaşımlar, duygu analizi, yapay
zeka, gerçek zamanlı performans ve oyunlaştırma olarak beş başlık altında inceleyebiliriz. Analitik yaklaşımlardan, insan kaynağına ilişkin büyük verinin analiz edilmesini ve
bu analizin önemli kararlarda kullanılmasını
anlıyoruz. Bu sayede, insan kaynaklarının
önemli gündem maddelerinden olan işten
ayrılma, işe en uygun adayları bulma, performansı yüksek çalışanları tahmin etmeye
dönük modeller geliştirmek mümkün. Duygu analizinden, metinleri analiz ederek bilgi
edinmeyi sağlayan bu içerik analiz yöntemi
ile kısa sürede çalışanların ya da adayların
yazdıkları metinlerden hareketle duygularına ya da kişilik özelliklerine ilişkin sonuçlar
elde edilebiliyor.
Yapay Zeka, dijitalleşmenin dönüştürdüğü
birçok alanda olduğu gibi değerlendirme
alanında da başrolü üstleniyor. Yapay zekanın değerlendirmede en çok kullanıldığı
alanlardan biri mülakat. Chatbotlar ile yapılan mülakatların yine yapay zeka üzerinden
değerlendirilmesi İK profesyonelleri için
oldukça zaman kazandırıcı bir değişim. Yapay zekanın mülakatlara bir diğer katkısı ise
doğru sorular ile objektif bir değerlendirme
yapılıyor olması. Mülakatlar yanında yapay
zeka ile çalışan vaka çalışmaları ile herhangi
bir değerlendiriciye ihtiyaç olmadan yetkinlikler ölçümlenebiliyor. Gerçek Zamanlı
Performans sayesinde yılda bir kez yapılan
performans değerlendirmeyi zamana yayan gerçek zamanlı performans bir mobil
aplikasyon üzerinden çalışıyor. Bu sistem-

de puan yok. Çalışanın odağını ¨Ben kaç
aldım?¨ sorusundan ¨Dışarıdan nasıl algılanıyorum? Nasıl Gelişebilirim?¨ sorularına
çekmeye çalışan bu sistemde çalışan davranışları ve iş sonuçları ile ilgili devamlı geribildirim alıyor. Davranışını devam ettirmesi
ya da üzerinde düşünmesini teşvik eden bu
geribildirimleri sadece yönetici değil, iş sonucu ile ilgili fikir beyan edebilecek tüm çalışanlar yapabiliyor. Ayrıca çalışan da yaptığı
bir işi paylaşarak geribildirim isteyebiliyor.
Son yaklaşımımız ise Oyunlaştırma.
Günümüzde özellikle genç adaylar uzun
süreli değerlendirme araçları yerine kısa sürede tamamlanan ve keyifli bir içerik sunan
değerlendirme yöntemlerini tercih ediyor.
Oyun Bazlı Değerlendirme, yeteneklerin firma ile ilgili algısını olumlu yönde etkiliyor.
Bir bilgisayar oyunu kurgusu ile hazırlanan
bu araçlar mobil olarak uygulanabiliyor.
Davranış olurken gözlemlemesi ve arka planındaki karmaşık davranış modellemesi ile
birçok özelliğe ilişkin kapsamlı sonuç sunuyor. Hem muhakeme hem de kişilik ile ilgili
bilgi verebilen Oyun Bazlı Değerlendirme,
en çok işe alım sürecinin ilk adımında kullanılıyor.
Sizi rakiplerinizden ayıran fark nedir?
Bizi ayrıştıran özelliklerin başında ürün ve
hizmetlerimizi müşterilerimizin ihtiyaçları
doğrultusunda özelleştirebilmemiz geliyor.
Envanterlerimiz modüler bir yapıya sahip
ve müşterimizin yetkinlik modeli doğrultusunda içeriği uyarlanabiliyor. Yetenek
testlerimizi ya da Değerlendirme Merkezi
uygulamalarında kullandığımız simülasyon
içeren egzersizlerimizin içeriğini bütünüyle
müşterimizin iş yapış tarzını yansıtacak şekilde geliştirerek müşteriye özel hale getirebiliyoruz. Bir başka ayrıştırıcı özelliğimiz ise
kendi alanımızda inovatif ve öncü olmamız.
Düzenli olarak Türkiye’de olmayan türde
değerlendirme araçlarını adapte ederek
müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz ve
bunu yaparken teknolojiden yoğun bir biçimde yararlanıyoruz.
Kurumlar tarafından teste tabii tutulmasına önem verilen pozisyonlar nelerdir?
Daha çok yönetsel pozisyonlar için derinlemesine analiz gerçekleştiriliyor. Yönetici aslında şirketler için en kritik pozisyon;
çünkü şirketler sonuçları yöneticileri aracılığıyla elde ediyor. Bu yüzden bize gelen
taleplerin çoğunluğunu yönetsel pozisyonlara yönelik değerlendirmeler oluşturuyor.
Bu talepler ilk kez yönetici olacak kişilerin
belirlenmesinden, orta ve üst kademe yöneticilerin güçlü ve gelişime açık yönlerinin
belirlenmesine kadar hem farklı seviyedeki
yöneticiler için hem de farklı amaçlar için

olabiliyor. Özellikle hiyerarşide yukarı doğru
çıktıkça kişinin liderlik potansiyeli daha detaylı olarak ele alınıyor.
Perakende sektörüne yönelik yaptığınız
çalışmalardan bahsedebilir misiniz?
Perakende sektörü, insan kaynağının çok
önemli olduğu bir alan olarak karşımıza çıkıyor. bizim de bu alana yönelik özel çalışma yöntemlerimiz bulunuyor. Perakendeye
özel kişilik envanteri uygulamamız mevcut.
Bu uygulamamız, özellikle mağaza pozisyonlarında, müdür altı pozisyonlarda kullanılıyor. Bu araç satış elemanı, reyon elemanı
veya benzer pozisyonlar için kişini uygunluğunu ölçümlüyor. On tane temel kişilik
özelliği ölçümleniyor. Tabii ki bu envanter
sadece kişilik özellikleriyle sınırlı değil. Envanterin içinde perakendeye yatkınlık gibi
çalışanın tutumunu ölçen ayrı bir boyut var.
Envanter kalıcı olarak personeli belirlemenizi sağladığı için turnover oranı üzerinde de
etkili. Farklı firmalarda yüzde 10’dan yüzde
30’a kadar farklı oranlar oluşabiliyor. Envanterle, mülakatta göremediğiniz mümkün olmayan şeyleri görebilirsiniz. Sistem, puanları normalize edip size kişinin aslında nasıl
olduğunu gösterebiliyor. Bu sayede daha
gerçekçi sonuçlar elde edilebiliyor. Müdür
veya bölge müdürü gibi pozisyonlar için
simülasyon içeren uygulamalarla değerlendirme yapıyoruz. Bu çalışmanın içinde, grup
çalışması, rol oyunu, analiz egzersizi var. Bu
araçlar sayesinde doğru ve nokta atışı seçimlere imza atabiliyorsunuz.
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Estetik Plastik&Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
İlkay Hüthüt ile en çok merak edilen işlemler
hakkında konuştuk.

Liposuction nedir ve kimlere uygulanır?

temlerle arasındaki farklar nelerdir?

Liposuction, diyet ve egzersizle eritilemeyen inatçı yağ kütlelerinin vücuttan alınmasını kapsayan estetik cerrahi operasyondur.
İdeal kilosuna nispeten yakın olup, inatçı
yağlardan kurtulmak ve daha estetik vücut
hatlarına ulaşmak isteyen, sağlık durumu iyi,
cilt elastisitesi kaybolmamış bireyler liposuction için uygun adaylardır. Tabii her cerrahi
operasyonda olduğu gibi liposuctionda da
hastaların operasyon hakkında yeterli bilgiye ve gerçekçi beklentilere sahip olmaları
çok önemlidir.

Diğer yöntemlere kıyasla yeni ve daha gelişmiş bir teknoloji olan ultrasonik liposuction
yönteminde yağ dokusu diğer yöntemlerden farklı olarak ses dalgalarıyla parçalanır
ve sıvılaştırılır. Yalnızca yağ dokusunu hedef
alacak şekilde geliştirilmiş olan bu yöntemde damar, sinir, kas gibi çevre dokulara verilen zarar çok daha az olduğundan kanama,
morarma, cilt yüzeyinde dalgalı görünüm
gibi yan etkiler çok daha az görülmekte ve
iyileşme süreci çok daha kısa olmaktadır.

Liposuctionda hangi yöntemler kullanılmaktadır?
Liposuctionda "Klasik Liposuction", "Ultrason yardımlı Liposuction" ve "Lazer yardımlı
Liposuction" adı verilen yöntemler yaygın olarak kullanılmaktadır. Her yöntemin
kendine göre avantajları ve dezavantajları
mevcut olmakla birlikte, ben uygun hastalarda nispeten yeni bir teknoloji olan ultrasonik liposuction yöntemini tercih ediyor ve
öneriyorum.
Ultrasonik liposuction nedir, diğer yön-
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Ultrasonik liposuctionda alınan yağ kütlesi
gerek duyulduğunda vücudun farklı bölgelerine de transfer edilebilmekte, böylece
ihtiyaç duyulan bölgelerde hastanın kendi
dokusu kullanılarak arzu edilen dolgunluk
ve dirilik sağlanabilmektedir.
Ultrasonik liposuction hangi bölgelere
uygulanmaktadır?
Ultrasonik liposuction karın, basen gibi
bölgelerden yüksek miktarda yağ alımına
olanak sağlayacak kadar güçlü bir yöntem
olmakla birlikte, boyun, kol gibi en narin
bölgelerden minimal miktarda yağ alımına

da olanak sağlayacak kadar da hassastır.
Yani bu yöntem gerektiğinde vücudun hemen her bölgesinde rahatlıkla kullanılabilmektedir.
Özellikle sıralamak gerekirse ultrasonik liposuction, karın ve göbek bölgesi, basenler,
bel çevresi, bacak bölgesi, kollar ve boyun
bölgesinde sıklıkla ve başarıyla uygulanmaktadır.
Ultrasonik liposuctionda yaş sınırı var
mıdır?
Liposuction için belirlenmiş kesin bir yaş
aralığı yoktur. Ultrasonik liposuction genellikle 18 yaş üstü, cilt elastisitesi ve sağlık durumu iyi olan tüm bireylerde güvenle
uygulanabilir. Cilt elastisitesi ve genel sağlık durumu yaş kadar beslenme, egzersiz
ve genetik etkenlere de bağlı olduğundan
kesin bir yaş aralığı belirlemek mümkün değildir.
Erkek hastalar ultrasonik liposuctiondan
nasıl yararlanabilir?
Günümüzde erkek bireylerin de bir çoğu
kadınlar kadar dış görünüşüne önem veri-
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yor. Bu anlamda her geçen gün daha fazla
erkek hayal ettiği vücut hatlarına ulaşmak
için cerrahi yöntemlere başvurmakta. Tıpkı
kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de ultrasonik liposuction yöntemiyle inatçı yağlardan kurtulmak, kasların daha görünür hale
gelmesini sağlamak, yani daha ideal vücut
hatlarına ulaşmak mümkün. Ultrasonik liposuctionla alınan yağların hacimsiz olduğu
düşünülen kas bölgelerine transferiyle de
farklı kas gruplarının daha dolgun görünmesi sağlanabilmekte.
Genel ve bölgesel vücut şekillendirmenin

yanı sıra, birçok erkekte ortaya çıkabilen
anormal meme büyümesi ( jinekomasti )
problemine çözüm olarak da ultrasonik liposuction etkili bir çözüm olarak sıklıkla uygulanmakta ve başarılı sonuçlar elde edilmektedir.
Ultrasonik liposuctiondan sonra hasta
günlük hayatına ne zaman dönebilir?
Daha önce de değindiğimiz gibi ultrasonik
liposuction yönteminde operasyon sonrası
travma diğer yöntemlere kıyasla çok daha
az olmakta, buna bağlı olarak da iyileşme

çok daha çabuk gerçekleşmektedir. Bazı
geniş kapsamlı operasyonlardan sonra hastanın bir gece hastanede geçirmesi istenebilse de çoğu hasta aynı gün eve dönebilir.
Operasyondan 2-3 gün sonra yürüme, ev
işi, masa başında çalışma gibi hafif aktivitelere geri dönülmesi mümkündür. Koşu,
ağırlık kaldırma v.b. daha yoğun fiziksel aktivitelerden ise 2 3 hafta kadar kaçınılması
gerekmektedir.
Operasyondan sonra hasta nelere dikkat
etmelidir?
Operasyondan sonra hastaya destekleyici bir korse verilir. Kan dolaşımına yardım
eden ve yağ alınan bölgeyi destekleyerek
ağrı ve şişliği azaltan bu korsenin 3-4 hafta kadar kullanılması gerekmektedir. Bu 2-3
hafta boyunca yoğun fiziksel aktivitelerden
kaçınılmalı, yağ alınan bölgelere baskı uygulanmamalıdır. Hafif fiziksel aktiviteler ise
kan dolaşımına, dolayısıyla iyileşmeye yardımcı olur ve tavsiye edilir.
Doğal olarak, bir çok estetik operasyonda
olduğu gibi ultrasonik liposuction sonrasında da hastanın genel sağlığına dikkat etmesi, sağlıklı beslenmesi ve düzenli egzersiz
yapması sonuçların daha başarılı ve kalıcı
olması açısından büyük önem taşır.
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BABACAN HOLDİNG 2019’DA HEDEF BÜYÜTTÜ
Arazi değerleme ve satın alma, projelendirme, üretim, satış ve pazarlama, kentsel
dönüşüm, kiralama ve yönetim alanları ile
enerji, turizm ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren Babacan Holding, 2019 yatırımlarında hedef büyüttü.
Maliye ve Hazine Bakanlığı Özelleştirme
İdaresi’nden, Beylikdüzü Kavaklı sahilinde
denize sıfır konumda, 60 bin metrekare büyüklüğündeki bir arazi satın alan holding,
bölgede bir sahil kasabası inşa edecek. 450
milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilecek
proje ile; içerisinde yeme – içme alanları,
otel, yaşlılar için sosyal donatılar, bakımevi gibi detayların yer alacağı sahil kasabası
konseptini sektöre kazandıracak.
Babacan Lojistik markasıyla lojistik sektöründeki yatırımlarını hızlandıran holding,
120 milyon TL’lik yatırımla, Kuzey Marmara
Otoyolu’nun yeni açılan Mahmutbey – Çatalca güzergâhında bulunan 42 bin metrekarelik arazi üzerinde lojistik depolama binası inşa edecek.
İbrahim Babacan: “Yatırımda dev adımlar atıyoruz”
Babacan Holding olarak gayrimenkul ve
lojistik sektörlerindeki projelerle, holding
yatırımlarında vites büyüttüklerini açıklayan
Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Babacan, “2019 yılını yatırım dönemi olarak tanımlamıştık. Bu yönde dev
adımlar atıyoruz. Gayrimenkulden edindiğimiz deneyimle sektöre alternatif bir
konsept kazandıracağız. Lojistikteki yeni
yatırımımızla da bu alandaki adımlarımızı
hızlandıracağız. Yatırımlarda büyük hamleler bizi bekliyor” dedi.
İbrahim Babacan: “Gayrimenkule sahil
kasabası konsepti kazandıracağız”
Beylikdüzü’nde inşa edecekleri yeni proje
aracılığıyla gayrimenkul ve inşaat sektörüne
sahil kasabası konsepti sunacaklarını vurgulayan Babacan, konuya ilişkin şu açıklamada
bulundu:
“Beylikdüzü Kavaklı sahilinde denize sıfır konumda yer alan, 60.000 metrekare
büyüklüğündeki araziyi, Maliye Bakanlığı
Özelleştirme İdaresi’nden satın aldık. Bölgede Babacan Yapı markası altında bir sahil
kasabası inşa edeceğiz. 450 milyon TL’lik
yatırımla hayata geçireceğimiz proje ile;
içerisinde 150 civarında konut, yeme – içme
alanları, otel, yaşlılar için sosyal donatılar,
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İbrahim Babacan
Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı

bakımevi gibi detayların yer alacağı bir sahil
kasabası konseptini sektöre kazandıracağız.
Yatay mimari konseptine uygun, Türk örf ve
adetlerini içinde barındıran tatil köyü modelinde tasarladığımız projemiz, doğanın ve
denizin tüm güzelliklerini sunacağımız çok
farklı bir kompleks yapı olacak.”
İbrahim Babacan: “Kuzey Marmara Otoyolu güzergâhına 120 milyon TL’lik lojistik yatırımı”
2019’da lojistik sektörüne yönelik yatırım-

lara hız kazandıracaklarını ifade eden
Babacan, “Yeni faaliyete geçen İstanbul
Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü
gibi ulaşım noktalarıyla İstanbul’un çeperleri her geçen gün büyüyor, gelişiyor.
Kuzey Marmara Otoyolu’nun yeni açılan
Mahmutbey – Çatalca güzergâhında yer
alan bölge, orta vadede İstanbul’un yeni
sanayi merkezi olacak.Babacan Holding
olarak, bölgede 42 bin metrekarelik arazide, toplam 120 milyon TL’lik yatırımla
lojistik depolama merkezi kuracağız.”
dedi.
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MEDIAMARKT TÜRKIYE
ÖDÜLLERE DOYMUYOR
MediaMarkt Türkiye, pazarlama için faydalanılan teknolojilerin ve bu teknolojilerin yaratıcı ve
etkili kullanımının ödüllendirildiği Martech Awards’ta “En İyi Veri Kullanımı” kategorisinde 1’inci
oldu.
Çok çeşitli alanlarda aldığı ödüllerle adından çokça söz ettiren MediaMarkt Türkiye, dijital
Ajansı SEM ile birlikte hazırladığı dijital odaklı kampanyası ile yeni bir ödül daha kazandı. Pazarlama için faydalanılan teknolojilerin ve bu teknolojilerin yaratıcı ve etkili kullanımının ödüllendirildiği Martech Awards’ta “En İyi Veri Kullanımı” kategorisinin kazananı Şahane Cuma (Black
Friday) için yaptığı proje ile MediaMarkt Türkiye oldu.
Uniq İstanbul’da düzenlenen ödül töreninde MediaMarkt Türkiye ekibine ödülünü etkinliğin jüri
başkanlığını üstlenen, UiPath Türkiye Genel Müdürü Tansu Yeğen takdim etti.
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SENSORMATIC,
GERÇEK
ZAMANLI
KONUM
BELIRLEME VE
DURUM İZLEME
ÇÖZÜMLERIYLE
VERIMLILIK
ARTIŞI
SAĞLIYOR

Sensormatic tarafından sunulan yenilikçi izleme teknolojileri, başta üretim tesisleri ve
perakende mağazaları olmak üzere tüm işletmelere güvenlik ve verimlilik sağlıyor.
Endüstri 4.0 ile birlikte işletmeler tesislerini
daha teknolojik çözümlerle güçlendiriyor.
Bununla birlikte, üretimde de kullanılan
çeşitli makinelerin sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için yenilikçi teknolojilere ihtiyaç
duyuluyor. Fabrikada veya mağazada olan
personelin anlık olarak nerede olduğunu
bilinmek isteniyor.
Türkiye’nin lider güvenlik teknolojileri entegratörü Sensormatic tarafından sunulan
gerçek zamanlı konum belirleme ve durum
izleme çözümü, firmaların izleme, güvenlik
ve verimlilik ihtiyaçlarını karşılıyor. Sistem,
anlık durum izleme yeteneğiyle kişi veya
ekipmanların önceden belirlenmiş sınırların
dışına çıkması durumunda otomatik olarak
uyarı veriyor ve önlem alınabilmesini sağlıyor. Dünyanın önde gelen gıda ve içecek
şirketleri tarafından da tercih edilen bu çö-
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züm, üretim tesisleri için son derece önemli
bir konu olan, makinelerin arıza nedeniyle
devre dışı kalması olasılığını da azaltıyor.
Kesintisiz üretim için sürekli sağlık kontrolü
Sensormatic’in tesislerde kullanılan üretim
makinelerine özel olarak projelendirdiği
çözümler, kesintisiz üretime yardımcı oluyor. Elektrik motorları ve konveyörler gibi
sistemlere takılan kablosuz akıllı sensörler
sayesinde makinelerin nominal ısı ve titreşimleri öğreniliyor ve sürekli takip ediliyor.
Bu değerlerin dışına çıkılırsa otomatik olarak uyarı mekanizmalarının devreye girmesi
sağlanıyor. Böylece hem makineler hem de
diğer ekipmanlar için henüz bir arıza gerçekleşmeden koruyucu ve önleyici bakım
çalışmaları yapılabiliyor. Cihazlarla ilgili
hareketlerin düzenli olarak takip edilmesi
sayesinde çalışma saati üzerinden gerçekleşen bakım periyodları üzerinde de tam
kontrol sağlanabiliyor. Bu özellik yalnızca
sabit cihazlar için değil, forklift gibi tesis
içinde sürekli hareket halinde bulunan araçların yönetimini de kolaylaştırıyor.

Personelin verimliliğinde artış
Personeli maliyetinin, yönetim giderlerinizin
çok önemli bir yerini tutuyor. Anlık durum takip çözümü, fabrikanızda ya da mağazanızdaki personelin görev alanında olup olmadığını
anlık olarak takip edebilmenizi sağlıyor.
Tak çalıştır sistemi ile düşük ilk yatırım maliyeti
Beacon tabanlı sensörler, tak-çalıştır alıcılar
ve bulut tabanlı yönetim platformu sayesinde kurulum ve devreye alma aşamaları son
derece kolay ve hızlı tamamlanıyor. Topladığı
sensör verilerini kablosuz ağ üzerinden bulut
sistemine ileten alıcıların, saha keşif çalışması
sonrası belirlenen noktalardaki prize takılması
yeterli oluyor. Sistemin bu denli basit bir altyapıyla ve bulut bilişim tabanlı bir platform
üzerinde çalışması sayesinde yerel sunucu
alımı ya da ek kablolama gibi ihtiyaçlara gerek olmuyor. Çözümler, kurulum kolaylığının
yanı sıra düşük ilk yatırım maliyetiyle de öne
çıkıyor.
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BLUEGROUND GAYRİMENKUL
SEKTÖRÜNÜ DİJİTALE DÖNÜŞTÜREREK
ÇITAYI YÜKSELTİYOR

Blueground, ideal lokasyonlarda özenle seçilmiş, taşınmaya hazır daireleri ile misafirlerinin kendilerini evlerinde hissetmeleri için
teknoloji odaklı bir yaşam deneyimi sunuyor.
Yenilikçi iş modeliyle hem emlak hem konaklama sektöründe faaliyet gösteren
Blueground, dijital dönüşümü bu alanlara
taşıyor. İstanbul’un en gözde semtlerinde
yer alan özenle dekore edilmiş dairelerinde
konaklama hizmeti sunan şirket, yüzlerce
iş gezgini ve bireysel kiracının web sitesi
üzerinden doğru evi bulmalarını ve istedikleri eve kolayca rezervasyon yapmalarını sağlıyor. Günümüzün mobil dünyasında,
insanların gittikleri her yerde kendilerini
evlerinde hissetmelerini sağlama amacıyla
Blueground, teknolojiyi tüm iş süreçlerine
entegre ederek misafirlerinin günlük hayatlarını kolaylaştırıyor.
Blueground gibi yeni nesil şirketler, faaliyet
gösterdikleri sektörde aksayan süreçleri her
yönüyle ele alıyor; akıllı telefon veya bilgi-

sayar ile her şeyi birkaç dokunuş ile yapmak
isteyen kullanıcılar için teknolojik çözümler
sunuyor.Büyük şehirlerde orta ve uzun vadeli konaklama ihtiyacı olan bireylerin eşyalı daire bulma ve yeni bir yaşam kurma
konularında karşılaşabilecekleri her türlü
probleme çözümler üreten Blueground misafirlerine modern mobilyalar, kaliteli tekstil
ürünleri ve yüksek hızlı WiFi gibi hizmetler
sunuyor. Blueground mobil uygulaması
üzerinden dairelerine ait tüm bilgilere erişebilen konuklar, tek tıkla internete bağlanabiliyor, yardımcı uygulamalar vasıtasıyla
evlerinin olduğu yere taksi çağırabiliyor,
daireleriyle ilgili herhangi bir teknik sorun
veya temizlik talebi için destek ekipleriyle
mesajlaşabiliyorlar.
Blueground Türkiye Genel Müdürü Berker
Yağcı; “Doğru daireyi bulmak ve kiralamak
genelde zaman isteyen, zahmetli bir süreçtir. Yabancı dil bariyeri sebebiyle bazı ülkelerde expatlar için bu süreç daha da zorlu
olabiliyor. İş sebebiyle farklı ülkelerde çalışan kurucularımızın deneyimlerinden yola

çıkarak gelişen bir fikir olan Blueground
(www.theblueground.com), bugün geldiği
noktada teknoloji odaklı bir deneyim sunarak misafirlerinin dairelerinde yaşadıkları
son güne kadar tüm süreçleri kolaylaştırarak emlak sektörünü dönüştürüyor. Emlak
sektörünün teknoloji destekli çözümler
konusunda henüz yolun başında olduğunu ancak büyük potansiyel barındırdığını
düşünüyoruz. Geçtiğimiz ay sanal gerçeklik
gözlükleriyle 42 Maslak B Kule’de yer alan
dairelerimizin tanıtımını yaptık. Bu projemizi
kademeli olarak tüm dairelerimiz için uygulamayı planlıyoruz.” dedi.
Blueground “kağıtsız” bir şirkettir. Yapılan
tüm işlemler bulut tabanlı sistemlere kaydedilir. Bir sonraki adımda ise kullanıcıların kiralama deneyimini bir adım daha ileri taşıyan
online kontratlar yapılır. Portföyüne yeni daireler katma ve fiyatlandırma gibi kararlarını,
bigdata ve ileri analitik araçları kullanarak
alan Blueground, faaliyet gösterdiği 3 kıta ve
9 şehirde teknolojiden yararlanarak kesintisiz
hizmet vermeye devam ediyor.
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HOPI’YLE HER 2 SANIYEDE 1 ALIŞVERIŞ
Boyner Grup’un 2015 yılı Nisan ayında tüketicilerle buluşturduğu Türkiye’nin alışveriş app’i Hopi, 7 milyon üyeye ulaştı.
130 üye markasıyla artık her 2 saniyede 1
alışveriş Hopi‘yle yapılıyor. Hopi üstünden
yapılan toplam alışverişin hacmi ise 4 yılda
14 milyar TL’yi aştı.
Türkiye’nin inovatif alışveriş app’i Hopi,
dördüncü yılına 7 milyon üye ile adım attı.
Nisan 2015’te “alışverişin yeni icadı” olarak
lanse edilen ve Türkiye’de mobil sadakat
uygulaması sektörünü yaratarak inovatif
tüketici teknolojilerini geliştiren Hopi büyümeye ve kazandırmaya devam ediyor.
Nisan itibariyle 7 milyonuncu üyesini platforma eklemeyi başaran Hopi, hem tüketicilere hem de markalara kazandıran iş
modeli sayesinde bugüne kadar 14 Milyar
TL’lik alışverişte kullanıldı.
Mağaza ve internette her 2 saniyede 1
alışveriş Hopi ile yapılıyor
Kullanıcıların alışveriş alışkanlıklarını Türkiye’de üretilen “big data” ve “yapay zekâ”
teknolojileriyle öğrenen Hopi, üyelerinin
karşısına kişiselleştirilmiş tekliflerle çıkıyor.
Bu sayede Hopi her gün milyonlarca üyesine özel kampanya ve ürünler sunabiliyor.
Bu özelikleri ile üyelerinin alışveriş alışkan-
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lıklarını değiştiren Hopi, dakikada ortalama
33 alışverişte, yani her iki saniyede 1 kez
kullanılıyor.
Hopi ile bugüne kadar 63 milyon ürün
satın alındı
Yeme içmeden teknolojiye, hazır giyimden
ayakkabıya, havayolu ulaşımından eğlenceye, akaryakıttan kargoya kadar 130 marka
ve 8 binden fazla noktada kullanılabilen
Hopi ile bugüne kadar 63 milyon ürün satın
alındı. Hopililer en çok tekstil ürünü, akaryakıt ve ayakkabı satın alırken, bunları restoran harcamaları takip etti.

Yurt dışından da büyük ilgi var
Teknolojisi ve iş modeli ile dünyanın ilgilendiği bir perakende ve alışveriş uygulaması
konumuna ulaşan Hopi, sadece Türkiye’de
değil dünyada da ilk olma özelliğini koruyor. Sunduğu kişiselleştirilmiş alışveriş
deneyimi ile kullanıcısına en avantajlı fırsatları sunan Hopi, bu özelliği ile özellikle
gelişmekte olan ülkelerden ilgi görüyor.
Orta Doğu, Uzakdoğu, Güney Amerika’nın
yanı sıra Avrupa pazarları için görüşmelerin
devam ettiği Hopi yakın gelecekte Türkiye’den dünyaya açılan bir inovasyon olmaya hazırlanıyor.

Hopi ile 4 yılda;
14 milyar TL’lik alışveriş yapıldı.
AVM’lerde dakikada 33 alışveriş yapılıyor.
63 milyon ürün satın alındı.
Hopi bugüne kadar 130 üye marka ve 8 binden
fazla noktada kullanıldı.
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ŞİRKETLERİN SİBER GÜVENLİKTEKİ EN ZAYIF HALKASI:

ÇALIŞANLAR

Yapılan yeni bir araştırma sonuçlarına göre
şirketlerin siber güvenlikteki en zayıf halkası
ne hacker saldırıları ne de fidye yazılımları!. Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı
koruyan Bitdefender Antivirüs, şirketlerin
%92’sinin siber güvenlik konusundaki en
büyük endişesinin çalışan ihmalkarlığı olduğu vurguluyor.

enerji, kamu hizmetleri, eğitim ve ulaştırma
gibi kilit sektörlerden 350 şirketin IT yöneticileri ile gerçekleştirdiği anketi değerlendiren Bitdefender Antivirüs, şirketlerin %92’sinin çalışanları üzerinden gerçekleşebilecek
bir siber saldırıdan endişe duyduklarını ve
iç tehditler konusunda zaafları olduğunu
belirtiyor.

düzey yöneticilerden destek görmemesi
ve şirketlerin %75’inin siber güvenliklerini
sağlamlaştırmak için yeterli bütçe ayıramamaları da anketin dikkat çeken bulguları arasında.

Şirketler, siber güvenlik konusunda hem
saldırganları daha iyi anlamak hem de savunmalarını yeterli düzeye getirebilmek için
sürekli çabalıyor. Birçok sektörden şirket ve
IT yöneticileri ile yapılan yeni bir araştırma
sonuçları ise şirketlerin en zayıf halkasının
çalışanlar olduğunu gösteriyor. Dünyada
500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs’e göre şirketlerin, siber
güvenlik planlarında iç tehditleri daha çok
göz önünde bulundurması gerekiyor.

Çalışan İhmalkarlığı Siber Tehditlere Davetiye Çıkarıyor

Bitdefender Antivirüs’e göre çalışanların
ihmallerinden doğabilecek zararları en
aza indirebilmek için çözüm arayan şirketlerin öncelikle ağ trafiklerini güvenli
tutmaları gerekiyor. Şirketler, katmanlı
bir güvenlik stratejisine sahip olup yapay zeka ve makine öğrenmesinden yararlanarak içeriden gelebilecek tehditleri
önemli ölçüde azaltabilirler. Ağ trafiklerini güvende tutabilmek için de mevcut
güvenlik uygulamalarıyla kusursuz bir
şekilde uyum sağlayan ve yalnızca tehdit
avcılığını kolaylaştırmakla kalmayıp, aynı
zamanda uyumluluk çabalarına da yardımcı çözümler sunan ağ trafiği güvenliği
analitiğinden faydalanabilirler.

Şirketlerin %92’sinin Zaaf Noktası İç
Tehditler
KnowBe4 şirketinin finans, teknoloji, sağlık,

Ankete katılan IT yöneticilerinin, çalışan
ihmalkarlığının şirketlerine önemli zararlar
verdiği endişesi duydukları görülüyor. Çoğu
zaman şirket savunmasını tehlikeye atan
durumun kimlik avı saldırısı ile geçekleştiğini belirten Bitdefender Antivirüs, e-postalar,
bağlantılar, ekler, web sayfaları kullanılarak
yapılan saldırılar ile etkileşime giren çalışanların, siber saldırıların bir parçası haline
geldiğini ve şirketlerin siber güvenlikleri için
savunma stratejilerini, çalışanlarının ihmalkarlıklarına göre de oluşturması gerektiğini
vurguluyor. IT yöneticilerinin %59’unun üst

Şirketlerin Ağ Trafiklerini Güvende
Tutmaları Gerekiyor
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İK’NIN YILDIZI
5. KEZ
TAB GIDA
Türkiye’de hızlı servis restoran sektörünün
lideri TAB Gıda, çalışanlarına ve adaylarına
verdiği değerle, Secret CV tarafından 5’inci
kez ‘İK’nın Yıldızı’ seçildi.
Türkiye’de hızlı servis restoran sektöründe
25 yıllık tecrübesiyle, Burger King®, Sbarro®, Popeyes® ve Arby’s® ile 4 global
ve Usta Dönerci®, Usta Pideci® ve Döner
Stop® ile 3 ulusal markasıyla faaliyet gösteren sektör lideri TAB Gıda, sektöre yeni
bir bakış açısı getirerek bir işveren markası
haline geldi.
2014 yılından bu yana düzenlenen, Türkiye’nin en prestijli HR organizasyonlarından
“Secretcv.com HR Summit 2019” kapsamında düzenlenen “İK’nın Yıldızları Ödül Töreni’nde” 5. Kez ödüle layık görülen TAB Gıda,
‘işveren markası’ olduğunu bir kez daha
kanıtladı. İnsan kaynakları alanında gerçekleştirdiği başarılı faaliyetleri ile güçlü kurum
yapısı sayesinde yıllardır istikrarlı bir şekilde
“İK’nın Yıldızları” ödülüne layık görüldüklerini ifade eden TAB Gıda Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Asok, “İnsan kaynaklarında
verimlilik bizimki gibi turnover’ı yüksek sektörler için maksimum önem taşıyor. Yüzde
100 müşteri memnuniyeti sağlayabilmek
için önce çalışanlarımızın gereksinimlerini
göz önünde bulundurmamız gerektiğinin
farkındayız. Çeyrek asırdır biriktirdiğimiz
çok sayıda başarı hikâyesi var.
TAB Gıda olarak bu işi yapmak isteyen, heyecanlı,girişken, potansiyeli yüksek gençlerimizi işe almayı tercih ediyoruz. Tüm restoran müdürlerimiz işe, ya yönetici adayı ya
ekip üyesi olarak başlamıştır. Bizi TAB Gıda
olarak ‘iyi bir işveren markası’ haline getiren
nedenlerin başında da bu güçlü ve samimi
İK politikasının olduğunu düşünüyorum.
Secret CV’nin 2015 yılından bu yana istikrarla TAB Gıda’yı İK’nın Yıldızı olarak seçmesi bizim için çok değerli’’ açıklamasında
bulundu.
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BOSCH GÜVENLIK SISTEMLERI BAŞARILI IŞ ORTAKLARI ILE BULUŞTU
Güvenlik ve iletişim ürünleri alanında dünyanın önde gelen tedarikçilerinden Bosch Güvenlik
Sistemleri’nin 8. İş Ortakları Buluşması ve Ödül Töreni Feriye Sarayı’nda gerçekleştirildi.
Bu yıl sekizincisi gerçekleşen Bosch Güvenlik Sistemleri İş Ortakları Buluşması, Türkiye, Türkmenistan ve Azerbaycan’daki Bosch
iş ortaklarını bir araya getirdi. Bosch Ticari
Başkan Yardımcısı Asuman Büyükyıldırım’ın
da katıldığı törende, 2018 yılında en başarılı performansı gösteren Bosch Güvenlik
Sistemleri iş ortakları ödüllendirildi. Ayrıca
2018 yılında gösterdikleri performanstan
dolayı Türkiye, Türkmenistan ve Azerbaycan’daki tüm iş ortaklarına da teşekkür plaketi verildi.
Bosch’un geleceğimizi şekillendiren trendleri hakkında açıklamalar yapan Asuman
Büyükyıldırım, Bosch Türkiye ve Orta Doğu’nun büyüyen pazardaki konumu hakkında bilgi verdi. Bosch’un global bir IoT
lideri olma yönündeki vizyonundan söz
eden Asuman Büyükyıldırım “Bosch, dijital
dönüşüm konusunda öncü şirketlerden biri.
2020’ye kadar tüm Bosch ürünlerinin ağa
bağlanması hedefimiz var. Şu anda dünya
çapında 27.000 yazılım mühendisimiz ile
bunun üzerinde çalışıyoruz. Aynı zamanda
akıllı şehirler yaratmak için sanayi, binalar,
güvenlik ve enerji için smart çözümler tedarik ediyor ve bunların hepsini birbirine
bağlıyoruz” diye konuştu.

Bosch Bina Teknolojileri EMEA Bölgesi Kıdemli Satış Başkan Yardımcısı Koen Rommel’in, EMEA bölgesiyle ilgili genel değerlendirme ve partnerlik üzerine yaptığı
sunumundan sonra, Bosch Bina Teknolojileri EMEA Bölgesi Satış Başkan Yardımcısı
Hanno Vogels ile Bosch Bina Teknolojileri
EMEA Bölgesi Satış Direktörü Rolf Didion,
Bosch Bina Teknolojileri’nin uçtan uca çözümleri ve referans projeleri hakkında bilgiler verdiler.
Bosch Bina Teknolojileri Güvenlik İş Kolu
Ürün Pazarlama Yöneticisi Dmitry Rybakov
ile Bosch Güvenlik Sistemleri’nin iş kolla-

rından sorumlu ürün pazarlama yöneticileri
olan Sinem Özdemir, Onur Sönmez ve Fatih Şekeroğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşen
oturumda yeni teknoloji ve ürünler konuşuldu. Katılımcılar bu oturumun sonunda
yapılan yarışma ile keyifli vakit geçirdiler.
Etkinliğe konuk konuşmacı olarak katılan
Ekonomist Doktor Mahfi Eğilmez Türkiye
ekonomisini değerlendirdiği konuşmasıyla
katılımcılardan büyük ilgi topladı.
Purple Hand Trio müzik grubu eşliğinde
gala yemeğiyle devam eden etkinlik sonunda yapılan ödül töreninde 11 ödül sahiplerini buldu.

2018 yılındaki başarılı performanslarıyla ödül alan iş ortakları:
Video Gözetim Sistemleri- En İyi Satış Performansı: Ateksis
Hırsız Alarm Sistemleri- En İyi Satış Performansı: Biges
Yangın Algılama Sistemleri- En İyi Satış Performansı: Ateksis
Kartlı Geçiş ve Kontrol Sistemleri- En İyi Satış Performansı: Bosell
Kongre ve Konferans Sistemleri- En İyi Satış Performansı: Atempo
Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemleri- En İyi Satış Performansı: Ateksis
Güvenlik Sistemleri – Azerbaycan Özel Ödülü: BISBAKU
Güvenlik Sistemleri – En Hızlı Büyüyen Bayi: Anixter
Güvenlik Sistemleri – En Çok Büyüyen Bayi: Anixter
Güvenlik Sistemleri – En İyi Distribütör Satış Performansı: Anixter
Güvenlik Sistemleri – En İyi Sistem Entegratörü Satış Performansı: Ateksis
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AVLU KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZI’NDE MAYIS AYI ETKINLIKLERI!

Balıkesir’de konser öncesi uzun kuyrukların
oluştuğu ve büyük bir ilgi ile etkinliklerinin
takip edildiği Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Ramazan ayı şenlikleri sizlerle.
Eğlence ve kültür-sanat etkinliklerinin Balıkesir’deki buluşma noktası, “Avlu Kongre ve
Kültür Merkezi”nin (AKKM) yönetim ve işletmesi, kaliteli hizmet anlayışı ile 10 yıldan
fazla bir süredir sektörde yer alan, “Farkındalık Stüdyosu” tarafından yapılıyor. Kapalı
gişe konserleri, çocuk ve yetişkin tiyatroları,
sergileri, konferansları, panelleri ile sanatın
nabzını tutan kültür merkeziyle Balıkesir artık daha canlı!
Her ay olduğu gibi gençlerin ve Balıkesirlilerin severek takip ettiği etkinlikleri ile nisan ayı çok konuşuldu! Sanatseverler nisan
ayında; Koralle Balon tiyatrosu Canım Kardeşim, Aşk Halleri, Bir Baba Hamlet, Esaretin Bedeli, Müjdat Gezen Eyvallah ve Genco
Erkal Merhaba tiyatro gösterilerinin yanı
sıra Teoman konseri, Sermet Erkin ile İllüzyon Show ve Rus müzisyen Evgeny Grinko
konseri ile muhteşem bir ay yaşattı.
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Ayrıca büyük bir heyecan ile beklenen Balıkesir Gençlik Festivali ile de baharın neşesini kutlandı. Can Bonomo, Dolu Kadehi Ters Tut, Melek Mosso, Son Feci Bisiklet,
TNK ve Yüksek Sadakat grubunun konserleri ile coşku dolu bir eğlence yaşandı.
Mayıs ayında ise Metin Uca’nın “Bunu mu demek istedim” tiyatrosu, Sunay Akın
ile Görçek gösterisi, kahkaha dolu Sefa Doğanay performansı ve Sermiyan Midyat’ın Sermiyan Midnight tek kişilik gösterisi sizleri bekliyor olacak. Etkinlikler ile ilgili daha detaylı bilgi için www.avlukongrevekulturmerkezi.com veya sosyal medya
hesaplarını takip etmeyi unutmayın.
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ÜNLÜ DJ ve
ARANJÖR SELAMİ
BİLGİÇ ANLATIYOR!
“MARKALAR HANGİ
ŞARKILARLA BİZİ
COŞTURUYOR?”
Radyo ve müzik dünyasında yaptığı jingle,
prodüksiyon, aranje ve markalara hazırladığı müzik akışıyla tanınan ismi Selami Bilgiç
bundan sonra her ay Mall&Motto sayfalarında “Markalar hangi şarkılarla bizi coşturuyor?” bölümüyle karşımızda.
Selami Bilgiç’in bir çok restaurant, cafe zinciri ve giyim markaları için hazırladığı müzik
akışı, AVM’lerde analizini yaptığı müzik ve
alışveriş deneyimleri yöneticilerin ilgisini çekecek cinsten.
“Özenle seçilmiş şarkılardan oluşan müzik
akışlarıyla , Markanıza müzikal bir kimlik
kazandırıp, faaliyet gösterdiğiniz sektörde
fark yaratabilirsiniz.” diyen Selami Bilgiç’ten
“Mağalarda çalan şarkıların Top 10” listesi
huzurlarınızda;
01 - Ryan Montbleau, Tall Heights - Fast Car
02 - Benny Blanco - Eastside (feat. Halsey
& Khalid)
03 - Twin Bandit , Joshua Hyslop - Stolen
Dance
04 - Halsey - Without Me
05 - Samara Curtis - Self Control
06 - Madilyn Bailey, Leroy Sanchez - Despacito
07 - Scott Bradlee & Postmodern Jukebox
- Timber
08 - Post Malone - Sunflower (Swae Lee)
09 - Jasmine Thompson - Rather Be
10 - Aaron Krause, Liza Anne - Every Breath
You Take
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İŞLETMELERDE VERİMLİLİK ANALİZİ
Satışta:
• Alt yapı eksikliği nedeniyle satış temsilcisi
fazlalığı ya da verilen fazla mesailer,
• Optimizasyon eksikliği nedeniyle yapılan
her bir fazla kilometre,
• Potansiyeli çok düşük noktalara gidilmesi,

Engin Yıldırım
Ciro ve karı etkileyen iki faktör vardır: Etkinlik ve verimlilik. Etkinliği; ‘Patronların iş
geliştirmesi ve stratejik işbirliği kurması’;
AVM sektörü özelinde ise kısaca ‘Alışveriş
merkezinin müşteri sayısını ve buna paralel
olarak cirosunu artırmak için yapılan pazarlama faaliyetleri olarak tanımlayabiliriz.
Verimlilik ise; Verimli olma durumu. Yatırılmış sermayenin, bir kuruluşun veya bir
yatırımın gelir sağlayabilme olanağı, rantabilitedir. Bir AVM’nin verimliliği ölçülürken
farklı parametrelere bakmak gerekiyor ki
en önemlileri şüphesiz kira – ciro oranı ve
metrekare başına düşen cirodur. Verimlilik
ölçümünde karşımıza çıkan en önemli kalem ise rekabettir.
Verimlilik sert bir konudur. Yönetici/Ortaklar; Verimlilik için sistem tasarımlarında ve
kontrolünde bulunabilirler. Ancak sistemin
işletilmesi görevi sistem ve organizasyondadır. Ben verimliyim demek için şunlara
tatminkar yanıt vermeniz lazım: Kaç kişi ile,
ne kadar bir yatırımla ne üretiyorsun? Zaten bunu ölçmek pazarda kalmak ve rekabete doğru cevaptır. Patron bunu denetler.
Daralan yerlere öneriler getirir. Yönetici/
ortaklar ise piyasadan kopmaz. Rekabette
dik durur. Yenilikler ve çözüm üretir.
Tüm organizasyondaki verimlilik kayıplarının nereden gelebileceği saptanır. Her
bölümün katılımı önemlidir. Daha sonra
oluşturulacak ekipler içinden sorumlular
saptanır ve periyodik olarak sorumlular üst
yönetime rapor verilir.
Tedarik Zincirinde:
• Üretim kayıpları,
• Enerji kayıpları,
• Malzeme kayıpları,
• İadeler, hurdalar,
• Kalite hatalarından kaynaklanan işlemler,
• Işçilik kayıpları,

Pazarlamada:
• Başarısız lansmanlar,
• Faydası olmayan reklamlar,
• Markaya zarar veren veya pahalı promosyonlar,
Finansta:
• Yüksek miktarda kesilen hatalı faturalar,
• Sipariş-satın alma sistemi eksikliği nedeniyle çok fazla elle işlem yapılması,
• Çok pahalı işçilik (bazı işlerin dışarıya verilmesi daha ucuz ve kaliteli olabilir),
• Gereksiz kağıt kullanımı (otomasyon eksikliği)
İnsan Kaynakları:
• Sonuca etkisi olmayan toplantılar ( gereksiz toplantılara hayır deyin)
• Şirket ihtiyacına ve şirket kültürüne uygun olmayan personel seçimi
Personel verimliliği de tartışmasız firmalardaki en önemli çalışma alanlarından bir
tanesi. Mutlu personel verimli çalışıyor,
motivasyonu olmayan personel verimsiz
çalışıyor, personel motivasyonu müşteri memnuniyetinin en önemli fonksiyonu.
Memnun müşteri de firmaya kazanç bırakıyor, dolayısı ile personel motivasyonu,
firmanızın endirekt de olsa uzun vadede
karlılığını etkileyen önemli kalemlerden bir
tanesi.
Çok değil, akıllı çalışmayı teşvik edin
Birçok şirket yöneticisi uzun mesai saatlerini ve aralıksız çalışmayı desteklese de
bu yöntem verimliliği artırmaz aksine, işlerin aksamasına neden olur. Çalışanlarınızın, planlı ve konsantre bir şekilde işlerine
odaklanmalarını sağlayarak, işlerin vaktinde bitmesini sağlayacağınız gibi verimliliğin de artmasını sağlarsınız. Akıllı çalışmak,
işleri planlayarak, belli zaman dilimlerine
ayırmayı gerektirdiği için, çalışanları bu konuda yönlendirmek ve bilgilendirmek sizin
göreviniz olacaktır.
Düzenli molalar verin
Çalışanların belli aralıklarla molalar vermesi de gerekiyor. Sabah 9 akşam 6 mesai

saatleri içerisinde kimse aralıksız çalışacak
güce, enerjiye ve sabıra sahip değildir. Kişiler bir süre bu tempoda çalışsalar bile, bir
süre sonra sorunlar yaşamaya ve bu sorunları size yansıtmaya başlarlar. Bu nedenle
çalışanların belli aralıklarla mola vermelerini sağlayın ve molalar konusunda onları
teşvik edin. Belirli periyotlarda verilen kısa
molalar, stres seviyesini azaltacağı gibi, kişilerin dikkatlerini de toplamasını sağlar.
Küçük hedefler koyun
İş yerindeki verimliliği artırabilmeniz için,
çalışanlarınıza küçük hedefler koymalarını
söyleyin. Ya da bu hedefleri yönetici olarak
siz belirleyin. Haftalık hedefler belirlemek,
çalışanlarınızın bu hedefleri tutturmak için
daha kararlı bir şekilde çalışmalarını sağlayacaktır.
Başarıları ödüllendirin
Çalışanlarınızın tutturduğu hedefleri veya
diğer başarıları ödüllendirmek de iş yerindeki verimliliği artırır. Çalışanlar, yaptıkları işin karşılığını maddi ya da manevi bir
şekilde aldıklarında işlerine olan bağları
daha çok artacaktır. Ödüllendirileceğini
bilen çalışanların, işe olan yaklaşımları
daha olumlu bir şekilde değişecektir ve bu
ortamı onlara sağladığınız zaman iş yerindeki verimliliğinizi de artırmış olursunuz.
Çalışanlarınız, şirketinizi ayakta tutanlar
kişilerdir ve onlara bu şekilde yaklaşmak
ve davranmak onları mutlu edeceği için,
mutlu bir şirket ortamı sağlar. Bu da tabii
ki geri dönüşümlerinize olumlu bir şekilde
yansıyacaktır.
Sonuç olarak; Zamanın, sahip olduğumuz
en değerli faktörlerden biri olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda gerek iş görenlerde ve gerekse işletmelerde performans
ve verimliliğin artırılması için iyi bir zaman
yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır. Değerine paha biçilemeyen zamanı tesadüfler
ve şans faktörleri ile yönetmek, büyük
ölçüde zaman israfına ve zaman kaybına
yol açacağından, modern bir yönetim anlayışıyla zaman yönetilerek optimal verim
elde edilmelidir. Bu bağlamda zamanın iyi
kullanılmasında etkin faktörlerden olan
“zaman etüdü,” “iş etüdü,” ve “hareket
etüdü” gibi fonksiyonlar iyi yönetilmelidir.
Ayrıca modern yönetim anlayışı içinde yer
alan eşgüdüm (koordineli) halinde; İyi bir
iletişim ağıyla takım ruhu içinde çalışmak,
zamanı optimal bir şekilde değerlendirme
fırsatları sağlayacaktır.
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NEOMARİN 10
YILDIR SİZİNLE!
NEOMARİN 10.
YILINI COŞKU
İLE KUTLADI!
10 Yıldır sizinle birlikte olan Neomarin Alışveriş Merkezi dikkat çekici etkinlik ve kampanyalarla sizleri mutlu etmeye devam ediyor.
Açıldığı günden bu güne ziyaretçilerine
keyifli ve kaliteli bir yaşam alanı sunan Neomarin Alışveriş Merkezi 10. Yaşını birbirinden güzel kampanyalar ve konserler ile
coşku içinde kutladı.
Hem ailelerin hem de çocukların farklı deneyimler paylaştıkları özel projeleri ile tüm
ziyaretçilerin beklentilerini karşılayan Neomarin 10. Yıl kutlamalarını 27 Nisan Koliva
ve 28 Nisan Sinan Akçıl konserleri ile taçlandırdı.
Ayrıca mayıs ayında başlayacak olan “10.
Yıla Özel Büyük Kampanya” sonunda 1 talihli 10.000 TL ve 100 talihli 1.000 TL. sahibi
oluyor. Neomarin’in 10. yıla özel hazırladığı
birbirinden eğlenceli sürpriz etkinlikleri ve
kazandıran kampanyaları yıl boyunca devam edecek.
Kaliteli hizmetiyle ailenizin alışveriş merkezi
olan Neomarin, her zaman yüzünüzü güldürmeye devam edecek!
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ENGELSİZ ALIŞVERİŞ

Gonca Tekeli
Avukat

Dünya’da her yıl Birleşmiş Milletlere üye
devletlerin aynı tarihte kutladığı önemi büyük bir hafta mevcut, 10-16 Mayıs “Engelliler
Haftası”. Engeller, aslında pek çoğumuzun ilk
etapta zihninde başlasa da, literatürde engellilik doğuştan veya sonradan herhangi bir
hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel,
ruhsal, duygusal ve sosyal yetilerini çeşitli
derecelerde kaybetmiş, normal yaşamın gereklerine uyamama olarak tanımlanmaktadır.
Dolayısıyla, hepimizin bir gün engelli olabilme ihtimali söz konusu!
Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 7’sini engelli bireyler oluşturmakta. Ülkemizin nüfusu
göz önünde bulundurulduğunda söz konusu bu rakam gerçekten konunun ne kadar da
önemli olduğunun bir kanıtı niteliğinde.
Ancak konunun önemine rağmen Alışveriş
Merkezlerinde engelli bireylerin yaşamlarını
kolaylaştırabilecek yasal düzenlemeler maalesef detaylı bir şekilde yapılandırılmamış
durumda.
Sosyolojik araştırmalara göre; özel gereksinimli bireylerin (zihinsel engelliler hariç)
alışveriş merkezine gidince karşılaştıkları sorunları, mağaza içi düzenlemeler ve mağaza
personeli ile ilgili engel grupları şeklinde tespit edilmiştir. Görme engellilerin mağazayla
ilgili bilgileri okuyamama, rafları ve kasayı
görememe, nereye gideceklerini görememe,
reyonlar arasında düğmelerle sesli bilgilendirmeyi isteme, yardımcı personel bulamama, ürünün içerikleri hakkında bilgilenme
isteği, yürüyen merdivene binerken sesli
uyarılar olmaması, tekerlekli sandalye kullanan bedensel engellilerin ise; alışverişe gitmenin zorluğu, bir yakınla gitmenin daha kolay olması, mağaza içinde alınan ürünleri bir
yere koyamama, rafların yüksek olması, yürüyen merdiven kullanamamaları, asansörün
geç gelmesi, bazen ilgisiz personelle karşılaşılması, giriş kapılarının ve mağaza içinde re-

yonların darlığı, yürüyen merdivenleri kullanamama, asansörün darlığı, kaldırım düzeni
ve girişteki döner kapılardan geçmenin zorluğu gibi engeller vardır. İşitsel engellilerin
ise çevrede olanlardan haberleri olmaması,
görsel uyarıların olmaması, genelde kasada
ödeme sorunları yaşaması, anonsların görsele dökülmemesi, kendilerini ifade edememe,
eğitimli personelin olmaması, ulaşımda sesleri duymama gibi sorunları vardır. Konuşma
engelliler de görsel uyaranların olmasını, tabelalarla neyi nerede bulabileceklerinin gösterilmemesi, mağaza içinde sesli veya görsel
her şeyin açıkça ifade edilmemesi, işaret dilinden anlayan personel çalıştırılmaması ve
personelle iletişim kuramama, gideceği yeri
soramama, avm danışmasında işaret dilinden
anlayan birinin olmaması gibi sorunlar tespit
edilmiştir (ATEŞOĞLU, İrfan ve ÖZSOY, Mefkure (2011) “Özel Gereksinimli Müşterilerin
Alışverişte Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir
Araştırma”, 16. Ulusal Pazarlama Kongresi,
İstanbul: 22- 25 Kasım 2011, 89-99).

Söz konusu araştırmanın yapıldığı tarih her
ne kadar günümüzden çok da uzak bir tarih
olmasa da 2019 yılı itibariyle hala benzer sorunların yaşanmakta olduğu aşikar! Bazı teknolojik çalışmalar ile tüketiciye avm yönetimi
dışındaki hizmet sağlayıcılardan ya da avm
yönetimi insiyatifi ile sesli yönlendirmeler,
bluetooth bileklikler, renk okuyucuları, yönü
ayarlanabilir dijital kat yönlendirme ekranları
gibi nadir hizmetler sağlanmaya çalışılsa da
bu ve benzeri hizmetler zorunlu hale gelmedikçe tüketim hayatında engelli bireylerin
çok da fazla yaşam şansı olmayacak gibi gözüküyor.
AVM’ler için ülkemizde halen detaylı ve dünya kriterlerini içine alan bir mevzuatın yer
almamasının ne kadar üzücü olduğundan
ve Alışveriş Merkezlerinin yasal düzenleyicisi statüsündeki tek kaynağın 6585 sayılı
PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ
HAKKINDA KANUN 26 Şubat 2016 tarihli
Resmi Gazetede yayımlanmış olan ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
olduğundan daha önce de bahsetmiştim.
Her iki mevzuatta da engelliler ile ilgili tek bir
düzenleme bulunmaktadır, ki bu da sadece
“ortak kullanım alanları”na ilişkindir. Mevzuatımız henüz alışveriş merkezlerinde yer
alan ortak kullanım alanlarının engellilerin
ihtiyaçlarının dikkate alınarak oluşturulması
ve engelliler için tuvalet ayrılması düzenlemelerinden öteye gidememiştir.
5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ise
doğrudan bir alışveriş merkezi tanımına yer
vermemişse de pasaj, çarşı gibi ticari yapı-

ları umuma açık hizmet veren yapı olarak
belirlemiştir. Yine yapılı çevrede engellilerin erişebilirliğinin sağlanması için planlama, tasarım, inşaat, imalat, ruhsatlandırma
ve denetleme süreçlerinde erişilebilirlik
standartlarına uygunluk sağlanır, denilmek
suretiyle, kamuya açık alanlarda engelli bireylerin erişimini kolaylaştırıcı belli birtakım
standartlar oluşturulmak istendiği ifade edilmiştir. Bu standartların en güzel yansıması
ise Otopark Yönetmeliği’nde yer almaktadır.
Zira AVM’lerin, cezai yaptırımlar nedeniyle,
sıklıkla uyguladığı en önemli düzenleme,
engelli araçlarına Otopark Yönetmeliği’nde
belirlenen esaslar ölçüsünde park yeri ayırmak olmuştur.
Oysa yukarıdaki sosyolojik inceleme de açıkça ortaya koymaktadır ki, her ne kadar ortak
kullanım alanında ve otoparklarda ihtiyaçlar
söz konusu olsa da, esasen mağaza kullanımı ve engelliliğin türüne göre pek çok farklı
gereksinim mevcuttur ve bu da bize yasal
olarak standartların gerekliliğini hatırlatmaktadır.
Engellilerle İlgili Türk Standartları Enstitüsünce Hazırlanan ve Kabul Edilen Standartlar
mevcuttur. Ancak bu standartlar içinde de
alışveriş merkezlerine ilişkin doğrudan bir
düzenleme yer almamakta, ancak bazı yapısal alanlardaki tasarımların engellilerin erişimine uygunluğundan kaynaklı dolaylı referanslardan söz etmek mümkün olmaktadır.
Dolayısıyla, tüm bir mevzuat silsilesi içinde
AVM’leri merkeze alan ve engellileri serbestçe tüketim yapabilecekleri bir seviyeye
taşıyacak teknolojik ve çağımızın gerekliliklerine uygun düzenleme ve standartların
varlığından bahsetmek maalesef mümkün
olamamaktadır. Oysaki Braille (kabartma) alfabesiyle yazılan etiketler, menüler veya sesli barkod ve renk okuma sistemleri, engelli
arabasına uygun klipsli sepetler, yardım ve
açma kapama butonları, kapıları genişletme,
dikey stoklama, engelli deneme kabinlerini
depolama alanı olarak kullanmama, danışma
kısmında işaret dilinden anlayan personel
çalıştırma ve benzeri pek çok basit standartın
getirilmesi ve cezai yaptırımlara bağlanması,
tıpkı otopark örneğinde olduğu gibi hızlı bir
şekilde yol katedilmesini sağlayacaktır.
Hayatımızın yaklaşık yüzde 7’sini oluşturan
her bir bireyin engelsiz yaşama erişebilirliğinin sağlanması ve AVM mevzuatının biran
önce engelsiz yaşama uygun şekilde tasarlanmış teknolojik ve çağımızın gerekliliklerine uygun standartlar düzenlemesi ile güncellenmesi ümidiyle...
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Dijital gizlilik tükenişi: Türkiye’de her
üç kullanıcıdan biri internette gizliliğini
nasıl koruyacağını bilmiyor
İnternet üzerinde paylaşılan kişisel veri miktarı artmaya devam ettikçe, bir kısım insan
çevrim içi gizliliğin hiçbir şekilde korunamayacağını düşünmeye başladı. Kaspersky
Lab yaptığı son araştırmada, Türkiye’deki
kullanıcıların yaklaşık üçte birinin (%37) internette gizliliklerini nasıl koruyacağını bilmediğini tespit etti. Gizlilik tükenişi olarak
da adlandırılabilen bu dijital gizlilik sorunlarına karşı çaresiz kalma durumu, genellikle
sosyal medyada çok fazla paylaşım yapmaya ve güvenlik risklerini göz ardı etmeye
başlamak gibi sonuçlar doğuruyor. Ancak
şimdi güvenliği göz ardı etmenin zamanı
hiç değil. Gizlilik konusuna önem vermeyen
kullanıcılar siber suçlular için kolay bir hedefe dönüşebiliyor.

ğı belirlendi. 18 yaş altındakiler için ise bu
oran META (Orta Doğu, Türkiye ve Afrika)
bölgesinde %20’ye ulaşıyor.

Türkiye’de insanların neredeyse tamamının
(%98) her gün defalarca girdiği internet, artık modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası
haline geldi. Bu da kullanıcıların kişisel bilgilerini kontrol altında tutmasını inanılmaz
derecede zorlaştırıyor. Kaspersky Lab tarafından yapılan son araştırmada, Türkiye’deki kullanıcıların %16’sının kendileri veya
aileleri hakkındaki herkese açık olmaması
gereken özel bilgilere internette rastladı-

Gizlilik konusunda hissedilen bu çaresizlik
insanların internet üzerindeki davranışlarını
da etkiliyor. Türkiye’de kullanıcıların %11’i
cihazlarından internete girerken gizliliklerini
korumaya yarayan, tarayıcı geçmişini düzenli temizlemek veya çevrim içi takip özelliklerini engelleyen özel eklentiler kurmak
gibi ekstra önlemler almıyor.
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İnternette daha az görülür olmak için çaba
gösterip bunda başarısız olmak, “gizlilik
tükenişi” adı verilen bir duruma yol açıyor.
Gizlilik tükenişi, üçüncü tarafların kişisel bilgilerinizden yararlandığına ve buna direnç
göstermenin anlamsız olduğuna inanıp sürekli gergin yaşamayla gelişiyor. Gerçekten
de bazı insanlar gizlilik ihlallerine karşı yapılabilecek hiçbir şey olmadığını düşünüyor.
Türkiye’de kullanıcıların %37’si internette
gizliliklerini nasıl koruyacağını bilmiyor,
%13’ü ise gizliliklerini artırmayla ilgilenmediklerini belirtiyor.

Kaspersky Lab Tüketici Ürünleri Pazarlama

Müdürü Marina Titova, “Veri sızıntılarındaki artışla birlikte kişisel verileri yönetmenin
de giderek zorlaşması, tüketicilerin kontrolü
kaybettiklerini hissetmelerine ve dijital gizlilik konusunu düşünmekten bıkmalarına
neden oluyor. Bu sorunu ortadan kaldıracak
sihirli bir çözüm bulunmasa da riski azaltmak için birçok yol mevcut. Temel dijital
hijyen ile başlayan bu süreç dijital gizliliği
sağlamaya yardımcı olan gelişmiş araç ve
teknolojilerin kullanılmasına kadar uzanıyor.” dedi.
Bu sorunu uzun süre görmezden gelmek
büyük sorunlara yol açabiliyor. Günümüzde
çok sayıda siber suçlu insanların gizliliklerini
ihlal edip kişisel bilgilerinden yararlanarak
para kazanmaya çalışıyor.
Dijital güvenliğinizi korumak istiyorsanız
Kaspersky Lab size şu temel adımları izlemenizi öneriyor:
Dijital izlerinizi yönetmeye başlayın. Hesaplarınızın bir listesini tutun ve verilerinize
herkesin erişip erişmediğini düzenli olarak
kontrol edin. İkinci bir e-posta adresi alın.
İnternette dolaşmayı daha güvenli hale getirecek özel dijital araçlar kullanın. Bu araçlar Gizli Gezinti veya web kamerası ya da
mikrofona erişebilen güvensiz uygulamaları
tespit etme gibi özellikler sunar.
Gizlilik ihlali risklerini en aza indiren özelliklere sahip olan, Kaspersky Security Cloud,Kaspersky Secure Connectionve Kaspersky
Password Manager gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın.
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“İYILIK KAZANSIN”A GIRIN,
ALIŞVERIŞLE BAĞIŞ YAPIN!
“İyilik Kazansın”la alışverişler Cerebral Palsy’li
çocuklara desteğe dönüşüyor!
İnternetten yapacağınız alışverişler sayesinde Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı- Cerebral
Palsy Türkiye’ye bağışta bulunarak Cerebral Palsy’li çocukların yaşam boyu ihtiyaç
duydukları özel eğitim ve rehabilitasyon
desteklerine kavuşabilmelerine destek olabilirsiniz.
Cerebral Palsy’li çocuklara destek olmak için
online bağış yapabileceğiniz platformları
artırmayı sürdürüyor. Cerebral Palsy Türkiye
aracılığı ile Cerebral Palsy’li çocuklara artık internet alışverişlerinizi “İyilik Kazansın”
aracılığıyla yaparak da destek olabilirsiniz.
Destek olmak için “İyilik Kazansın” aracılığı
ile alışveriş yapmanız yeterli. Web sitesi sizi
alışveriş yapmak istediğiniz siteye yönlendiriyor.
www.iyilikkazansin.com’a girdikten sonra
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral
Palsy Türkiye”yi de seçip kayıt olduğunuzda 200'den fazla online mağaza arasından
alışveriş yapmak için mağazanın web sitesine yönlendiriliyorsunuz. İhtiyacınız olan

ürün ya da hizmeti seçtiğiniz online mağaza
üzerinden satın alarak alışverişinizi tamamladıktan sonra İyilik Kazansın'dan gelecek
onay e-postasıyla birlikte net sepet tutarınız üzerinden oluşacak destek miktarını seçip onaylamanız yeterli. İyilik Kazansın, bu
adımların ardından, belirleyeceğiniz tutarı,
belirlediğiniz sivil toplum kuruluşuna aktarıyor.
Cerebral Palsy Nedir ?
Cerebral Palsy, dünyada 17 milyon kişide
görülen, gelişimini tamamlamamış beyinde
doğum öncesi, sırası ve doğum sonrasında meydana gelebilecek, çocuklukta en sık
rastlanan fiziksel engellilik durumu olarak
karşımıza çıkıyor. Ülkemizde her gün 16’dan
fazla bebek Cerebral Palsy’li olarak dünyaya
gözlerini açıyor. Bu demek oluyor ki Türkiye’de her yıl 6.000’den fazla çocuk Cerebral
Palsy tanısı alıyor. Hareket bozukluğu ile
birlikte görme, işitme, algılama sorunları ve
epilepsi gibi farklı durumlar da eşlik edebiliyor. Cerebral Palsy’li her 4 çocuktan 1’i
konuşamıyor, 3 çocuktan 1’i yürüyemiyor,
2 çocuktan 1’i zihinsel engelli, 4 çocuktan
1’inin epilepsisi bulunuyor. Cerebral Palsy’li

çocukların ömür boyu özel eğitim ve rehabilitasyon görmesi gerekiyor. Erken tanı ve
tedavi ile iyi gelişmeler sağlanabiliyor.
Cerebral Palsy Türkiye (Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı), Türkiye’de Cerebral Palsy (CP)
konusunda en geniş hizmet yelpazesine sahip ilk ve tek kuruluştur. Cerebral Palsy’li çocuk ve erişkinlerine teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sağlayarak, meslek
sahibi olmaları ve hayata kazandırılmaları
için gerekli faaliyet ve gayretlerde bulunup,
çocuklarımız ve ailelerinin kendi ihtiyaçlarını
karşılayabilen, sosyal hayatta daha fazla yer
edinebilen bireyler olmaları için gayret etmektir. İstanbul’un Ataşehir ilçesinde 35 bin
569 metrekare alan üzerinde; Metin Sabancı
Özel Eğitim Okulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ve Aile Danışma Merkezi
bulunan Cerebral Palsy Türkiye, kurulduğu
günden bugüne 30 bine yakın çocuk ve ailesine hizmet verdi ve destek oldu. 1972 yılından beri, şeffaf ve hesap verebilirlik prensipleriyle hizmet veren Vakıf, konu hakkında
bilinirliği artırmak ve çocuklarımıza daha
çok destek sağlayabilmek için Eylül ayından
itibaren “Cerebral Palsy Türkiye” markasıyla
yoluna devam etmektedir.
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SOSYAL MEDYA,
SATIN ALMA
ALIŞKANLIKLARINI
DEĞIŞTIRIYOR

Gelişen teknolojilerle dönüşen yeni dünyada sosyal medya da oldukça önemli bir
paya sahip. We are social ve Hootsuit’in
Şubat ayında sosyal medya istatistiklerini
paylaştığı “Digital 2019 in Turkey” adlı raporunda her yıl artan sosyal medya kullanıcı
sayıları dikkat çekiyor. Rapora göre; Türkiye’de 59,36 milyon internet kullanıcısı var
ve bunların 52 milyonu aktif sosyal medya
kullanıcısı, sosyal medyayı mobil cihazında kullananların sayısı ise 44 milyon olarak
açıklanıyor. En aktif sosyal medya platformu Youtube onu Instagram ve Facebook
takip ediyor. Twitter, Snapchat ve Linkedin
de kullanıcılar tarafından tercih edilen diğer
sosyal medya ortamları olarak sıralanıyor.
2019 yılının Şubat ayında hesaplanan verilere göre Türkiye’de 43 milyon Facebook,
33 milyon Instagram ve 9 milyon Twitter
kullanıcısı bulunuyor.
Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere sosyal
medya pek çok alanda köklü davranış değişikliklerine neden oluyor ve müşterilerin
satın alma alışkanlıklarında da büyük bir
etki yaratıyor. Bu nedenle pek çok şirket ve
bireysel satıcı pazarlama ve iletişim kanalı
olarak sosyal medyayı tercih ederken ürünlerini de bu platformlar üzerinden satmaya
hızla adapte olarak sosyal ticaret sisteminin
gelişmesine ve giderek yayılmasını ön ayak
oluyor. Bireylerin sosyal medya üzerinde
link aracılığıyla ödeme almasını sağlayan
inovatif ödeme şirketi Paymes, bireylerin
satış yapmak için neden sosyal medyayı tercih ettiklerini açıklıyor.
Potansiyel müşterilere sosyal medya
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platformlarında ulaşmak satış oranlarını
artırıyor
Paymes’e göre sosyal medya satış kanallarını genişletmek için ideal ve daha fazla potansiyel müşteriye sahip. Yukarıda da bahsedildiği gibi her yıl sosyal medya kullanıcı
katlanarak artıyor ve insanlar artık sayfalar
arasında kaybolmadan ihtiyaç duydukları
her şeye halihazırda kullandıkları uygulamalar üzerinden erişmek istiyorlar. Paymes’in yaptığı araştırmalar müşterilerin; giyim, takı tasarımı, el yapımı oyuncak, yaşam
koçluğu, ayakkabı, butik kurabiye, düğün
organizasyonu, düğün aksesuar tasarımları,
deri aksesuarlar ve dijital ürün/yazılım gibi
hizmetleri/ürünleri sosyal medya üzerinden
bireysel satış yapan üreticilerden aldığını
gösteriyor. Potansiyel müşterilere sosyal
medya platformlarında ulaşan satıcılar ise
satış oranlarını artırıyor
Sosyal medyanın önemli satış kozu: Etkileşim
Paymes yetkilileri satışları artırmanın olmazsa olmaz şartı olan müşteriyle etkileşimin
sosyal medyanın en önemli satış kozlarından
biri olduğunu vurguluyor. Bu platformların
sunduğu doğrudan son kullanıcıya ulaşma ve geribildirim alabilme/verebilme gibi
avantajlar alışveriş sırasında müşterinin satıcılara olan güvenini artırıyor. Bu platformlarda satış süreçlerinin kilit noktalarından
biri olan güven ilişkisi doğru kurulduğunda
müşterilerle sürekli bir iletişim sağlanıyor.
Ve bu bir noktadan sonra müşteri sadakatine dönüşerek satıcılar için önemli bir iş po-

tansiyeli ortaya çıkarıyor. Sosyal medyanın
bireysel satıcılara sunduğu bir diğer avantaj
ise yeni ürünlerinin henüz satışa sunmadan
haberini duyurulabilmeleri. Satıcılar böylece yeni ürünlerini hemen almak isteyen
müşterilerini yormadan, onları web sitesine
yönlendirmeden bulundukları platformdan
alışveriş yapmalarını sağlayabiliyor. Bu da
yeni dijital dünyanın beraberinde getirdiği
hız beklentisini kolayca karşılıyor ve müşteri
memnuniyetini yükselterek potansiyel müşteri oranını artırıyor.
Sosyal medya hedef kitleye daha kısa sürede
ulaşmayı ve kolayca pazar testleri yapılmasını sağlıyor. Böylece müşterilerin ilgisi kolayca
ölçülebiliyor. Bunun yanı sıra sosyal ticaretin
yoğunlaştığı Instagram gibi kanallar yurt dışı
pazarlara daha kolay bir erişim sağlıyor. Sadece ürün görselleri ve doğru anahtar kelimeleri kullanarak farklı ülkelere online satış
yapılarak ihracatın bir parçası olunabiliyor.
Sosyal medyanın lider ödeme şirketi Paymes,
dünyanın farklı yerlerinde, sosyal medya kanalları üzerinden online satış yapmak isteyen
kullanıcılara linkle ödeme platformu/yöntemi ile destek sağlıyor. Kendi ürünlerini sosyal
medya hesabından satan kullanıcılar Paymes
ile üye olmadan, ek kurulum ücreti ödemeden 4 basit adımda ürün satış linki oluşturabiliyor ve bunun müşterileriyle Facebook
Messenger, Instagram, Letgo, Telegram ve
Twitter gibi platformlardan paylaşarak hızlıca
ödeme alabiliyor. Uzun ödeme formlarla uğraşmadan sadece birkaç basit bilgiyle ödeme
işlemini sağlayan müşteriler hızlı bir kullanıcı
deneyimi yaşıyorlar.
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ÇOCUKLUKTAN TAŞIDIKLARIMIZ
’’ Ne kadar farkındayız tüm bunların?’’

Burcu Polatdemir

NLP Uzmanı &Çocuk Kaygı Terapisti

Çocukluktan itibaren gerek etrafımızdaki
yakınlarımızın yaklaşımından gerekse de
ebeveynlerimizin konuşmalarından duyar
ve şunu fark ederiz ki biz ebeveynlerimize kalıtımsal olarak benziyoruz. Tanıdığımız
kişilerden ‘’ Aynı annesi’’ diye yaklaşanlara
çoğu zaman şahit de olmuşuzdur.’’ Ya da
‘’Babasına ne kadar da benziyor değil mi?’’
gibi. Her ne kadar ebeveynlerimiz,biz onları duymadık zannetse de biz fark etmeden
dış dünyada olanın bitenin farkındayızdır
çocuklar olarak. Ebeveynlerimize benzeyelim bunda sorun yok. Evet bazen bazı konularda şu ya da bu şekilde bazı yakınmalar
çevremden de duyuyorum . Keşke boyumun uzunluğu babama benzeseydi ya da
burnum anneminki gibi olsaydı diye.. Bunlar
fiziksel beklentilerimiz ama bunlar tahmin
edeceğimiz üzere bizim elimizde olmayan
yani müdahale edemediğimiz bölüm. Sonradan dış müdahale mümkün ama.

Çocukluk dönemlerimizde bize öğretilen
bazı değerlerin dışında sırf o döneme ait
olan ve neden böyle düşündüğümüzün farkında bile olmadığımız bir sürü yargılarımız
var. Bunları ancak hayatımızın bir döneminde bazı farkındalıklarla keşfediyoruz bu bazen talihsiz bir olay olabildiği gibi bazen de
insanın kendini tanıma yolculuğunda rastladığı tesadüf eseri bir duygu sarmalı olarak
karşımıza çıkabiliyor. Bize ‘ben bu duyguya
nereden kapıldım’ düşüncesini veren de
yıllar önce aile içinde ya da yakın çevreden
duyulan bir cümlenin farkında olmadan
zihnimizde içselleştirilmesi olabiliyor.. Neden saklandığı bilinmeyen gereksiz belgeler
dosyasına benzetebiliriz bunu .. Örneğin;
‘’Zayıf olmak sağlıksızlık belirtisidir’’ diyen
büyükannenizin sık sık bu sözünü duymuş
olabilir ve kendinizi güvende hissetmek için
bir türlü kilo veremiyor olabilirsiniz.
Diyelim ki; Matematik dersinden birkaç kez
düşük not aldınız, anlamadığınız konular var
belki biraz destekle halledeceksiniz.. Dersi
dinliyim öğretmene tekrar sorsam derken
; bir akşam gelen misafirlerin yanında sizin duymayacağınızı düşünerek babanız şu
cümleyi kuruyor: ‘’Bizim oğlan matematiği
pek beceremiyor,geçemeyecek gibi’’.. Artık matematik için çok geç maalesef. Hatta
sevmemeniz üzerinde çabaya uğraşmaya

bile değmeyecek bir ders çünkü onun yüzünden başarısız kabul edildiniz. Yetersizlik
duygusu.. Sınavlarda matematikten yeterli
doğru soru çıkaramamak ve sonuçta erişkinlikte de kullanılan kalıp cümleler..’Ben
matematik sevmiyorum, fizik ve kimyam
iyi’ . Altında yatan neden:’Çünkü bana kötü
hissettiriyor’’ İşte bu tip duygular erişkinliğe
kadar fark edilemeyebiliyor içinde matematik kadar masum olmayan hikayeler de var.
Kişinin yanlış iş seçimi, mutsuz bir evlilik
içinde olması, kendine olan güveni, hayata
bakış açısı bu tip durumların negatif etkisiyle olumsuz duygu durumları yaşanabiliyor.
Bunun için ne yapabiliriz? Bazı kalıp düşünceleriniz olduğunu fark ettiğinizde örneğin;
‘’Kırmızı renk bir şey giymekten nefret ederim’’ gibi bir düşünceniz var. Bununla ilgili
yaşadığınız ,hatırladığınız bir anınız var mı?
Ailenize veya tanıdıklarınıza bununla ilgili
yaşanmış yakın bir hikaye yaşanıp yaşanmadığını sorarak başlayabilirsiniz. O veya
birbirini etkileyen hikayelerden mutlaka
bağlantılar olabiliyor ve siz bunu fark ettiğinizde hem sizi bağlayıcı davranıştan kurtuluyor hem de ‘yapmam,yapamam’ dediğiniz birçok konuda özgürleşiyor ve gerçek
benliğinize bir adım daha yaklaşmış oluyorsunuz. Belki sevmediğiniz bir renk seçiminizden bile hareketle hayatınızda yolunda
gitmediğine inandığınız birçok konuya ışık
tutabilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin.

Asıl önemli olan konu kalıtımsal olarak fiziksel mirasın dışında duygusal bir bağ da
kalıtımsal olarak taşıdığımız gerçeği. Anne
karnında duygusal bağla geçen, doğduktan
sonra da annenin yaşadıklarından etkilendiğimiz hatta sonrasında zihnimizde bu
yaşımıza kadar taşıdığımız bir yığın öğreti,
geçerliliğini yitirmiş kurallar dizisi, sırf o zaman doğru olduğuna inandırılmış olgular
var. Aslında çoğunlukla gerçekle bağlantısı
bile bulunmayan bir sürü gereksiz yargı ve
şu anımızı mahveden gereksiz düşüncelerle zihnimizin doluluk kapasitemizi gereksiz yere işgal ettiriyoruz peki ama neden?
Hatta akrabalarımızın bazılarını ortada hiçbir sebep yokken sevmiyoruz neden mi?
Araştırmalar gösteriyor ki; anne hamileyken
olumsuz duygu yaşadığı kişiye, çocuk da
doğduğunda anneyle benzer duygular yaşıyor. Yani nedensiz yere o kişiye karşı negatif duygu içinde olabiliyoruz.
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PAŞABAHÇE MAĞAZALARI’NDAN ANNELERE EN ÖZEL HEDİYELER
Paşabahçe Mağazaları, “Bana Verdiğin Hayat En Güzel Hediye” sloganı ile en değerli
varlıklarımız olan anneleri mutlu etmek isteyen herkesi fincan takımları, özel tasarım
vazolar, dekoratif ev aksesuarları ve binlerce ürün arasından annelerine en özel hediyeyi seçmeye mağazalarına davet ediyor.
Paşabahçe Mağazaları Anneler Günü’nde
annesini hediyeler ile mutlu etmek isteyenlere birbirinden güzel alternatifler sunuyor.
Anneler Günü’nü “Bana Verdiğin Hayat En
Güzel Hediye” sloganı ile kutlayan Paşabahçe Mağazaları’nın zengin ürün çeşidi ve özgün tasarımlarında lacivert, tarçın, mavi ve
yeşil tonları ön plana çıkıyor.
Özel günlerde sevdiklerini mutlu etmek
isteyenlerin ilk tercihi olan Paşabahçe Mağazaları’nda, kupalar, fincan takımları, bardaklar, özel tasarım vazolar, çerçeveler ve
dekoratif ev aksesuarları Anneler Günü hediyeleri için yüzlerce alternatif bulunuyor.
Paşabahçe Mağazaları, günlük kullanım

ürünlerinden özel tasarım ürünlere kadar
herkese uygun özel hediye alternatifleri ile
annelerin hayatına dokunuyor.
Paşabahçe Mağazaları’nın suyun gücünü ve
zarafetini anlattığı Omnia Su koleksiyonu,
sade ama asla basit olmayan formlu Bey
vazosu, Omnia harflerinden oluşan yüksek
kalite el imalatı vazoları ve su yüzeyinde
oluşan halka desenlerine sahip Ring Tray
tepsisi ile Anneler Günü’nde de hediye alternatifleri sunmaya devam ediyor.
Paşabahçe Mağazaları’nın evrensel dünya
mirasına sahip çıkacak bilinci oluşturmak,
çeşitli sebeplerle bozulan, yok olan kültürel
ve tarihi değerleri yaşatmak ve daha geniş
kitlelere tanıtılabilmek için hazırladığı Camda Dünya Mirası Koleksiyonu, Anneler Günü’nde de eşsiz parçaları ile yıllarca saklanacak ve gelecek nesillere bırakılacak kalıcı ve
farklı hediye arayışında olanlar için hediye
alternatifi oluşturuyor.
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Cilt İçin Altın Kurallar
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Düzenli Uyuyun
Cildinizin güzelliği için uykunuzu iyi almanız çok önemli. Cildinizin yorgun görünmemesi
için günde 7-8 saatlik bir uyku yeterli.

Bol Bol Narenciye Tüketin
Narenciyenin her cinsinden tüketerek detoks yapın. Limonla sağlıklı organlarınız ve cildiniz
arasında bağ kurarken, portakal tüketerek de almanız gereken C vitaminini alın.
Cildinize Masaj Yapın
Yatmadan önce, cildinizi temizledikten sonra nemlendiricinizi masaj yaparak sürün. Masajı
yaparken kremi iyice yedirmeye özen gösterin.
Güneşten Korunun
Çoğu kadın bronz tenli olmak ister ancak güneş ışınları cilde ciddi zararlar verebilir. Cildinizin sağlığı için güneşten koruyan, yüksek faktörlü kremler kullanın.
Sivilcelerinizle Mücadele Edin
Sivilce sıkmak tavsiye edilen bir şey değil ancak ucu beyazlamış sivilceleriniz varsa onları
pamuk yardımıyla iki yandan bastırarak sıkın ve iyice temizleyin.
Çikolata Tüketin
Çikolatanın sivilcelere neden olduğu bir gerçek, ancak bitter çikolatalardaki antioksidan
cildinize iyi gelir. Bu durumu dengelemek için çikolatayı çok az miktarda tüketin.
Siyah Noktalarla Mücadele Edin
Siyah noktalar cildi çok kirli gösterir. Güzel görünen bir cilde sahip olmak için siyah nokta
bantları kullanın.
Düzenli Egzersiz Yapın
Egzersizin faydaları saymakla bitmez. Cilt sağlığınız için de düzenli egzersiz yapmayı ihmal
etmeyin. Cildinizin sıkılığı sağlıklı olduğunun işaretlerindendir.
Bol Miktarda Su İçin
Su vücudunuzun içini olduğu kadar dışını da besler. Siz de cilt sağlığınız
için bol su içerek detoks yapın. Özellikle her sabah aç karnına bir bardak
ılık su tüketin.
Cildinize Maske Uygulayın
Haftada en az bir kere cilt maskesi uygulayın. Bu maskeleri evde kendiniz
yapabilirsiniz.
Yüzünüzü Fırçalayın
Cildiniz donuksa renklendirmeye çalışın. Haftada iki kez yüzünüzü fırçalayarak kan dolaşımını hızlandırın ve cildinize renk gelsin.
Elektrikli Yüz Fırçası
Kullanın
Yüzünüze yeteri kadar
iyi masaj yapamıyorsanız elektrikli yüz fırçası
kullanın. Daireler çizerek yüzünüze masaj
yapan bu fırçalarla kan
dolaşımınızı hızlandırarak
cildinizin daha canlı görünmesini sağlayın.

Suna Dumankaya

Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

Az Makyaj Yapın
Makyaj cildin nefes almasına engel olur.
Bu sebepten özellikle fondöten, pudra gibi
gözeneklerinizi kapatan ve cildinizin nefes
almasını engelleyen malzemeleri mümkün
olduğunca az kullanın.
Güzel Bir Duş Alın
Su sadece içilerek değil farklı yöntemlerle
de cildi besler. Özellikle sıcak suyla duş alarak tıkalı gözeneklerin açılmasını sağlayın.
Dudak Nemlendiricisi Kullanın
Cildinizin en önemli kısımlarından biri olan
dudaklarınızı da ihmal etmeyin. Aklınıza
geldikçe dudak nemlendiricisi sürün.
Sık Sık Badem Tüketin
Omega-3 ve E vitamini yönünden zengin
olan badem ve fındık gibi yiyecekleri sık
sık, ufak öğünlerle tüketmeye çalışın.
Gözlerinize İyi Bakın
Gözleriniz cildiniz değil ancak cildinizin tam
merkezinde yer aldığı için önemli. Gözlerinizin yorgun ve bitkin görünmesi cildinizin
de o şekilde görünmesine sebep olur.
Bu sebepten gözlerinizin bakımını ihmal
etmeyin.
Allık Kullanın
Az makyajla bile makyajınızın tam gibi
görünmesini istiyorsanız allık kullanımına
önem verin. Hiç fondöten ya da pudrasız
cildinize sadece allık uygulayarak makyaj
yapın.
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DİJİTALLEŞİRKEN BUNLARI GÖZDEN KAÇIRMAYIN!
Dijital dönüşüm kaçınılmaz hal alırken Türkiye bu dijitalleşmenin neresinde? Ülkenin
dijital rekabet gücü ne seviyede? Ama en
önemlisi iş dünyası dijital dönüşümle başa
çıkarken başarıya ulaşmak için hangi noktalara dikkat etmeli? Online iş platformu
SanalUzman.com CEO’su Niyazi Bekiroğlu
anlatıyor.
Nielsen’in Dijital Dönüşüm Raporu’na göre
dünya nüfusunun internet kullanım oranı
%53 iken Türkiye’de internet kullanımı %67
civarında seyrediyor. Ülkemizde insanların
sosyal medyada geçirdiği ortalama süre ise
ABD ve Çin ile kıyaslandığında %50 daha
fazla… Ancak tabii bu gelişme dijitalleşme
anlamına gelmiyor.
IMD (International Institute for Management Development) tarafından yayınlanan
“Dijital Rekabet Gücü Raporu”na bakacak
olursak; Türkiye genel sıralamada 52. ülke
olarak karşımıza çıkıyor. Bilgi düzeyi bileşeninde 59, teknoloji bileşeninde 45, geleceğe hazır olma bileşeninde ise 42. sırada yer
alıyor.
Bu veriler ve ilerleme olumlu olsa da dijitalleşme süreçlerinde en kritik olanın doğru
adımlar atmak olduğuna değinen online iş
platformu SanalUzman.com CEO’su Niyazi
Bekiroğlu aksi takdirde sürecin ciddi sekteye uğrayabileceğine değiniyor. Bekiroğlu,
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“Eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma, ulaştırmadan finansa hatta perakendeye kadar
akla gelebilecek her sektörde teknoloji ve
onun getirdiği yenilikler yani dijital dönüşüm göze çarpıyor. Dijital dönüşümü tetikleyen faktörler arasında değişen tüketici
davranışları, teknolojinin ilerleme hızı ve artan dijitalleşme önemli yer tutuyor. Böylece
şirketler ayakta kalabilmek için iş modellerini, ürünlerini / hizmetlerini, müşterilerine
yaşattıkları deneyimleri, iş yapış şekillerini
sorgulayarak dijitalleşmeye ayak uydurmak
zorunda kalıyorlar. Bunu yaparken de dijital
dönüşüm için Hibrid Bulut, Sanallaştırılmış
Ağlar, Hazır Depolama, Veri Analizi, Çok
Katmanlı Güvenlik gibi araçlardan yararlanıyorlar. Ancak dijital dönüşümde başarı için
dikkat edilmesi gereken birtakım faktörler
bulunuyor” diyor.
Dijital dönüşümde sıkıntı yaşamamak için
atılması gereken adımları sıralayan Bekiroğlu, “Dijital dönüşümü yanlış anlamak, üst
yönetimden destek alamamak, yeterince
odaklanamamak, değişime direnmek, hızlı
olamamak, yetenek açığı başlıca dikkat edilmesi gereken, kurumları başarısızlığa iten
noktalar. Eğer bu koşullar göz ardı edilirse
harcanan zaman ve finansman ne yazık ki
boşa gidiyor. Dijitalleşme sürecinde unutulmaması gereken en önemli konu çalışan istihdamında yetenek ve yetkinliklere verilen
değerdir” dedi.

Yetenek açığına en hızlı çözüm freelance
platformlarda
Önümüzdeki dönemde yetkinliğin daha da
önem kazanacağını belirten Bekiroğlu, “Nitelikli uzmanlarla çalışmak özellikle orta ve küçük
ölçekli kurumlar için maliyeti yüksek bir uygulama. Bu nedenle dijitalleşme süreçlerinde yetenek açığı gibi önemli sıkıntılarla karşılaştıklarını gözlemliyoruz. Bununla birlikte verimliliğin
önemini daha çok hissettiğimiz günlerden geçiyoruz. Ölçek ayrımı yapmadan tüm kurumlar,
ihtiyaç duyulan projeleri freelance sistemi ile
çözme gayreti içinde. Nitelikli uzmanlar ise on
- demand ve freelance çalışarak hem kendilerini geliştirme hem de iş tatmini anlamında daha
geniş imkanlara ve zamana sahip olabiliyor. Bu
da başta KOBİ’ler olmak üzere her ölçekten kuruma paylaşım ekonomisinin getirdiği karlılık
ve verimlilik artışını sağlıyor. Özetle dijital çağın
getirdiği yetenek açığına freelance platformlar
en hızlı çözüm” diyor.
Bilgi teknolojileri, yazılım, finans ve bazı diğer
multidisiplin alanlarda uzmanlaşmış kişilerin
ve kurumların freelance çalışmaya daha sıcak
baktığını anlatan Bekiroğlu, “Ülkemizde yaklaşık 1.2 milyon kişi freelance olarak çalışıyor. Bu
rakam genel nüfusun %1 - 1.5’ine denk geliyor.2023 yılında Türkiye’de nüfusun %8’inin
yani yaklaşık 8.5 milyon insanın freelance çalışması bekleniyor. İş yapış biçimindeki bu eğilim
dijitalleşme hızının bir göstergesi” dedi.
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İDEAL VÜCÜT İÇİN HORMONLARINIZIN EFENDİSİ OLUN
direncine, kas kütlesi kaybına, artmış karın
yağına, artmış kolestrol, trigliseridlere ve
yüksek tansiyona neden olabilir!

Fatma Fidan
Hormonlar, vücudumuzda kan aracılığı ile iç
salgı bezlerinden hedef hücrelere gönderilen tepkisel akımlardır. Hormonlar davranışı,
duyguları, beyin kimyasallarını, bağışıklık sistemini etkilemenin yanı sıra, aldığımız besini
yakıta mı yağa mı çevirdiğimizi de belirliyor.
Yani vücudumuza yiyeceklerle ne yapacağının emrini veriyor.
Yağın vücutta nerede tutulmasından, doymak bilmeyen iştahımız, beyne ulaşan doyma hissine kadar kilo almamıza sebep olan
her şey aslında hormonlara bağlıdır. sağlıklı
kilonuza geri dönmeniz, beslenme şeklinizde
yapacağınız değişikliklerle hormon seviyenizi
düzenleyerek mümkün..
Bu nedenle ideal kiloya ulaşmanın en etkili
yolu hormonları dengelemektir. Sizler için
21 İnsan vücudunda 7 farklı hormon faaliyet
gösteriyor: Kortizol, İnsülin, Leptin, Ghrelin,
Adiponektin, Östrojen, Tiroit
Kiloyu vermeyi Etkileyen Hormonlar
Kortizol – Stres Hormonu :
kortizol, adrenal bezlerden strese tepki olarak salgılanır. Eğer stres altındaysanız, kortizol kan dolaşımına salınır ve açlığınız artar
(yağ, şeker ve tuz arzusu arar), metabolizma
yavaşlar ve kilo alırsınız. Kronik olarak yükselmiş kortizol seviyeleri, zamanla, insülin

İnsülin – Yağ Depolama Hormonu
İnsülin pankreas tarafından üretilen, hücrelerinizin enerji veya depolama için şeker (glukoz) almasına yardımcı olan bir hormondur.
Karbonhidrat veya şeker içeren bir yemek
yediğinizde, glukoz insülinin kan dolaşımına
salınmasını tetikler. Eğer basit karbonhidratları fazla tüketirseniz, aşırı miktarda insülin
salgılanır ve sonunda hücreleriniz bu hormona karşı uyuşuklaşır (diğer bir deyişle insülin
direnci). Sonuç olarak, yüksek ve alçak kan
şekeri seviyelerinden geçersiniz ve karnınızın
etrafına yağ depolanmaya başlar.
Leptin – İştahı Bastıran Hormon
Leptin, yağ hücreleriniz tarafından üretilen,
doygunluk hissini düzenleyen hormondur.
Görevi, beyninize vücudun yağ depolarını
enerji için kullanmasını söylemektir. Dolaşımda daha fazla leptin olması halinde daha
az acıkmış olmanız gerekir. Çalışmalar aşırı
kilolu kişilerin kanında leptin düzeylerinin
çok yüksek olduğunu göstermektedir. Bu
muhtemelen leptinin beyin tarafından tanınmadığında ortaya çıkan, doyduğunuz ve
artık yemeyi bırakmanız gereken mesajınının
ulaşmadığı leptin direncinden kaynaklanmaktadır. Vücut, daha çok yemek yiyen ve
daha fazla yağ depolayan açlık modunda olduğunu düşünür.
Ghrelin – Açlık Hormonu
Ghrelin, mideniz boşaldığında serbest bırakılan ve yemek zorunda olduğunuz mesajını
beyninize gönderen bir hormondur. Normalde, mideniz boşaldığında, ghrelin salınımı artar ve mide dolduğunda azalır. Bazı aşırı
kilolu ve obez insanlar için, ghrelin seviyeleri
bir yemekten sonra az miktarda azalır ve bu
da onları aşırı yemek yemeye yönlendirir.
Adiponektin – Yağ Yakma Hormonu
Adiponektin, yağ hücreleriniz tarafından sal-

gılanan bir hormondur. Glikoz seviyelerini
ve yağ asidi arıtımını düzenler. Yağ yakmada çok önemli bir rol oynamaktadır. Sahip
olduğunuz adiponektin ne kadar çok yağ
yaktığınızın ölçüsüdür. Araştırmalar düşük
adiponektin düzeyleri olan bireylerde metabolik sendrom gelişme riskinin 3 kat fazla ve
tip 2 diyabet gelişimi için 9 kat daha fazla risk
taşıdığını gösteriyor.
Östrojen
Östrojen kadın üreme sistemini düzenleyen
ana dişi seks hormonudur. Östrojen baskınlığı, progesteron ile ilişkili olarak çok fazla östrojen anlamına gelir ve bu da kadınların kilo
vermekte zorlanmasına neden olabilir.
Aşırı östrojen bulguları: Şişkinlik ve şişme
hissi, göğüs hassasiyeti, ağır dönemler, ruh
hali değişiklikleri, migren, uykusuzluk, beyin
sisi, anksiyete ve verme zorluğu kilo
Tiroid
Tüm hormonların kraliçesi olarak düşünülebilir. Çünkü tiroidiniz vücudunuzdaki her bir
hücrenin işlevini belirler. Ruh haliniz, enerji
seviyeleriniz, sindirim, metabolizma, cinsel
dürtü, saç ve cilt tiroid hormonlarının dengesine bağlı. Aktif olmayan tiroidli hastalar bazal metabolizma oranının çok düşük olmasına, kilo almasına ve / veya ekstra kilo verme
güçlüğüne neden olabilir.
Hormon yönetimi için başlangıçta üç günlük
evrelerden oluşan bir diyet uygulamanız ve
sırayla et ve alkol, şeker, meyve, kafein, tahıl, süt ürünleri ve toksin içeren gıdaları tüketmemek. Öncelikle 21 gün boyunca her
üç günde bir beslenmenizden bazı besinleri
çıkarıyorsunuz. İlk çıkardığınız besinler de
21’inci günün sonuna dek tüketmemeye devam ediyorsunuz. Örneğin şeker, rafine gıdalar ve alkol hormon seviyelerini olumsuz
etkiliyor. Alkol, kortizon seviyesini artırarak
bel çevresini yağlandırıyor, östrojen seviyesini de yükselterek kalça ve göğüslerde yağ
birikimine neden oluyor. Yani ilk üç gün et
ve alkol almayarak östrojen seviyenizi dengeliyorsunuz. Sonraki üç gün meyve yemeyi
bırakıyorsunuz ve bu sayede tokluk hissi vererek ve yağ yakımını hızlandıran leptin hormonunu düzenliyorsunuz.
Böyle adım adım ilerleyip 21 günü tamamladığınızda, hem hormonlarınız birbiriyle
uyum içinde çalışmaya hem de iyileşen metabolizmanız sayesinde fazla kiloların yanı
sıra depresif ruh halinden de kurtulmaya
başlıyorsunuz. Bu basamakların beslenmede
uygulanması halinde kişide herhangi rahatsızlık yoksa ve düzenli spor ile beslenmesini
destekliyorsa kişinin kilosuna göre 4-7 kg
arası kayıp mümkün olabilir.
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BİR NOTAYA DA SEN BAS!
Zuhal Müzik ve Kansersiz Yaşam Derneği minik
kalplere dokunan anlamlı bir iş birliği için bir araya
gelerek “Bir Notaya da Sen Bas” adlı projeye imza
attı. Proje kapsamında 7’den 70’e herkesin katılabileceği ritim atölyeleri düzenlenerek, elde edilen
tüm gelir Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağışlanacak.
Zuhal Müzik geçtiğimiz aylarda Kansersiz Yaşam
Derneği ile bir araya gelerek başlattığı “Bir Notaya da Sen Bas” adlı proje tüm hızıyla devam ediyor. Projenin ilk etabı için hazırlanan ilk video klibi
ünlü oyuncu Burak Arslan; Bülent Ortaçgil’in sevilen
Benimle Oynar mısın? şarkısını Burak Sevinç, Kadir
Doğulu, Özge Özder, Serenay Aktaş ve Sinan Güleryüz ile beraber seslendirdi.
Bu ay yayına giren ve Tülay İbak tarafından yö-
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netmenliği üstlenilen ikinci klipte ise; Bahar Süer,
Başak İlhan, Celil Nalçakan, Derya Bedavacı, Ferida
Hilal Akın, Hakan Altun, Jessica May, Kutsi, Özgün,
Sema Şimşek, Vildan Atasever ve Yunus Günçe gibi
ünlü isimler projeye destek veriyor.
Projenin basın toplantısında da İstanbul’daki devlet
hastanelerinin Hematoloji-Onkoloji bölümlerinde
tedavi görmekte olan, yaşları 5 ile 18 arasında değişen çocukların hayalleri, umutları ve hayat görüşleri
alınarak hazırlanan bir tanıtım videosu da paylaşılmıştı.
Tüm geliri Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağışlanacak olan ve 7’den 70’e herkesin katılabileceği ritim
atölyeleri 31 Ağustos 2019 tarihine kadar her Cumartesi saat 14:00’da belirtilen Zuhal Müzik mağazalarında yer almaya devam ediyor.

Kahve Molası... / MALl&MOTTO

KENDINIZE
YATIRIM
YAPIYOR
MUSUNUZ?

Mert Güler
“Yatırım yapıyor musun?” diye sorduğumda insanlar hemen
“Ne yatırımı, para mı kazandığımız var ki” veya “borçlar hiç
bitmiyor ki” diyorlar ya da akıllarına ilk ev, araba, yazlık veya
bankadaki birikimleri geliyor.

getirmeye çalışırken kendini unutuyorsun.

Peki sizin aklınıza ilk ne geliyor..? Oysa ki ben, kendilerini
kastediyorum.

Bazıları için bu, tembelliği ve bencilliği beraberinde getirir,
yanılgısına düşerler.

Daha iyi bir yatırım aracınız var mı ki kendinizden başka?
Kendinize, yani o yatırımı yapmaya çalışana, yatırım yapıyor
musunuz? Yoksa kendinizi unutuyor musunuz?

Uzun saatler süren yüksek tempoda yapılan çalışmaların kişiyi daha üretken kılacağı yalnızca masaldır.

Yoksa sizden daha iyi yatırım araçları bulup, kendinizi yatırım yapmaya değmez mi buluyorsunuz?
Ben üniversitede ekonomi eğitimi aldım. Fakat bana, en büyük sermayenin sağlık ve içsel huzur olduğunu kimse söylemedi. Bunu yaşarken öğrendim.
Unutmayın, nitelikli bir yaşam ancak nitelikli bir kişi tarafından kurulabilir. O zaman doğru yatırımı doğru yere, ilk
önce kendimize yapmamız gerekiyor. Ve kendine de, “Ne
ekersen onu biçersin.”
İş hayatında ofiste çok fazla çalışırken, çevrene eşine dostuna astına üstüne arkadaşına karşı sorumluluklarını yerine

Sağlıklı dengeli bir yaşam tarzı için artık kendine de mesai
harcamanın zamanı geldi.

Fazla stresin ve yükün sağlığımıza getirdiği olumsuzlukları
hepimiz biliyoruz. Sağlığımızdan oluyoruz.
Evde veya iş yerinde yaratacağınız bu özel zaman diliminde
kendinizi tamamen bakıma almış olursunuz.
Bana inanmıyorsanız bir deneyin. Bir ay boyunca haftada
altı gün. Rahatsız edilmeyeceğiniz ortamda bir kaç yoga duruşu, nefes egzersizleri, gevşeme teknikleri ve meditasyon
çalışmalarını yaşamınıza geçirirseniz, daha üretken olmanın
yanında, kendi yaşamınıza daha çok zaman ayırabileceğinizi göreceksiniz. Sabredin, kendinize yaptığınız yatırımınızın
karşılığını mutlaka fazlasıyla alacaksınız…
Sevgiler…
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MULTITRAVEL’IN SINGAPUR HAVAYOLLARI’NA ÖZEL KAMPANYASI KAZANDIRIYOR
Multinet Up’ın akıllı seyahat
yönetim platformu MultiTravel, kurumsal müşterilerine
Singapur Havayolları ile Sidney, Melbourne, Singapur ve
Bangkok uçuşlarında yüzde
15 indirim kazandırıyor.
Multinet Up’ın akıllı seyahat
yönetim platformu MultiTravel’ın kurumsal müşterileri
Singapur Havayolları ile gerçekleştirecekleri Sidney, Melbourne, Singapur ve Bangkok
rotalarına yüzde 15 indirimli
uçuyor. MultiTravel müşterilerine özel sunulan kampanya,
Multinet Up ve Singapur Havayolları yöneticilerin katıldığı
bir etkinlikle duyuruldu.
Multinet Up ve Singapur
Havayolları’nın CVK Park
Bosphorus Otel’de gerçekleştirdikleri etkinlikte Multinet
Up CEO’su Demirhan Şener
davetlilere kurumsal seyahat platformu MultiTravel’ın
sunduğu hizmetler hakkında
bilgi verdi. Etkinliğe Singapur Havayolları Türkiye Genel
Müdürü Mark Seah, Avrupa Bölge Başkan Yardımcısı
Subhas Menon ve Singapur
Tanıtım Ofisi’nden Ortadoğu
Bölge Direktörü Abdul Rhaman Mohideen katıldı. Singapur Havayolları’nın ürün ve
faaliyetlerinin yanı sıra, Singapur’un da tanıtıldığı etkinlikte,
MultiTravel ailesine katılan ve
Singapur Havayolları ile Sidney, Melbourne, Singapur,
Honkong ve Bangkok uçuşları
yapacak olan müşterilere özel
fiyatlar verileceği açıklandı.
MultiTravel müşterisi olan
şirketlere sunulan kampanyadan faydalanmak için 9–29
Mayıs 2019 tarihlerinden gerçekleşecek uçuşlara en geç
14 Mayıs 2019 tarihine kadar
bilet alarak katılmak mümkün.
Türkiye’de dijital kurumsal seyahat alanındaki boşluğu dolduracak olan platform MultiTravel’ın etkinlikleri ve özel
kampanyaları devam edecek.
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RAMAZAN'DA BESLENME

Taylan Kümeli

Sağlıklı Beslenme ve
Diyet Uzmanı

tiyen kaçınmalısınız, basit karbonhidratlar
ise sizi o an şişiren ancak sonra daha çok aç
hissetmenize neden olan besinlerdir. Ayrıca
o saatte yediğiniz ağır bir yiyeceğin metabolizma hızınızın azalması nedeniyle yağ
olarak depolanması büyük olasılıktır. Şu durumda kan şekerinizi dengeleyecek gıdalardan yana tercihinizi kullanın. Süt grubundan
seçtiğiniz uygun porsiyonda bir besine, bol
sebzeli bir yumurta ilave edebilir; 1 küçük
dilim de esmer ekmek tüketebilirsiniz…
8- İftar ve sahur arası çok kısa olduğu için iftarınızı yaptığınız çorba ile öğünlerinize de-

vam edebilir ya da önerilen akşam menüsünü 1/3’ünü iftarda geri kalanını 2/3’ünü ise
1 saat sonra küçük lokmalarla ve çok çiğneyerek tüketebilirsiniz.
9- LÜTFEN HER ŞEYİ BİR ARADA YEMEKTEN
KAÇININ… Uygulamaya çalışacağımız ilk
şey, iftar ve sonrasındaki öğünleri organize
edip, kendimizi buna alıştırmak. Eski alışkanlıklarımızda olduğu gibi sofraya her şeyi
toplayıp, bir anda tüketmemek… İlk 5 gün
çok önemli… Sonrasında oldukça rahatlayacak ve ayak uydurabileceksiniz.

UNUTMAYALIM:
1- Ramazan, iradenin terbiyesi için eşsiz bir
fırsattır… Sofralarımızı olabildiğince mütevazi tutmak bu yüzden çok önemli.
2- Misafirliklerde ağırlandığınızda da tüketimdeki dinginliğini asla elden bırakmayınız.
Bu sağlıklı beslenme yolculunuza da katkı
sağlar.
3-Olası bir peklik, gaz sorununu listemizde belirtilen bitki çaylarımızı ve sıvılarımızı
doğru tüketerek ve kati suretle asitli içeceklerden kaçınarak aşabiliriz.
4-Sahursuz oruç olmaz. Eğer sahura kalkmadıysanız orucunuz bu hava koşullarını da
göz önünde bulundurursak sizin için zorlayıcı, sağlığınız içinse riskli olabilir.
5- Ortadoğu ve arap ülkelerindeki hazmetme unsurlarından faydalanın… Önce çorba
içer, araya 1,5/ 2 saat koyup sonra bir öğün
daha yaparlar bu yöntemle gün içinde kaçırdığınız öğünleri de telafi edersiniz. Ayrıca bu iki öğün arasında yeşil kahve ya da
yeşil çay tüketirler… Siz de yeşil çayınıza
tarçın ilave edip açlığın neden olduğu baş
ağrısından uzaklaşabilirsiniz. Ayrıca optimal
düzeyde kafein alımı hem baş ağrınızı düzenler hem de bağırsak hareketlerinizi hızlandırır…
6- Bağırsaklarım adeta durdu diyorsanız, siz
de biliyorsunuz ki hacmini dolduracak kadar
beslenmedik… Ama posalar, alındıktan sonra hacmen büyürler ve hiç kalorileri yoktur.
Şu durumda bol bol lifli gıda tüketin… Örnek menümüzü inceleyebilirsiniz.

Taylan Kümeli'den 1 günlük Örnek Sahur ve İftar Menüsü
Sahur
*Lütfen yarım litre suya hazırladığınız tarçın çubuklu, elma dilimli, limon dilimli ve yeşil
çaylı sabah iksirinizi içerek başlayınız.
Kabak rendeli iki yumurtalı omlet + yarım dilim kepekli lavaş + domates + salatalık
İftar
Orucunuz bir büyük bardak suyla açınız
*Soğuk çorba:
Dört kaşık yoğurt ve bir çay bardağı suyu birlikte çırpınz içine bir su bardağı haşlanmış
nohut, Bir kahve fincanı haşlanmış karabuğday, bir salatalık rendesi ve taze nane ilave
edip pulbiber ve bir fiske tuzla tatlandırınız.
• Yemekten sonra türk kahvesi içiniz
• Yarım saat sonra yeşil çay ya da beyaz çay ya da mate seçeneklerinden birini tüketiniz
• Ara: yarım litre su içiniz
• İftardan 2 saat sonra: Közlenmiş patlıcan, közlenmiş kırmızı biber, domates ve biberi
ince ince kıyarak salata haline getiriniz.
Limon, elma sirkesi ve bir fiske tuzla tatlandırınız
200 gr light yoğurtla doyana kadar tüketiniz
• Yemekten hemen sonra rezene çayı tüketiniz
• 2 saat sonra: 3 top light dondurma

7- Sahurda gazlı ve asitli içeceklerden ka-
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MACHKA & ARZUM ONAN İŞ BİRLİĞİ ONURUNA ÖZEL DAVET
Machka 2019 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu
kapsamında, İstinye Park Machka mağazasında düzenlenen davete cemiyet hayatının
önde gelen isimleri katıldı.
Stili, zarafeti ile hayranlık uyandıran Machka
Marka Elçisi Arzum Onan'ın onuruna düzenlenen etkinliğe katılanlar arasında İpek
Ayaydın Abdik başta olmak üzere çok sayıda seçkin davetli dikkat çekti.
Machka 2019 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu’nun, yalın ve güçlü tasarımlarda hayat
bulan geometrik desenleri, mevsime gönderme yapan romantizmi katılımcılardan
tam not aldı.
Jazz Sisters Grubu’nun performansı ile renklenen davette, Arzum Onan konuklar ile tek
tek ilgilendi iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Önümüzdeki sonbahar- kış sezonunda da devam edecek iş birliği kapsamında Machka tutkunlarını güzel
sürprizler bekliyor.
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“TOPRAĞIN KADINLARI” UNDP FORUMU’NDA
Toprağın Kadınlarından Sofralara projesi
ile yerel kadın üreticilerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarına destek olan BigChefs’in
Kurucu Ortağı Gamze Cizreli, UNDP Türkiye’nin davetiyle Tunus’ta gerçekleştirilen
Cinsiyet Eşitliği Forumu’na katıldı. Tunus
Başbakanı Youssef Chahed’in de bir konuşma gerçekleştirdiği forumda Cizreli, kadınların güçlendirilmesi anlamında örnek
projelere imza atan özel sektör temsilcilerinin söz aldığı panelde konuştu. Cizreli’ye
panelde projedeki yerel tedarikçilerinden
Aslı Aksoy eşlik etti.
BigChefs Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu
Başkanı Gamze Cizreli, Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP) ve BM Kadın
Birimi tarafından Tunus’ta gerçekleştirilen
Cinsiyet Eşitliği Forumu’nda konuştu. UNDP
Türkiye Ofisi’nin davetiyle organizasyona
katılan Cizreli, BigChefs’in Toprağın Kadınlarından Sofralara projesini anlattı.
24-26 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleşen etkinliğin ilk gününde yapılan panelde, ekonomik ve sosyal imkanlara erişim
bakımından dezavantajlı konumda olan
kadınları, iş süreçlerine etkin şekilde dahil
ederek güçlendirilmelerine destek veren iş
insanları bir araya geldi. Bu gibi çalışmalarla, farklı aktörler için nasıl faydalar sağlanabileceği, değer zincirlerinin bu amaca
yönelik nasıl kurulabileceği tartışıldı.
Panelde ayrıca söz konusu projelerden fayda sağlayan kadın iş ortakları da yer aldı.
Gamze Cizreli’ye etkinlikte, Toprağın Kadınlarından Sofralara üreticilerinden Aslı
Aksoy eşlik etti. Elibelinde Tarım markasıyla
Muğla’nın Yeşilçam Köyü’nde kuşkonmaz
üreten ve kendi de pek çok kadını üretime
dahil eden Aksoy, BigChefs’in projesine dahil olduktan sonra işinde yaşadığı değişimleri anlattı. İşini büyütme fırsatının yanı sıra,
sürekliliği olan bir satın alma gerçekleştirildiğinden ötürü güvence ve özgüvenle hareket edilebildiğini ifade etti.
Tunus Başbakanı Youssef Chahed’in de
bir konuşma gerçekleştirdiği forumun
açılışını Tunus Kadın ve Aileden Sorumlu
Devlet Başkanı Neziha Labidi yaptı. UNDP
Afrika Bölge Müdürü Abdoulaye Mar
Dieye’nin de konuşmacılar arasında yer
aldığı forumda, panel moderatörlüğünü
UNDP Özel Sektör Global Program Danışmanı Sahba Sobhani üstlendi. Etkinlikte dünyanın farklı ülke ve şehirlerinden
kamu yöneticileri ile iş dünyası temsilcileri de yer aldı.

Toprağın Kadınlarından Sofralara projesi
hakkında
“Toprağın Kadınlarından Sofralara” projesi kapsamında BigChefs, ürün tedarikinin
bir kısmını yerel kadın üreticilerden elde
ediyor. Bugün 30 yerel kadın tedarikçiyle
çalışan BigChefs, böylece hem onları ekonomik ve sosyal özgürlüklerini kazanmaları
yolunda destekliyor hem de geleneksel üre-

timi sahiplenerek misafirlerine güvenilir ve
özgün lezzetler sunabiliyor. BigChefs ayrıca,
birlikte çalıştığı üreticilerin tüm aktif iletişim
kanallarında tanıtımlarını yaparak, satışlarını
geniş kitlelere ulaştırmalarına destek oluyor.
Markanın amacı, bu proje aracılığıyla kamuoyunda farkındalık yaratıp başka firmaların
da benzer çalışmalar yapmalarına öncülük
ederek, Türkiye’de kadın istihdamına katkı
sağlamak.
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MOTTO SAĞLıK

Katkılarıyla...
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KABIZLIK, UYKU VE KOKU ALMA BOZUKLUKLARI
PARKINSON BELIRTISI OLABILIR

Prof. Dr. Yaşar Kütükçü
Nörolojik Bilimler Direktörü

Vücutta dopamin miktarının yüzde 60-70
oranında azaldıktan sonra Parkinson belirtilerinin ortaya çıktığını belirten Anadolu
Sağlık Merkezi Nörolojik Bilimler Direktörü
Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Bu aşamadan sonra
Parkinson belirtileri ortaya çıkıyor. Parkinsonun genel olarak 4 tane temel bulgusu
var: En önemli bulgu hareketin yavaşlaması.
Tüm hareketlerde yavaşlama ve hareketlerin
amplitüdünün düşmesi (örneğin yürürken
yavaş ve küçük adımlarla yürüme gibi) görülmektedir. İkinci bulgu ise titreme. Özellikle istirahat halinde görülen titremelere
dikkat edilmeli. Üçüncü bulgu kol ve bacakta
‘katılık’ olarak tanımlanan sertliğin meydana
gelmesi. Hastalar hareketleri daha zor yapar,
kolunu bacağını kullanırken zorlanır. Son
bulgu ise denge sorunları. Parkinson hastaları maalesef çok sık düşerler” dedi.
Koku alma bozukluğu Parkinson belirtisi
olabilir
Parkinson olmadan hastalarda ‘premotor’
denen, ileride Parkinsonun gelişebileceğini
düşündüren bulguların olduğuna değinen
Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Parkinson hastalığı
aslında hasta olmadan 10-15 yıl önce belirti veriyor. En önemli ön belirti ise kabızlık.
REM uykusu davranış bozukluğu dediğimiz
uyku bozukluğu, uykuda bağırma, korku, kol
ve bacaklarda hareket de Parkinson belirtisi
olabilir. Ayrıca koku alma bozukluğu da hastalığın ön belirtisi olabilir. Parkinson hastalarının geçmişine baktığımızda çoğunda bu
tarz belirtiler olduğunu görüyoruz. Bu kişilerde Parkinson riski daha yüksek” şeklinde
konuştu.
Parkinson hastalarına, duygularını belli edemedikleri için depresyon tanısı da
konabiliyor
Parkinsonda ana bulguların yanı sıra birçok

Genel olarak hareketlerde yavaşlama ile birlikte ortaya çıkan Parkinson hastalığı, hasta ve
yakınlarının hayatını olumsuz etkiliyor. Parkinson hastalığının genelde 65-70 yaşlarında
ortaya çıktığını vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Nörolojik Bilimler Direktörü Prof. Dr.
Yaşar Kütükçü, “35-40 yaşlarında da Parkinson gelişen hastalarımız var. Genç yaşta Parkinson ortaya çıkıyorsa, bunun altında mutlaka buna neden olan faktörler araştırılmalı.
Genetik yatkınlık çok önemli” açıklamasında bulundu.
yan bulgunun da olduğuna değinen Prof.
Dr. Yaşar Kütükçü, “Bu hastalarda ‘Maske
yüz’ dediğimiz bir durum gelişir. Hastalarda mimik hareketleri azalır, donuk bir ifade
olur. Bu hastalar duygularını belli edemedikleri için çoğu kez bu hastalara depresyon
tanısı da konabiliyor” açıklamasında bulundu. Parkinson hastalarının konuşmasının da
belli bir süre sonra etkilendiğini ve monoton
konuşmaya başladıklarını anlatan Prof. Dr.
Yaşar Kütükçü, “Konuşmalarında duygular
anlaşılmaz. Ses şiddeti azalır, daha kısık sesle
konuşurlar” dedi.
Parkinson hastaları bol bol hareket etmeli
Parkinson hastalarına mümkün olduğu kadar hareketli olmayı önerdiklerini anlatan
Anadolu Sağlık Merkezi Nörolojik Bilimler
Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Parkinson hastaları yürüyüşler yapmalı, günlük işlerini yapmalı ve hareket etmeli. Asla kendini
eve kapatmamalı. Burada yoga veya Tai Chi
gibi denge egzersizlerinin de büyük yararı var. Hareketle alakalı bir hastalık olduğu
için hastalar hareket etmekten kaçınıyor
ancak biz bunun tersini yapmalarını söylüyoruz. Yaşam kaliteleri hareket ettikçe yükselir” dedi. Parkinson hastalığının seyri ve
tedavi aşamasında hastaların halüsinasyon
görebildiğini de belirten Prof. Dr. Kütükçü,
“Parkinson hastalarının diğer halüsinasyon
görenlerden farkı, halüsinasyon gördüğünün farkında olması. Halüsinasyonlar çok
hafif başlayıp sonrasında hastayı çok rahatsız edecek noktaya kadar gidebiliyor. Ayrıca tansiyon düşüklüğü görülebiliyor. Ayağa
kalkınca baş dönmeleri, düşmeler olabiliyor.
Bu yüzden tansiyonları kontrol altında olmalı” önerisinde bulundu.
İleri evre hastalarda beyin pili tedavisi
Parkinson hastalarına ilaç tedavisi uygulandığını belirten Prof. Dr. Yaşar Kütükçü,
“6 grup ilacımız var, onları kullanıyoruz.
İleri evre hastalarda beyin pili (Derin beyin stimulasyonu) dediğimiz bir yöntem de

uygulayabiliyoruz. Bu yöntemde, beyinde
Parkinson ile alakalı çekirdeklere elektrot
yerleştirip, dışardan bu elektrotu uyararak
şikayetlerini gidermeye çalışıyoruz. Beyin
piliyle bu hastaların titreme ve yavaşlık gibi
şikayetleri çok azalıyor, yaşam kaliteleri yükseliyor. Ayrıca ileri evre hastalarda bağırsaktan verdiğimiz bazı ilaçlar var. Bunlar da etkili ilaçlar” dedi.
Parkinsonun seyrinin durdurulması ile ilgili çalışmalar sürüyor
Parkinsonun kronik ve uzun süreli bir hastalık olduğunu ve devamlı bir doktor kontrolünde olunması gerektiğinin altını çizen
Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Her evrede hem
hastalıkla hem ilaçlarla ilgili ortaya çıkan
yeni bulguları değerlendirip tedaviyi düzenlemek gerekiyor” şeklinde konuştu. Parkinson ile alakalı çalışmaların çok fazla olduğunu vurgulayan Prof. Kütükçü, “Parkinson
aşısı ve eksik dopamin üreten hücrelerin
beyne tekrar verilmesi gibi kök hücre çalışmaları üzerinde çalışılıyor. Kök hücrelerle
beynin tekrar dopamin üretmesi amaçlanıyor. Ayrıca hastalığın seyrini durdurmakla
ilgili çalışmalar sürüyor. Önümüzdeki 1015 sene içerisinde bu konu ile alakalı çok
önemli çalışmalar olacağını düşünüyorum”
açıklamasında bulundu.
Yaş ve genetik Parkinsonda engellenemeyecek risk faktörlerinin başında geliyor
Parkinsonun ileri yaş ve genetik gibi engellenemeyecek risk faktörlerinin bulunduğunu
ancak bunun yanı sıra kuyu suyu kullanımı
gibi çevresel etkelerin de önemli olduğuna
değinen Prof. Dr. Kütükçü, “Özellikle tarım
ilaçları ve böcek ilaçlarına maruz kalmanın
Parkinson’a neden olabileceği söyleniyor.
Ayrıca demir, alüminyum, manganez gibi
ağır metalleri yüksek dozda alanlarda Parkinson daha fazla görülüyor. Kafa travmasının da Parkinsona yol açabileceğine dair
çalışmalar var” şeklinde konuştu.
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ÇOCUKLARDAKI BÜYÜME AĞRILARINA DIKKAT
Vücuttaki bağ dokusundan kaynaklanan kötü huylu tümörler “sarkom” olarak adlandırılıyor. Sarkomların nadir görülen kötü huylu tümörler olduğunu,
genellikle genç erişkinlerde ve çocuklarda görüldüğünü belirten Anadolu
Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Taner Özdemir,
“Kol ve bacaklardaki büyüme ağrıları sarkom ağrıları ile karıştırılabiliyor.
Ebeveynler çocuklarındaki ağrıları yakından takip etmeli, özellikle kemik ve
boy uzamasının hızlandığı 10-12 yaşlarından itibaren belli aralıklarla ortopedi
doktoruyla görüşülmeli” açıklamasında bulundu.
Vücuttaki bağ dokuları, kaslar, kemikler,
kan damarları, sinirler ve cilt altı dokudan kaynaklanan kötü huylu tümörlerin
“sarkom” olarak tanımlandığını söyleyen
Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Taner
Özdemir, “Sarkomları kabaca iki gruba
ayırıyoruz. Birincisi yumuşak doku sarkomları, ikincisi de kemik dokudan kaynaklanan kemik sarkomları. Kemik sarkomları
hastalarının çoğunu genç erişkinler ve çocuklar oluşturuyor. Yetişkin ve yaşlı hasta
gruplarında çok sık gördüğümüz bir hastalık değil. Kemik doku sarkomları özellikle
kemik büyümesinin hızlı olduğu, genellikle
çocuklukta ve ergenlikte gördüğümüz bir
hastalık” dedi.
Sarkomlar büyüme ağrıları ile karıştırılabilir
Kemik sarkomlarının daha çok çocukluk ve
genç erişkinlikte, yumuşak doku sarkomlarının ise tüm yaş gruplarında görülebildiğini söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı Op. Dr. Mehmet Taner Özdemir,
“Kemik sarkomları daha çok çocuklarda
görülüyor. O nedenle anne ve babaların bu
hastalığın erken tanı ve tedavisinde sorumlulukları oldukça yüksek” şeklinde konuştu.
Çocukluk çağında görülen büyüme ağrıları
ile sarkomların ilk başlarda gösterdiği ağrıların karışabileceğini belirten Op. Dr. Mehmet Taner Özdemir, “Büyüme ağrılarında
genellikle çocukların birkaç eklemde farklı
zamanlarda bu şikayetlerin olduğunu görürken, sarkomlarda tutulan eklem genellikle hep aynı şekilde ağrıyor; yani çocuğun
sadece sağ dizi devamlı bir şekilde ağrıyorsa, ağrıyan eklemin de bir hareket kısıtlılığı
ve bir süre sonra sekme ve topallama gibi
şikayetleri oluyorsa mutlaka çocuğun bu
ağrıyan bölgesinin bir ortopedi uzmanı tarafından değerlendirilmeli. Gece bu rahatsızlıklarda ağrı şiddeti artar. Bu çok önemli
bir bulgu” açıklamasında bulundu.
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Erken tanı önemli
Erken tanının tüm kanser türlerinde olduğu gibi sarkomlarda da önemli olduğunu vurgulayan Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı Op. Dr. Mehmet Taner Özdemir,
“Hastalık, bulunduğu eklemin veya kemiğin dışına çıkmadan yakalanırsa tedavi
daha yüz güldürücü oluyor. Erken tanı için
elimizde çok önemli radyolojik inceleme
aygıtlarımız var. Öncelikle röntgenle başlıyoruz. Ondan sonra MR ve Pet CT gibi
daha komplike radyolojik görüntüleme
tetkiklerine başvuruyoruz” dedi. Görüntüleme tetkikleri tamamlandıktan sonra
biyopsi uygulamasının yapıldığını söyleyen Op. Dr. Mehmet Taner Özdemir, “Tümörün tipi ortaya konduktan sonra tedavi
başlıyor. Tedavi de diğer kanser türlerinde
olduğu gibi multidisipliner bir yaklaşımla yapılıyor. Öncelikle genelde tümörün
çapının ve yaygınlığının azaltılması için
kemoterapi protokolleri uygulanıyor. Kemoterapi ile tümör çapı küçüldükten ve
ameliyata uygun hale geldikten sonra ortopedik cerrahlar devreye girerek hastalığı uzaklaştırmak için cerrahi girişimlerde
bulunuyorlar. Cerrahi tedavi sonrasında
da iyileşme belli bir aşamaya geldikten
sonra yine ameliyat sonrası kemoterapi
protokolleri devam ediyor” şeklinde konuştu.
Sarkomun nedeni bilinmiyor
Sarkomların belirli bir nedeninin olmadığını ancak çok nadir formlarının bazı genetik rahatsızlıklarla beraber görüldüğünü,
ailede sarkom olmasının da bir risk faktörü
olduğunu belirten Op. Dr. Mehmet Taner
Özdemir, “Sarkom hastalıklarının çoğunun
nedeni bilinmiyor. Ancak özellikle uzuvlarımızda tek taraflı, süregelen, geceleri
şiddetlenen ağrılara karşı duyarlı olup, bu
belirtiler görüldüğünde geç kalmadan bir
uzmana başvurmak önemli” dedi.

Op. Dr. Mehmet Taner Özdemir
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Ergenlik döneminde kontrol amaçlı ortopedi uzmanına gidilmeli
Çoğu sarkomun fizik muayene ile anlaşılabildiğini, ayrıca belli aralıklarla çocukların
spor kabiliyetlerinin, vücutlarının, fiziksel
aktivitelerinin bir ortopedi uzmanı tarafından değerlendirilmesinin önemli olduğunun altını çizen Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı Op. Dr. Mehmet Taner Özdemir,
“Özellikle omurga ve kemik sağlığı açısından boy uzamanın hızlandığı 10 - 12
yaşından sonra çocukların belli aralıklarla
bir ortopedi uzmanı tarafından muayene
edilmesi oldukça faydalı. Çocuğun kol ve
bacak fonksiyonlarının değerlendirilmesi,
ailede omurga rahatsızlığının olup olmamasına göre ailelerin yönlendirilmesi faydalı olur” şeklinde konuştu.
Sarkomla ilgili tıpta umutlandırıcı gelişmeler var
Sarkomlarla ilgili olarak cerrahide kullanılan implantlarda oldukça önemli gelişmelerin olduğunu anlatan Op. Dr. Mehmet
Taner Özdemir, “Bu hastalıkların büyük bir
kısmını çocukluk çağında gördüğümüz için
kemik sarkomlarında biz hastalığın olduğu kemiği çıkartıp yerine genellikle metal
implantlar kullanıyoruz. Çocukluk çağındaki bir hastanın kemiğinin çıkarılması sonucunda o kemikte büyüme devam edeceği için bazı kısalıklar olabiliyor. Ancak
artık yeni implantlarımız çocukla birlikte
büyüyebiliyor. Dolayısıyla büyüme çağında kemiklerde kısalık gibi sıkıntılar olmuyor. Ayrıca bazı hastalarımızın tedavisinde
hastanın kendi kemiğini kullanıyoruz. Yani
çıkardığımız kemiğin yerine, vücudunun
başka bir bölgesindeki kemiği naklediyoruz. Bu cerrahi müdahaleler gerçekten yüz
güldürüyor” dedi.

KIŞIN ALINAN KILOLARI YAZIN VERMENIN YOLLARI
Havaların ısınmaya başlaması birçok kişi için diyet zamanı anlamına geliyor. Sağlıklı olmak için
mevsim ne olursa olsun yeterli, dengeli beslenme ve sporun yaşam tarzı olarak süreklilik kazanması gerektiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Kış günlerinin kısa olması spora veya dışarıda aktif hayata vakit ayırmayı güçleştiriyor; evde oturmaya
sebep olarak kilo artışına sebep oluyor. Yaz döneminin en iyi avantajı fiziksel aktivitelerin artması” açıklamasında bulundu.

Tuba Örnek

Beslenme ve Diyet Uzmanı
Kış mevsiminde hareketsiz olmanın yanı sıra
yüksek kalorili atıştırmaların tüketildiğinin
altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Sıcak havalarda birçoğumuzun iştahında azalma da
yaşanabiliyor. Diğer taraftan sıcak havalarda
içecek tüketimi de artarken, özellikle asitli,
şekerli içeceklerin fazla tüketimi sık yapılan
bir hatadır” dedi. Günde en az 2 litre su içilmesinin önemli olduğunu belirten Örnek,
“Serinlemek için diğer sağlıklı alternatifler
ise şekersiz limonata, kompostolar, sade
veya taze meyve suyu ile doğal olarak tatlandırılmış maden suyu, taze sıkılmış meyve
veya sebze suları, ayran tüketilebilir. Ağır
yağlı, kremalı, fazla soslu, kızartılmış, şekerli
veya aşırı tuzlu, sucuk gibi işlenmiş etlerden,
hazır yiyeceklerden, hamur işi gıdalardan
uzak durulmalı” önerisinde bulundu.
Meyve porsiyonlarına dikkat edilmeli
Yazın terleme ile su kaybının fazla olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba
Örnek, “Bu nedenle de olmazsa olmaz gıdalar; su ve su oranı yüksek gıdalar olan sebze
ve meyvelerdir. Kavun karpuz gibi serinleten
meyvelerin yanı sıra kiraz, erik, çilek, üzüm
gibi taneli meyvelerin de su oranı ve vitamin
mineral değerleri oldukça yüksek. Fakat bu
meyvelerin tüketiminde aşırıya kaçılmamalı.
Günlük ihtiyacımız ortalama 2-3 porsiyondur. Kavun–karpuzun 1 porsiyonu; orta boyun 3 parmak kalınlığında 1 dilimidir. Taneli
meyvelerin 1 porsiyonunu ise 1 küçük kâse
dolusudur” dedi. Ayrıca sebze ve meyvelerin sularını sıkmak yerine posasıyla birlikte
tüketilmesinin daha faydalı olduğunu vurgulayan Örnek, “Dondurma da yazın vazgeçilmezlerinden biridir. Sade olarak günde
1-2 top miktarı geçilmemeli. Zayıflama diyeti uygulayanlar dondurmayı daha seyrek
tüketmeli” açıklamasında bulundu.

Kolay acıktıran yiyeceklerden uzak durulmalı
Yağ yakımının en etkili yolunun dengeli, yeterli, sağlıklı ve lifli beslenmek, bol su içmek ve
spor yapmak olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Kolay acıktıran,
yedikçe yediren basit şekerli ve beyaz un ile yapılmış hamur işi yiyecekler hayatımızdan
çıkarılmalı” dedi. Tok tutan ve yağ yakımına yardım eden yiyecekleri sıralayan Örnek, “Kalsiyum, protein ve probiyotik içerdiği için yoğurt veya kefir, lif içeriği zengin lahana, brokoli,
kabak ve diğer sebzeler, protein kaynakları olan et, tavuk, hindi, balık ve yumurta sayılabilir”
şeklinde konuştu.
Ödem atmak ve metabolizmayı hızlandırmak için yeşil çay tüketilmeli
Yeşil çayın da güçlü antioksidan ve metabolizmayı hızlandırıcı etkisini vurgulayan Tuba
Örnek, yeşil çayın aynı zamanda ödem attığını ve sindirimi kolaylaştırdığını belirterek, “1
bardak suyun içine 1 yemek kaşığı elma sirkesi eklenerek yemekten önce içilebilir. Bunun
yanı sıra doktora danışılması durumunda bir öğününden yarım saat önce greyfurt da tüketilebilir. Ayrıca porsiyon kontrolünü doğru yapmak üzere ceviz, fındık, badem, tam tahıllar
da tok tutucu etkiye sahiptir” dedi.
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Bilinçaltınızda bin bir düşünce geçiyor ve adeta içinizdeki ikinci ses konuşuyor.
Yaşamınızda gerçekleşebilecek tüm
olaylara farkı bir şekilde yaklaşıyor ve
çabalarınızın boşa gitmesinden hoşlanmıyorsunuz. Sizinle aynı tarzda düşünen kişilerle yaptığınız görüşmelerden büyük keyif alacaksınız. Fikirlerinizi
karşı tarafa istediğiniz gibi yansıtabileceksiniz. Aşırı çalışmanız gereken bu
dönem enerjinizi bölmeden yoğunlaşmalısınız. Sadece mantığınıza güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermek
istemiyorsunuz. Planlı hareket ettiğiniz
zaman, istediğiniz sistemi kuracaksınız.
Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi
etkili bir şekilde kullanacaksınız.

Yaşamınızla ilgili yeni bir
süreç içindesiniz. Yeni bir
düzene ihtiyacınız var. Süregelen işlerinizde de, bazı tereddütlerinizi aştığınız anda, başarıya
daha fazla yaklaşacaksınız. İçsel derinliğinizin yoğun olduğu bir ay. . Yeni
kazançların ve sözleşmelerin gündem
kazanmasıyla daha dikkatli davranmanız gerekecektir. Bilinçaltınız çok
yoğun. Bazı konularda taviz vermekten korktuğunuz için, olayların detayları çok önemli. Her şeyi irdelemekten
yorulabilirsiniz. Özellikle alınganlıklarınızdan sıyrılmalısınız. Birlikte çalıştığınız
kişilerden çok fazla şey bekliyorsunuz.
Zihinsel aktiviteniz çok yüksek ve sizinle aynı düşünceye sahip kişilerle bir
arada olmak istiyorsunuz.

Karşıt evinizde Jüpiter geri gitmeye
başlıyor.
Fikirlerinizi
kendinize saklamak istediğiniz içinde, garip bir gizemlilik içine girebilirsiniz. Kafaca anlaştığınız kişilerin,
daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi endişelendirmesin. Yakın dostlarınızın sizin düşüncelerinize ilgi göstermeleri oldukça
kuvvetli. İnatçılığınızın olumlu yönlerini
göreceksiniz. Sezgisel yeteneğinizi yanınızda çalışan kişiler de kullanmalısınız.
Bu dönem , çalışma şartlarınızla ilgili
aksiliklerden şikayet edecek ve birlikte çalıştığınız kişileri yargılayacaksınız..
Kendinize güvenmenize rağmen, önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden
problemlerinizi abartmaya başladınız.

Bu dönem sezgilerinizin
güçlü olması ve çevrenizdeki olaylara çabuk adapte
olmanız nedeniyle motivasyonunuz
artacak. Prestij sizin için çok önemli ve
kendi istekleriniz doğrultusunda hareket edeceksiniz. Dış görünümünüzü sürekli disiplin altında tutmaya çalışmanız
ve içsel patlamalarınızı kendi içinde
izole etmeye çalışmanız, sorunların büyümesine meydan verebilir. Bu ay, sizi
ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler.
Çevreniz için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz. Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz. Sosyal hayatınız oldukça
renkli seyrederken, eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz. Birlikte hareket edeceğiniz kişilerin duygusal yönlerinden
etkilenebilirsiniz.

İsteklerinizde artış var.
Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Çekiciliğiniz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve bir çok kişinin ilgisini üzerinize
çekeceksiniz. Olumlu etkiler aldığınız
zaman, sosyal aktiviteniz daha da
güçleniyor. Değişik alanlarda yaptığınız çalışmalar, düşünce sınırlarınızı
genişletecek. Çevrenizde size yardım
edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Enerjinizi
bölmeden yoğunlaşmalısınız. İlişkilerinizde güçlü ve aktif bir performans
gösteriyorsunuz. Olayları abartmadan
değerlendirmekte fayda var. Sosyal
ilişkilerinizde sıcak gelişmeler, sizi de
sevindirecek.

Yaşamı kendi yöntemlerinize göre sorguluyor, olayları içinizde
saklamaktan hoşlanmıyorsunuz. Sezgilerinizin doğrultusunda
hareket etmek isteyebilirsiniz. Bilinçaltınız çok yoğun. Küçük detaylar size
engel olmamalı. Özellikle alınganlıklarınızdan sıyrılmalısınız. Fikir birliği içinde
olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız. Duygusal anlamda çok çabuk etkileniyor ve
hızlı kararlar alıyorsunuz. Herkes sizinle
aynı düşüncede olmayabilir. Kendinizi
daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız. Zaman kavramının önemli
olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız.
Yanınızda çalışanlara cimri davranabilirsiniz.

Haberler / MALl&MOTTO

Öfkelerinizi görsel
yaşamaktan yanasınız. Yalnız kalmak istemeyeceğiniz bu dönem
eski dostlarınızla bir arada olmak, size
oldukça iyi gelecektir.. Hiç kimsenin
sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir
huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Hassas anlar yaşayabileceğiniz bir günlerdesiniz. . Böyle durumlarda gergin
oluyorsunuz. Duygusal karmaşalardan
uzak kalmalısınız. Sorumluluklarınızın
bilincinde olduğunuz için, çevrenizden
gelecek iş tekliflerine karşı hazırlıklı
olmalısınız Duygusal saplantılarınızda ileriye gidebilir, hatta onun adına
kararlar bile verebilirsiniz. Yaşamınızı
zorlaştırmamalısınız.

Duygusal güvene
ihtiyacını
olduğu bir dönem
içindesiniz. Fakat, sıra dışı
olayların sizi rahatsız etmesine izin
vermemeli ve olayların dışında kalmayı başarmalısınız. Finans konularında
yapacağınız araştırmaların size sağlayacağı özel durumlar mevcut. İçinizde
biriken enerjiyi bir yerlere kanalize etmek zorundasınız.. İdeallerinizin peşinde koşarken bazı hatalara açıksınız. İş
yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden
kolay bir şekilde geleceksiniz.. Çalıştığınız iş yerinde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Ortak çalışmalar
içinde olduğunuz zaman, son derece
huzursuzlaşıyorsunuz. Takıntılarınızın sizi
yönlendirmesine izin vermemelisiniz.

Düşüncelerinizde karmaşanın hakim olduğu bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. İyi niyetle
yaklaştığınız konularda beklenmeyen
aksiliklerin çıkması sizi üzmemeli. Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz.
Aşk yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyor ve partnerinizin durgun
yapısından sıkılıyorsunuz. Bu dönem
partnerinizle aranızda bazı derin farklılıklarınız gündeme gelebilir. Siz olayların çok ötesinde düşünüyorsunuz.
Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir
dönem. Maddesel kaygılarınızı yenmek
istiyorsanız, bütçenizi yeniden gözden
geçirin ve unutulmuş gelirlerinizi hesaplayın. Kazançlarınızı arttıracak yeni
bir performans hazırlığı içindesiniz.

Mesleki başarınızı perçinleyici konumlar içindesiniz. Bu dönem, yüksek
hedefleriniz var. Uzun süredir
planladığınız atılımları kolay bir şekilde
gerçekleştirecek gücünüzün farkındasınız. Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli
olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. Kafanıza koyduğunuz şeyi yapma konusunda engel tanımayacak bu
konuda size karşı gelenlere hırçın davranacaksınız. Ertelediğiniz işler yeniden ele alacaksınız. Kendinizle ilgili
yapacağınız değişimlerde, yaşayacağınız gecikmeleri sorun yapmamalısınız. Sonuçlar lehinize gelişecektir.
Çalıştığınız iş yerinde birçok değişim
gündeme gelecektir. Uzun yollarla ilgili
planlarınız şimdilik, erteleyebilirsiniz.

Maddi konularda
yaratıcılığınız kullanmak için kendi
gücünüze ihtiyacınız var.
Kendinize olan güveniniz sizi bazen
çok cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı
olan yanınız ağır basıyor ve gereken
adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz.
İş hayatınızla ilgili gelişmeleri takip
ederken, başarınızı garantileyerek
ilerlemenizde fayda var. Dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz.
Maddesel yönleriniz, ortak ilişkilerinizle paralel gidiyor. Çevresel koşullarınız
zorlayarak ilerlediğiniz için verdiğiniz
emeklerin farkındasınız. Küçük seyahatlerin size kazandıracağı avantajları
lehinize çevirmek gibi cesur davranışlar sergiliyorsunuz.

Derin düşünmekten
sıkıldığınız
anlarda
geçmişteki tecrübelerinizi örnek almalı ve yeniden yapılanmaktan korkmamalısınız.
Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş
birliği rahatlamanıza neden olacak.
Kendi gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz. Değişimlerin meydana getirdiği çatışmalardan oluşan
bir yaşam tarzınız gündeme geliyor.
Karşınızdaki kişileri konuşmadan hissedebiliyorsunuz fakat kinci yönlerinizi
törpülemelisiniz. Karşılaştığınız olaylar
karşısında alıngan bir tablo ile yaklaşabilirsiniz. Duygusal konularda fazla
derin olacağınız bu dönemde, geniş
kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz.
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NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

İSTANBUL
Forum İstanbul AVYM
City's Nişantaşı AVM
İstanbul Cevahir AVM
Kanyon AVM
ÖzdilekPark İstanbul AVM
İsfanbul AVM
Emaar Square Mall
Marmara Park AVM
Trump AVM
İstinyePark AVM
Brandium AVYM
Maltepe Park AVM
Mall of İstanbul
Buyaka AVM
Zorlu Center
Torium AVM
Palladium AVM
Aqua Florya AVM
Viaport Asia Outlet
Capacity AVM FACEBOOK

BEĞENİ

NO
1
2
NO
13
24
35
46
57
68
79
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
19
20

ANKARA
ANKAmall AVM
Forum AnkaraİSTANBUL
Outlet
ACity Outlet
City's
Nişantaşı AVM
Cepa AVM İstanbul AVM
ÖzdilekPark
Kentpark
AVM
Akyaka
Park
GordionAVM
AVM
Kanyon
Next Level
AVM
Emaar
Square
Mall
AtlantisAVM
AVM
Trump
Taurus AVM
Capitol
Nata VegaPark
Outlet
Marmara
AVM
One Tower
Buyaka
AVMAVM
Antares Asia
AVMOutlet
Viaport
Podium Ankara
İstinyePark
AVMAVM
Arcadium
AVM
Astoria
AVM
Anatolium
Ankara AVM
Zorlu
Center
Kızılay AVM
Akasya
AVM
Panora AVYM
Sapphire
Çarşı
365 AVM Forum AVM
Marmara
Tepe PrimeAVYM
Avenue
ArenaPark
Armada AVM
İsfanbul
Palladium AVM
TIWITTER
Galleria Ataköy AVM

BEĞENİ

NO

ANKARA

365.533
334.645
248.330
246.276
204.736
199.594
154.656
151.276
135.770
108.711
108.366
103.429
102.280
98.353
96.144
95.761
95.353
93.063
92.013
88.501

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

552.035
138.973
TAKİP
99.844
60.555
73.835
59.106
69.669
58.445
67.105
50.819
57.252
19.951
51.085
15.258
50.662
15.204
42.224
13.932
40.697
13.604
38.633
12.503
38.465
10.289
33.768
8.094
32.932
7.832
28.683
7.597
26.950
5.696
24.152
5.562
20.384
5.529
17.058
5.427
5.278
4.877

NO
1
2
NO
13
24
35
46
57
68
79
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
19
20

TAKİP

NO

ANKARA
ANKAmall AVM
Forum Ankara Outlet
ACity Outlet
Cepa AVM
Kentpark AVM
Gordion AVM
Next Level AVM
Atlantis AVM
Taurus AVM
Nata Vega Outlet
One Tower AVM
Antares AVM
Podium Ankara AVM
Arcadium AVM
Anatolium Ankara AVM
Kızılay AVM
Panora AVYM
365 AVM
Tepe Prime Avenue
Armada AVM
DİĞER
TIWITTER

TerraCity AVM
Mavibahçe AVM
ANKARA
Espark AVM
Atakule
AVM
Park AfyonAVM
AVM
ANKAmall
Kulesite AVYM
AVM
Antares
ForumPrime
Kayseri
AVM
Tepe
Avenue
Forum Mersin
Kentpark
AVM AVM
Forum
Gaziantep
Nata
Vega
Outlet AVM
GebzeAVM
Center
Cepa
Forum Bornova
Armada
AVM AVM
MarkAntalya
Atlantis
AVM AVM
Forum Trabzon
Gordion
AVM AVM
AntalyaAVYM
Migros AVM
Panora
ÖzdilekPark
ACity
Outlet Antalya AVM
Point Bornova
Taurus
AVM AVM
MalatyaPark
AVM
Arcadium
AVM
OutletLevel
Center
İzmit
Next
AVM
KentAVM
Meydanı AVM
365
Deepo Outlet
Bilkent
CenterCenter
AVM
Konya Kent
Plaza
AVYM
Forum
Ankara
Outlet
Anatolium Ankara AVM
Podium Ankara AVM

DİĞER
INSTAGRAM

BEĞENİ
552.035
138.973
99.844
73.835
69.669
67.105
57.252
51.085
50.662
42.224
40.697
38.633
38.465
33.768
32.932
28.683
26.950
24.152
20.384
17.058

BEĞENİ
332.561
329.932
TAKİP
131.258
14.190
126.575
14.179
121.049
8.417
112.815
4.837
111.683
4.629
110.749
4.458
109.127
3.576
106.198
3.361
97.137
3.133
95.168
2.720
93.487
2.611
86.400
2.243
82.898
2.186
78.121
1.966
72.652
1.819
61.935
1.757
60.208
1.700
59.246
1.642
1.296
1.240

TAKİP

15
16
17
18
19
20

FACEBOOK
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ANKARA
ANKAmall AVM
Forum Ankara Outlet
ACity Outlet
Cepa AVM
Kentpark AVM
Gordion AVM
Next Level AVM
Atlantis AVM
Taurus AVM
Nata Vega Outlet
One Tower AVM
Antares AVM
Podium Ankara AVM
Arcadium AVM
Anatolium Ankara AVM
Kızılay AVM
Panora AVYM
365 AVM
Tepe Prime Avenue
Armada AVM

BEĞENİ
552.035
138.973
99.844
73.835
69.669
67.105
57.252
51.085
50.662
42.224
40.697
38.633
38.465
33.768
32.932
28.683
26.950
24.152
20.384
17.058

TIWITTER
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ANKARA
Atakule AVM
ANKAmall AVM
Antares AVYM
Tepe Prime Avenue
Kentpark AVM
Nata Vega Outlet
Cepa AVM
Armada AVM
Atlantis AVM
Gordion AVM
Panora AVYM
ACity Outlet
Taurus AVM
Arcadium AVM
Next Level AVM
365 AVM
Bilkent Center AVM
Forum Ankara Outlet
Anatolium Ankara AVM
Podium Ankara AVM

TAKİP
14.190
14.179
8.417
4.837
4.629
4.458
3.576
3.361
3.133
2.720
2.611
2.243
2.186
1.966
1.819
1.757
1.700
1.642
1.296
1.240

INSTAGRAM
NO

ANKARA

BEĞENİ

Zorlu Center
Torium AVM
Palladium AVM
Aqua Florya AVM
Viaport Asia Outlet
Capacity AVM
DİĞER

NO
1
2
NO
31
42
53
64
75
86
97
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
19
20

TerraCity AVM
Mavibahçe AVM
İSTANBUL
Espark
AVM AVM
City's Nişantaşı
Park
Afyon AVM
ÖzdilekPark
İstanbul AVM
Kulesite
AVM
Akyaka Park
Forum
KanyonKayseri
AVM AVM
Forum
Mersin Mall
AVM
Emaar Square
Forum
AVM
Trump Gaziantep
AVM
Gebze
CapitolCenter
AVM
Forum
Bornova
AVM
Marmara
Park AVM
MarkAntalya
Buyaka AVM AVM
Forum
AVM
ViaportTrabzon
Asia Outlet
Antalya
Migros
İstinyePark
AVMAVM
ÖzdilekPark
Astoria AVMAntalya AVM
Point
Bornova AVM
Zorlu Center
MalatyaPark
Akasya AVM AVM
Outlet
Center
Sapphire
Çarşıİzmit
Kent
Meydanı
AVM
Marmara
Forum
AVM
Deepo
Outlet
Center
ArenaPark
AVYM
Konya
Kent
Plaza AVYM
İsfanbul
AVM
Palladium AVM
Galleria Ataköy AVM

NO
1
2
NO
31
42
53
64
75
86
97
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
19
20

DİĞER
TerraCity AVM
Sera Kütahya AVM
İSTANBUL
HighWay
Outlet
AVM
Emaar Square
Mall
Kayseri
Park AVYM
Zorlu Center
MalatyaPark
AVM
City's Nişantaşı
AVM
ÖzdilekPark
Antalya AVM
İstinyePark AVM
Gebze
Center İstanbul
Watergarden
Deepo
Center
AkyakaOutlet
Park AVM
Korupark
AVM
Mall of İstanbul
Espark
İsfanbulAVM
AVM
Park
AfyonPark
AVM
Marmara
AVM
17
BurdaAVM
AVM
Hilltown
Forum
KanyonMersin
AVM AVM
Antalya
AVM
MaltepeMigros
Park AVM
Bursa
Kent
Meydanı
AVM
Meydan
İstanbul
AVM
Kulesite
AVM AVM
Vadi İstanbul
Outlet
Trump Center
AVM İzmit
Palladium
Antakya AVM
Buyaka AVM
Forum Gaziantep
AVM
İstanbul AVYM
Forum
Bornova
AVMOutlet
212 İstanbul
Power
Akasya AVM
Aqua Florya AVM

NO

DİĞER

96.144
95.761
95.353
93.063
92.013
88.501

BEĞENİ
332.561
329.932
TAKİP
131.258
60.555
126.575
59.106
121.049
58.445
112.815
50.819
111.683
19.951
110.749
15.258
109.127
15.204
106.198
13.932
97.137
13.604
95.168
12.503
93.487
10.289
86.400
8.094
82.898
7.832
78.121
7.597
72.652
5.696
61.935
5.562
60.208
5.529
59.246
5.427
5.278
4.877

TAKİP
9.291
6.356
BEĞENİ
6.149
65.901
5.440
63.256
5.069
55.826
4.779
46.961
4.428
38.540
3.814
38.301
3.539
36.963
3.341
35.970
3.329
34.906
3.042
33.723
2.980
33.459
2.855
32.345
2.825
29.604
2.824
28.856
2.327
27.678
2.323
26.590
2.130
25.830
2.119
25.194
21.211
20.454

BEĞENİ
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15
17
16
18
17
19
18
20
19
20

Sapphire
Çarşı
Panora AVYM
Marmara
365 AVM Forum AVM
ArenaPark
Tepe PrimeAVYM
Avenue
İsfanbul
Armada AVM
Palladium AVM
Galleria Ataköy AVM
TIWITTER
ANKARA

NO
1
NO
2
13
24
35
46
57
68
79
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
20

Atakule AVM
İSTANBUL
ANKAmall AVM
Emaar
Square
Antares AVYMMall
Zorlu
CenterAvenue
Tepe Prime
City's
Nişantaşı
Kentpark
AVM AVM
İstinyePark
AVM
Nata Vega Outlet
Watergarden
Cepa AVM İstanbul
Akyaka
ArmadaPark
AVMAVM
Mall
of İstanbul
Atlantis
AVM
İsfanbul
Gordion AVM
AVM
Marmara
Park AVM
Panora AVYM
Hilltown
AVM
ACity Outlet
Kanyon
AVM
Taurus AVM
Maltepe
AVM
ArcadiumPark
AVM
Meydan
İstanbul
Next Level
AVM AVM
Vadi
İstanbul AVM
365 AVM
Trump
Bilkent AVM
Center AVM
Buyaka
AVM Outlet
Forum Ankara
Forum
İstanbul
AVYM
Anatolium Ankara
AVM
212
İstanbul
Power
Podium
Ankara
AVMOutlet
Akasya AVM
Aqua Florya AVMINSTAGRAM

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ANKARA
ANKAmall AVM
Antares AVYM
Gordion AVM
Cepa AVM
Nata Vega Outlet
Atlantis AVM
Armada AVM
Podium Ankara AVM
ACity Outlet
Kentpark AVM
Panora AVYM
Metromall AVM
Atakule AVM
Bilkent Center AVM
Forum Ankara Outlet
Arcadium AVM
Taurus AVM
One Tower AVM
Next Level AVM
Kartaltepe AVM

5.696
26.950
5.562
24.152
5.529
20.384
5.427
17.058
5.278
4.877

15
17
16
18
17
19
18
20
19
20

TAKİP

NO
1
NO
2
13
24
35
46
57
68
79
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
20

TerraCity AVM
ANKARA
Sera Kütahya AVM
ANKAmall
AVM
HighWay Outlet AVM
Antares
AVYM
Kayseri Park
AVYM
Gordion
AVMAVM
MalatyaPark
Cepa
AVM Antalya AVM
ÖzdilekPark
Nata
Outlet
GebzeVega
Center
Atlantis
AVM
Deepo Outlet Center
Armada
KoruparkAVM
AVM
Podium
Ankara
Espark AVM AVM
ACity
OutletAVM
Park Afyon
Kentpark
17 Burda AVM
Panora
AVYM AVM
Forum Mersin
Metromall
AVMAVM
Antalya Migros
Atakule
AVM
Bursa Kent
Meydanı AVM
Bilkent
KulesiteCenter
AVM AVM
Forum
Ankara
Outlet
Outlet Center İzmit
Arcadium
Palladium AVM
Antakya AVM
Taurus
AVM
Forum Gaziantep AVM
One
Tower
AVMAVM
Forum
Bornova
Next Level AVM
Kartaltepe AVM

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DİĞER
TerraCity AVM
Mavibahçe AVM
Kulesite AVM
M1 Adana AVM
Optimum - İzmir
Park Afyon AVM
41 Burda AVM
Point Bornova AVM
Forum Bornova AVM
Westpark Outlet AVM
Agora AVM
Antalya Migros AVM
Mall of Antalya AVM
Agora Antalya AVM
17 Burda AVM
39 Burda AVM
Agora Adapazarı AVM
Korupark AVM
Kent Meydanı AVM
10 Burda AVM

14.190

BEĞENİ
14.179
65.901
8.417
63.256
4.837
55.826
4.629
46.961
4.458
38.540
3.576
38.301
3.361
36.963
3.133
35.970
2.720
34.906
2.611
33.723
2.243
33.459
2.186
32.345
1.966
29.604
1.819
28.856
1.757
27.678
1.700
26.590
1.642
25.830
1.296
25.194
1.240
21.211
20.454

BEĞENİ
112.100
37.304
27.927
27.628
26.530
24.595
21.854
21.375
19.544
19.487
17.919
17.897
14.185
13.659
13.517
13.109
11.782
11.080
9.503
8.844

Next
AVM
OutletLevel
Center
İzmit
365
AVM
Kent Meydanı AVM
Bilkent
CenterCenter
AVM
Deepo Outlet
Forum
Ankara
Outlet
Konya Kent
Plaza
AVYM
Anatolium Ankara AVM
Podium Ankara AVM
INSTAGRAM
DİĞER

1.819
72.652
1.757
61.935
1.700
60.208
1.642
59.246
1.296
1.240

TAKİP
9.291

BEĞENİ
6.356
112.100
6.149
37.304
5.440
27.927
5.069
27.628
4.779
26.530
4.428
24.595
3.814
21.854
3.539
21.375
3.341
19.544
3.329
19.487
3.042
17.919
2.980
17.897
2.855
14.185
2.825
13.659
2.824
13.517
2.327
13.109
2.323
11.782
2.130
11.080
2.119
9.503
8.844

BEĞENİ
67.631
64.554
38.517
37.619
36.829
35.114
34.127
32.983
30.250
28.983
26.830
26.801
25.129
24.952
22.446
21.398
20.383
19.794
19.118
18.148
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Öykü Keskin:
Öykü “O Ses Türkiye” maceran sonrası 2.single’ın “Manipüle”
yi çıkardın. Geçen bu süreci seni tanımaları için okuyucularımıza kısaca analtır mısın?

O ses Türkiye benim için hayatımdaki en önemli tecrübelerden
biriydi. Öyle büyük bir tecrübeden sonra ancak kendi yazdığım,
bestelediğim “Manipüle” benim için bu kadar büyük bir tecrübe
olabilirdi. Oldu da… O ses Türkiye’den sonra kendi şarkılarımı yazmaya ve bestelemeye başladım bu süreçte okulumdan ve voleybol
antrenmanlarımdan ödün vermeyerek Tarık Sezer Akademi’ye
gitmeye başladım. Banu Kunt Işık benim ses ve ses teknikliği
hocamdı. Her hafta düzenli derslerimi aldım hem piyano
hem de solfej. Sonrasını ise bir çıkış parçası seçmem
gerekiyordu “Manipüle” şarkımın buna çok uygun
olduğunu düşündüm ve çıkış parçam o oldu. Böylelikle
bu sektöre adımımı resmi olarak atmış oldum.
Biraz da “Manipüle” şarkından ve klibinden bahsedelim…Şarkının hikayesi nedir? ve klipte kimler
ile çalıştın?
Şarkının sözleri ve bestesi aklıma duştayken geldi ve
direk duştan çıkıp sesli kayıt aldım unutmamak adına.
Manipüle aslında her gün hayatımızda gördüğümüz
bir hikayeyi anlatıyor. Erkek arkadaşına çok kırılmış bir kızı ele alıyor. Kız çok kırılmış ama bir o
kadar da sinirli çünkü çok gururlu işte burada
da sözlerin nakarat kısmı devreye giriyor,
Bir daha manipüle edip o kızın hayatına
girişi olamayacağını bizlere anlatıyor. Klipe
gelirsek eğer Doğukan Abi’nin 1 günde
harikalar yaratabildiğini görmüş oluyoruz
bence. Beykoz Kundura’da çekimler oldu
nerdeyse 12 saat sürdü ama kesinlikle
değdi ona da buradan tekrardan çok
teşekkür ederim benim istediğim
her şeyi bu kliple gerçekleştirdiği için
Peki müzikal
an-
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“Beğendiğim bir ayakkabıysa
hiç düşünmeden alırım”
lamda sırada planladığın nedir?
Sırada yeni şarkılar, klipler var. İstediğim çok fazla şey var
umarım başarılı olabilirim bu yolda…
Bildiğim kadarı ile müziğin yanı sıra bir okul ve spor hayatın var?Ne okuyorsun ve yaptığın spor nedir?
Ben Bilgi Üniversitesinde burslu olarak İngilizce Medya ve
İletişim Bölümünü okuyorum daha 1. sınıfım:) Bu sene BJK
genç voleybol takımında aynı zamanda oynuyorum. Müzikle
beraber 3 şeyi bir arada götürmek beni çok zorluyor ama
üstesinden gelebiliyorum.
Öykü’nün bir günü nasıl geçer?
Benim normal bir günüm sabah erkenden kalkmamla başlar sonrasında üniversiteye derse giderim, ders
çıkışı arkadaşlarımla yemek yerim eğer aram varsa
yakında bir yere gideriz (Alışveriş merkezleri gibi).
Tekrar dersim varsa ona yetişip girerim yoksa direk
antrenman yerime gidip dinlerim, idman sonrası
direk eve gidip ders çalışıp duş sonrası
uyurum.
Günlük hayatında AVM’leri
kullanır mısın? En çok tercih
ettiğin AVM hangisi?
Her hafta en az 2-3 kere
gittiğimi söyleyebilirim
herhalde. Genelde Zorlu’yu tercih ediyorum
çünkü hem her
yere en yakın
alış-

Röportaj / MALl&MOTTO
veriş merkezi o hem de hem yemek konusunda hem de alışveriş konusunda en çok seçeneklerin olduğu yerlerden biri İstanbul’da.
Bu arada bir önceki soruda da söylediğim
gibi ders aralarında kahve içmek veya yemek
yemek için en çok tercih ediyorum sanırım.
Kıyafetlerinde “olmazsa olmaz”ın var
mıdır?
Kesinlikle evet! Ayakkabılar olmazsa olmazım… Evde sadece ayakkabılardan oluşan bir
ayakkabı dolabım var:) Beğendiğim bir ayakkabıysa hiç düşünmeden alırım. Hiçbir zaman
benim için yeterli değil sanırım ayakkabılarım
o yüzden genelde alışveriş esnasında da
ayakkabılara bakarım.
Giyim tarzını nasıl tanımlarsın?
Abartı giyinişlerden nefret ederim o yüzden
kendi kıyafetlerimi abartıdan hep uzak çok
daha sade, rahat ve iyi kombin yapılabilecek
kıyafetler olarak size söyleyebilirim. Alışveriş
yapmayı severim birbirlerine yakın renkleri
aynı anda kullanmayı pek sevmem nadiren
kombinlerim kendimde. Genel olarak kendimi
spor şık olarak tanımlayabilirim çünkü yerine
göre ne giyeceğimi iyi bilirim diye düşünüyorum.
“Asla giymem” diyeceğin bir şey var mı?
Üstüme giydiğimde kaba ve rüküş olan
hiçbir şeyi almam onun dışında asla giymem
dediğim bir şey çok yoktur beğendiğimi alıp
giyerim çünkü.
Vazgeçemediğin bir aksesuarın var mı?
Saatim herhalde takmadığım zamanlarda çok
garip hissediyorum o kadar alışmışım ki hep
saate bakmaya olmadığında bir duraksıyorum.
Kıyafet dolabını açtığında en çok hangi
renk ağırlıklı?
Genelde kot ve siyah renkleri hakim dolabımda.
Alışveriş yapmayı sever misin? Tek başına mı yoksa yanında birisi ile mi alışveriş
yapmayı tercih edersin?
Alışveriş yapmayı çok severim, hatta AVM’ye
gitmesem bile onlinde dan yaparım. Yanımda
biri olması çok daha güzel oluyor çünkü fikir
alışverişi yapabiliyorum öyle bir durumda.

Röpor t aj

Son olarak sizce AVM'ler .......... Boşluğu
dolrurur musunuz?
Kendine zaman ayırabilmek için en iyi yerler
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JAGUAR I-PACE
DÜNYADA YILIN
OTOMOBILI
ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü
olduğu Jaguar, tamamen elektrikli SUV’u
I-PACE ile Dünyada Yılın Otomobili (World
Car of The Year Awards) seçimlerinde Yılın
Otomobili büyük ödülü de dâhil üç ödülün
sahibi oldu. Jaguar I-PACE, otomotiv sektöründe eşine az rastlanacak bir başarıya
imza atarak, Mart ayında Avrupa’da Yılın
Otomobili (Car of The Year 2019) Ödülü’nün ardından, Amerika’da gerçekleştirilen Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri’nden 3 önemli ödülle ayrıldı. 2019 Dünyada
Yılın Otomobili büyük ödülünün yanı sıra,
2017 yılında F-PACE’in de kazanmış olduğu
Dünyada Yılın Tasarımı ve Dünyada Yılın En
Çevreci Otomobili ödüllerini de almaya hak
kazanan Jaguar I-PACE, elde ettiği bu başarı ile kırılması zor bir rekora imza attı.
Üç ödülü birden alan ilk otomobil
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New York Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirilen ödül töreninde, 3 büyük ödülü kazandığı açıklanan Jaguar I-PACE, Dünyada Yılın
Otomobili Ödülleri’nin 15 yıllık tarihinde
aynı anda 3 farklı dalda ödül alan ilk araç
oldu. 24 farklı ülkeden 86 otomobil gazetecisinin değerlendirdiği Jaguar I-PACE, Avrupa’da Yılın Otomobili seçildikten sadece bir
kaç hafta sonra bu 3 büyük ödülü de kazanarak dünyada en çok beğenilen premium
elektrikli SUV olduğunu bir kez daha kanıtladı. Jaguar I-PACE kazandığı bu başarılarla
birlikte son 1 yılda dünya genelinde 62 ödül
almayı başardı.
Gelecek vizyonumuzdaki ilk adım I-PACE
Jürisi prestijli otomobil gazetecilerinden
oluşan Dünyada Yılın Otomobili ödüllerini
almaktan büyük bir onur duyduklarını söy-

leyen Jaguar Land Rover CEO’su Prof. Dr.
Ralp Speth, “Destination Zero” vizyonumuzla çıktığımız yolda, sıfır emisyon, sıfır
kaza ve sıfır trafik sıkışıklığı vizyonumuzla
sürekli geleceğe doğru ilerliyoruz. I-PACE
bu hedefimize ulaşmamızı sağlayan ilk
adımımızdı. Elektrikli otomobiller henüz
niş bir tercih olarak görülürken, Jaguar
olarak biz, onu üretmek üzere tasarlamaya başlamıştık. Sıfırdan başlayarak, gerçek
bir sürücü otomobili olabilecek bir Jaguar
modelini, dünyanın en iyi premium elektrikli otomobilini üretmek için harekete
geçtik. I-PACE, 2019 Dünyada Yılın Otomobili, Yılın En İyi Tasarıma Sahip Otomobili ve Yılın En Çevreci Otomobili ödüllerini
alarak hak ettiği dikkati çekmeyi başardı.
I-PACE’i ortaya çıkaran ekibe tutkuları ve
geliştirdikleri bu muhteşem araç için teşekkür ediyorum.”
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Tıklayın, Habersiz Kalmayın!

www.mallandmotto.com
GÜNCEL HABERLER • PERAKENDE HABERLERİ • RÖPORTAJ • MODA • ETKİNLİK HABERLERİ
ANALİZ RAPORLARI • MAKALE • SOSYAL MEDYA LİGİ • ASTROLOJİ • KAHVE MOLASI • SAĞLIK

Akatlar Mahallesi Zeytinoğlu Caddesi Dünya Palas 34/B D:3 Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
Tel : 0212 924 32 96 - Gsm : 0530 218 49 43 - Mail : info@mallandmotto.com.tr
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