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HASAN NECİP AKOL
“TÜRKİYE’DE HEM PAZARLAMANIN HEM DE 
EKONOMİNİN KALELERİ ARTIK ALIŞVERİŞ 

MERKEZLERİ OLDU.”

                212 OUTLET GENEL MÜDÜRÜ

SELEN ZORLU MELİK
ZORLU HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ

AKILLI HAYAT 2030 VİZYONUMUZ ÇERÇEVESİNDE
2022’YE KADAR KADIN ÇALIŞAN ORANIMIZI %40’A

 ÇIKARTACAĞIZ

LEVENT ÇAKIROĞLU
DAP HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI

KOÇ TOPLULUĞU OLARAK UZUN VADELİ DEĞER YARATMA
HEDEFİMİZ KÜRESEL VİZYONUMUZ ÇERÇEVESİNDE

ÖZVERİYLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ

ALP ÖNDER ÖZPAMUKÇU
TAMPF YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TÜİK PERAKENDE ENDEKSİ İLE MUKAYESE ETTİĞİMİZDE
MODERN PERAKENDENİN SEKTÖRDE BÜYÜMEYE BU

 ÇEYREKTE DE LİDERLİK ETTİĞİNİ GÖRÜYORUZ

EMRAH AKIN
KPMG TÜRKİYE TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ VE PERAKENDE SEKTÖR LİDERİ

SEKTÖR OYUNCULARI KÜRESEL TÜKETİCİLERİN GELİŞEN
SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA UYGUN OLARAK

 EVRİMLEŞMEYE ÇALIŞIYOR

GÜLER SABANCI
SABANCI VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI

OECD'NIN SABANCI VAKFINI DÜNYA LİGİNE
TAŞIMASININ TEŞVİKİ İLE DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ
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Geldik yine mevsim ortasında AVM’lerin kendini tekrar etmesine...

Ayırılan etkinlik bütçeleri, hareket olsun diye hazırlanan konserler ve youtuber 
aktiviteleri sanırım bu yaz bütün yıllardan daha az gerçekleşecek. Şöyle bir 
bakıyorum da yıl dönümleri de aynı formatta geçiriyor. 

Sadece etkinlik değil, marka mağazaların da aslında sıkıntılı boyutu var. 
Alışveriş boyutu ve kampanya reklamları arasında ne yazık ki paralel 
ilerlemeyen bir akış söz konusu. Her bölgenin alıcısı ve lokasyona bağlı 
tüketimde farklı dinamitler bulunuyor. 

Her  defasında karşılaştığım yöneticilerin, “konserler aslında food katımızı 
hareketlendiriyor.” Şeklinde yorumlaması, etkinlik hikayesinin doğal olarak 
beklentisini oluşturan her koşulda daha az kalıyor. Ancak etkinlikler, reklam 
kampanyalarının görevini üstülenmez. Aksine AVM’lerin bir belediye gibi 
düşünürsek o ilçenin sakinlerine sunduğu güzelliği belirtir. Bu da imaj olarak 
iyi bir çalışmadır. 

Yaz ve beraberinde mevsimin getirdiği-götürdüğü parametrelere baktığımızda 
aslında okula dönüş zamanına kadar sağlam etkinliklerle bölgenin uğrak 
alanları olabilirler. 

Yeni sayımızda yine birbirinden önemli mevzularla Mall&Motto huzurlarınızda,
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Akıllı hayat 2030 vizyonumuz çerçevesinde 
2022’ye kadar kadın çalışan oranımızı % 40’a
çıkaracağız.

TÜİK perakande endeksi ile mukayese 
ettiğimizde modern perakendenin sektörde
büyümeye bu çeyrekte de liderlik ettiğini 
görüyoruz.

Koç topluluğu olarak uzun vadeli değer yaratma
hedefimiz ve küresel vizyonumuz çerçevesinde 
özveriyle çalışmaya devam ediyoruz.

Piyasada mevcut olan kalitesiz led lambalar 
göz sağlığını tehdit etmeye devam ediyor.

Sektör oyuncuları küresel tüketicilerin gelişen 
satın alma davranışlarına uygun olarak 
evrimleşmeye çalışıyor.

Türkiye’de hem pazarlamanın hem de 
ekonominin kaleleri artık alışveriş 
merkezleri oldu.

Şirketinize en son ne zaman check-up 
yaptırdınız?.

OECD’nin Sabancı Vakfı’nı Dünya ligine 
taşımasının teşviki ile daha çok çalışacağız.

Sosyal sorumluluk alanında yaptığımız bu 
projemizde tüm ekibimiz gönülden çalıştı.
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Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
Selen Zorlu Melik: Akıllı Hayat 2030 
vizyonumuz çerçevesinde 2022’ye 
kadar kadın çalışan oranımızı %40’a 
çıkaracağız.

Zorlu Holding,Toplumsal Cinsiyet Eşit-
liği Çalışma Grubu’nun ilk toplantısını, 
alanında uzman konuşmacıların ve Tür-
kiye’nin önde gelen kurumlarının üst 
düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçek-
leştirdi. 

Zorlu Holding, Akıllı Hayat 2030 stratejik 
yaklaşımı kapsamında; Birleşmiş Milletler 
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 
Kadının Güçlenmesi İlkeleri’ni referans ala-
rak oluşturduğu yol haritası doğrultusunda 
kurduğu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma 
Grubu’nun ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Zorlu Holding’in İstanbul’daki genel merke-
zinde gerçekleştirilen toplantı; Türkiye’nin 
farklı şehirlerinden 48 gönüllü Zorlu çalı-
şanından oluşan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Çalışma Grubu’nun yanı sıra Zorlu Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik, 
Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Mü-
dürü Aslı Alemdaroğlu, Zorlu Holding İn-
san Kaynakları Direktörü Zülal Öztürk Kaya, 
Y+O Kurucusu Ebru Nihan Celkan, UNDP 
Cinsiyet Eşitliği Takım Lideri Bharati Sada-
sivam, Egon Zehnder Yönetici Ortağı ve 
Yanındayız Derneği kurucularından Murat 
Yeşildere, Koç Holding Kurumsal Sosyal So-
rumluluk ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü 
Ebru Bakkaloğlu Tüzecan, Boyner Holding 
Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik 
Direktörü Aysun Sayın, Garanti Bankası Sür-
dürülebilirlik Yöneticisi Derya Özet Yalgı ve 
Vodafone Türkiye Yetenek Yönetimi Kıdem-
li Müdürü Günışığı Uzunoğlu’nun katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Selen Zorlu Melik: ‘tüm ülkeler iş gücün-
de cinsiyet eşitliğini yakaladıkları takdirde, 
2025’te yıllık GSYİH’deki büyümeye 12 tril-
yon dolar tutarında bir katkı sağlanabilir’  
Zorlu Grubu’nda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
konusunun önderliğini yapan Zorlu Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik, 
toplantıda yaptığı konuşmada çeşitliliğin ve 
kapsayıcılığın sürdürülebilir kalkınmada ve 
ekonomideki rolüne dikkat çekerek, “Tüm 
ülkeler iş gücünde cinsiyet eşitliğini yakala-
dıkları takdirde, projeksiyonlar 2025’te yıllık 
GSYİH’deki büyümeye 12 trilyon dolar tuta-
rında bir katkı sağlanabileceğini öngörüyor.  
Bu küresel GSYİH’de %11 oranında artış 
anlamına geliyor. Bu kazanımlar, dünyadaki 

ZORLU HOLDING, AKILLI HAYAT 2030 VIZYONU ÇERÇEVESINDE ÇALIŞANLARININ 
GÖNÜLLÜ KATILIMIYLA TOPLUMSAL CINSIYET EŞITLIĞI ÇALIŞMA GRUBU KURDU 

iş gücüne ancak 240 milyon kadının dahil 
olmasıyla elde edilebilir.” dedi.
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafın-
dan açıklanan son Küresel Cinsiyet Eşit-
sizliği Raporu'na göre toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinin giderilmesinin 100 yıldan 
uzun zaman alacağını, ücret eşitsizliğinin 
giderilmesi için gereken sürenin 200 yıl, 
siyasette eşit katılıma ulaşmak için 107 yıl, 
ekonomik faaliyetlere katılımda eşitliğin 
sağlanması için 202 yıl gerektiğini ifade 
eden Selen Zorlu Melik, bu endeksin 2018 
verilerine göre Türkiye’nin 149 ülke arasın-
da 130.aynı endeksin alt göstergelerinden 
olan ekonomiye katılım ve olanaklar konu-
sunda ise 131. sırada yer aldığına dikkat 
çekti.

Bu yapısal sorunların çözümünde en bü-
yük sorumluluklardan birinin iş dünyası-
na düştüğünü ifade eden Zorlu Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik, 
Zorlu Grubu’nun kurulduğu günden bu 
yana toplumsal cinsiyet eşitliği konusun-
da belirli bir farkındalıkla hareket ettiğini 
dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü: 
‘Bu konuda sahip olduğumuz farkındalığı 
Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kal-
kınma Hedefleri’ni ve Kadının Güçlenmesi 
İlkeleri’ni referans alarak daha stratejik bir 
yaklaşımla değerlendirdik ve Akıllı Hayat 
2030 sürdürülebilirlik yol haritamızın bir 
parçası haline getirdik.  Bu konuda yapa-
cağımız aksiyonları belirleyerek, Toplum-
sal Cinsiyet Eşitliği manifestomuzu yazdık. 
Kadın ve erkek üst düzey yöneticilerimiz-
den oluşan bir Toplumsal Cinsiyet Eşitli-
ği Komitesi kurduk. Bugün tüm dünyada 
eşitsizliğin giderilmesi, cam tavanların or-

tadan kalkması ve kadınların toplumun her 
alanında daha fazla etkin olabilmeleri için 
hep birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Biz 
Zorlu Holding olarak çalışma grubumuzun 
üyelerinin gösterdikleri cesaret ve özveri ile 
bu konuda çok önemli bir kilometre taşına 
imza atıyoruz. Bu güzel başlangıç, Akıllı Ha-
yat 2030 çerçevesinde 2022 Hedeflerimizde 
kadın çalışan oranımızı %40’a çıkarma ve 
yönetim mekanizmalarında daha fazla ka-
dın olması hedefi yolunda bize her zaman 
ilham, cesaret ve güç verecek.’

Etkinlikte global örnekler masaya yatırıldı.
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selen 
Zorlu Melik’in açılış konuşmasıyla başlayan 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Gru-
bu’nun ilk buluşmasında; Y+O Kurucusu 
Ebru Nihan Celkan Toplumsal Cinsiyet Eşit-
liği’nin temel kavramları üzerine bir eğitim 
verirken UNDP Cinsiyet Eşitliği Takım Lideri 
Bharati Sadasivam, toplumsal cinsiyet eşit-
liği konusundaki farkındalığın artmasına 
katkı sağlayan global örnekleri aktardığı bir 
konuşma yaptı. 

Egon Zehnder Yönetici Ortağı Murat Ye-
şildere’nin moderatörlüğünde düzenlenen 
panelde ise Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ça-
lışma Grubu üyeleri, Türkiye’nin önde gelen 
şirketlerinin yöneticilerinden iyi örnekleri 
dinleme fırsatı buldu. Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Çalışma Grubu ayrıca düzenlenen 
eğitim ve çalıştaylarda birbirinden değerli 
konuşmacıların pozitif ve güçlü hikayelerin-
den, deneyimlerinden ilham alarak; toplum-
sal cinsiyet eşitliği konusunda neler yapabi-
leceğini hep birlikte değerlendirme imkanı 
buldu.

Selen Zorlu Melik 
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi
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Koç Holding, 2019 yılının ilk çeyreğinde 
konsolide bazda toplam 34,3 milyar TL ge-
lir elde ederken, 779 milyon TL ana ortak-
lık payı net dönem kârı açıkladı. 2019 yılı 
ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendi-
ren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, 
“Koç Topluluğu olarak ilk çeyrekteki zorlu 
koşullara rağmen faaliyetlerimizi başarıyla 
sürdürdük. Disiplinli yönetim anlayışımız, 
dengeli portföyümüz ve güçlü bilançomuz 
ile başarılı finansal sonuçlara ulaştık. Bir 
yandan kısa vadeli dalgalanmaları en iyi şe-
kilde yönetirken, diğer yandan uzun vadeli 
hedeflerimiz doğrultusunda teknolojiye, 
inovasyona ve insan kaynağımıza yatırım 
yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.
 
Levent Çakıroğlu: “Yeni yatırım kararları-
mızın heyecanını yaşıyoruz.”

“Yılın ilk çeyreğinde de, küresel rekabet-
çiliğimizi artırma hedefiyle ülkemize olan 
güvenimizin de en büyük göstergesi olarak 
yatırımlarımıza kesintisiz devam ettik. Uzun 
yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz yatırım-
larımız Topluluğumuzun finansal sonuçla-

KOÇ HOLDİNG CEO’SU LEVENT ÇA-
KIROĞLU: “KOÇ TOPLULUĞU OLARAK 
UZUN VADELİ DEĞER YARATMA HEDEFİ-
MİZ VE KÜRESEL VİZYONUMUZ ÇERÇEVE-
SİNDE ÖZVERİYLE ÇALIŞMAYA DEVAM 
EDİYORUZ. 2019 YILININ İLK ÇEYREĞİN-
DEKİ ZORLU KOŞULLARA RAĞMEN FAA-
LİYETLERİMİZİ BAŞARIYLA SÜRDÜRDÜK VE 
GÜÇLÜ BİLANÇO YAPIMIZI KORUDUK. 
BAŞARILI EUROBOND İHRACIMIZ YA-
TIRIMCILARIN ÜLKEMİZE VE KOÇ HOL-
DİNG’E OLAN GÜVENİNİ TEYİT ETTİ. 2019 
YILININ İLK ÇEYREĞİNDE YAPTIĞIMIZ 1,5 
MİLYAR TL KOMBİNE YATIRIM, ÜLKEMİZE 
OLAN İNANCIMIZIN EN BÜYÜK GÖSTER-
GESİDİR. 

rına pozitif katkı sağlıyor” diyerek sözlerini 
sürdüren Levent Çakıroğlu, 2019 yılının ilk 
çeyreğinde 1,5 milyar TL kombine yatırım 
yaptıklarını belirtti. Çakıroğlu şöyle devam 
etti: “Tofaş’ın 2015 yılında 1 milyar dolar 
yatırımla hayata geçirdiği ve Fiat’ın küresel 
modeli haline gelen Egea ailesinin 2024 yı-
lına kadar üretimine karar verildi. Bu sayede 
2024 yılına kadar Egea ailesinin üretimini 
garanti altına almış bulunuyoruz. Bu kap-
samda 2020 sonuna kadar yaklaşık 225 mil-
yon dolar yatırım yapılmasını öngörüyoruz. 
Ford Otosan Kocaeli fabrikasında Transit 
Custom ve Tourneo Custom modellerinin 
hibrit versiyonunu üretmeye hazırlanıyor. 
Tüpraş, Ülkemizde tek seferde yapılan en 
büyük sanayi yatırımı olma özelliği taşıyan 
Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nde (RUP) gelece-
ğe daha iyi hazırlanmak için bakım ve iyileş-
tirme çalışmalarını başlattı.”

Levent Çakıroğlu: “Küresel vizyonumuz 
doğrultusunda kararlılıkla ilerledik, yatı-
rımcı güvenini teyit ettik.” 

Yılın ilk çeyreğinde küresel vizyonları doğ-
rultusunda kararlılıkla ilerlemeye devam et-
tiklerini belirten Levent Çakıroğlu, “Arçelik 
Yeni İpek Yolu olarak adlandırılan Bir Kuşak 
Bir Yol projesi kapsamındaki ülkelerde lider-
lik stratejisi kapsamında önemli bir yatırım 
daha yaparak Bangladeş beyaz eşya pazarı-
nın en büyük oyuncularından biri olan Sin-
ger Bangladesh’i bünyesine kattı. Aygaz da 
Bangladeş’te LPG satışı ve dağıtımı için Uni-
ted Group ile ortaklık kurdu” diye konuştu. 
Levent Çakıroğlu, Mart ayında tamamladık-
ları 750 milyon dolarlık 6 yıl vadeli Eurobond 
ihracına da dikkat çekerken, “Eurobond ih-
racımız yabancı yatırımcının Ülkemize ve 
Koç Holding’e olan güvenini bir kez daha 
teyit etti. Bu işlemle likiditemizi artırırken 
güçlü bilanço yapımızı korumaya devam et-

tik. Ayrıca ilk çeyrekte Yapı Kredi 650 milyon 
dolar ana sermaye niteliğinde tahvil ihracını 
ana hissedarların katkısı ve yine uluslararası 
yatırımcıların güçlü  talebiyle başarıyla ta-
mamladı. Bu ihraç, bir Türk mevduat ban-
kası tarafından yurt dışında piyasa katılımlı 
tahvil ihracı yolu ile gerçekleştirilen ilk dolar 
cinsi ilave ana sermaye borçlanması işlemi 
oldu. Bankamız 2019’un ilk çeyreğinde de 
ekonomiyi desteklemeye ve aktif kalitesine 
odaklanmaya devam ederken, sağlıklı bi-
lanço yapısını korudu” dedi. 

Levent Çakıroğlu: “İnovasyon ödülleri ile 
gururlandık.”

“50’inci kuruluş yıl dönümünü kutladığımız 
Vehbi Koç Vakfı; eğitim, sağlık ve kültür 
alanlarında yaptığı yatırım ve hizmetler-
le Ülkemizin toplumsal kalkınmasına katkı 
sağlamaya devam ediyor" diyerek sözlerine 
devam eden Levent Çakıroğlu, “Geçtiğimiz 
günlerde Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 
düzenlediği İnovasyon Haftası kapsamında 
Tüpraş, inovasyonu ve girişimciliği destek-
leyen şirket kültürü sayesinde ‘İnovasyon 
Stratejisi’ ödülüne layık görüldü. Dünyanın 
farklı noktalarındaki 17 Ar-Ge merkezi ile 
yenilikçi ve akıllı teknolojiler geliştiren Arçe-
lik ise AR-GE Liderliği Özel Ödülü ile bizle-
ri gururlandırdı. Ayrıca ilk çeyrekte Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği, Özyeğin Üniver-
sitesi, Endeavor ve Startup dergisi tarafın-
dan düzenlenen ve start-up dünyasına yön 
veren şirketlerin ödüllendirildiği Türkiye’nin 
Girişimcilik Ödülleri’nde ‘Koç İnovasyon 
Programı’ ile ‘Kurumiçi Girişimcilikte En İyi 
Program’ ödülüne layık görülmenin sevin-
cini yaşadık. Koç Topluluğu olarak bütün 
başarılarımızın arkasındaki en önemli gücün 
insan kaynağımız olduğuna inanıyoruz. Her 
zaman vurguladığımız gibi, küresel varlığı-
mızı genişletmek, rekabetçiliğimizi artırmak, 
teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerimizi ge-
liştirmek ve güçlü markalar yaratmak stra-
tejimizin temel taşlarını oluşturuyor” dedi.

KOÇ HOLDİNG YILIN 
İLK ÇEYREĞİNDE 34,3 
MİLYAR TL KONSOLİDE 
CİRO VE 779 MİLYON 
TL KONSOLİDE ANA 
ORTAKLIK PAYI NET 
DÖNEM KÂRI ELDE ETTİ.

Levent Çakıroğlu 
Koç Holding CEO’su
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AVM endüstrisine sorumlu liderlik 
yapmak ve sektörün sağlıklı ge-
lişimine katkıda bulunmak ama-
cıyla kurulan AYD’nin (Alışveriş 
Merkezleri ve Yatırımcıları Der-
neği), 29 Mayıs 2019 tarihinde 
düzenlenen ’Genel Kurul Top-
lantısı’nda 2019-2021 dönemi 
Başkanlık görevine Prof. Dr. Hü-
seyin Altaş seçildi. 

AYD’nin Başkanlık görevini üstlenecek yeni 
isim ile yönetim kurulu, danışma ve denetim 
kurullarının belirlenmesi amacıyla yapılan 
‘Genel Kurul Toplantısı’nda, Prof. Dr. Hü-
seyin Altaş oy birliği ile Başkanlık görevine 
getirildi. 1968 Denizli doğumlu olan Prof. 
Dr. Hüseyin Altaş, Ankara Hukuk Fakültesi 
mezunu olup uzun yıllar Ankara Hukuk’un 
akademik kadrosunda yer alarak Türki-
ye’nin önemli hukukçularını yetiştirmiştir.  
Altaş’ın hukuk alanında basılı altı adet kita-
bı, yerli ve yabancı dilde yayınlanmış 200’ün 
üzerinde makalesi, ulusal ve uluslararası 

sempozyumlarda sunduğu onlarca tebliği 
bulunmaktadır. Akademik hayatına İstan-
bul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, 
İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi olarak 
devam eden Prof. Dr. Hüseyin Altaş, aynı za-
manda bir aile şirketi ve Arcadium AVM’nin 
de ortağı olan Altaş Yatırım A.Ş.’nin ortakları 
arasında yer almaktadır. 

AYD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 
üstlenmesinin hemen ardından düşünce-
lerini paylaşan Altaş şunları söyledi; “2018 
sonu itibariyle ülkemizde faaliyette olan 
431 AVM yaklaşık 13 milyon metrekare 
alanda hizmet vermektedir. İnşaatı de-
vam eden projelerin de 2021 yılı sonunda 
tamamlanması ile bu sayı 469’a çıkarken 
toplam AVM metrekaresi de yaklaşık 14,5 
milyona ulaşacak. AVM endüstrisine lider-
lik yapan, perakende sektörünün sağlıklı 
gelişimine katkıda bulunmak amacıyla ku-
rulan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları 
Derneğimizin yeni Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak seçilmekten büyük mutluluk ve gu-
rur duyuyorum. Yaşamın ve ekonominin 
nabzını tutan, vatandaşlarımızın ve turist-

lerin büyük ilgi gösterdiği, güvenli ticaretin 
merkezi AVM’ler istihdama ve ekonomi-
ye sağladıkları katkı dolayısıyla da büyük 
önem taşıyor. Biz AVM yatırımcıları; pera-
kendeciler, tüketiciler ve sektörel çözüm 
ortakları ile birlikte perakende sektörünün 
sağlıklı gelişimini el birliğiyle desteklemek 
amacıyla, derneğimizin faaliyetlerine hızlı 
ve etkin bir şekilde devam edeceğiz. Hem 
bir yatırımcı hem de bir hukukçu olarak 
yönetim kurulumla birlikte sektörümüzün 
dinamiklerine ve hassasiyetlerine şimdiye 
kadar olduğu gibi birleştirici, uzlaştırıcı bir 
yaklaşımla katkıda bulunmayı hedefliyo-
rum.” 

Altaş uzun yıllar AYD Başkanlığı yapan 
Hulusi Belgü’ye de teşekkürlerini sunarak: 
“Şimdiye kadar değerli katkılarından ötü-
rü üç dönem derneğimize başkanlık yapan 
Sn. Hulusi Belgü’ye ve yönetim kuruluna 
hizmetlerinden dolayı sektörümüz adına 
teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca beni bu 
göreve layık gören tüm AYD üyelerine çok 
teşekkür ederim, onların bu güvenine layık 
olmanın gayreti içerisinde olacağım” dedi.

ALIŞVERİŞ 
MERKEZLERİ VE 
YATIRIMCILARI 
DERNEĞİ’NİN
YENİ YÖNETİM 
KURULU 
BAŞKANI PROF. 
DR. HÜSEYİN 
ALTAŞ OLDU
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Türkiye Alışveriş Merkezleri ve 
Perakendeciler Federasyonu 
(TAMPF) ile Nielsen tarafından 
hazırlanan ‘TAMPF - Nielsen 
Perakende Endeksi’ ilk çeyrek 
sonuçları açıklandı. Perakende 
sektörünün yılın ilk çeyreğinde 
enflasyondan arındırılmamış 
toplam cirosu %24 artış göster-
di.

Türkiye’de organize perakendenin çatı ku-
ruluşu olan Türkiye Alışveriş Merkezleri ve 
Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) ile 
Nielsen tarafından hazırlanan ‘TAMPF - 
Nielsen Perakende Endeksi’ Mart 2019 ve-
rileri açıklandı. Bu verilere göre perakende 
sektörünün yılın ilk çeyreğinde enflasyon-
dan arındırılmamış toplam cirosu %24 ar-
tış gösterdi.

TAMPF – NIELSEN PERAKENDE CIRO ENDEKSI 
ILK ÇEYREK SONUÇLARI AÇIKLANDI

TAMPF - Nielsen Perakende Endeksi’ Mart 
2019 verilerini yorumlayan Türkiye Alışve-
riş Merkezleri ve Perakendeciler Federas-
yonu Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder 
Özpamukçu, organize perakende sektörü-
nün 2019 ilk çeyreğinde yüzde 24 nomi-
nal büyüme gösterdiğini belirterek şöyle 
konuştu: “Büyümenin yüzde 4’lük kısmı 
yeni mağaza açılışlarından gelirken, yüzde 
19’luk kısmı metrekare başına ciro büyü-
mesine işaret ediyor. Büyüme enflasyona 
yakın gerçeklemiş görünmekle beraber 
gıda dışı büyüme mağaza açılışları düşül-
dükten sonra enflasyonun bir parça altında 
kaldı. Gıda büyümesi ise gıda enflasyo-
nun altında realize oldu. TÜİK perakende 
endeksi ile mukayese ettiğimizde modern 
perakendenin sektörde büyümeye bu çey-
rekte de liderlik ettiğini görüyoruz. Pera-
kendenin en önemli olan ikinci ve üçüncü 
çeyrek sonuçlarının ekonomik aktivite açı-
sından çok daha belirleyici olacağını, tüke-

tici güven endeksi gelişiminin bu sonuçla-
ra etki edeceğini öngörüyoruz.”
TAMPF – Nielsen Perakende Ciro Endeksi 
yılın ilk çeyreğinde %24 artış gösterdi…

TAMPF - Nielsen Perakende Endeksi 
MART 2019 verilerine göre sektörün yılın 
ilk çeyreğinde enflasyondan arındırılma-
mış toplam cirosu %24 artış gösterdi.

Perakende Sektöründe yılın ilk çeyreğin-
de Mağaza Metrekaresi başına ciro %19 
arttı… 

TAMPF - Nielsen Perakende Endeksi ve-
rilerine bakıldığında yılın ilk 3 ayında bir 
önceki yılın aynı dönemine göre; sektörün 
Metrekare Başına Ciro Değişiminde %19 
oranında artış gerçekleşti. Bununla birlikte 
perakende sektöründe satış alanının Met-
rekare Değişiminde %4 oranında bir artış 
olduğunu görüyoruz.

Alp Önder Özpamukçu 
Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler 

Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı
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Sabancı Holding, yatırım portföyüne yö-
nelik iki önemli kararı hayata geçiriyor. Sa-
bancı Holding, Enerjisa Üretim ile Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından gerçek-
leştirilen ihalede dört bölgenin ikisini aldı. 
Böylece ihalede tahsise açılan 1000 MW’lık 
kapasitenin yarısı Enerjisa Üretim portfö-
yüne katılmış oldu. Enerjisa Üretim, ikincisi 
yapılan “Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynak 
Alanları (YEKA)” ihalesi projelerinde 500 
MW’lık kapasite kazandı. Aydın ve Çanak-
kale Bölgeleri’ne yapılacak yatırımla Enerji-
sa Üretim, toplam kapasitesinin 4.107 MW’a 
ulaşma potansiyelini yakaladı. 

Holding diğer taraftan da otobüs, midibüs 
ve hafif kamyon üretimi yapan Temsa Ula-
şım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi İsviçre 
merkezli True Value Capital Partners’a sattı. 
Satış anlaşmasına göre 825 milyon TL şirket 
değeri üzerinden, borç ve nakit düzeltme-
leri yapıldıktan sonra 375 milyon TL hisse 

değeri karşılığında devir gerçekleştirildi. 
Yapılan işlem, yüzde 49 oranındaki Sabancı 
Holding hisselerinin yanı sıra, yüzde 51 ora-
nındaki başta Sabancı Ailesi üyeleri olmak 
üzere, diğer bireysel yatırımcı hisselerini de 
kapsıyor. 

Mehmet Göçmen: ”Önemli bir dönüşü-
mün iki adımını attık”

YEKA ihalesinden alınan rüzgar enerjisi üre-
tim yatırımının ve Temsa Ulaşım Araçları’nın 
hisselerinin devredilmesinin Topluluğun 
dönüşümünde önemli adımlar olduğunu 
belirten Sabancı Holding CEO’su Mehmet 
Göçmen, şunları söyledi: 

“Sabancı Holding olarak belirlediğimiz yol 
haritamızın temelinde, yalın ve dengeli 
portföy anlayışıyla yüksek büyüme ve daha 
fazla değer yaratan alanlara yatırım yapmak 
bulunuyor. Enerji alanında ülkemizin yerli ve 

sürdürülebilir kapasitesine daha fazla yatı-
rım yapmak  da bu kapsamda yer alıyor. 
 
Enerjisa Üretim halihazırda 3 doğal gaz 
kombine çevrim, 12 hidroelektrik enerjisi, 3 
rüzgâr enerjisi, 2 güneş enerjisi ve 1 yerli lin-
yit santralinden oluşan yaklaşık 3.607 MW 
kurulu gücüyle, Türkiye’nin en büyük özel 
sektör elektrik üreticisi konumunda. Bugün 
sonuçlanan YEKA ihalesiyle de büyüme he-
deflerimiz doğrultusunda önemli ölçüde ek 
kapasiteyi portföyümüze kazandırdık. Bu 
başarılı sonuç, ülkemize ve yenilebilir enerji 
sektörünün geleceğine olan inancımızı ve 
güvenimizi bir kez daha ispatlıyor. Ülkemizi, 
enerji üssü olma hedefine daha da yakın-
laştıran bu büyük proje Topluluğumuzun ve 
ülkemizin büyüme hedeflerine büyük katkı 
sağlayacak. Enerjide daha sürdürülebilir ve 
verimli bir Türkiye için yerli ve yenilenebilir 
kaynaklara yaptığımız yatırımlar sayesinde 
ülkemizin milli enerji politikasına da değer 
yaratmayı sürdürüyoruz”. 

Temsa Ulaşım Araçları kararı teknolojik 
ve sektörel odaklanma stratejimizin bir 
parçasıdır

Sabancı Holding’in dönüşüm sürecinde 
atılan diğer önemli adımın da Temsa Ula-
şım Araçları’nın İsviçre merkezli True Value 
Capital Partners’a satışı olduğunu belirten 
Mehmet Göçmen, “Temsa Ulaşım Araçları, 
yarım asırlık geçmişindeki başarılarıyla ve 
sektöründeki öncülüğü ile her zaman gu-
rur duyduğumuz markalarımızdan oldu. 
Teknolojik ve sektörel odaklanma strateji-
mizin neticesinde aldığımız bu devir kara-
rı sonrasında,  Temsa Ulaşım Araçları aynı 
ticari ünvan altında Adana’daki tesislerinde 
üretimini sürdürecek. İnanıyorum ki bu yeni 
dönemde de Temsa Ulaşım Araçları, özverili 
çalışanları ve güçlü satış teşkilatı ile yoluna 
başarıyla devam edecektir” dedi.

SABANCI 
HOLDING’DEN 
IKI STRATEJIK 
HAMLE

Mehmet Göçmen 
Sabancı Holding CEO’su
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Tuncer Kınıklı, Kanyon Yönetim İşletim ve 
Pazarlama Genel Müdürü olarak görevine 
başladı. 

Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama’nın yeni Genel 
Müdürü Tuncer Kınıklı oldu. 1989 yılında Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde 
lisans eğitimini tamamlamasının ardından sırasıyla 
Eczacıbaşı Liderlik Gelişimi Programları dâhilinde Sa-
bancı Üniversitesi Üst Yönetici Geliştirme, Boston’da 
Harvard Business School’da Liderlik Gelişimi ve Har-
vard ManageMentor’da Yönetim programları ile 
eğitimini sürdürmüştür. Sanata olan ilgisi nedeniyle, 
ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde Güzel Sanat Teknikleri 
dersleri almış ve İstanbul Modern’in Çağdaş ve Mo-

KANYON YÖNETİM İŞLETİM VE PAZARLAMA 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE 

TUNCER KINIKLI ATANDI
dern Sanat Tarihi atölye ve seminer programlarına 
katılmıştır. 

İş dünyasında 30 yıllık bir tecrübeye sahip olan ve 
İş Bankası ve iştiraklerindeki yatırımlarda üst pozis-
yonlarda görev alan Kınıklı, son olarak aynı kuruluş-
ta İstanbul Projeler Direktörü olarak çalışmıştır. 

Aynı zamanda AYD (Alışveriş Merkezi Yatırımcıla-
rı Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi, AYD’nin Sürdü-
rülebilir Kalkınma Komitesi Başkanlığı ve ICSC’nin 
Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Üyesi olan Tuncer 
Kınıklı, 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle Kanyon Yöne-
tim İşletim ve Pazarlama Genel Müdürlüğü görevine 
atanmıştır.
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KPMG'nin hazırladığı 'Perakende Sektörün-
de Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2019' 
raporuna göre bu yıl perakende sektörün-
de rekabet dengesini başta kahve olmak 
üzere, sağlıklı içecek ve yiyecek firmaları 
değiştirecek. Coca Cola’nın Costa’yı 5.1 
milyar dolara satın alarak, kahve pazarına 
girmesi, bu trendin habercisi olarak yorum-
lanıyor.

Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık 
firması KPMG'nin hazırladığı 'Perakende 
Sektöründe Birleşme ve Satın Alma Trend-
leri' raporu, 2019'da perakende sektörüne 
yön verecek üç eğilimi ön plana çıkarttı.
Raporda, Milenyum Kuşağı'nın küresel tü-
ketim üzerindeki güçlü etkisi, artan tüke-
tici harcamaları ve açılan yeni pazarların 
karşısında bu yıl perakende sektöründeki 
şirketlerin iş modellerini dönüştüreceği ve 
teknoloji kullanımını optimize edecekleri 
öngörülüyor.

Raporda, perakende sektörünün 2018'deki 
performansından öne çıkan satır başları 
şöyle sıralanıyor:

•Sektörde işlem hacmi %13 oranında düş-
tü, açıklanan birleşme ve satın almaların 
toplam değeri ise %7 oranında arttı.
•Konsolidasyon sektörde halen anahtar 
öneme sahip. Kahve, sağlıklı içecek ve yi-
yecek şirketleri; sektörün rekabet dengesini 
değiştiriyor.
•ABD geçtiğimiz yıl açıklanan toplam işlem 
değerinin %36’sına ev sahipliği yaparak bir-
leşme ve satın almalarda lider konumunu 

PERAKENDEYİ KAHVE KÖPÜRTECEK
koruyor. 2018 yılında toplam işlem hacmi-
nin %20’si ABD’de gerçekleştirildi.
•Çin’in Avrupa ve ABD’deki yatırımlarındaki 
işlem hacmi yıllık bazda düşüş gösterse de 
söz konusu pazarlar sektördeki oyuncuların 
halen odağında yer alıyor.
•Japonya’nın Avrupa’ya ve Asya’ya yaptığı 
yatırımlarında işlem hacmi iyi marjlardan 
destek alarak sırasıyla %57 ve %15 oranın-
da arttı.
•Yabancı yatırımcıların Hindistan’a olan il-
gisindeki artış dikkati çekiyor. Ülkedeki bir-
leşme ve satınalma işlem hacmi geçtiğimiz 
yıl %13 oranında arttı.
•Avrupa’da işlem hacmi, Almanya, İngiltere 
ve İsviçre’deki güçlü görünümden destek 
alarak %16’lık artış kaydetti. Bölgedeki di-
ğer ülkeler ise ekonomik dalgalanmalardan 
olumsuz yönde etkilendi.
2019'un trendleri
•Portföy optimizasyonu: Perakende şirket-
leri değişen müşteri davranışlarına paralel 
olarak portföylerini yeniden şekillendiriyor. 
Bazı şirketler paralel konsolidasyona yöne-
liyor ya da yüksek büyümeli kategorilere 
yatırım yapıyor. Diğerleri ise yeni sahipleri-
ne daha çok verimlilik sağlayabilecek ikincil 
operasyonlarını elden çıkararak sermayeyi 
etkin kullanıyor. Geçtiğimiz yıl bu eğilimi 
teyit eden birçok işlem gündeme geldi. Ör-
neğin; Coca Cola Costa’yı 5.1 milyar dolara 
satın alarak, kahve pazarına giriş yaptı. Ra-
pora göre yatırımcılar güçlü büyümeye ve 
hisse senedi değerine odaklanırken, büyük 
ölçekli şirketler dönüşümcü işlemler ger-
çekleştirmeyi sürdürebilir.
•Tüketici sağlıklı ürün istiyor: Tüketicilerin 

sağlıklı beslenme ile etik ve sürdürülebi-
lir gıdaya yönelmesi son birkaç yıldır ya-
tırımcıların ilgisini çekiyor. Yalnızca 2018 
yılında, satışları 1 milyar doları aşan büyük 
ölçekli alıcılar tarafından perakende sek-
töründe gerçekleştirilen işlemlerin %14’ü 
'sağlıklı' ürünlerle ilgiliydi. Market zincir-
leri, organik ürünleri portföyüne katıyor. 
Gıda üreticileri, 'şekersiz', vegan ve sürdü-
rülebilir ürünlere yatırım yapıyor. İçecek 
üreticileri, bitki bazlı ve alternatif içecek-
lerle ilgili satınalma işlemleri gerçekleşti-
riyor. Kozmetik sektöründeki oyuncular 
da doğal içerik alternatiflerine yöneliyor. 
Şirketler, 'sağlıklı' ürünlerin sunduğu po-
tansiyelin farkında ve önde gelen şirketler 
stratejik birleşme ve satın almalar aracılı-
ğıyla bu trendi kazanca dönüştürüyor.
•Dijital dönüşüm: Perakende sektöründe 
dijital dönüşüm kritik önemini koruyor. 
Sektörde, e-ticaretin 2021 yılı için öngö-
rülen küresel satışlarda yaklaşık %15 ora-
nında pay sahibi olarak en büyük kanal 
konumuna ulaşması bekleniyor. Şirketler, 
dağıtım kanallarını ve müşteriye erişim-
lerini geliştirmek için yeni teknolojilere 
yatırım yapıyor, tüm kanallarda müşteri 
deneyimini iyileştirmek önem taşıyor.

Yıkıcı teknolojilere yatırım yapmak pera-
kendecilerin stratejilerinin temel parçası. 
Rapora göre şirketler 2019'da iş modelle-
rini, müşteri yüzü süreçlerini ve kanallarını 
gerek birleşme ve satın almalar aracılığıy-
la gerek teknoloji oyuncularıyla stratejik 
işbirliği yaparak dönüştürmeye devam 
edecek. Bunun bir örneği, Carrefour’un 
kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi geliş-
tirmek için Google ile işbirliği yapması. 
Diğer bir örnekse, L’Oreal’in artırılmış ger-
çeklik uygulaması şirketi Modiface’i satın 
alması. Modiface’in patentli uygulama-
sı, kullanıcıların kendileri üzerinde farklı 
makyaj ve saç modellerini görselleştirme-
sine yardımcı oluyor.

Özetle, teknoloji şirketleriyle dönüşümcü 
ortaklıklar ve işbirlikleri bu yıl içerisin-
deki birleşme ve satın alma işlemlerinde 
önemli rol oynayacak.

‘Değişim yeni normal’

KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Pera-
kende Sektör Lideri Emrah Akın, “Günü-
müzde perakende sektöründe değişim 
yeni normal. Sektör oyuncuları, küresel 
tüketicilerin gelişen satın alma davranış-
larına uygun olarak evrimleşmeye çalışı-
yor. Ekonomik belirsizlikler ve bölgesel 
gerilimler yatırımcı güvenini ve birleşme/
satın alma işlemlerini etkileyecektir. An-
cak sektörlerini yıkarak değiştiren oyun-
cular yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdü-
recek” diye konuştu.

Emrah Akın,
KPMG Türkiye Tüketici 
Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri
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CEM YILMAZ VE 
ADIDAS’TAN İŞ BİRLİĞİ

2019 yılına ürünleri ve et-
kinlikleriyle hızlı bir başlan-
gıç yapan adidas, Cem 
Yılmaz sürpriziyle de yılın 
geri kalanının eğlenceli 
ve aktif geçeceğinin işa-
retlerini verdi. Önümüzde-
ki süreçte Cem Yılmaz ve 
adidas iletişim çalışmaları 
kapsamında birlikte farklı 
projelere imza atacaklar.

adidas ile yaptığı iş birliği-
ne dair lansmanda konu-
şan Cem Yılmaz, “adidas 
yıllardır severek kullandı-
ğım, hayatımın içinden bir 
marka. Her zaman yaratı-
cıları destekleyen, yeninin 
peşinde koşan ve ilham 
veren bir marka ile birlik-
te projeler geliştirmekten 
mutluluk duyacağım. Be-
raberce yepyeni, yaratı-
cı işler yapmak dileğiyle” 
dedi. 

Sporun yaşamları iyi yönde değiştirme gücüne inanan adidas, Türkiye’de imza ata-
cağı farklı projeler için Cem Yılmaz ile anlaştı.
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Gül Gürer Alimgil, Moris Alhale ve Serkan 
Polat tarafından 2009 yılında kurulan SMG 
bu sene 10. yaşını kutluyor. 10 yıldır telifli 
müzik yayını alanına yeni bir boyut getiren 
SMG, kendi geliştirdiği yazılımı ve kendi 
ürettiği müzikleri ile Türkiye’de ve dünyada 
bu şekilde dijital yayın yapan tek firma. 

Bugün 30 ülkede, 700’den fazla markanın 
10 bini aşkın noktasında telifli müzik, anons 
ve jingle yayını hizmeti sunan SMG, halka 
açık mekanlarda kapalı devrede yasal mü-
zik, anons ve jingle yayını yapan en büyük 
firma olarak pazarın %50’sinin müzik ihti-
yaçlarını karşılıyor. SMG ayrıca Türkiye’de 
en hızlı büyüyen şirketlerin yer aldığı Delo-
itte Technology Fast50 Türkiye 2015 Prog-
ramı’nda dört yıl art arda listeye giren ender 
markalardan biri. 

Peki, 10 yılda SMG sektörü ve kendi marka 
hikâyesini nereden nereye taşıdı? SMG’nin 
kurucu ortakları Gül Gürer Alimgil, Serkan 
Polat ve Moris Alhale anlatıyor…

SMG kurucuları nasıl bir araya geldi?

G.G.A: SMG kurulmadan önce yine teknolo-
ji alanında hizmet veren yabancı ortaklı bir 
şirketin kurucu ortağıydım. O dönemde yo-
lumuz farklı projelerde Moris Alhale ve Ser-
kan Polat ile kesişti. Onlar da yazılım ve fark-
lı teknolojilerde başarılı işler yapıyorlardı. 
Üçümüz farklı alanlardaki iş tecrübelerimize 
dayanarak, Türkiye için bir ihtiyaç olduğunu 
düşündüğümüz; halka açık mekanlarda ka-
palı devre yasal müzik yayını alanında faali-
yet gösterecek şirketimiz SMG’yi kurduk. Ne 
mutlu ki 10 yıldır bu sektörde kalitemizi her 
geçen gün artırarak hizmet vermeye devam 
ediyoruz. 

10 yılda pazarın jenerik markası oldu-
nuz… Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz?

M.A: SMG sadece bir müzik şirketi değil, 
aynı zamanda bir teknoloji şirketi. Halka 
açık mekânlarda kapalı devrede yasal müzik 
yayını, anons ve jingle yayını yapıyoruz. Bu 
yayını kendi geliştirdiğimiz özel yazılım ile 
depola - çal yöntemiyle tek merkezden ger-
çekleştiriyoruz. Ayrıca kendi müzik yapım 
markamız Snapmuse bünyesinde DJ’ler, 
müzisyenler, yapımcılar ve ses mühendisle-
rimiz ile kendi şarkılarımızı üretiyoruz. Güçlü 
teknik altyapısı ve hizmet yelpazesi ile ala-
nındaki en profesyonel firma konumunda-
yız. Hali hazırda sektörümüzde birçok firma 
faaliyet gösteriyor. Biz pazarın %50’sine hiz-
met veriyoruz. Bizim ölçeğimizde başka bir 
firma bulunmuyor.  Binlerce şubeli market 
zincirlerinden otellere kadar geniş bir işlet-
me yelpazesine hizmet veriyoruz.

Yazılımınızdan biraz bahseder misiniz? 

10 yıl önce sektöre nasıl bir yenilik kattı?

S.P: Biz sektöre adım attığımızda bu işi ya-
pan bazı firmalar vardı. Çoğu radyo kökenli 
olan bu firmalar, broadcast kökenli idi. Yani 
tek bir frekans üzerinden yayın yapıyor ve 
tüm müşterilerine aynı yayını sunuyordu. 
İnternet üzerinden yayın yapılmaya baş-
landığında da aynı mantık ile çalışmaları-
na devam ettiler. Tek yayın, farklı noktalar 
prensibi ile çalıştılar. Biz aynı markanın farklı 
noktalarındaki değişik ihtiyaçları üzerine 
odaklandık. Bunun üzerine bir yazılım ge-
liştirdik. 2017 yılında Teknokent’e girmeye 
hak kazandık. Artık yazılımımızla ilgili yeni 
projelerimizi İTÜ ARI Teknokent’teki ofi-
simizde gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin en 
hızlı büyüyen şirketleri arasından sıyrılıp, 
İTÜ Teknokent’te yer almak ve üç yıldır ora-
da olmak bizim için gerçekten çok önemli. 
Aynı zamanda teknolojinin hızla ilerlediği 
günümüzde kendimize ait yazılımla bu tek-
nolojik gelişimlere katkı sağlamak da mut-
luluk verici.

Bu teknolojinin verdiği güç ile SMG’nin 
sektör için ilk olan ve 10 yıldır her geçen 
gün kalitesini artırdığı hizmetlerini anla-
tır mısınız?

S.P: Biz hizmet vermeye başlamadan önce 
Türkiye koşullarını göz önünde bulundur-
duk. Türkiye’de halen her şehirde ya da 
aynı şehirde olsa bile her şubede internet 
hızı sabit değil. Firmaların pek çoğu inter-
net bağlantılarını haberleşme için kullanıyor 
ve oldukça düşük hızlı hizmet sunuyor. Hal 
böyle olunca onlara farklı bir hizmet anlayışı 
ile yaklaşmak gerektiğini düşündük. Biz in-
ternet üzerinden streaming metoduyla de-
ğil depola - çal yöntemiyle yayın yapıyoruz. 
Böylelikle bağlantının kesildiği ya da hızının 
düştüğü anlarda bile yayın kesilmiyor. Söz 
konusunu yayın noktası kota problemi ya-
şamıyor. İnternet bağlantısı kullanılmadığı 
için firma içi irtibat aksamıyor. Ayrıca her 

SMG 10 YAŞINDA!

noktada istek ve talepler doğrultusunda 
yayın yapabiliyoruz. Mesela 100 şubeli bir 
firmanın her bir şubesi için aynı anda farklı 
içerikler hazırlayıp, çalabiliyoruz. Akıllı yazı-
lımımız sayesinde mağaza içi müziği kont-
rol edebilir hale getiriyoruz ve halka açık 
yerlerde firmaların dilediği mesajı rahatlıkla 
verebilmesini sağlıyoruz. Profesyonel bir 
ekip tarafından hazırlanan listeler o mar-
kanın müşteri kitlesi ve imajı ile eşleşiyor. 
Farklı saatlere ya da yılın farklı dönemlerine 
yönelik yayın programlaması yapabiliyo-
ruz. Düzenli güncellemelerle tekrara düş-
müyoruz. Müzik yayını yönetimi personelin 
inisiyatifine kalmıyor, SMG yönetiminde 
yapılıyor. Böylece beklenmeyen aksilikler 
yaşanmıyor. Doğru zamanda doğru anons-
larla satışa destek oluyoruz. Müşterileri-
mize 7\24 teknik destek ve talep edildiği 
takdirde kurulum desteği de sunuyoruz. 
Ayrıca müşterilerimizi meslek birlikleri ve 
telifleri konusunda hukuki anlamda da bil-
gilendiriyoruz.

SMG’nin gelecek hedefleri nedir?

G.G.A: 10 yıldır sektörü daha ileri taşımak 
için çok yol kat ettik. Kendimizi ve sektö-
rümüzü geliştirdik. Bu istikrarlı büyümemizi 
önümüzdeki dönemde de devam ettirme-
yi hedefliyoruz. 10. yaşımızı kutladığımız 
2019’da nokta sayımızı %20 büyütmeyi 
hedefliyoruz. Yeni müzik yapım firmamız 
Snapmuse ile tüm hakları kendimize ait 
bir katalog oluşturduk. Müzikleri kendimiz 
üretiyoruz ve ürettiğimiz bu müziklerle hiz-
met verdiğimiz müşterilerimiz aracılığıyla 
yurt dışında da yayın yapıyoruz. Şu anda 30 
ülkede farklı müzik kataloglarıyla yayın hiz-
meti veriyoruz. Global alandaki hizmet nok-
talarımızı da artırmak arzusundayız. Ayrıca 
2019’da yazılımımıza harmonik benzerlik, 
üçüncü parti entegrasyonu, SaaS (Software 
as a Service) gibi pek çok yenilik eklemeyi 
hedefliyoruz. Kısacası SMG büyümeye ve 
sektörü büyütmeye devam edecek… 
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Türkiye’nin en saygın şirketler topluluğundan biri olan 
Bilkent Holding kuruluşu Tepe Güvenlik’e, elektronik 
güvenlik sektörüne sağladığı katkılardan dolayı Ankara 
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sektöre katkı plaketi 
verildi.

Kişi ve kurumlara yönelik özel elektronik güvenlik çö-
zümleri üreten, alarm sistemleri ve Alarm İzleme Merkezi 
ile 7/24 kesintisiniz elektronik güvenlik hizmeti sunan 
Tepe Güvenlik, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için 
hayata geçirdiği uygulamaları ve yüksek müşteri mem-
nuniyeti oranıyla dikkat çekiyor.

Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Saltuk Buğrahan 
Öztürk tarafından takdim edilen sektöre katkı plaketinin 
kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu belirten 
Tepe Güvenlik Genel Müdürü Özgür Gök, Tepe Güven-
lik’in sahip olduğu her yeni ödülün daha iyiye giden yol-

TEPE GÜVENLİK’E GÜVENLİK SEKTÖRÜNE 
KATKI ÖDÜLÜ

da itici güç oluşturduğunu söyledi. 

Tepe Güvenlik Alarm İzleme Merkezi tarafından ülke ge-
nelindeki alarm abonelerinin 7/24 takip edildiğine dik-
kat çeken Gök, “Müşterilerimizin ev veya işyerlerinden 
gelen alarm sinyalini değerlendiren özel güvenlik kim-
lik kartlı operatörlerimiz emniyet birimleri ile saniyeler 
içerisinde iletişime geçiyor ve emniyet birimlerimiz de 
anında olaya müdahale ediyor. Alarm sistemi tercihin-
de en önemli unsurlardan biri Tepe kalitesinde sundu-
ğumuz 7/24 canlı alarm izleme hizmeti. Tepe Güvenlik 
olarak emniyet ile kol kola bu işi yürütmekten ve sektöre 
katkı sağlamaktan dolayı mutluyuz” açıklamasında bu-
lundu.

Sektörünün lider şirketleri arasında yer alan Tepe Gü-
venlik, 80 bine yaklaşan müşteri sayısı ile Türkiye’nin 81 
ilinde hizmet sunuyor.

Saltuk Buğrahan Öztürk
Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı
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TATILIN               CAPACITY’DE 

Şebnem Seçkiner ile Her Yerde Oyun eki-
bi ve ÇEVKO Vakfı’nın destekleriyle geri 
dönüşüm atıklarının değerlendirileceği, 
“Geri Dönüşüm Atölyesi” ile oyuncaklarını 
tasarlayacak çocuklar, doğayı korumak 
adına ilk büyük adımlarını atacak. 15-16 
Haziran tarihlerinde Capacity’de ger-
çekleşecek atölyede temiz bir dünya ve 
gelecek için buluşalım! 

Etkinlik ve atölyeler ile ilgili detaylı bilgi 
için www.capacity.com.tr adresini veya 
Capacity’nin sosyal medya hesaplarını 
ziyaret etmeyi unutmayın!

Yasa
Yaz aylarına yaratıcı çocuk atölyeleri 
ve müzik dinletileriyle merhaba diyecek 
Capacity’de, muhteşem etkinlikler ya-
zın tadını doyasıya çıkarmak isteyenleri 
bekliyor!

Sevdiklerinizle bol bol plan yapacağınız 
sıcacık yaz aylarında, Capacity’nin siz-
lere özel etkinlik ve yaratıcı atölyeleri ile 
her an, her şey yanı başınızda! Haziran 
ayında çocuklar; Akıl ve Zekâ Oyunları, 
Maske Boyama Atölyesi, Minyatür Ah-
şap Boyama Atölyesi, Köpek Kulübesi 
ve Sevimli Dost Kahramanları ile Capa-
city’de bir araya gelecekler. 

DOYASIYA .
 Keyfini



 Hayatın Merkezi
A v l u  K ü l t ü r  M e r k e z İ  

K o n s e r  -  S ö y l e ş İ  -  T İ yat r o  -  F e s t İ va l  -  T O P L A N T I

www.avlukongrevekulturmerkezi.com@avlukongrevekulturmerkeziavlukongrevekulturmerkezi

TATILIN               CAPACITY’DE 
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Karadeniz’in en büyük Outleti olan Love-
let Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezinde, 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramına özel etkinlikleriyle ziyaretçilerine 
keyifli dakikalar sundu.

Lovelet Outlet’te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramına özel Tüm Alış-
veriş merkezi çalışanları, Türk Bayraklı Ts-
hirt’leri ile 13:30’da Saygı duruşunun ardın-
dan istiklal marşı okuyarak Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşlarını andı.

LOVELET OUTLET’TE 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA 
GENÇLIK VE SPOR BAYRAMI’NDA 100. YIL COŞKUSU

Lovelet Outlet 19 Mayıs’a özel etkinlik-
te Özel Zorlu Eğitim Kurumları Step Dans 
Gösterisi, Hasköy Cumhuriyet İlkokulu Halk 
Oyunları Gösterisi, Mafem 100. Yıl Korosu, 
Çitlenbik Balon Katlama Show ile alışveriş 
merkezi ziyaretçileri keyifli bir gün geçirdi.

Lovelet Ailesi çalışanlarının hepsi bu özel 
günde Lovelet ziyaretçilerini Ay-Yıldızlı Ts-
hirt’ler ile karşıladı ve bu özel günde Alışve-
riş merkezine kırmızı ya da beyaz giyinerek 
gelen her lovelet kart sahibi ziyaretçiye Türk 
bayraklı t-shirt hediye etti.



Kahvenizin
yanında

Bİ’ KİTAP?
Adres : Altıeylül Mah. Cengiz Topel Cad. No:19 BALIKESİR
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Dünyanın en büyük 100 lüks 
tüketim şirketi, 2017 mali yılın-
da 247 milyar dolar gelir elde 
etti. Lüks tüketim şirketleri diji-
tal pazarlamaya önemli yatı-
rımlar yapıyor ve müşterileri ile 
etkileşim için sosyal medyayı 
kullanıyor.

Deloitte tarafından bu yıl 6’ıncısı hazırlanan, 
“Lüks Tüketimin Küresel Güçleri 2019” rapo-
ru yayımlandı. Araştırmaya göre, ‘Dünyanın 
en büyük 100 lüks tüketim şirketi” 2017 mali 
yılında (mali yılı Haziran 2018’de sona eren 
12 aylık dönem olarak tanımlanmaktadır) 
geçen yıla göre %10,8 artışla 247 milyar 
dolar satış rakamına ulaştı. Bu senenin ilk 
5 şirketi  sırasıyla; LVMH Moët Hennessy 
Louis Vuitton SE, Estée Lauder Companies 
Inc., Compagnie Financière Richemont SA, 
Kering SA, Luxottica Group SpA oldu. Geçen 
seneyle karşılaştırıldığında ilk beşteki şirket-
ler değişmezken sadece 4. ve 5. sıranın yer 
değiştirdiği görüldü. 

Küresel lüks pazarı, Çin ve Euro Bölgesi de 
dahil büyük pazarlarda küresel ekonomik 
büyümenin yavaşlamasına rağmen pozitif bir 
büyüme sergilemeye devam ediyor. 

DELOITTE 
GLOBAL 
RAPORUNA 
GÖRE,ILK 100 
LÜKS TÜKETIM 
ŞIRKETININ 
%76’SININ 
SATIŞLARINDA 
BÜYÜME VAR

Deloitte Türkiye Perakende Sektörü Lide-
ri Hande Özdiler; müşteri deneyimini odak 
noktasına alan lüks tüketim şirketlerinin diji-
tale yatırım yapmalarına dikkat çekti: “Günü-
müzde trendler hızla değişirken lüks şirketler 
marka mirası ve tarihini yeniden değerlen-
direrek yeni nesil tüketiciye odaklanan yak-
laşımlar benimsiyor. Bunu başarmak için de 
dijital teknolojilere yatırım yapmaya kararlı-
lar. 2017 Aralık ayında Louis Vuitton’un Fa-
cebook üzerinden chatbot Dijital Asistan’ını 
pazara sunmuş olması, kullanıcıların ürünleri 
Facebook arkadaşları ile paylaşmalarına ve 
hangi ürünü alacakları konusunu oylamaya 
açabilmelerine olanak sağladı. Eylül 2018’de 
Ted Baker’ın yapay zeka temelli chatbot’unu 
Facebook üzerinden tanıtarak müşterilerine 
sanal bir asistan sunmuş olması da dikkat çe-
kici dijital uygulamalar arasında yer aldı. Bir 
başka gelişme de, 2018 yılının Kasım ayında 
Kering’in, müşterilerinin alışveriş deneyimini 
ve onlara sunduğu hizmetleri iyileştirebilmek 
adına bir veri bilimci ekibi oluşturması oldu.”

Lüks Tüketimin Küresel Güçleri İlk 100

Ortalama 2,47 milyar dolarlık şirket büyük-
lüğü ele alındığında, dünyanın ilk 100 lüks 
tüketim şirketi listesine giriş için gerekli mi-
nimum gelir 2017 yılında bir önceki yıla göre 
7 milyon dolar artarak 218 milyon dolar oldu. 

Lüks tüketim satışı yapan ilk 100 şirketin 
toplam satışlarının yaklaşık yarısını (%48.2) 
sektörün ilk 10 şirketi gerçekleştirdi. Bu 10 
şirket arasında, ilk üçü yerini korudu. İlk 10 
şirketin büyüme oranı ise (%14.2), ilk 100 
şirketin büyüme oranını (%10.8) aştı. İlk 10 
şirket  aynı zamanda bileşik net kar marjını 
%11,6'ya yükseltti.

Kozmetik ve parfüm, 2017 mali yılında 
%16,1'lik satış büyümesi ile en iyi perfor-
mans gösteren  sektör oldu. Bu sayı, esas 
olarak sektördeki toplam 11 şirketten 7'si-
nin çift haneli yıllık büyümesi nedeniyle ger-
çekleşti.

İlk 100 lüks tüketim şirketinin 88’inin mer-
kezi 9 ülkede yer alıyor ve bu şirketler ilk 
100’ün gerçekleştirdiği lüks ürün satışı-
nın %93,4’ünü oluşturuyor. Diğer yandan, 
Fransa’daki en büyük şirketlerin ortalama 
büyüklüğü ortalama 8,3 milyar dolarken bu 
sayı ilk 100 şirketin ortalaması için 2.5 milyar 
dolar seviyesinde.

Aynı zamanda en iyi performans gösteren 
Fransa, 2017 mali yılında lüks ürün satışla-
rında %18,7'lik birleşik satış büyümesi ger-
çekleştirerek ilk 100 lüks ürün şirketlerinin 
toplam satışlarına en büyük katkıyı sağladı. 
İtalya ise en fazla şirket sayısına sahip olma-
sına rağmen (24), en düşük satış artış hızına 
sahip oldu..

Hande Özdiler 
Deloitte Türkiye Perakende Sektörü Lideri
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Dünyanın önde gelen araştır-
ma şirketi Nielsen, hızlı tüketim 
ürünleri pazarında gelişen tü-
ketici eğilim ve davranışlarına 
ışık tuttu. Küresel Sürdürülebilirlik 
Raporu’nun sonuçlarını ilk kez 
kamuoyuyla paylaşan Nielsen, 
sektörde gelişen iyi yaşam ve 
sağlık trendinin altını çizdi. 

Nielsen, değişen tüketici davranışlarıyla 
birlikte sektörün potansiyel büyüme alan-
larına ışık tuttu. Nielsen adına açıklama 
yapan Nielsen Türkiye Genel Müdürü 
Didem Şekerel Erdoğan, günümüzde Hız-
lı Tüketim Ürünleri (FMCG) alışverişçisinin 
ürün tercihinde bulunurken dikkat ettiği 
çok sayıda kriter olduğunu vurguladı. “Ba-
şarı, bu sonsuz seçenek arasından tüketi-
cilere doğru olanları önermekte yatıyor.” 
diyen Didem Şekerel Erdoğan, sonsuz se-
çenek dünyasında iki eksenin öne çıktığını, 
bunların sağlık ve iyi yaşam trendiyle, deği-
şen ekonomik koşulların yol açtığı tüketici 
davranışları olduğunu belirtti.

“Sağlık ve iyi yaşam trendi büyümenin 
kaynağı”

Didem Şekerel Erdoğan, Nielsen Global 
organizasyonu tarafından dünya genelin-
de çok geniş bir kapsamda gerçekleştirilen 
“Nielsen Küresel Sürdürülebilirlik Rapo-
ru”nun sonuçlarını da ilk kez kamuoyuyla 
paylaştı. 

“Raporumuz, 2018 sonu itibarıyla sağlık ve 
iyi yaşam trendinin tüm dünyada ulaştığı 
çarpıcı boyutu gözler önüne seriyor.” diye 
konuşan Didem Şekerel Erdoğan, global 
tüketicinin sağlık algısında artık sadece 
“benim için sağlıklı” seçeneğinin yer alma-
dığını, bununla birlikte “dünya için sağlık-
lı” seçeneğinin de yer aldığının altını çizdi. 

NIELSEN: “FMCG 
SEKTÖRÜ İYİ 
YAŞAM VE 
SAĞLIK TRENDİ 
İLE BÜYÜYOR…”

“Büyüme fırsatı tam da bu iki unsurun ke-
siştiği bölgede, yani ‘hem benim için hem 
de dünya için sağlıklı’ kısmında yer alıyor.” 
diyen Didem Şekerel Erdoğan, özellik-
le organik, tamamen doğal, GDO’suz ve 
katkısız/koruyucusuz niteliklerini taşıyan 
ürünlerin bu kesişim noktasında yer alarak 
büyüme için fırsat yarattığını belirtti. 
 
Didem Şekerel Erdoğan, “Şüphesiz ürün-
lerimizi ve hizmetlerimizi bu çerçevede ko-
numlarken, pazarlamanın temel unsurları 
olan fiyat, alım gücü, kolaylık ve farkındalık 
unsurlarını da doğru yönetmekten geri kal-
mamamız gerekiyor.” diye ekledi.
 
Şekerel Erdoğan, sağlık ve iyi yaşam tren-
dinin daha premium ürün lansmanları için 
fırsat sunarak, daha karlı bir geleceğe kapı 
açtığını da ifade etti. 

Nielsen Perakendeci Hizmetleri Direktörü 
İlker Unutkan ise Türkiye’de “iyi yaşam” 
anlayışının hızla değişmekte olduğunu 
vurguladı. 
 
Nielsen tarafından henüz tamamlanan “İyi 
Yaşam 2019” raporundan sonuçlar payla-
şan İlker Unutkan, iyi yaşam kavramının 
Türk tüketicisi için çok büyük bir ölçüde 
“sağlık” anlamına geldiğinin altını çizdi. 
Unutkan, “Tüketicilerin %70’i iyi yaşamın 
‘sağlık veya sağlıklı olmak hali’ olduğunu 
vurguluyor. İkinci ve üçüncü sırada gelen 
yanıtlar ise huzur ve mutluluk. Açıkçası bu 
iki başlığı da ‘ruhsal sağlık’ başlığında ta-
nımlayacak olursak, aslında Türk tüketicisi 
iyi yaşam denilince çok büyük ölçüde ‘fi-
ziksel ve ruhsal sağlık’ boyutunu anlıyor.” 
diye konuştu.

“Sağlık ve iyi yaşam yönündeki bu yöne-
lim ürün satışlarına da yansımış durumda.” 
diye konuşan Unutkan, son iki yılda pro-
teinli süt, beyaz çay, kuru yemiş bar, kefir 
ve kuru meyve gibi sağlıkla yakından ilişki-

lendirilen kategorilerin, gıda ortalamasının 
çok üzerinde hacim büyümesi kaydettikle-
rini ekledi. Sağlık ve iyi yaşamla yakından 
ilgili bir diğer ürün grubu olan organik 
ürünlere de değinen Unutkan, organik 
trendinin gıdayla sınırlı kalmayıp gıda-dışı-
na doğru genişlediğini belirterek, organik 
ürünlerin büyüme kaydettiği gıda-dışı ka-
tegori örneklerini paylaştı.

Açıklamalarına devam eden Nielsen Türki-
ye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, 
“Değişen fiyatlar ve tüketicinin ekonomik 
refahında değişim olgusu bir diğer asal ek-
sen olarak karşımıza çıkıyor.” diye konuştu. 
Nielsen Perakende Paneli verilerinden son 
12 aylık büyüme rakamlarını paylaşan Di-
dem Şekerel Erdoğan, kaydedilen ciro bü-
yümesinin tamamının fiyat değişiminden 
kaynaklandığını, ancak çift haneli hacim 
büyümesi kaydeden birçok kategorinin de 
mevcut olduğunu vurguladı. Şekerel Erdo-
ğan, bunlara Türk kahvesini, enerji ve spor 
içeceklerini, hazır puding ve deodorantları 
örnek gösterdi. 

“Fiyat değişimleri tüketici davranışını 
etkiliyor”

Şekerel Erdoğan, fiyat değişimleri karşı-
sında tüketicilerin aldıkları aksiyonları da 
paylaştı. Nielsen Shopper Psyche raporu-
nun sonuçlarını açıklayan Şekerel Erdoğan, 
raporun sonuçlarına göre artan fiyatlar 
karşısında ilk 3 aksiyon olarak tüketicile-
rin sadece ihtiyaçları olan ürünleri almaya 
yöneldiklerini, fiyatlara daha çok dikkat et-
tiklerini ve indirim zamanı alışveriş yaptık-
larını vurguladı. 
 
Fiyatlarla birlikte tüketicinin alım gücünde-
ki değişiminin ev bütçesini de etkilediğini 
vurgulayarak devam eden İlker Unutkan; 
giyim, dışarıda yemek ve kişisel bakım/
kozmetik gruplarının halihazırda en çok ta-
sarrufa gidilen kategoriler olduğunu; tüke-

Didem Şekerel Erdoğan
Nielsen Türkiye Genel Müdürü
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ticilerin yakın gelecekte ise dışarıda yemek, 
tatil ve elektronik ürünler kalemlerinden 
tasarruf etmeyi planladıklarını paylaştı. 
 
Ev dışı aktivitelerin genel olarak düşüşte 
olduğunun altını çizen Unutkan, bunlar 
arasında AVM ziyaretleri, konser/dışarıda 
eğlence ve dışarıda yemek başlıklarının 
öne çıktığını belirtti.
 
“Hygge” ve “Lagom”

Ev dışı aktivitelerdeki düşüşe paralel ola-
rak evde geçirilen zamanın arttığına dikkat 
çeken Didem Şekerel Erdoğan, bunun da 
beraberinde “evde keyif” olgusunu öne 
çıkardığını söyledi. Şekerel Erdoğan, “Bu 
da bizleri yeni trendlerle tanıştırıyor. Bu 
trendler arasında Lagom trendi, ‘her şey 

ne eksik ne fazla, tam kararında’ anlamını 
taşırken, Hygge ise evde keyif anlamına 
geliyor.” diye açıkladı.
 
Lagom trendinin “Sadece ihtiyacım olan 
ürünleri alıyorum.” başlığında somutlandı-
ğını belirten Şekerel Erdoğan, Hygge tren-
dinin ise özellikle ev keyfine yönelik ürün 
satışlarında yansıma bulduğunu paylaştı. 
Şekerel Erdoğan, “Ev keyfine yönelik ürün-
lerin toplam performansına baktığımızda, 
hem hacim hem de ciro olarak gıda ortala-
masının çok üzerinde bir büyüme görmek-
teyiz. Bu kategoriler arasında kahveler, ha-
zır toz tatlılar, dondurmalar, dondurulmuş 
gıda, noodle, cips ve benzeri kategorileri 
saymak mümkün.” diye konuştu. 

İnovasyonun önemine değinerek devam 
eden İlker Unutkan ise, “Tüketici davra-
nışlarını etkileyen bir diğer eksen ise İno-
vasyon.” diye konuştu. FMCG büyüme-
sinin daha büyük bir kısmının yeni ürün 
lansmanlarından kaynaklandığını belirten 
Unutkan, inovasyonun büyümesine en çok 
yaptığı ilk 5 kategori olarak cips, bebek 
bezi, dondurma, kuru yemiş bar ve noodle 
kategorilerini saydı. 

“Kategori yönetimi anlayışı değişiyor.”

Yerel zincirlerin bu tüketici iç görülerini 
değerlendirirken, kategori yönetimi ala-
nındaki değişikliklere de dikkat etmesi ge-
rektiğine değinen Didem Şekerel Erdoğan, 
“Çoklu kanal/çok format, değişen kategori 
rolleri ve yeni trendlerin ortaya çıkmasıy-
la, klasik kategori yönetimi anlayışı yerini 
artık alıveriş odaklı bir anlayışa bırakıyor.” 
diye konuştu. Alışverişçi odaklı kategori 
yönetimi döngüsünü detaylarıyla aktaran 
Şekerel Erdoğan, özellikle alışverişçi iç gö-
rüleri, perakende analitiği ve alışveriş de-

neyiminin önemine değindi. 
 
Yerel zincirlere yönelik kritik önemdeki soruları paylaşan Didem Şekerel Erdoğan ve İlker 
Unutkan, “Bu sorulara vereceğimiz yanıtlar, aynı zamanda gelecek dönemde başarıya olan 
mesafemizi ve ulaşma azmimizi gösteriyor olacaktır.” mesajını verdi.
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En etkili reklam ve pazarlama iletişi-
mi kampanyalarının ödüllendirildiği 
Effie Türkiye Reklam Etkinliği Ödül-
leri 9 Mayıs 2019 tarihinde Raffles 
Otel’de gerçekleşen törenle sahip-
lerini buldu. 
 
Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler 
Derneği’nin Effie Worldwide Inc. işbirliğiyle 
düzenlediği, pazarlama ve iletişim alanında 
dünyanın en zorlu ve itibarlı yarışması ola-
rak kabul edilen Effie Türkiye Reklam Etkin-
liği Ödülleri’nin bu sene 11.’si düzenlendi. 

Bu yıl “Şimdi Rakamlar” diyerek rakamsal 
değerlere ve kanıtlanabilirliğe verdiği öne-
mi öne çıkaran Effie Türkiye Reklam Etkinliği 
Ödülleri’nde çalışmalar; reklam sektörünün 
önde gelen isimleri, profesyonel marka yö-
neticileri, araştırmacılar, halkla ilişkiler uz-
manları ve akademisyenlerden oluşan 17 
kişilik jüri tarafından değerlendirildi. Jüri 
başkanlığını Reklamcılar Derneği Başkanı 
Volkan İkiler üstlendi.

Effie Türkiye 2019 Jüri Başkanı Volkan İkiler 
tören konuşmasına, yakın zamanda kaybet-
tiğimiz  reklam dünyasının duayenlerinden 
Celil Oker’i anarak başladı. Effie’nin eğitici 
yanını öne çıkaran ve güçlendiren yenilikle-

REKLAMLARIN 
RAKAMLARLA 
DEĞERLENDIRILDIĞI 
EFFIE’DE KAZANANLAR 
BELLI OLDU.

ri de vurgulayan İkiler, bu yıl ilk defa Effie 
2019 jürisinin, 22 Mayıs’ta Reklamcılar Der-
neği’nde gerçekleşecek buluşmada, sektö-
rün Effie ile ilgili tüm sorularını cevaplayarak 
jürinin yaşadığı Effie değerlendirme tecrü-
besini sektörle paylaşacağını belirtti.  

Yarışmaya, 1 Ocak 2018 ve 1 Mart 2019 
dönemi içinde TV, basın, radyo, açıkhava, 
sinema, internet mecralarından en az birin-
de yayınlanmış ulusal kampanyalar katıldı. 
Doğrudan pazarlama, satış promosyonu, 
satış noktası etkinlikleri, halkla ilişkiler gibi 
birçok farklı iletişim kampanyalarının yarış-
tığı 11. Effie Ödülleri’ne katılım 2018’e göre 
%10 artış gösterdi. Bu yıl en fazla başvuru 
yapılan üç kategori; “Küçük Bütçeyle Büyük 
Başarı”, “Telekomünikasyon” ve “Tatlı Tuzlu 
Atıştırmalıklar” oldu.

Effie’de Türkiye’ye özel bir kategori: 
Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

Bu sene gelişen ve değişen pazarın ihtiyaç-

larını karşılamak amacıyla “Özel Ödüller”e 
;“Gençlik Pazarlaması”, “Influencer Kullanı-
mı”, “Veri Odaklı Medya Kullanımı” ile Tür-
kiye’ye özel Reklamda Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği olmak üzere 4 yeni kategori eklen-
di. Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
özel kategorisi ile cinsiyetler arası eşitsizli-
ği teşvik eden geleneksel rolleri ve yaşam 
tarzlarını sorgulayan, cinsiyet rollerine dair 
toplumdaki çeşitliliği yansıtan ve bu konu-
da farkındalık yaratan işler ödüllendirildi. Bu 
kategoride “Hepimizin Elinde” kampanya-
sıyla Cif ve Sobraz, “Kadın Gücü” kampan-
yasıyla OPET ve VMLY&R Altın Effie’nin sa-
hipleri oldu.  

Effie’nin Etkinlik ve Eğitimleri Yıl Boyu 
Sürecek 

Bu sene Effie’nin eğitici yanını öne çıkaran 
ve güçlendiren başka yenilikler de gerçek-
leştirilecek. Ödül töreninin ardından 22 Ma-
yıs’ta Reklamcılar Derneği’nde yapılacak jüri 
panelinde, jüri yaşadığı Effie değerlendirme 
tecrübesini sektörle paylaşacak. Ajans ve 
reklamveren katılımcıları, Effie’ye yaptıkları 
ödüllendirilmiş veya ödüllendirilmemiş baş-
vuruları veya Effie hakkındaki genel sorula-
rını iletebilecek. Ayrıca ajans ve reklamve-
renin Effie başvuru sürecindeki işbirliklerinin 
yıla yayılacak çalışma grupları formatı ile 
hayata geçirilmesi planlanıyor.

Global Effie Etkililik Endeksi

Dünya genelinde düzenlenen Effie yarış-
malarında finalist olanlar ve ödül kazanan-
lardan oluşan Global Effie Etkililik Endeksi, 
küresel pazarlama iletişimi endüstrisinin en 
etkili ajanslarının, reklamverenlerinin, mar-
kalarının ve pazarlama yöneticilerinin sap-
tanması açısından önem taşıyor. Effie sa-
dece ödülden oluşan bir etkinlik değil. Effie 
Ödülleri’nde ön elemeyi geçmek de kritik 
değer taşıyor. Çünkü Effie Global Endeksi’n-
de finalist olmak da puan kazandırıyor.



37

 Haberler / MALl&MOTTO 

Şirketlerin sürdürülebilir büyüme ve uzun 
vadede başarılı olması için düzenli olarak 
check-up yaptırması gerekiyor. Yapılan ana-
lizlerde, satış hacmini geliştirmekten üretim 
optimizasyonuna ve borç geri ödeme ya-
pısını nakit akışına uyumlu hale getirmeye 
kadar birçok nokta paranın zaman değeri 
dikkate alınarak düzenli olarak kontrol edi-
liyor. Şirketin geleceği ile ilgili farklı senar-
yolar üretilip olası ihtiyaçlar önceden belir-
lenebiliyor.

Peki, siz şirketinizin gelecek bir yılını ve 

ötesini ne kadar sağlıklı tahmin edebiliyor-
sunuz? Kur ve faiz artışı, satışlarda ve/veya 
karlılıkta azalma, maliyetlerde artış, vergi 
düzenlemelerinde olası farklılıklar, piyasa-
nın daralması ve işletme sermayesi ihtiya-
cınızın artması gibi olası risklerin gerçek-
leşmesi durumunda şirketinizin durumunu 
öngörebiliyor musunuz? 

Kamu Özel Ortaklığı (PPP) ve Proje Finans-
manı Uzmanı, Dinamo Danışmanlık Kuru-
cu Ortağı olan Fatih Kuran: “Deneyimlerim 
Türkiye’de faaliyette olan pek çok şirketin 

Şirket iş modeli üzerinde belli aralıklarla yapılan hassasiyet analizleri, 
şirketlerin ömrünü uzatırken aynı zamanda verimliliğinin artmasını da 
sağlıyor.

ŞİRKETİNİZE 
EN SON 
NE ZAMAN 
CHECK-UP 
YAPTIRDINIZ?

önünü net olarak göremediği için gerekli 
önlemleri alamadığı şeklinde. Genellikle şir-
ketler ilk aşamada, pazarda bir boşluk ya-
kalıyor ve yüksek karlılıklar ile başarılı olup 
büyüyorlar. Büyüme ile birlikte çalışan sayısı 
artıyor ve işler karmaşıklaşmaya başlıyor, 
pazardaki boşluğu gören diğer şirketlerin 
de rekabete katılması ile kar marjları dara-
lıyor. İşte özellikle bu noktada eğer şirket iyi 
bir finansal yönetim politikası geliştirmemiş 
ise önce sıkışıklıklar yaşanıyor ve gerekli ön-
lemler alınamaz ise bunu dar boğazlar takip 
ediyor ve süreç şirketin iflas etmesine kadar 
gidebiliyor. 

Finansal check-up şirket finansal yönetimi-
nin bir anlamda sağlaması niteliğindedir. 
Yapılacak analizler ile şirketin ileriye dönük 
finansal performansının nasıl olabileceği, 
olası kötü pazar ve ekonomik koşullarda 
bile sürdürülebilir performansını devam 
ettirip ettiremeyeceği kontrol edilmiş olur. 
Negatif bir sonuç çıkması durumunda ise 
gerekli tedbirleri önceden alma imkanı sağ-
lanır.

Analizin etkisi finansal konular ile de sınırlı 
değildir. Örneğin yapılan analizde şirke-
tin bir iş kolunda karlılığının azaldığı veya 
risklerin olması gerekenden fazla olduğu 
fark edilirse ilgili iş kolundan çıkma veya bu 
alanda daha temkinli olma kararı alınabilir.  
Ayrıca nakit akışı üzerinde stres testi deni-
len analiz ile beklenen en kötü durumlarda 
bile şirketin borç geri ödeme performansını 
ölçebiliriz.

Dikkat edilmesi gereken kritik hususlardan 
biri analizlerin gelir tablosu üzerinden de-
ğil nakit akışı üzerinden yapılması gereğidir. 
Nakit akışı üzerinden yapılacak analizlerin 
farklı senaryolarda şirketin performansını 
ölçmemize olanak sağlayacak şekilde dina-
mik bazda yapılması gerekir.” dedi. 

Fatih Kuran
Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı
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Süer: Ticaret ve Turizm, Ancak Huzur ve 
Güven Ortamında Gerçekleşebilir

Alışveriş dünyasının öngörüleriyle beğeni 
toplayan değerli isimlerinden MNG Yöne-
tim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aydoğan 
Süer, Mayıs ayını geride bıraktığımız ve yaz 
sezonuna girdiğimiz şu günlerde, sektö-
re yönelik görüşlerini açıklayarak temkinli 
davranılması gerektiğini söyledi. Türkiye’ye 
özel sorunların yanı sıra küresel boyutta 
da her an alev alabilecek çok riskli bir dö-
nemden geçildiğini vurgulayan deneyimli 
yönetici, diğer sektörler gibi AVM’ler ve pe-
rakende sektöründe de tedirgin bir havanın 
hâkim olduğunu belirtti.
“Erzurum’da yer almak dolayısıyla, Do-

ÖNCELIK SIRALAMASINI YAPABILENLER 
DAHA BAŞARILI OLACAK

ğu’daki ekonomik durumu gözlemleme im-
kânı buluyoruz. Bilindiği üzere, son yıllarda 
İran başta olmak üzere komşu ülkelerden 
Türkiye’ye turizm ve ticaret amacıyla önem-
li bir geliş-gidiş var. Bir yandan ülkemizin 
dünya ile ilişkilerini izlerken diğer taraftan 
İran’ın da küresel aktörlerle olan ilişkilerini 
medyadan takip etme ihtiyacı duyuyoruz. 
Bu günlerde dünyanın her tarafında ani 
gelişmelere açık bir görünüm var ve bu el-
bette ki, herkesi çok kısa vadeli düşünmeye 
zorluyor” diye konuşan Dr. Aydoğan Süer, 
“İçinde bulunduğumuz koşullarda şirketler 
öncelikle riskten kaçınma stratejilerine yö-
nelmek durumunda” dedi.  

MNG Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü, 

“Bilindiği gibi, ekonominin ilk çeyreğinde 
biraz ferahlama işaretleri görmüştük. Bunun 
ekonomiye giren sıcak paralar ve kredilerle 
ilgili olduğu söylenebilir. Bugünlerde sana-
yi ve inşaatta büyümeden söz edemiyoruz. 
Bunu geçici bir durgunluk olarak düşünmek 
lazım…  Türkiye, yeniden yapılacak olan İs-
tanbul seçimlerini en huzurlu şekilde ger-
çekleştirmek konusunda kararlı olmalı” diye 
konuştu. 

Normal Koşullarda, Perakendede Hazi-
ran ve Temmuz’dan Umutluyuz

Uluslararası krizler, döviz kuru ve Haziran 
seçimleri konusunda pek çok olumsuz se-
naryonun dile getirildiği şu günlerde tüke-
tici davranışlarının zannedildiği gibi ağır bir 
resesyon tablosu çizmediğini belirten Dr. 
Aydoğan Süer’e göre, normal koşullarda 
Haziran ve Temmuz ayları verimli geçebile-
cek fırsatları beraberinde getiriyor: 

“Bugün olduğu gibi, Tüketici Güven Endek-
si’nin gerilediği dönemlerde, perakendede 
ferahlık olmaz. Ülke genelinde her yerde 
ekonomi canlı gözükmese de bahar ayla-
rında bireysel olarak düğünler, tatil prog-
ramları, yeni sezon alışverişleri, bayram 
harcamaları ve hatta evliliklere bağlı konut 
ihtiyacı gibi unsurların yaratmasını bekle-
diğimiz canlılık, durgunluktan bir an önce 
çıkmak isteyen perakendeciler açısından 
değerli bir faktör. Beklenen bu hareketlilik, 
belki finansal bazda yaşanan sorunları tü-
müyle ortadan kaldırmaz ama işini iyi ya-
pan, marka bilinirliği olan şirketler açısından 
dönemsel bir canlanma getirebilir. Huzur ve 
güven ortamını muhafaza ederek, bu canlı-
lığa turizm faktörünü eklemeye ve sevindi-
rici sonuçlar alabilmeyi umuyoruz. 

MNG YÖNETIM HIZMETLERI’NIN GENEL MÜDÜRÜ DR. AYDOĞAN SÜER:

Dr. Aydoğan Süer
MNG Yönetim Hizmetleri’nin Genel Müdürü
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Dünya devi Microsoft’un spon-
sorluğunda, Ankara'nın ilk tekno-
loji fuarı I-TECH Teknoloji Kongre 
ve Fuarı, 14-15-16 Haziran tarihle-
rinde gerçekleşecek.

Başkentin ilk teknoloji fuarı I-TECH, 14-15-
16 Haziran tarihlerinde Ankara Üniversite-
si'nde gerçekleşecek. T.C. Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı ile Ankara Ticaret Odası’nın 
destekleri ve Ankara Üniversitesi Akıllı Sis-
temler ve Teknolojiler Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi (ASTAM) işbirliğiyle gerçekleş-
tirilecek olan I-TECH, milyonların takip ettiği 
Youtuber Orkun Işıtmak'ı ağırlayacak. 

Teknolojinin En'leri Ödülleri'ne ve Anka-
ra'nın En Büyük Cosplay Yarışması'na ev 
sahipliği yapacak olan I-TECH'te, Sanal 
ve Artırılmış Gerçeklik, Yapay Zeka, 
Robotik, Internet of Things, Drone, 
E-Spor, E-Müzik, Evde Eğlence, 3D Ya-
zıcılar, Oyun Ekipmanları, Start-up, 
Melek Yatırımcılar, Mobil Aplikasyon 
Sistemleri, Uyku Teknolojisi'nin pro-
fesyonelleri deneyimlerini ve ürünlerini 
katılımcılarla paylaşacak. Uyku Teknolojisi 
alanında “Uyku Terapi Seansları” esnasın-
da kullanılan teknolojiler ve cihazlar ile 
birlikte dünyanın en önde gelen firma-
larının “Uyku Terapi” ürünleri I-TECH'te 
olacak.  

SON TEKNOLOJININ BULUŞMA NOKTASI I-TECH, 14-16 HAZIRAN’DA
YAPAY ZEKA’NIN SON TRENDLERI I-TECH'TE GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

YAPAY ZEKA’DA DÜNYA LİDERLERİ I-TE-
CH'TE 
 
Robotik teknolojilerde, en gelişmiş tekno-
lojilerle çağın ihtiyaçlarına farklı ve özgün 
çözümler üretmek üzere kurulan şirketler, 
özellikle gelişme çağlarındaki çocuklar için 
robotik kitlerle eğitim alanında faaliyet gös-
teren markalar fuarın dikkat çeken alanları 
arasında yer alıyor. Robotik Süreç Otomas-
yonu ve Yapay Zeka konusunda dünyanın 
lider yazılım şirketleri “Robotik Süreç Oto-
masyonu” çözümlerini ve dikkat çekici yet-
kinliklerini fuarda sergileyecek. Fuarın ana 
sponsoru olan dünya devi “Microsoft”un 
yapay zeka teknolojileri ile birlikte, en sevi-
len oyunları dünyanın en güçlü konsolların-
da oynama imkanı veren eğlence konsolu 
Xbox’ın son trendleri, Ankara’nın en büyük 
“Cosplay” etkinliğinde fuar katılımcılarını 
tüm nesillerin yaşadığı oyun deneyimini ya-
şamaya davet edecek.

YATIRIMCILAR VE UZMANLAR BİRARA-
DA

Teknoloji sektörünün bir araya gelece-
ği I-TECH ayrıca, uzman araştırmacı ve 
akademisyenleri, Start-up'ları, küresel ve 
yerel sektör liderlerini, Kalkınma Ajansla-
rı, Teknoparkları, yatırımcıları, teknolojik 
kanaat önderlerini ve sosyal medya feno-
menlerini ağırlayacak.

Katılımcı markaların ürün ve teknolojilerini 
doğrudan tanıtma imkanı bulacağı 
I-TECH'te yeni iş birlikleri köprüsü kurulur-
ken, geleceğe yön verecek fikir ve ürünlere 
sponsorluk fırsatları doğacak. Ziyaretçilerin 
teknolojik inovasyonları birebir deneyim-
leme imkanı bulacağı I-TECH'te interaktif 
söyleşiler gerçekleşirken katılımcılar tekno-
lojiye yön veren liderlerin başarı hikayelerini 
dinleyebilecek. Türkiye'nin küresel bir 'İleri 
Teknoloji Üssü' olma vizyonu ile düzenle-
nen I-TECH, renkli teknolojik şovlara ev sa-
hipliği yapacak.

ORKUN IŞITMAK I-TECH ANKARA’DA

I-TECH, milyonlarca takipçisi bulunan RO-
YAL YOUTH gibi Türkiye'nin en büyük 
E-Sports takımlarını ağırlayacak, profesyo-
nel takımlar eşliğinde oynanan League of 
Legends turnuvalarında  “FRİG KUPASI” sa-
hibini bulacak.

I-TECH’te sosyal medyanın, yapay zekanın, 
E-music, E-sports, Gaming, Console Gaming 
ve Robotics'in önemli isimleri ziyaretçilere 
deneyimlerini aktarırken kablosuz teknolo-
jilerden drone'lara, sanal gerçeklikten 3D 
yazıcılara, otonom araçlardan sensör tekno-
lojisine kadar ürünler sunan katılımcılar yer 
alacak, global trendler keşfedilebilecek.
HHB Expo tarafından düzenlenen I-TECH 
Fuarı’nı destekleyen kurumlar arasında ATO, 
Ankara Kalkınma Ajansı, BTK, TBV, TÜBİTAK, 
DEİK, ASO, TÜBİSAD, ETİD, TESİD, Digital 
Europe, Consumer Technology Association, 
MMA, WITSA, EITO, ITOCA ve Ankara Üni-
versitesi yer alıyor.
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Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçe-
si, Baby Sensory Türkiye iş birliği ile Türki-
ye’nin ilk ve tek ‘Sualtı Duyu Gelişim’ eğiti-
mine ev sahipliği yaptı. ‘Deniz’ temasından 
hareketle pedagoglar tarafından özel olarak 
hazırlanan eğitim, 0 – 13 ay arası bebek ve 
ebeveynlerin katılımıyla renkli görüntülere 
sahne oldu. 

İstanbul’un en gözde ve trend alışveriş mer-
kezi Emaar’da bulunan Emaar Akvaryum, 
21 – 22 Mayıs tarihlerinde ebeveynlerin be-
bekleri ile birlikte katıldığı eğitici ve neşeli 
bir etkinliğe kapılarını açtı. 32 ülkede 800 
merkezinde, her hafta 50.000 bebek ve ebe-
veyne eğitim programı sunan Baby Sensory, 
Emaar Akvaryum’a özel ‘Sualtı Duyu Geli-
şim’ seansı hazırladı. 0-13 ay arası 29 bebek 
ve 39 ebeveyn, ‘deniz’ teması baz alınarak 
oluşturulmuş bu seanslarda, ilk akvaryum 
/ denizaltı deneyimini birlikte paylaşırken 
aynı aylardaki bebekler, gelişimsel ihtiyaç-
larına göre seçilmiş duyusal aktivitelere hep 
birlikte katılarak eğlenceli anlar yaşadılar. 

Baby Sensory Türkiye’nin uzman kadrosu 
ve Emaar Akvaryum ev sahipliğinde hayata 
geçirilen Türkiye’nin ilk ve tek ‘Sualtı Duyu 
Gelişimi’, eğitimi 0 – 6 ay ve 7 – 13 ay be-

EMAAR AKVARYUM’DAN TÜRKİYE’DE BİR İLK
BEBEKLERE ÖZEL ‘SUALTI DUYU GELİŞİM’ EĞİTİMİ 

bekler için 2 ayrı seans olarak akvaryumun 
su altı okyanus tünelinde gerçekleştirildi.  
40 dakikalık bu seanslarda, akvaryum orta-
mında bebeklerin görme, işitme, dokunma 
duyularını uyararak, güvenli bir ortamda 
öğrenme, odaklanma, merak ve keşif ye-
teneğinin geliştirilmesinin yanı sıra çevre-
sinde ve doğada gelişen olayları tanıyarak, 
ilişkileri algılaması, gözlem yapması ve er-

ken bilimsel süreç becerilerini kazanması 
sağlandı. 

20 binden fazla deniz ve kara canlısının 
bulunduğu Emaar Akvaryum, mini manta 
vatozları ve daha birçok tropik su canlısı 
arasında 29 bebek ve 39 ebeveynin katılı-
mıyla gerçekleştirilen “Sualtı Duyu Gelişimi” 
eğitimi ile eşsiz bir deneyime imza attı.  
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SIGNIFY TÜRKIYE YÖNETIM KURULU BAŞKANI VE CEO’SU ERAN GÖRGEN: “PIYASADA 
MEVCUT OLAN KALITESIZ LED LAMBALAR GÖZ SAĞLIĞINI TEHDIT ETMEYE DEVAM EDIYOR”

Signify’ın (Eski adıyla Philips Aydınlatma) 
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Eran 
Görgen son yıllarda piyasada yer alan ka-
litesiz aydınlatma ürünlerine yönelik değer-
lendirmelerde bulundu. 

89 yıldır Türkiye’ye üst düzey standart ve 
kalitede lamba ve armatürleri ithal eden 
Signify’ın, özellikle kaliteli LED kullanımı ko-
nusunda hassasiyetinden dolayı, Türkiye’de 
kullanılan kalitesiz LED kullanımını mercek 
altına almıştı. Geçen seneden günümüze 
kadar değişimle ilgili olarak, Eran Görgen şu 
yorumlarda bulundu: “Aydınlatma pazarın-
da dünya ve ülke lideri olarak hem Türkiye 
ekonomisine hem de kullanıcıların sağlığına 
zarar veren kalitesiz ve güvenilir olmayan 
ürünlere büyük ölçüde dikkat gösterilmesi 
gerekiyor. Bu bakımdan Ticaret Bakanlı-
ğı’nın kurduğu Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi 
(GÜBİS)’nin uzun süredir yürüttüğü çalış-
maları olumlu yönde buluyor, bu çalışmaları 
sürdürmelerini diliyoruz. Her türlü ürünün 
belirli bir standardı yakalamış olması pek 
çok şeyin yanı sıra başta insan sağlığı için 
önemlidir. 2018 yılında gerçekleştirilen de-
netlemeler neticesinde Ticaret Bakanlığı’n-
dan aldığımız verilere göre aydınlatma sek-
töründe piyasada %50 oranında uygunsuz 
ürün tespit edilmiştir. Sadece kalitesiz ürün 
değil, aynı zamanda özellikle Çin’den gelen 
ürünlerde yanlış ve hatalı belgelerle birçok 
ürün ülkemize sokmak isteniyor. Ancak Ti-
caret Bakanlığımız ve TSE’nin yoğun dene-
timleri neticesinde aydınlatma sektöründe 
piyasada mevcut olan kalitesiz ürünlerin 
iyileşmesi yönünde olumlu bir artış göz-

lemlenmektedir. Kalite konusunda yoğun  
kontrollerini sürdüren Ticaret Bakanlığına 
ve TSE’ye gerçekleştirdiği  denetim ve ça-
lışmalarından dolayı teşekkürü borç bilir, bu 
konuda bilinçlendirme ve eğitim anlamında 
da kendilerine destek olmak amacı ile ne 
gerekiyorsa yapıyor olduğumuzu ve seve 
seve de yapacağımızı gönül rahatlığıyla 
söyleyebilirim.”

Görgen, şöyle devam etti: “Usulen ithalat 
yapılarak ülkeye gelen tüm ürünlerin, op-
timum fiyatla tüketiciye sunulması bir zo-
runluluk olmalıdır. Oysa pazarda ülke ve 
tüketici dinamiklerine uymayan, tüketicinin 
harcadığı paranın karşılığında verim alama-
dığı, göz sağlığını tehdit edebilen ve hatta 
kullanılan alanda maalesef yangın gibi in-
san can ve sağlığını tehlikeye atan durum-
lara sebebiyet verebilecek ürünlerin varlığı 
hem ekonomimizi hem de sağlığımızı ciddi 
boyutta tehdit ediyor. Signify olarak devle-
timizin, Ticaret Bakanlığımızın bu konudaki 
çalışmalarını takdir ediyoruz.”

Görgen sözlerini söyle sürdürdü: “Tabii bu-
rada tüketiciye de büyük rol düşüyor. Kişi-
ler kaliteli LED aydınlatma seçimleri ile hem 
gözlerini hem de ev ekonomilerini korumalı. 
Tüketiciler göz konforları için gözleri yorma-
yan, yüksek kalitede LED tercihleri yapmalı. 
Aksi halde titrek ışığa sahip olan kalitesiz 
LED’ler gözü yoruyor, konsantrasyonu azal-
tıyor ve kişiye yorgunluk veriyor.  Bu yüzden 
LED seçimleri yapılırken bilinen iyi markalar 
arasından seçmelerinin göz konforu açısın-
dan önemli olduğu kanaatindeyim. Doğru 

LED seçiminde ise; Her şeyden önce biline-
nin aksine ışığın parlaklığını ayarlamak için 
watt (W) yerine, lümen (lm) değerine bak-
mak gerekiyor. Lümen değeri daha büyük 
olan ampul her zaman daha parlak ışık veri-
yor. Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta 
ihtiyaca göre ışık rengi seçimidir.  Okuma ya 
da konsantrasyon gerektiren işlerin yapıldı-
ğı alanlarda 4000-6500 K değerleri arasın-
daki soğuk beyaz LED ampul tercih edilmesi 
daha doğruyken, dinlenme ve rahatlığın ön 
planda olduğu alanlarda 2700-3000 K de-
ğerleri arasındaki sıcak beyaz (sarı) ışık kul-
lanılmalıdır. Ayrıca çevre ve enerji verimliliği 
için mutlaka A+ ve üzeri enerji etikete sahip 
olup olmadığına dikkat edilmelidir. Çünkü 
A+ sembolü, ampullerin çok verimli oldu-
ğunu anlatmaktadır. LED ampuller A+ veya 
A++ enerji sınıfı etiketine sahiptir. Yani, bir 
LED ampul, yüzde 90’a varan enerji verimli-
liği ile satın alındığı andan itibaren elektrik 
faturasını azaltmaya ve dolayısıyla para bi-
riktirmeye yardımcı olur.’’

Eran Görgen, Cumhuriyet’in ilk yıllarından 
bu yana Türkiye’nin potansiyeline hep ina-
nan ve güvenen bir şirket olduklarını, Tür-
kiye’nin doğru aydınlatılması için büyük 
bir titizlik ve özveri ile çalışmaya devam 
edeceklerinin altını çiziyor. Eran Görgen, 
devreye sokulan ithal aydınlatma ürünlerin 
kaliteli ve belirli bir standarda sahip olması 
için yapılan çalışmalar devam ettiği sürece, 
genel elektrik tüketiminin azaldığı, çevreye 
daha duyarlı, daha tasarruflu, daha verimli, 
sürdürülebilir ve daha sağlıklı bir dünyanın 
çok da uzak olmadığını savunuyor. 

Eran Görgen 
Sıgnıfy Türkiye Yönetim Kurulu 
Başkanı ve CEO’su
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“Müşteri Hizmetleri & Deneyi-
mi Zirvesi” bu yıl 7. kez, dünya-
dan ve ülkemizden önemli isim 
ve markaları bir araya getirdi.  
Deneyim Kazandırır” temasıy-
la düzenlenen etkinlikte müşteri 
hizmetleri anlayışı her yönüyle ir-
delenirken, sektör duayenleri ile 
2030 yılı dijital müşteri senaryoları 
tartışıldı.

Türkiye’nin müşteri deneyimini konu alan 
ilk ve tek etkinliği, Müşteri Hizmetleri ve 
Deneyimi Zirvesi,  bu yıl da TURKCELL GLO-
BAL BİLGİ’nin ana sponsorluğunda 18 Nisan 
2019 tarihinde Hilton Bosphorus Elma-
dağ’da gerçekleşti. Nice Medya tarafından 
7. kez organize edilen etkinlikte; Acıbadem, 
Akbank, Anadolu Sigorta, Avivasa, CMC, 
Cloudflex, Enterprise Türkiye, Denizbank, 
Hepsiburada, Koçtaş, Lexus, Level Markafo-
ni, Microsoft, Osmanlı Menkul, Pegasus Ha-
vayolları SMG, Tanı, LevelTeam, Vestel, Vo-
datech, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası, 
Sestek, Tofaş, CarrefourSa, BTCTurk, Morhi-
po, ETS Tur, EnerjiSA, Albaraka, İstanbul Ha-
valimanı, Microsoft   gibi farklı sektörlerden 
birçok markanın üst düzey yöneticisi panel 
ve sunumlarda deneyim ve görüşlerini pay-
laştı.

Yaptığı açılış konuşmasında bu sene ana 
temalarının “Deneyim Kazandırır” olduğunu 
belirten Nice Medya Satış Direktörü Karin 
Erkan “ Bir markanın yarattığı Olumlu Bir 
Müşteri Deneyiminin dönüşü, firmaya sa-

dece müşteri memnuniyeti, sadık müşteriler 
sonucunu doğurmakla kalmıyor. Günümüz-
de içinde bulunduğumuz şartların getirdiği, 
gelir elde etme gerekliliği, müşteri deneyi-
minin doğru kurgulandığı zaman satıştan 
tahsilata kadar uzanan süreçte markaya ge-
lir sağlayıcı özelliği ile örtüşüyor” dedi.

Yaklaşık 750 kişinin katılım gösterdiği or-
ganizasyon kapsamında  42 konuşmacı; 
20 oturum ve 6 panelde, olumlu bir müş-
teri deneyiminin nasıl başarılacağını, çeşitli 
yönleriyle 2 paralel salonda katılımcılarla 
paylaştı.

Turkcell Global Bilgi, Türkiye’nin ilk müşteri 
deneyimi endeksini Zirve’de sektör temsil-
cilerine tanıttı. Zirve katılımcıları Turkcell 
Global Bilgi Deneyim Alanı standında müş-
teri deneyimi endeksindeki hakkında detaylı 
bilgi aldı. 

Müşterinin kişisel deneyimini iyileştirmek ve 
memnun müşterilerin sayısını artırmak için 
efor sarf ettiklerini anlatan Turkcell Global 
Bilgi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdo-
ğan, "Turkcell Global Bilgi olarak bir süre-
dir Müşteri Deneyimi Endeksi üzerine bir 
çalışma yapıyoruz. İlk kez bu etkinlikte bu 
projemizin lansmanını gerçekleştirdik. Bu 
endeks ile bizler, müşteri ve çalışan gözün-
den deneyimin olgunluk seviyesini ölçmeye 
çalıştık. Proje kapsamında 35 marka ile bir 
çalışma yürüttük. Sahada farklı sektörlerde 
5 bin müşteri ve 500 çalışanın görüşünü al-
dık." diye konuştu.

Erdoğan endekse ilişkin, "Hem müşteri, hem 

de çalışanlar firmaların, kendilerine daha ya-
kın olmasını talep ediyorlar. Müşteriler daha 
güçlü ve sağlıklı iletişim deneyim yaşamak 
istiyor" değerlendirmesini yaptı.

Şirketlerin müşteriye bakan yüzü olan müş-
teri hizmetlerinin marka için önemine işaret 
eden Erdoğan, "Müşteriler, gerekirse mar-
kaların herhangi bir sorunun çözümü nok-
tasında daha çok fedakârlık yapmasını talep 
ediyor. Müşteri Deneyimi Endeksi ışığında 
bizler de müşteri deneyimini artırmak için 
yeni stratejiler geliştirmeye devam edece-
ğiz." dedi.

Lüks müşteri deneyimi segmentinde yer 
alan Lexus da zirve katılımcıları arasındaydı. 
Fuaye alanının bahçesinde Lexus otomobili 
deneyime fırsatı yakalayan sektör temsilci-
leri, 
Lexus masasında eğlenceli bir yarışma ile 
hediyeler kazanma şansı elde etti. 

“Yakın gelecekte  artık isanlar makinelerin 
yardımcıları olacak” diyen Next4biz Yöne-
tim Kurlu Üyesi Gürkan Platin  dijitalleşen iş 
dünyasında müşteri deneyiminin geleceğini 
şu sözlerle özetledi: 

Self Servislere Yatırım Yapın ! 

“İnsanlar bir süre sonra makineyi asiste eden 
aktör olarak konumlanacak. Sonra makineyi 
denetleyen aktörler olacağız. Ya sonra…. Bir 
çok işi makineler yapacak. Ses teknolojileri, 
otomasyon servisleri,  self servis çözümler, 
yoğun talep görecek ve gündelik hayatı-
mız büyük değişim gösterecek. Netandaş-
ların / dijital insanların 2 önemli beklentisi 
karşılamalıyız. Önemsenmek ve kendi işini 

2030’DA DIJITAL MÜŞTERI ANLAYIŞI
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kolayca yapabilmek.  Bu nedenle self ser-
vis hizmetlere daha çok yatırım yapılması 
gerekiyor.”

Markaların satın alma motivasyonu yön-
lendiren  3 ana  konu olduğuna dikkat 
çeken Platin, listenin başında  çocukların,  
ikinci sırada ise kadınların olduğuna vurgu 
yaptı. Platin, kristal neslin internette yap-
tığı paylaşımları iyi analiz eden markaların 
gelecekte lider konumda olacağını kay-
detti. 

“Başarımızın Sırrı Mekanları Film Plato-
larına Dönüştürmekte Gizli”
“Bizim Teknolojimiz Kalp”

Ünlü İşletmeci İzzet Çapa’da zirvenin ko-
nuşmacıları arasındaydı.  Mekanlarına ge-
lenleri müşterileri hayal ortakları olarak 
adlandıran  Çapa,

“İstanbul’da bir çok mekanın işletmecisi-
yim. Misafirlerimizi müşteri olarak isim-
lendirmeyi  çok yerinde bulmuyorum. Biz 
onların hayal ortaklarıyız. Bizler  hayal 
mekanları yaratıyoruz. Her kitle için fark-
lı bir segmentimiz var. Amacımız onların 

mutlulukklarına ortak olmak. Her meka-
nımızı ayrı bir film platosu olarak düşü-
nüyoruz. Örneğin Cahide için farklı bir 
senaryomuz , Müşkülpesent için özel bir 
kurgumuz var. Restoranın rolüne uygun 
bir senaryo yazıyoruz ve o kurguyu hayal 
ortaklarımızın zihninde canlandırmaya 
çalışıyoruz. Bizim teknolojimiz kalp. Me-
kanlarımıza 6 ayda bir botoks yapıyoruz. 
Bizim müşteri anlayışımız kalplere do-
kunabilmek” sözleriyle başarısının sırrını 
paylaştı. 

2030 Yılında Müşteri Deneyimi
Durağan Vitrinlerinden, Etkileşimli 
Vitrinlere Uzanan Yol…

Müşteri Deneyimi Zirvesi kapsamında bu 
yıl, Usta Televizyoncu Sadi Özdemir’in 
moderatörlüğünde gerçekleşen  “ 2030 
Yılı Müşteri Deneyimi Trendleri” paneli 
ise geleceğe bugünden ışık tuttu. 

Vestel Müşteri Hizmetleri Genel Müdü-
rü Tarkan Tekcan, Avisa Genel Müdür 
Yardımcısı Fahri Arkan, Yapı Kredi Ban-
kası Müşteri İlişkileri Direktörü Gökhan 
Ayas’ın konuşmacı olarak yer aldığı pa-

nelde 2030 yılında dijital müşteri senar-
yoları tartışıldı.  2030 da 3 kuşağın bir 
arada olacağına dikkat çeken Tarkan 
Tekcan,  yeni nesil müşterilerin beklen-
tilerini şöyle özetledi:

“TeknoSafiens’lere Dönüşeceğiz”

“Başarılı olmak için tüm bu segmen-
te özel strateji geliştirmemiz gerekiyor. 
Müşteriler yakın gelecekte TeknoSa-
fiens’lere dönüşecek. Her şeyin yapay 
zekâdan beklendiği bir dünya ile karşı 
karşıya kalacağız. Çamaşır makinesi de-
terjan bitince kendi sipariş etsin,  buzdo-
labında süt kalmayınca servis sağlayıcı 
bunu ayağıma getirsin talebine karşı ne 
kadar hazırız. Yol haritamızı buna göre 
oluşturalım. 

Yeni nesil çevreye de oldukça duyarlı. Bu 
nedenle yeşil dünya ile uyumlu ürünler 
geliştirmek zorundayız.  Tüm iletişim ka-
nallarından topladığımız veriyi iyi analiz 
etmeliyiz,  daha çok mobil servis sun-
malıyız. Hızlı servis, basitlik, sadelik, self 
optimizasyon ve müşteriyi özel hissettir-
mek kilit sözcükler” dedi.
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Sektörünün öncü firmalarından biri olan ve 
Aytaç Özçiçek tarafından kurulan Mallmark, 
2018 yılının Ocak ayında başladığı yolcu-
luğuna bugün, yurt içi ve yurt dışı yaklaşık 
300.000m² kiralanabilir alanda , profesyonel 
ekibi ile birlikte devam ediyor. Kaydettiği 
büyüme rakamları ile kısa sürede önde ge-
len gayrimenkul geliştirme , kiralama ve yö-
netim firmaları  arasında yer alan Mallmark, 
yatırımcılarına avm yönetimi, varlık yönetimi 
,proje konsept geliştirme ,avm kiralama ve 

MALLMARK  KURUCUSU AYTAÇ ÖZÇIÇEK IFTAR YEMEĞINDE
PERAKENDE SEKTÖRÜNÜ BIR ARAYA GETIRDI 

finans yönetimi alanında hizmetler sunuyor. 
Mallmark , önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 
vermiş olduğu hizmetlerin çeşitliliğinde ve  
kalitesinde çizdiği yükselen grafiğini sektö-
rün tecrübeli ismi Aytaç Özçiçek liderliğinde 
daha da yukarılara çekmeyi hedefliyor. 
 
Mallmark’ta büyük bir aile ortamı yaratan 
Özçiçek, senelerin getirdiği tüm tecrübeleri 
Mallmark çatısı altında birleştirerek , profes-

yonel kadrosu ile sektörde bugün olduğu 
gibi gelecekte de başarılı projelere imza 
atmaya devam edecek.
 
Ramazan ayında ulusal ve uluslararası pek 
çok marka temsilcisinin katıldığı Mallmark 
iftar yemeğinde konuşma yapan Özçiçek, 
son zamanda sıkıntılı günler yaşayan pera-
kende sektörüyle iftar sayesinde bir araya 
gelerek birliktelik duygusunu yaşamaktan 
büyük mutluluk duyduğunu belirtti.
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MALLMARK  KURUCUSU AYTAÇ ÖZÇIÇEK IFTAR YEMEĞINDE
PERAKENDE SEKTÖRÜNÜ BIR ARAYA GETIRDI 
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Metrekare Verimliliğinde En Yüksek Artış Yiyecek-İçecek Kategorisinde…

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Pera-
kende Ciro Endeksi’nin Nisan ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 
2019 Nisan döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendi-
ğinde yüzde 14,2 artış kaydederek 281 puana ulaştı

Nisan ayında, kategoriler bazında m2 verimliliğinde en yüksek artış yiyecek-içecek kategorisinde yaşandı. Yiye-
cek-içecek kategorisi m2 verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 19,7 
oranında bir artış kaydetti. 

Geçtiğimiz yılın Nisan ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki teknoloji kategorisi m2 verimliliği yüzde 18,2, hiper-
market kategorisi m2 verimliliği yüzde 18,0, giyim kategorisi m2 verimliliği yüzde 15,8, ayakkabı kategorisi m2 
verimliliği yüzde 12,3 ve diğer* kategorisi m2 verimliliği yüzde 10,1 oranında artış gösterdi. 

AVM Ciro Endeksi Nisan Ayında %14,2 Artış Gösterdi
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AVM’lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Nisan 2019’da İstanbul’da 1.326 TL, Anadolu’da 900 TL ola-
rak gerçekleşirken Türkiye geneli m2 verimliliği ise Nisan 2019’de 1.071 TL olarak kaydedildi.

Ziyaret Sayısı Endeksi 

Nisan 2019 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde ise %3,0’lık bir 
azalma yaşandığı gözlemlendi.
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Antivirüs ve internet güvenliği kuruluşu ESET, 
dnya ekonomisinde ilk kez görülen ve siber 
ihlallerin yol açtığı yıkıcı etkilere örnek oluş-
turabilecek bir gelişmeye dikkat çekti. Kredi 
derecelendirme kuruluşu Moody's, 2017 yı-
lındaki saldırının ciddi mali yıkımı nedeniyle 
Equifax için derecelendirme durumunu "istik-
rarlı"dan "negatif"e düşürdü. Bu güvenlik ih-
lali, yasal ücretler hariç, bugüne kadar şirkete 
1,4 milyar dolara mal oldu. 

Dünyada ilk kez

Moody's‘in kararı önemli, çünkü bir güvenlik 
açığının oluşturduğu yüksek maliyet, ilk kez 
bir şirketin derecelendirme durumunu değiş-
tirmesine sebep oldu. Elbette tartışmalı düşüş 
birden bire ortaya çıkmadı. Moody’s, derece 
düşürmeyi Mayıs ayında duyurdu ancak bun-
dan 7 ay önce yani 2018 Kasım’ında siber 
saldırılarla ilgili risklerin derecelendirme du-
rumunu etkilemeye başlayacağına dair açık 
bir mesaj da vermişti.

Equifax ne yapar? 

Equifax, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en 
büyük kredi raporlama ajanslarından biri. 

SIBER 
SALDIRIYA 
UĞRAYAN 
ŞIRKETIN 
NOTU 
DÜŞÜRÜLDÜ 

Kredi raporlama şirketleri, oldukça fazla tü-
keticiyi kapsayan finansal veri kayıtlarını ana-
liz ediyor ve daha sonra bu verileri, bir kişi-
nin kredi notunu belirlemek için kullanıyor. 
Genellikle bu bilgileri de kredi kartı şirketleri, 
bankalar ve borç verenlerden alıyorlar.

Üç ülkenin vatandaşlarının finansal bilgi-
leri çalınmıştı

Equifax’ın iki yıl önce karşılaştığı siber ihlal 
ise şöyle gelişmişti: Apache Struts web uy-
gulaması yapısındaki kritik bir güvenlik açı-
ğı için 6 Mart 2017'de bir yama yayımlanır 
fakat Equifax bu yamayı zamanında yükleme 
konusunda başarısız olur. 13 Mayıs 2017'de 
bilgisayar korsanları, 29 Temmuz 2017'ye 
kadar keşfedilmeyecek bir güvenlik açığı sa-
yesinde firmanın ağını dolaşmaya başlarlar. 
Aynı yılın 7 Eylül'üne kadar Amerika Birleşik 
Devletleri halkının yarısı ile yüz binlerce Ka-
nada ve İngiliz vatandaşının da kapsamlı bil-
gilerinin saldırganların eline geçtiği Equifax 
tarafından açıklanır. Bu sayı sonrasında artar 
ve sonuçta 148 milyon insanın verilerine izin-
siz olarak ulaşıldığı belirlenir. Bu rakam 320 
milyonluk ABD nüfusunun neredeyse yarısı 
anlamına gelir. 

Gevşek siber güvenlik politikası 

Equifax'ın maruz kaldığı eleştirilerin büyük 
kısmı da firmanın gevşek siber güvenlik uy-
gulamalarına sahip olup olmadığıyla ilgiliy-
di. Firmanın eski CEO'su Richard Smith bu 
açığı, yamayı yüklemesi gereken bir kişinin 
başarısızlığına bağlarken, müfettişler bunun 
çok daha derin bir sorunun işareti olduğu-
nu aktardı. Amerikan Senato Komitesi‘nin 
yayımladığı bir raporda, “Equifax’ın uzun 
süredir devam eden eksikleri, siber güvenlik 
hazırlıklarına daha çok önem verilmesi ge-
rektiğini ortaya koyuyor” deniyor.

Hırsız hâla bilinmiyor

Bu arada, hırsız ya da hırsızların kimliği 
bilinmiyor ve çalınan veriler hiçbir yerde 
bulunamıyor. Medya kuruluşu CNBC’nin 
ulaştığı bilgiye göre; güvenlik uzmanların-
dan, karanlık web veri avcılarından ve ihlalin 
araştırılmasında yer alan kişilerden oluşan 
bir ekibin yaptığı araştırma, çalınan verile-
rin beklendiği gibi henüz internetin karan-
lık köşelerinde satışa çıkmadığı veya kimlik 
hırsızlığı ya da kötü amaçla kullanılmadığı 
belirtildi.

İki yıl önce ABD’li kredi bürosu Equifax’ın sistemlerinde güvenlik açığı olduğu ortaya çıkmış ve 148 milyon 
kişiye ait değerli veri sızmıştı. Bu güvenlik ihlali şirkete 1,4 milyar dolara mal olurken, kredi derecelendirme 
kuruluşu Moody’s, Equifax’ın durumunu “istikrarlı”dan “negatif”e düşürdü. Siber güvenlik kuruluşu ESET’in 
paylaştığı bilgiye göre, ilk kez bir güvenlik ihlalinin kötü sonuçları, derecelendirme durumunu düşürecek 
kadar etkili oldu. 
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Anadolu Grubu’nda perakende, tarım, ener-
ji ve gayrimenkul gruplarının aynı yönetim 
altında toplanmasıyla oluşturulan Tarım, 
Enerji ve Sanayi Grubu Başkanlığına, Tem-
muz ayı itibarıyla Grupta 23 yıldır yöneticilik 
yapan Demir Şarman gelecek. 

Anadolu Grubu’nun perakende, tarım, enerji 
ve gayrimenkul sektörlerinde hizmet veren 
şirketlerinin aynı yönetim altında toplan-
masıyla Temmuz ayı itibarıyla oluşturulacak 
Tarım, Enerji ve Sanayi Grubu Başkanlığına 
Demir Şarman gelecek. Grupta 23 yıldır 
yöneticilik yapan ve Anadolu Etap’ta, şir-
ketin faaliyetlerine başladığı 2010 yılından 
bugüne Genel Müdürlük görevini başarıyla 
yürüten Demir Şarman’ın yönetimini üstle-
neceği Tarım, Enerji ve Sanayi Grubu’nda, 
Anadolu Etap’ın yanı sıra Adel Kalemcilik, 
McDonald’s, AND Gayrimenkul, Efestur ve 
Grubun enerji şirketleri  yer alacak.

Kuruluşundan bu yana Anadolu Etap’ta

1993 yılında Orta Doğu Teknik Üniversite-
si İktisat Bölümü’nden mezun olan Demir 
Şarman aynı zamanda Chicago Üniversite-
si’nden İşletme Yüksek Lisans derecesi ile 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir sertifika-
sına sahip. İş hayatına 1993 yılında Arthur 
Andersen Türkiye’de Finansal Denetim Uz-
manı olarak başlayan Şarman, 1997 yılında 
Finansal Kontrolör olarak Anadolu Grubu 
İçecek Bölümü’ne (Anadolu Efes) katıldı. 
1997-2009 yılları arasında Efes Internati-
onal’da CFO, Efes Bira Grubu’nda Strate-
ji ve İş Geliştirme Direktörlüğü gibi çeşitli 
görevlerde bulunan Şarman, kuruluşundan 
bu yana Anadolu Etap’ta Genel Müdürlük 
görevini yürüttü. 1 Nisan itibarıyla Anadolu 
Grubu enerji şirketlerinin de sorumluluğunu 
üstlenen Demir Şarman, 1 Temmuz itibarıy-
la da perakende ve gayrimenkul şirketleri-
nin de raporlayacağı Tarım, Enerji ve Sanayi 
Grubu Başkanlığı görevine başlayacak.
 

Anadolu Grubu 
Tarım, Enerji ve 
Sanayi Grubu 
Başkanlığı’na 
Demir Şarman 
atandı
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212 AVM olarak sektörün öncü outlet 
alışveriş merkezisiniz. Sektör de 10. Yılı- 
nı dolduran bir AVM olarak bu başarının 
sırrı nedir?

Sektörel gelişmeleri takip edip, değişime 
uygun stratejiler belirlenmesi ve hayata ge-
çirilmesi sektördeki başarımızın sürdü- rü-
lebilirliğini sağlamaktadır. Buna bağlı olarak 
giderlerimizin minimize edilmesi ve kiracı-
larımız üzerindeki yükün azaltılması sektör-
deki rakiplerimizden bizi ayrıştıran özellik-
lerimizdendir. Yine başarılı şekilde büyüyen 
markaları Alışveriş Merkezi sektörüne kat-
makta öncülük ediyoruz.

Müşteri memnuniyetine büyük önem 
veriyor marka karmanızı da çok titizlikle 
seçiyorsunuz. Marka seçimlerinizde kri- 
terleriniz nelerdir?

Hem tüketicilerimiz hem kiracılarımız bi- 
zim müşterilerimizi oluşturmaktadırlar. Ki- 
racılarımıza en uygun alışveriş ortamı ve 
desteğini sağlayarak cirolarını arttırmaları 
yönünde her türlü desteği veriyoruz. Tü- 
keticilerimiz açısından temsilcisi olduğu- 
muz outlet konseptinin gereği olan fırsat 
ve fiyat avantajlarının sağlanabilmesi için 
gereken koordinasyon ve etkinlikleri hayata 

Hasan Necip Akol
 212 Outlet Genel Müdürü

“Türkiye’de hem pazarlamanın hem de ekonominin 
kaleleri artık alışveriş merkezleri oldu.”

geçiriyoruz. En son 212 Outlet’te açılan AN-
PAGROSS Market buna iyi bir örnek olarak 
verilebilir.

Her zaman yeniliklerin öncüsü olarak 
sektörde yer aldınız.Neden Anpagross 
Market? Sonuçta bu ölçekte ilk kez 
AVM’de açılıyor, AnpaGross Marketi ta-
nıtır mısınız?

Anpagross sektöre yeni ve önemli bir oyun-
cu olarak adım atarken Gross Market kon-
septini spot fiyatlı ve perakende satışa açık 
şekilde hayata geçirdi. Türkiye’nin ilk Outlet 
Marketi Anpa Gross 1 Haziran’da 212 Out-
let’te açıldı.

212 Outlet bu yıl 10. yılını coşkuyla kutlar-
ken, bu özel yıl için yine bir ilke imza atma-
nın da heyecanını yaşıyor. Kaliteli markaları 
ve uygun fiyatlarıyla İstanbulluların gözdesi 
olan 212 Outlet, market alışverişlerinde de 
ziyaretçilerini düşünüyor. Uygun fiyatlı alış-
verişin merkezi 212 Outlet, Anpa Gross ile 
market alışverişlerinde de ziyaretçilerine 
hesaplı ve uygun fiyatlı alışveriş sözü veri-
yor.

1 Haziran’da açılışı gerçekleşen Anpa 
Gross’un AVM içerisinde bulunan ilk şube-

si olma özelliği taşıyan mağaza toplam 
11.000 m2’lik satış alanına sahip.1989 yı-
lında Anadolu Pazarlama adıyla kurulan 
Anpa Gross, kurulduğu günden bu yana 
misafirlerine market alışverişlerinde en 
uygun fiyat garantisini sunuyor. Raflarında 
15.000 ‘den fazla ürün çeşitini sunan Anpa 
Gross ‘ta dünyaca ünlü, güvenilir marka-
ları inanılmaz fiyatlara bulmak mümkün 
olacak.

Rekabetin arttığı dönemde fiyat avan- 
tajlarının yanında yaşam merkezi ola-
rak da tercih ediliyorsunuz. İstanbul 
Havaa- lanına ücretsiz servis ve ücretsiz 
otopark hizmeti gibi. Diğer hizmetler 
hakkında da bilgi verir misiniz?

Organize etmeye çalıştığımız konforlu 
alışveriş ortamının dışında sunduğumuz 
ücretsiz otopark hizmetinin yanı sıra üc- 
retsiz müşteri servisi ile de tüketicilerimi- 
zin ulaşımlarını kolaylaştırmaya çalışıyo-
ruz. Ayrıca Yeni İstanbul Havalimanı’na 
ücretsiz müşteri servis programı başlata-
rak müşterilerimize yeni bir hizmet daha 
sunuyor olacağız. Bu servisten yararlana-
cak olan müşterilerimiz seyahatleri boyun-
ca araçlarını isterlerse otoparkımıza ücret-
siz olarak bırakabilecekler...
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Başarılı bir AVM yönetiminin en önemli 
unsurları nelerdir?

Başarılı bir AVM yönetimi ancak başarılı 
bir ekip ve bu ekibi destekleyen yatırımcı 
ve yönetim kurulu ile söz konusu olur. Bir- 
biri ile uyumlu, birbirini anlayan, birbirini 
destekleyen konusuna hakim ve tecrübeli 
bir kadrodan oluşan yönetim ekibi doğru 
planlama ve ulaşılabilir hedefleri belirleye- 
rek hayata geçirme konusunda iyi niyetli 
ve gayretli bir çalışma yürüterek Alışveriş 
Merkezi yönetiminde başarı elde edebilir. 
Özellikle bütçe planlaması mali hedeflerin 
gerçekçi şekilde belirlenerek uygulamala- 
rın sürekli denetlenmesi ile bu hedeflere 
ulaşılması başarılı AVM yönetiminin belir- 
leyici en önemli unsurlarındandır. Bunun 
yanı sıra yeni kiracıların alışveriş merkezine 
sürekli kazandırılması ve kiralama oranının 
her zaman %95’ler seviyesinde tutulması 
alışveriş merkezi yönetiminin önemli kri- 
terlerindendir. Ziyaretçi sayısının arttırıl- 
masına yönelik alınan tedbirler ve yapılan 
etkinlikler, ortak alan giderlerinin minimi- 
ze edilmesine yönelik çalışmalar alışveriş 
merkezi’nin başarı kriterlerini oluşturmak-
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tadır. Bu kriterleri büyük ölçüde yerine ge-
tiren AVM yönetimleri başarılı olarak kabul 
edilir.

Sizce bölge AVM’lerden 212 Outlet’i ayı-
ran en önemli özellik nedir?

Ortak giderlerimizin çevremizdeki AVM’ler-
den çok daha düşük olması bizi rakipleri-
mizden ayıran en önemli özelliklerimizden 
biridir. Biz bunu yönetimdeki tüm bölüm-
lerimizin bütçelerini en hassas ve en verimli 
şekilde kullanılması ile ve bütçe denetimi-
nin yapılmasıyla gerçekleştirebiliyoruz.

212 Outlet AVM’nin yıl sonuna kadar 
etkinlik ve kampanyalarından bahseder 
misiniz?

Türkiye’de hem pazarlamanın hem de eko-
nominin kaleleri artık alışveriş mer- kezle-
ri oldu. Bizim misafirlerimiz 212’yi sadece 
alışveriş için değil; çocuk oyun alanlarımız, 
özel etkinliklerimiz, çocuk, festivallerimiz, 
söyleşilerimiz, restoran ve kafelerimizde 
her türlü ihtiyaçlarını mekan değiştirmeden 
karşılayabildikleri için tercih ediyorlar. Yo-
rucu bir haftanın ardından iki günlük hafta 
sonu tatilinde ne yapacağını şaşıran yerli ve

yabancı aileler için de adeta bir kurtarıcı 
merkez haline geldik. 

Daha önce aile ziyaretleri, komşu gezme- 
leri ve piknik aktiviteleriyle doldurulan tatil 
günleri, artık saat 10:00’da “Film izlemeye” 

diye 212’ye girilip, yemek yenip, alışve-
riş yapılarak akşama kadar vakit geçirilen 
günlere dönüştü. Bu sene 10’uncu yılımızı 
kutlayacağız; Bununla birlikte farklı etkin-
liklere ve festivallere ev sahipliği de yapa-
cağız.
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212 Outlet’teki son gelişmeler nelerdir?

Amerika’nın tanınmış ayakkabı markaların- 
dan DEXTER outlet konseptiyle açıldı. Yine 
İtalya’nın uluslararası markası Benetton out- 
let yeni kadın, erkek ve çocuk koleksiyonu 
ile bünyemize katıldı.

Civil Çocuk Dünyası 1000 m2 mağazası, yeni 
ürünleri, çocuğunuzun rahat hareket ede- 
bileceği her yaşa uygun modelleri, uygun 
fiyatları ve kampanya fırsatlarıyla açıldı. Civil 
Çocuk Dünyası reyonlarında hamile elbise-
si, hastane çıkışları , anne ve çocukların 14 
yaşına kadar ihtiyacı olacak olan tüm teks-
til, beslenme gereçleri ve taşıma gruplarını 
kap- sayan geniş ürün yelpazesi ile ziyaret-
çilerin beğenisine sunuldu. Lezzet tutkunla-
rının değişilmez adresi olmaya aday Bursa 
İshakbey yeni şubesini foodcourt katında 
hizmete açtı.

Bay, bayan, çocuk giyim ve ayakkabı reyon-
larıyla 365 gün uygun fiyat garantisi sunan 
Bilinçli Tüketici Mağazaları; 3500 m2 ma-
ğazası açıldı. Bunun yanı sıra çok önemli ve 
dünyaca ünlü markalarla kiralama görüş-
melerimiz devam etmektedir.

AVM’deki bayram alışverişlerini değer- 
lendirir misiniz?

Geçen yıllara göre ekonomideki olumsuzla- 

rın tüketicileri outlet AVM’lere yönlendirmiş 
olduğunu gözlemliyoruz. Alışveriş merkezi-
miz içerisinde yer alan büyük m2’li outlet 
mağazalardan dolayı her zaman olduğu 
gibi bayram öncesi alışverişlerde de önce- 
likli olarak tercih edilmekteyiz. Mağazala- 
rımızdan aldığımız geri bildirimler doğrul-
tusunda yüzde 30 oranla neredeyse her 3 
kişiden birinin bayramlık alışverişi yaptığını 
söyleyebiliriz.

Normal haftalara göre yüzde 100’e yakın 
artışlar gözlemekteyiz. Cirolarımızın geçen 
yıla göre %25 daha üzerinde olduğunu tes-
pit ettik.

Bu sene Ramazan Bayramı’nın yaz ayına 
denk gelmesinin de etkisiyle alışveriş mer- 

kezimizde Ramazan Bayramı alışverişinin en 
popüler ürünleri yazlık ürünler oldu. Bun-
ların başında da yazlık tişörtler ve şort- lar 
geliyor. Müşterilerimize ünlü markaların çok 
sayıda tişört seçeneğini uygun fiyatlar- la 
alma fırsatı sunuyoruz. Alışveriş verileri- ne 
bakıldığında eski bir bayram geleneği olan 
‘çorap hediye etmenin de hala güncelliğini 
koruduğu görüyoruz.

1,5 ay öncesinden kesinleşen tatil programı 
sebebiyle alışveriş merkezimizdeki deniz ve 
tatil ürünleri satan mağazalarımıza rağbet 
oldukça yüksek oldu. Bu dönemi fırsat bi- 
len mağazalarımız da sezon ürünlerinde 1 
alana 1 bedava veya 2.ürüne %50 gibi eks-
tra özel dönem kampanyaları cirolarımızı 
olumlu yönde etkilemiştir.
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OECD Kalkınma Merkezi’nin 2019’da Paris’te 
yayınladığı, OECD’nin “Survey on Private 
Philanthropy for Development 2013-2015 
(Kalkınma İçin Filantropi Anketi)”ne dayana-
rak hazırlanan, “Insights on Philanthropy for 
Gender Equality (Cinsiyet Eşitliği için Filant-
ropi)” raporuna göre, Sabancı Vakfı dünya-
da toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan 
ilk 7 vakıf arasında yer aldı. 

OECD araştırması, dünyada 2013-2015 yıl-
ları arasında kalkınma alanında çalışmalar 
yürüten en büyük 147 vakıf arasında ger-
çekleştirildi. Listede ayrıca Oprah Winfrey 
Liderlik Akademisi Vakfı, Goldman Sachs 
Vakfı ve Chanel Vakfı gibi dünya devlerinin 
vakıfları yer aldı.

Sabancı Vakfı’nın kadınların güçlenmesi 
ve kız çocuklarının eğitimi alanında uzun 
yıllardır çok önemli destekler sunduğunu 
belirten Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Baş-
kanı Güler Sabancı “Cinsiyet eşitliği”  hem 
bir insan hakları meselesi hem de toplum-
sal gelişmenin ön koşuludur.  Sabancı Vakfı 
olarak, kadınların ve kız çocuklarının hayatın 
her alanında güçlenmesi ve toplumsal cinsi-
yet eşitsizliğini aşmak amacıyla durmaksızın 
çalışıyoruz. Bu alanda uzun yıllardır pek çok 
etkili projeyi hayata geçiriyoruz. Her ke-
simde toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin 

SABANCI VAKFI CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇALIŞMALARIYLA DÜNYA LİGİNDE

oluşturulması, kız çocuklarının okullaşma 
oranının yanı sıra okula devam oranlarının 
da artırılması, kadınların sosyal ve ekono-
mik hayata katılımlarının teşvik edilmesi ve 
kadınlara eşit şartlar sunulması gibi konu-
larda atılacak daha pek çok adım bulunu-
yor. Türkiye’de bu konuyu sürekli gündem-
de tutarak, önemli çalışmalar gerçekleştiren 
Vakfımızın, OECD gibi uluslararası düzeyde 
etkin bir kurum tarafından dünyanın önemli 
vakıfları sıralamasında yer alması bizi daha 
da cesaretlendirdi. Bu vesileyle Sabancı 
Vakfı’nın tüm çalışanlarını ve bu projeleri-
mizde emeği geçen herkesi gönülden kut-
luyorum. OECD’nin Sabancı Vakfı’nı dünya 
ligine taşımasının teşviki ile bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da yılmadan ça-
lışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Araştırmaya göre, gelişmekte olan ülkelerde 
filantropi alanındaki kuruluşların toplumsal 
cinsiyet eşitliğine yönelik desteklerinde artış 
gözleniyor. Bu kuruluşların bir kısmı tama-
men kadınlar ve kız çocuklarına odaklanır-
ken, diğerlerinin ise mevcut programlarına 
toplumsal cinsiyet eşitliği konularını dahil 
etmeye başladığı dikkat çekiyor. Araştırma-
da yer alan 147 vakıf 2013-2015 yılları ara-
sında, gelişmekte olan ülkelerde toplumsal 
cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla kat-
kı sundu. 

Sabancı Vakfı 45 yıldır eşitlik için çalışıyor

Kurulduğu günden bu yana çalışmalarında 
toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan 
Sabancı Vakfı, Hibe Programları kapsamın-
da sivil toplum kuruluşlarının erken yaşta 
ve zorla evliliklerin engellenmesi, kız ço-
cuklarının eğitimi, kadınların güçlenmesi ve 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına 
yönelik projelerine destek veriyor. Sabancı 
Üniversitesi ortaklığıyla sürdürdüğü “Mor 
Sertifika Programı” ile de eğitim ortamında 
toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini geliştir-
meyi amaçlıyor. 

Sabancı Vakfı’nın bugüne kadar kadınlara 
ve kız çocuklarına yönelik çalışmaları ara-
sında kızların eğitime erişimine katkıda bu-
lunmak için 17 ilde inşa edilen 19 öğrenci 
yurdu, kadının toplumsal yaşam içindeki 
rolünü güçlendirmek amacıyla yürütülen 
“Birleşmiş Milletler Ortak Programı” ve 70 
ülkeden 450’den fazla kurumun üye olduğu 
“Girls Not Brides” platformu üyeliği bulunu-
yor. Ayrıca Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu 
(UNFPA) ile Nevşehir’de “Çocuk Yaşta Evli-
liklerin Önlenmesi” projesi ile özel sektörün 
aile içi şiddetle mücadelede aktif rol alan 
ve somut çözüm önerileri sunan bir paydaş 
olmasına öncülük eden “İş Dünyası Aile İçi 
Şiddete Karşı” projesi yürütülüyor. 

Güler Sabancı
Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
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Mango, marka için en önemli pazarla-
rından biri olan Türkiye’deki varlığını, 
İstanbul’da  Etiler semtindeki prestijli 
alışveriş merkezi Akmerkez’de açtığı 
yeni ve büyük mağazasıyla devam et-
tiriyor.

Bu 1040 m²’lik yeni mağazada, Wo-
man, Kids ve Man koleksiyonları ser-
gilenecek. Mağaza, Mango’nun yeni 

MANGO AKMERKEZ ALIŞVERIŞ MERKEZI’NE 
YENI 1000 M²’LIK MAĞAZASINI AÇTI

iç tasarım konseptine göre ve markanın 
kişiliğini yansıtacak şekilde tasarlanmış;  
modern, geniş ve daha dinamik alışve-
riş alanı ile, müşterilerin alışveriş dene-
yimini önemli ölçüde geliştirmek için 
yapılmıştır.

Mango, Türkiye’deki ilk mağazasını 
1997’de İstanbul’da açtı. Şu anda ülke 
genelinde 90’dan fazla satış noktasın-
da, toplam 54.000 m²’yi aşan bir ma-
ğaza yüzölçümüyle hizmet vermeye 
devam etmektedir.

Bu açılış ile İstanbul’daki ma-
ğazalarının sayısı 37’ye ulaştı.

SABANCI VAKFI CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇALIŞMALARIYLA DÜNYA LİGİNDE
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Dijital dönüşüm odaklı yönetim danışmanlı-
ğı hizmetleri veren GelecekHane’nin yaptığı 
“Türkiye Dijitalleşme Algısı” araştırmasının 
sonuçları teknoloji kullanım alışkanlıkları ile 
ilgili önemli sonuçlar ortaya koydu. Kullanı-
cıların kaygılarına rağmen hayatına değer 
katan dijital yenliklere açık olduğunu gös-
teren araştırmaya göre, Türkiye’de yeni çı-
kan teknolojileri denemek isteyenlerin oranı 
%94. 

GelecekHane’nin 522 kişilik bir örneklem 
grubuyla gerçekleştirdiği “Türkiye Dijital-
leşme Algısı” araştırması önemli sonuçlar 
verdi. Türkiye’de kullanıcıların yeni teknolo-
jileri deneyimleme noktasında oldukça açık 
olduğunu ortaya çıkaran bu çalışmaya göre; 
yeni çıkan teknolojilerin kullanım nedenleri 
arasında ise hayatı kolaylaştırma (%88), za-
man kazandırma (%67) öne çıkıyor. Araştır-

NEREDEYSE HERKES YENİ ÇIKAN 
TEKNOLOJİLERİ DENEMEK İSTİYOR!

ma sonuçları her ne kadar dijitalleşme ile il-
gili kaygılar olsa da alışverişten bankacılığa, 
eğlenceden eğitime kadar pek çok alanda 
dijital yeniliklere açık bir toplum yapısının 
hakim olduğunu gösteriyor.

GelecekHane’nin kıdemli danışmanlarından 
Ömer Yüksek, “Dijitalleşme ile ilgili kaygıları 
yatıştıran ve kullanım kolaylığını yükselten 
şirketler kullanıcının güvenini kazanacak, 
gönlünde taht kuracak. Bu uygulamaların 
hızlıca yaygınlaşacağını ve bunları kullanan 
şirketlerin rekabette öne çıkacağını bekliyo-
ruz.” dedi.

Sosyal medya kullanımı dünya ortalama-
sının üzerinde 

İnternet bankacılığının hayatı kolaylaştı-
ran ve önemli oranda zaman kazandıran 

en yaygın örneklerden biri olduğunu be-
lirten GelecekHane analistlerinden Zey-
nep Atalay, akıllı telefonların hayatımıza 
girmesi ile iletişim, alışveriş, eğitim, bilgi 
edinme ve kitap okuma gibi hayatın te-
mel faaliyetlerinde dijitalleşmenin Türk 
halkı tarafından benimsendiğini ifade 
etti. Atalay sözlerine şöyle davam etti, 
“BTK verilerine göre Türkiye’nin mobil 
penetrasyonu %112 seviyesinde ve in-
ternet erişimi büyük oranda mobil cihaz-
lara kayıyor. Halkımız sosyal medya kul-
lanımında dünya ortalamasının üzerinde 
yer alıyor. Bu durum Türk halkının akıllı 
telefonları aktif bir şekilde kullandığını 
ve yanından pek ayırmadığını gösteriyor. 
İnsanlarımız alışverişten bankacılığa, eğ-
lenceden eğitime kadar pek çok alanda 
dijital yenliklere açık bir toplum yapısı 
sergiliyor.”
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NEREDEYSE HERKES YENİ ÇIKAN 
TEKNOLOJİLERİ DENEMEK İSTİYOR!

Dijitalleşen dünyada birçok insan kendisini 
dinleyen, isteklerini yerine getiren, ihtiyaçla-
rını tahmin eden ve hızla aksiyon alan yapay 
zekalı asistanlara ihtiyaç duyuyor. 1-2 yıl 
öncesine kadar bir lüks olan sanal asistanlar 
günümüzde çok fazla kullanılıyor ve araş-
tırmalara bakıldığında kullanım alanlarının/
oranlarının artacağı görülüyor. Tractica’nın 
raporuna göre sanal dijital asistanları kulla-
nan tekil kullanıcı sayısının 2021 yılında 1,8 

milyar kullanıcıya çıkması bekleniyor. Yine 
Juniper Research araştırma şirketinin açık-
ladığı raporda; 2023’te yaklaşık 8 milyar ses 
asistanının kullanılacağı tahmin ediliyor.

Türkiye ve dünyada önemli markalara diya-
log bazlı yapay zeka teknolojileriyle destek 
veren Cbot’un Kurucu ve CEO’su Mete Ak-
taş farklı formlarda ve çeşitli platformlarda 
karşımıza çıkan sesli asistanların tüketicile-

2021 YILINDA 1,8 MILYAR KIŞI
SESLI ASISTAN KULLANACAK

rin hem kişisel hem de iş dünyalarındaki en 
büyük yardımcısı olacağını aktarıyor. “OK 
Google, Hey  Siri, Hey Alexa gibi uyandırma 
komutlarıyla harekete geçen sanal asistan-
lar günümüzde kullanıcılar için aramalarını 
yapan, ödeme talimatlarını yerine getiren, 
televizyonlarını açan veya müzik listesinden 
sevdiği şarkıları çalan bir yardımcıya dönü-
şüyor.” diyen Aktaş sesli asistanların daha iyi 
bir kullanıcı deneyimi için tüketiciyi tıklama-
lardan ve kaydırmalardan uzaklaştırmaya 
başladığını vurguluyor. Çözümlerini glo-
bal ihtiyaçlara uyarlama  ve yurtdışı açılımı 
yapma stratejileri çerçevesinde; İngiltere'de 
RBS, Barclays, HSBC, BBVA de dahil olmak 
üzere 60 banka ile bir araya gelerek görüş 
alışverişi yaptıklarını aktaran Aktaş banka-
cılık sektöründe de yatırım tasarruflarının 
hızla sesli asistanlara yöneldiğini sözlerine 
ekliyor. 

Bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler gibi 
birçok teknolojik aletle etkileşime geçmek 
için sesli asistanların çok fazla tercih edilir 
hale geldiğini söyleyen Aktaş yakın gele-
cekte bu asistanların çok daha farklı işleri 
yapabileceğine dikkat çekiyor.

İnsan kabiliyetlerinin geliştirilmesine 
yardımcı olacak

Yoğun veri akışına maruz kaldığımız bu çağ-
da insanlar her gün yüzlerce mesaj, e-pos-
ta, alarm gibi pek çok bildirim alıyorlar. Bu 
noktada insanların en büyük yardımcısı ise 
sanal asistanlar oluyor. Sanal asistanlar ar-
tık mesajlarımızı cevaplıyor, takvimlerimi-
zi oluşturuyor, günümüzü planlıyor ya da 
sorularımıza cevaplar veriyor. Mete Aktaş’a 
göre yaptıkları bunlarla da sınırlı kalmaya-
cak gibi görünüyor. Aktaş: “Bugün verilen 
komutları yerine getiren bu asistanlar yakın 
gelecekte bize tavsiye ve yönlendirmelerde 
bulunacak, sağlığımızla ilgili endişelerini 
dile getirecek ya da harcamalarımıza dikkat 
etmemiz gerektiğini söyleyecek.” diyor. Bu 
asistanların öğrenme süreçlerimize dahil 
olarak ve bize bilgiler vererek bireysel ve 
ortak iş yapma yeteneklerimizi geliştirece-
ğinin de altını çizen Aktaş’a göre daha ki-
şiselleştirilmiş hizmet sunan asistanlar vaz-
geçilmezimiz olacak. Bize arkadaşlık eden, 
yaşam koçluğu yapan, finansal yaşamımızı 
düzenleyen, hastalıklarımızı tespit eden, 
hukuki danışmanlık yapan hatta sekreteri-
miz diyebileceğimiz sanal asistan formaları 
yakın gelecekte çok da imkansız durmuyor.

Mete Aktaş
Cbot’un Kurucu
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RE/MAX Türkiye’nin güncel verilerden ha-
zırladığı çalışmaya göre, İstanbul’dan göç 
edenlerin sayısında son dönemde belirgin 
bir artış görülüyor, en çok tercih edilen 
bölgelerin başında ise Ege geliyor. İstan-
bulluların göç ettiği lokasyonların arasında 
Marmaris, Bodrum ve İzmir Karaburun ilk 
sıralarda yer alıyor. Geçtiğimiz 3 yılda hız-
lanan bu harekete dikkat çeken RE/MAX 
Türkiye verileri, bu bölgelere en çok 45-50 
yaş grubu arasındaki kişilerin göç ettiğini 
gösteriyor.  Yoğun trafik, hava kirliliği ve 
nüfus artışının şehir hayatından kaçışı hız-
landırdığını belirten RE/MAX Türkiye Bölge 
Direktörü Murat Goldştayn, “Ege Bölgesi, 
İstanbulluların en çok tercih ettiği bölge-
lerin başında geliyor. Son dönemde Mar-
maris, Bodrum ve İzmir emlak piyasasında 
ciddi bir hareketlenme var. Son 3 yılda bu 
lokasyonları tercih edenlerin oranında yak-
laşık yüzde 50 oranında bir artış olduğunu 
söyleyebiliriz” diyor.
 
Dünyanın en çok gayrimenkul satışı ger-
çekleştiren kurumu RE/MAX’in ülkemiz-
deki temsilcisi RE/MAX Türkiye’nin güncel 
verilerden hazırladığı çalışmaya göre geç-
tiğimiz 3 yılda İstanbul’dan Ege Bölgesi’ne 
göç edenlerin sayısında ciddi bir artış görü-
lüyor. Ege Bölgesi’nde en çok tercih edilen 
lokasyonların başında ise Marmaris, Bod-
rum ve İzmir Karaburun geliyor. 

İstanbul’dan Ege Bölgesi’ne göç edenler 

genellikle önce kiralama yapıp bölgeyi ta-
nıdıktan sonra satın alma tercihini kulla-
nıyorlar. Genelde merkeze yakın köylerde 
müstakil, bahçeli evler tercih ediliyor. RE/
MAX Türkiye verilerine göre bu bölgelere 
en çok 45-50 yaş grubu arasındaki kişiler 
göç ediyor. 

Marmaris, yoğun göç alan bölgeler ara-
sında yer alıyor

İstanbulluların en çok tercih ettiği lokas-
yonların başında Marmaris geliyor. Mar-
maris’in köyleri son dönemde yoğun ilgi 
görüyor. Marmaris’te köylerde yaşamak 
isteyenler genellikle arsa alıp kendi evlerini 
inşa etme yoluna gidiyorlar. Marmaris Mer-
kez’de ise göç edenlerin ilk tercihi bahçeli 
villalar oluyor. RE/MAX Türkiye verilerine 
göre, Marmaris emlak piyasası geniş fiyat 
aralığıyla dikkat çekiyor. Son dönemde bu 
hareketin de etkisiyle emlak piyasasında 
yaşanan hareketlenme konut fiyatlarına da 
yansımış durumda. Verilere göre fiyatlar 
son dönemde yıllık ortalama yüzde 30-35 
bandında artış gösterme eğiliminde. Mar-
maris Merkez’de,  2+1 sıfır daireler 600.000 
TL, müstakil sıfır villalar ise 2.000.000 TL’den 
alıcı bulabiliyor.  

Bodrum, kiralık konut piyasasıyla dikkat 
çekiyor

İstanbul’dan göç etmek isteyenlerin bir 

diğer favorisi ise Bodrum. Bodrum’da yer 
alan satılık konutlar diğer Ege sahil kasaba-
larına göre daha yüksek bir fiyat bandında 
seyrediyor. Bu sebeple de Bodrum’a gitmek 
isteyenlerin öncelikli tercihi kiralık konutlar 
oluyor. Satışların stabil bir eğilim gösterdiği 
Bodrum’da kiralık konut piyasası hareket-
li bir dönemden geçmeye devam ediyor. 
Kiralık konutların ortalama fiyat bandı İs-
tanbul’daki konutların üzerinde bir eğilim 
sergiliyor. Bodrum kiralık konut piyasası, 
İstanbul’dan ortalama yüzde 20 oranında 
daha yüksek fiyat aralığında seçenekler su-
nuyor.

Bodrum’a göç edenler genellikle Bod-
rum'un kalabalığı ve gürültüsünden uzak 
fakat deniz ve alışveriş merkezlerine yakın 
yerleri tercih ediyorlar. En çok ilgi çeken 
konutların başında deniz manzaralı, şehre 
yakın lokasyonlarda yer alan köy evleri ge-
liyor. 

İstanbul’daki standart bir daire fiyatına 
bahçeli yazlık alınabiliyor

İstanbulluların göç ettiği bir diğer lokasyon 
ise İzmir Karaburun. RE/MAX Türkiye veri-
leri İstanbul’dan İzmir Karaburun’a yaşanan 
bu hareketin geçtiğimiz 3 yılda yaklaşık 
yüzde 50 arttığını gösteriyor. Karaburun, 
gerek coğrafi konumu gerekse de uygun 
fiyatlar sunan emlak piyasası sebebiyle 
tercih ediliyor, Karaburun’da İstanbul’daki 
standart bir daire fiyatına bahçeli bir yazlık 
almak mümkün.

2018’de 2,5 milyondan fazla tapu işlemi 
gerçekleştirildi 

Son üç yılda İstanbul’dan Ege Bölgesi’ne 
yaşanan göçün hızlandığına dikkat çeken 
RE/MAX Türkiye Bölge Direktörü Murat 
Goldştayn, “Son dönemde büyükşehirler-
den özellikle de İstanbul’dan Ege Bölge-
si’ne ciddi anlamda talep gelmeye başla-
dığını gözlemliyoruz. Büyükşehirlerdeki 
giderek artan trafik, hava kirliliği ve nüfus 
artışı insanları böyle bir karar almaya yön-
lendiriyor. Ege Bölgesi ciddi yatırım fırsat-
ları da sunuyor, bu bölgelerden alınan uy-
gun fiyatlı konutların orta ve uzun vadede 
yatırımcısına kazandıracağını söyleyebiliriz” 
diyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 
geçtiğimiz yıl açıkladığı verilere göre 
2018’de 2,5 milyondan fazla tapu işlemi 
gerçekleştiğini vurgulayan Goldştayn, “341 
milyar TL’den fazla işlem hacmine ulaşan 
bir pazarda, satılık ve kiralık 30 bin gayri-
menkulden oluşan portföyümüz ve 3 bin 
500’ü aşkın gayrimenkul danışmanımız ile 
Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veriyo-
ruz” dedi.

ISTANBUL’DAN 
GÖÇ EDENLER 
EN ÇOK EGE 
BÖLGESI’NI 
TERCIH EDIYORMurat Goldştayn

RE/MAX Türkiye Bölge Direktörü 
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“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyo-
nuyla sürdürülebilirlik konusunda önemli 
çalışmaları hayata geçiren Arçelik, iklim de-
ğişikliği konusunda farkındalık yaratmaya 
dönük çalışmalarında hedef büyüterek dün-
yanın zirvesi olan 8 bin 848 metrelik Everest 
Dağı tırmanışını gerçekleştirdi. Yaklaşık dört 
hafta süren Everest tırmanışını tamamlayan 
Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu “Arçelik ola-
rak, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele 
etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Eve-
rest Dağı tırmanışımızın bu konuda farkın-
dalık yaratacağını ve insanları, üstlerine dü-
şeni yapmaya teşvik edeceğini umuyoruz” 
dedi.
 
Sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde iklim 
değişikliğine dikkat çekmek için daha öne 
2011 yılında Afrika’nın en yüksek noktası Ki-
limanjaro, 2017 ve 2018 yılında Avrupa’nın 
en yüksek dağı Elbrus ve Ocak 2019’da ise 
Asya kıtası dışında dünyanın en yüksek 
noktası olan Aconcagua’ya tırmanış orga-
nizasyonu gerçekleştiren Arçelik, bu kez 
dünyanın zirvesine ulaşmayı başardı. Arçelik 
CEO’su Hakan Bulgurlu’nun gerçekleştir-
diği tırmanış, yaklaşık dört hafta sürdü ve 
23 Mayıs 2019 tarihinde 8 bin 848 metrelik 
Everest zirvesine ulaşıldı. 
 
Hakan Bulgurlu: “İklim değişikliği ile 
mücadele için daha fazla ve kollektif 
çaba göstermeliyiz”

Mevcut tahminler ışığında 2040 yılına kadar 
küresel sıcaklıkların ortalama 1,5 derece ar-
tabileceğinin öngörüldüğüne dikkat çeken 
Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, “Bununla 
birlikte küresel ısınma nedeniyle 2100 yılı-
na kadar Himalaya Dağları’ndaki buzulların 
üçte ikisinin eriyebileceği tahmin ediliyor. 
Bu çarpıcı gerçeklerden ilham alarak yola 
çıktık. Dünyamızın önünde oldukça kısa bir 
süre var. Bu nedenle, iklim değişikliğinin 
uzun vadeli etkilerini azaltmak için hızlı dav-
ranmalıyız. Gelecekte, gezegenimizin yaşa-
namaz bir yer haline gelmesini engellemek 
için çalışmamız gerekiyor. İklim değişikli-
ği ile mücadele için daha fazla ve kollektif 
çaba göstermeliyiz. Arçelik olarak, iklim de-
ğişikliğinin etkileriyle mücadele etmek için 
elimizden geleni yapıyoruz. Everest Dağı 
tırmanışımızın bu konuda farkındalık ya-
ratacağını ve insanları, sorumluluk almaya 
teşvik edeceğini umuyoruz” diye konuştu.
 
Arçelik küresel bir şirket olmanın sorumlu-
luğuyla, faaliyet gösterdiği 150’ye yakın ül-
kede çevre dostu ürünlerin yaygınlaştırılma-
sına öncülük ederken bu alanda farkındalığı 
artırmaya dönük projeleri hayata geçiriyor. 
Şirketin, 2025 yılına kadar karbon-nötr hale 
gelme hedefi var. 
 
Arçelik, bireyleri ve şirketleri, günlük işle-

ARÇELIK IKLIM DEĞIŞIKLIĞI MÜCADELESINI 
EVEREST’IN ZIRVESINE TAŞIDI

rinde küçük değişiklikler yaparak iklim de-
ğişikliğiyle mücadele etmeye davet ediyor. 
Kapsam:  
 
Bireyler için;
• Şirket ve hükumet liderlerini, iklim deği-
şikliğiyle mücadelede cesur adımlar atmaya 
davet edin.
• Daha az et tüketip gıda israfından kaçına-
rak bilinçli tüketim yapın.
• İhtiyacınız olmayan şeyleri satın almayın. 
Ürün emisyonları, uzun tedarik zincirlerin-
den kaynaklanıyor. Bunları azaltma imkânı-
mız ise büyük ölçüde satın alma kararları-
mızla ilgili.

• Yeşil enerji çözümlerine geçiş yapın.
• İklim çözümleri hakkında daha fazla bilgi 
edinin ve daha fazla tartışmaya katılın. Alış-
kanlıklarınızı değiştirdikçe size yakın kişiler 
de eylemlerini bu yönde değiştirecektir.
İş dünyasındaki liderler için
• Şirketinizde iklim değişikliği konusunda 
farkındalık yaratın ve sürdürülebilirlik odaklı 
bir kültür oluşturun.
• Şirketinizde karbon ayak izini azaltmak 
için net eylemler ve hedefler belirleyin.
• Çözümün bir parçası olan, sosyal fayda 
odaklı markalar yaratın. Tüketiciler, artık, 
gezegenimizi kurtarmak söz konusu oldu-
ğunda daha fazla ödemeye istekli.
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Son bir yıl içinde yurt dışındaki pek çok 
şirket Türkiye’deki yazılımcılarla çalışmaya 
başladı.  Online iş platformu SanalUzman.
com CEO’su Niyazi Bekiroğlu’na göre bu iv-
menin nedeni yaygınlaşan serbest çalışma 
modelinin getirdiği nitelikli uzman popülas-
yonu.

TUBİSAD verilerine göre 2018 yılında yüzde 
15 oranında büyüyerek 131,7 milyar TL bü-
yüklüğe ulaşan Türkiye Bilgi ve İletişim Tek-
nolojileri Pazarı, son beş yılda iki katı büyük-
lüğe erişmiş durumda. Bu pazarda yazılım 
ise 18,3 milyar TL büyüklüğe sahip. Son bir 
yılda yüzde 20 büyüyen yazılım pazarının 
yakaladığı bu hızlı ivmede ise yabancı ku-
rumların Türkiye’deki yazılım uzmanlarına 
olan ilgisi büyük rol oynuyor. 

Son dönemde pek çok yabancı şirketin; 
gözünü Türkiye’deki yazılım uzmanlarına 
çevirdiğine, bu kurumlara yapılan proje sa-
yısının arttığına, yakalanan ivmenin ise ni-
telikli iş gücünden kaynaklandığına dikkat 
çeken online iş platformu SanalUzman.com 
CEO’su Niyazi Bekiroğlu: “Raporlar 2014 – 
2018 yılları oranında yazılım ihracatında 
yüzde 17,3 oranında bir değişim olduğu-
nu ortaya koyuyor. Günümüzde özellikle 
yazılım sektöründe yatırımcıların ülkemizi 
tercih etmesinde başta gelen faktör ucuz 
ama niteliği yüksek iş gücü. Gelişmiş ülke-
lerdeki maliyetlerin hızla artması; yabancı 
yatırımcıların, iyi eğitilmiş nitelikli iş gücüne 
sahip ülkelere yönelmesine sebep oluyor. 
Türkiye’de de yazılım alanında son yıllarda 

kendini yurt dışı başarılarıyla kanıtlamış ni-
telikli iş gücü artıyor, dolayısıyla yazılım sek-
töründeki yabancı yatırımcıların ilgisi de bu 
oranda artıyor”.

“ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Malta 
önde”

SanalUzman bünyesinde pek çok yabancı 
kurum için yazılım çözümleri ürettiklerini 
dile getiren Bekiroğlu, “Artan ilgiyi sistemi-
mize gelen taleplerden takip edebiliyoruz. 
Geçen sene yaklaşık 3 milyon Dolar tuta-
rında yazılım işini Amerika Birleşik Devlet-
leri’ne, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ve Mal-
ta’ya yaptık. Halen de özel yazılım projeleri 
geliştirmeye devam ediyoruz. Bahsi geçen 
projelerde SanalUzman.com’a entegre 85 
civarında nitelikli yazılım uzmanı görev aldı” 
dedi. 

Yöneltilen ilgiden dolayı SanalUzman plat-
formu üzerinde yazılım uzmanlarına ve 
bu alanda gelecek taleplere yönelik özel 
bir proje üzerinde çalıştıklarını dile geti-
ren Bekiroğlu; “Yazılımcılara yönelik şu an 
üzerinde çalıştığımız özel bir projemiz var. 
İşverenlerin açtığı proje ilanlarına uygun 
yetenekteki yazılımcıların sistem tarafından 
eşleştirileceği, böylece en kısa zamanda en 
uygun proje - uzman buluşmasının gerçek-
leşeceği sistem üzerinde çalışıyoruz” dedi. 

Yabancı şirketlerin yerli yazılım uzmanla-
rına olan ilgisinin artmasının bir nedeninin 
de Türkiye’de yaygınlaşan serbest çalışma 

YERLİ YAZILIM İŞGÜCÜ YABANCI ŞİRKETLERİN MARKAJINDA
sistemi olduğunu anlatan Bekiroğlu, “Günü-
müzde milenyallerin (Y Kuşağı) yarısından 
fazlası serbest çalışmaya başladı. Sadece 
ABD iş gücünün yüzde 36’sı yani 57 milyon-
dan fazla kişi freelance çalışıyor. Genç nüfus 
iş hayatına atıldıkça, serbest çalışanların sa-
yısının da artması bekleniyor. Ülkemizde ise 
2025 yılında 800 bin kişinin esnek çalışmaya 
geçeceği öngörülüyor” dedi. 

Niyazi Bekiroğlu 
SanalUzman.com CEO’su
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Bir Fiba Grubu şirketi olan Fiba 
Commercial Properties’in (Fiba 
CP) iştiraki AVM yönetim ve ki-
ralama şirketi Fiba Commerci-
al Property Management (Fiba 
CPM), Türkiye’de yönetimini aldı-
ğı ilk projesi Gebze Center AVM 
için özel bir tanışma toplantısı 
düzenledi.
 
Toplantıda konuşan Fiba Commercial Pro-
perties CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Yurdaer Kahraman, “Gebze Center AVM, 
sahipliği Fiba Grubu’nda olmayan ilk Fiba 
CPM yönetim projesi oldu. Deneyimli eki-
bimiz ile hem iş partnerlerimiz hem de ziya-
retçilerimiz için yüksek kalite standartlarının 
oluşturulmasını sağlamak için çalışacağız” 
dedi.

Ticari gayrimenkul alanında yurt içi ve yurt 
dışı projeleriyle faaliyetlerini sürdüren Fiba 
Commercial Properties’in (Fiba CP) elde et-
tiği sektör tecrübesinin bir yansıması olarak, 
2018 yılında kurulan FİBA Commercial Pro-
perty Management (Fiba CPM) Türkiye’deki 
ilk projesi olan Gebze Center AVM için ba-
sın tanışma toplantısı gerçekleştirdi.  
Kısa bir süre önce Gebze Center AVM’nin 
tüm yönetim fonksiyonlarını devralan Fiba 
CPM’in düzenlediği toplantıya; Fiba Com-
mercial Properties CEO’su ve Yönetim Ku-
rulu Üyesi Yurdaer Kahraman ve Fiba CPM 
ekibi katıldı.
Fiba CP’nin son iştiraki olan Fiba CPM ve 
çalışmaları hakkında bilgi verilen toplan-
tıda konuşan Fiba Commercial Properties 
CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer 
Kahraman, Gebze AVM Center ve diğer tüm 

GEBZE 
CENTER 
AVM’NİN 
YÖNETİMİ 
FİBA CPM’DE 

projelerinde; kiracı, müşteri ve yatırımcı ta-
leplerini en verimli koşullarda bir araya ge-
tirmek için çalışacaklarına değindi. 

Kahraman; “Yurt içi ve yurt dışında sahip 
olduğu deneyim ile faaliyetlerini sürdüren 
Fiba CP, Türkiye, Çin, Romanya ve Moldo-
va’da; 10 AVM, dört ofis binası, dört rezi-
dans ve iki sinema kompleksi operasyon-
larını yürütüyor. Hali hazırda Türkiye’de ve 
global arenada AVM yönetimi yapıyoruz. 
Bu tecrübelerin sektör paydaşlarımıza de-
ğer katacağını fark ettik. Bu değeri hem 
kendi ticari gayrimenkullerimize hem de 
diğer kurumlara aktarmak için Kasım 2018 
yılında Fiba Commercial Property Manage-
ment (Fiba CPM) şirketini kurduk. Yurt içi ve 
yurt dışı tecrübelerimizi bir araya getirerek, 
bu tecrübelerimize ileriye yönelik sürdüre-
bilir değerler katarak, 360 derece yönetim 
ve yatırım anlayışıyla hem paydaşlarımızın 
hem de kendi alışveriş merkezlerimizin yö-
netimini üstlendik” dedi. 

“Gebze Center AVM 
bizim için çok de-
ğerli bir proje…”
Gebze Center 
AVM’nin hem ziya-
retçiler hem de kira-
cılar için önemli bir 
cazibe merkezi ol-
ması için çalışacak-
larını anlatan Kahra-
man, “Gebze Center 
AVM, sahipliği Fiba 
Grubu’nda olmayan 
ilk Fiba CPM yöne-
tim projesi oldu. Bu 
nedenle bizim için 
büyük önem taşıyor. 

Deneyimli ekibimiz ile hem iş partnerlerimiz 
hem de ziyaretçilerimiz için yüksek kalite 
standartlarının oluşturulmasını sağlamak 
için çalışacağız” dedi. 

Fiba CPM çatısı altında; kiralama, varlık yö-
netimi, proje yönetimi, mimari tasarım ve 
inşaat yönetimi, finans ve mali işler, AVM 
yönetimi ve operasyonu, pazarlama gibi 
alanlarda hizmet verdiklerini anlatan Kah-
raman, “Bu alandaki faaliyetlerimizi önü-
müzdeki dönemde daha da artıracağız. 
Sürdürebilir bir bakış açısı ile tüm projeleri-
mize değer katarak ilerlemek istiyoruz. Fiba 
Grubu’nun 30 yıla varan finans ve finans dışı 
sektör tecrübesine, aldığımız destek ve si-
nerjiyi de ekleyerek hem bizlere hem pay-
daşlarımıza büyük bir artı sağlamayı arzu 
ediyoruz. Geçmişten aldığımız ders ve tec-
rübelerle samimi, doğru ve sürdürebilir pro-
jeler üretirsek sektörümüz adına hem yurt 
içi hem de yurt dışında çok daha ilerleyece-
ğimize yürekten inanıyorum” dedi.

Fiba CPM, hali hazırda FİBA CP sahipliğinde 
olan; Çin - Star Mall, Romanya - Plaza Ro-
mania ve Bucuresti Mall, Moldova - Shop-
ping Malldova Türkiye’de ise İnegöl AVM, 
M1 Adana AVM, M1 Gaziantep AVM, M1 
Konya AVM, M1 Kartal AVM, Gebze Center 
AVM projelerinin yönetimini üstleniyor. 

YERLİ YAZILIM İŞGÜCÜ YABANCI ŞİRKETLERİN MARKAJINDA
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Gece geç saate kadar ofiste kaldınız ve oto-
parka yalnız inmek istemiyorsunuz. Bir gü-
venlik görevlisinin uzaktan kameralar aracı-
lığıyla size eşlik etmesine ne dersiniz? 

Securitas Güvenlik Hizmetleri’nin hazırla-
dığı Uzaktan Refakat Hizmeti’nde siz oto-
parka inerken, Uzaktan İzleme Operatörü 
güzergahınızı kameralar aracılığıyla kontrol 
ediyor ve sesli destek ile güvenli bir şekilde 
aracınıza ulaşmanızı sağlıyor.

Güvenlikte bilgi lideri Securitas “Uzaktan 
Refakat Hizmeti” ile fark yaratıyor. Securitas 
Uzaktan İzleme Merkezi tarafından sunulan 
bu hizmet ile mal sevkiyatının problemsiz 
işlemesinden, geç saatlerde ofislerde çalı-
şanların otoparka güven içerisine ulaşma-
sına kadar pek çok olası senaryoya çözüm 
sunuluyor.

Sistem, kişilerin ya da kurumların talebi üze-
rine kamera sistemi bulunan alanlara uzak-
tan bağlanarak, kişilerin güvenli bir şekilde 
hareket etmesinin, bir noktadan diğerine 
herhangi bir güvenlik sorunu yaşamadan 
ulaşmasının sağlıyor.

Gece mal sevkiyatı

Özellikle perakende sektörüne sunulan bu 
çözüm ile gece sevkiyatı için güvenlik gö-
revlisi bulundurma ihtiyacı ortadan kalkıyor. 
Özellikle gıda perakende zincirlerinin tercih 

ettiği bu metod sayesinde gece sevkiyatı 
sırasında Securitas Uzaktan İzleme Mer-
kezi’nden bir operatör, sevkiyatın yapıldığı 
mağazaya bağlanıyor ve alarmı kapatarak 
malın mağazaya güvenli bir şekilde bırakıl-
masına refakat ediyor. Sevkiyat bittiğinde 
ise alarmı tekrar devreye alarak, sürecin ku-
sursuz bir şekilde işlemesini sağlıyor. Gece 
geç saatlerde yüzlerce sevkiyatın yapıldığı 
perakende zincirlerinde ciddi maliyet tasar-
rufu sağlayan çözüme sektörün önde ge-
lenleri de büyük ilgi gösteriyor.

Kişi refakati

Uzaktan Refakat Hizmeti, kişiler için de kul-
lanılabiliyor. İster işyerinizde ister konutu-
nuzda ihtiyaç olduğu durumlarda Uzaktan 
Refakat Hizmeti’nden yararlanabiliyorsu-
nuz. Bu hizmeti, özellikle gece geç saatlere 
kadar ofislerde çalışanlar ya da geç saatte 
otoparkından güvenli bir şekilde evine ulaş-
mak isteyen kişiler tercih ediyor. Sistem, ka-
meralar aracılığıyla güzergah boyunca kişiyi 
takip ediliyor, sesli destek ile güvenli bir şe-
kilde varış noktasına ulaştırıyor.

Olası riskler önceden belirleniyor

Uzaktan refakat hizmeti, temelinde kişilerin 
güvenliğini tüm alanlarda sağlamayı hedef-
liyor. Sistem, güvenlik kameralarının olduğu 
tüm alanlara Securitas Uzaktan İzleme Mer-
kezi ile bağlanarak, gidilecek güvergahının 

kontrolünü, gerekli yönlendirmelerin yapıl-
masını ve güvenli bir şekilde hareket edil-
mesini sağlıyor. Bu hizmet kapsamında;

• Giriş ve çıkışlara uzaktan gözle refakat
• Ses ve ışık ile müdahale
• Gereken durumlarda ihbarların gerçekleş-
tirilmesi
• Sistemlerin çalışırlığının sürekli kontrolü
• Detaylı raporlama 
Hizmetleri sağlanabiliyor. 

Uzaktan Refakat Hizmetleri’ni değerlendi-
ren Securitas Türkiye CTO’su Emre Erdal da 
uygulamadan son derece memnun. 

“Uzaktan Refakat Hizmeti’nin müşterilerin 
ihtiyacına göre pek çok farklı kullanım alanı 
olabiliyor.  Sistemi, uzaktan refakata ihtiyaç 
duyulan her alanda kullanmak mümkün. 
İnsanlı güvenlik ile teknolojiyi bir araya ge-
tirdiğimiz Entegre Güvenlik Çözümleri ile 
Uzaktan Refaket Hizmeti dahil olmak üzere 
en az maliyetle optimum çözümler sunuyo-
ruz” 
 
Telekomünikasyondan finansa, havacılıktan 
madenciliğe, enerji sektöründen endüstriyel 
tesislere kadar  21 segmente özel güvenlik 
çözümleri sunan Securitas Türkiye; 75 ilde, 
11 Bölge Müdürlüğü’nde, 70 Şube Müdür-
lüğü ile, 3400 hizmet noktasında yaklaşık 20 
bin çalışanı ile 900’ün üzerinde farklı proje-
de hizmet vermektedir.  

SECURITAS’TAN 
KAMERALI UZAKTAN 
REFAKAT HIZMETI
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Sosyal sorumluluk çalışmaları-
nın temeline sürdürebilir çevre 
projeleri yerleştiren İnegöl AVM, 
“Geri Dönen Mutluluk Projesi” ile 
Amerika’da Pazarlama ve İleti-
şim Derneği (AMCP) tarafından 
yaratıcılığı teşvik etmek amacıy-
la 1995 yılından beri düzenlenen 
Uluslararası Hermes Yaratıcılık 
Ödülleri’nde dört dalda Altın 
Ödül aldı.

Sürdürülebilir sosyal sorumluluk anlayışıyla 
projelerini inşa eden Türkiye’nin önde ge-
len ticari gayrimenkul yatırımcılarından Fiba 
Commercial Properties’in (FİBA CP), yurt 
içindeki son yatırımı olan İnegöl AVM, Geri 
Dönen Mutluluk Projesi ile uluslararası alan-
da ödüle layık görüldü.

İnegöl AVM; Amerika’da, Pazarlama ve 
İletişim Derneği (AMCP) tarafından 1995 
yılından bu yana yükselen teknolojiler ara-
cılığıyla geliştirilen pazarlama ve iletişim 
programlarının değerlendirildiği Internati-
onal Hermes Creative Awards kapsamında 
dört dalda altın ödül kazandı.

Doğadaki ayak izini küçültmek hedefiyle 
kurgulanan ve her yaştan kullanıcının çevre 
bilinci konusunda farkındalık kazanmasının 
amaçlandığı proje ile İnegöl AVM; “Özel 
Etkinlik, İletişim Pazarlama Kampanyası, Ku-
rumsal Sosyal Sorumluluk Programı ve PR 
Kampanyası” alanlarında gösterdiği başarı 
ile dört altın ödülü kucakladı. 

Sosyal sorumluluk anlayışlarının temeline 
çevre bilincini ve sürdürebilirliği yerleştir-
diklerini anlatan Fiba Commercial Proper-
ties CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer 

HERMES CREATIVE 
AWARDS’TAN 
İNEGÖL AVM’YE 
ULUSLARASI DÖRT 
ALTIN ÖDÜL

Kahraman; “Kurumumuz bünyesinde ha-
yata geçirdiğimiz çalışmaların temelinde 
çevre ve o bölge insanına sağladığımız 
fayda yatıyor. Tüm projelerimizi topluma 
katma değer üretmek hedefiyle kurgulu-
yoruz” dedi. 

“1000 ton kağıt geri dönüştürüldü.”

Geri Dönen Mutluluk Projesi ile başta ço-
cuklar olmak üzere her yaştan insana çevre 
bilincini aşılamayı hedeflediklerini anlatan 
Kahraman, “Sosyal sorumluluk alanında 
yaptığımız bu projelerimizde tüm ekibiz 
gönülden çalıştı. Bu amaçla bilinçlendirme 
çalışmalarımıza önce AVM içinde başla-
dık. İnegöl AVM’de el ele vererek her gün 
mağazalarımızdan çıkan kağıtları topladık. 

AVM içinde kullanılan kağıtların geri dönüş-
türülmesi, kapsamında şimdiye dek 1000 
ton kağıt geri dönüştürüldü. Böylelikle böl-
ge ekonomisine yaklaşık 500 bin TL katkı-
da bulunuldu. Proje kapsamında 6 binden 
fazla fidan dikimi gerçekleştirildi. Ekibimiz 
tarafından AVM içindeki mağazalardan sa-
bah ve akşam olmak üzere günde iki defa 
toplanan 196 bin 380 kg kartonun, 2018 yılı 
ekonomik katkısı ise 78 bin TL. Çalışmala-
rımızı çocuklarımız için düzenlediğimiz özel 
atölye çalışmaları ile perçinledik. Bu proje-
ler ile binlerce insanla birebir temasa geç-
tik, medya ve PR çalışmalarıyla milyonlara 
dokunduk. Projemizin uluslararası arenada 
da takdir görmesinden dolayı çok mutlu-
yuz. Bu ödüller bizi projemizin geleceği için 
daha da yüreklendirdi” dedi. 

Yurdaer Kahraman 
Fiba Commercial Properties CEO ve 
Yönetim Kurulu Üyesi
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Dijital dönüşümün önündeki en büyük engel-
lerden biri, seneler içinde oluşan kurum kültürü. 
Yerleşik kurum alışkanlıklarından vazgeçmekte 
zorlanan şirketler iş süreçlerini dijital ortama ta-
şırken artık zorlanmayacak. 

İş dünyası, dijital dönüşüm alanındaki yenilikçi 
teknolojilere hızla uyum sağlamak ve rakiplerini 
geride bırakmak için yoğun bir rekabetin içe-
risinde. Günler süren, insan gücü, zaman, para 
ve verimlilik kayıplarına neden olan imzalama 
süreçlerini optimize etmek dijital dönüşümün 
önemli basamaklarından biri. Her büyüklükteki 
şirketin imza süreçlerini yönetebilmelerini sağ-
layan,  Signtific, günler süren imza süreçlerinin 
çok kısa sürede tamamlanabilmesini sağlıyor. 
E-imza ve mobil imzayı destekleyen çözüm, ila-
ve yatırım yapmadan kurumun mevcut uygula-
malarına kolayca entegre edebiliyor.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uy-
gun

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun, 
TÜBİTAK tarafından desteklenmiş ve denetlen-
miş çözüm, ihtiyaca uygun  seçeneklerle veya 
ihtiyaçlarının artması durumunda mevcut mo-
dül üzerine yeni modüller inşa edilerek kulla-
nılabiliyor. Kurum içerisinde e-imzalı iletişim 
ve onay yapısının uygulamalarında, e-imzalı İK 
süreçlerinin yönetiminde, e-imzalı bayi iletişim 
sürecinde kullanılan çözüm, Türkiye ile birlikte 
K.K.T.C.'de de kullanılabiliyor.

e-Devlet ve mobil operatörler ile uyumlu

Ürün, e-imzalı banka talimatlarında, eğitim sektörün-
de, e-imzalı e-Devlet entegrasyonlarında, bordo ve 
izin formları işlemleri gibi insan kaynaklarında süreç-
lerinde, bayi iletişiminde, sipariş süreçlerinde, Dokü-
man Yönetim Sistemi ve ERP uygulamaları üzerinden 
e-imza onayları gibi tüm toplu imzalama işlemlerinde 
kullanılabiliyor. Tarih ve saat bilgisine ihtiyaç duyulan 
projelere de yasal olarak geçerli olan zaman damgası 
entegre edilebilmesine olanak sağlıyor. Mobil imzayı 
destekleyen çözüm, işletmelere mobilitenin avantaj-
larından da faydalanma olanağı sunuyor. İş süreçle-
rinin kesintisiz, hızlı ve güvenilir olmasını mümkün 
kılan çözüm, kâğıt israfının da önüne geçiyor.
Ek yatırıma gerek yok 

Kurum içi uygulamalara e-imza ve mobil imza özelli-
ği kazandıran çözüm hakkında bilgi veren E-GÜVEN 
Genel Müdürü Can Orhun, “Her ölçekte şirket, imza-
lama ve onay gerektiren iş akışlarını ihtiyacına uygun 
Signtific modülleriyle dijitalleştirebiliyor. Ayrıca kamu 
kurumları ile olan iletişimleri için gereksinim duyduk-
ları imzalama çözümlerini ve projelerini de elektro-
nik ortama taşıyoruz. Çözüm, ek yatırım yapmadan 
mevcut sistemlere entegre edilebildiği için maliyet 
tasarrufu da sunuyor. Ayrıca çözümümüzle zaman-
dan ve mekândan bağımsız kolay iş yapma olanağı 
elde ediyorlar.”

YENI IŞ KÜLTÜRÜNDE KÂĞIT OLMAYACAK
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Türkiye’nin lider markası Paşa-
bahçe Mağazaları, ilk franchi-
se mağazası yatırımı için Körfez 
ülkesi Katar’ın başkenti Doha’yı 
seçti. Paşabahçe Mağazaları 
Katar pazarına, perakendeci-
lik alanında önemli deneyime 
sahip olan Abu Issa Holding ile 
yaptığı anlaşma sonucunda 
franchise modeliyle adım attı. 

Türkiye’nin lider markası Paşabahçe 
Mağazaları, ilk franchise mağaza yatırı-

PAŞABAHÇE MAĞAZALARI İLK FRANCHISE 
MAĞAZASI İÇİN DOHA’YI SEÇTİ

mı için Katar’ın başkenti Doha’yı seçti. 
Paşabahçe Mağazaları Doha mağazası 
için Samsonite ve Zenith gibi dünyaca 
ünlü ve lüks markalarla çalışan Katar 
merkezli Abu Issa Holding ile işbirliği 
yaptı. 

Yurt dışında ilk mağazasını 2015 yılında 
Milano’da açan Paşabahçe Mağazaları 
keyifli alışveriş deneyimini ve mağaza-
larındaki şık ve kullanışlı ürünleri Katarlı 
tüketicilerle buluşturuyor. Katar’ın en 
büyük eğlence, moda ve yemek mer-
kezi olan Festival City AVM’de bulu-

nan Paşabahçe Mağazası, “Yaşam” ve 
“Butik” konseptlerini içinde barındıran 
144 metrekarelik bir alanda yer alıyor. 
Mağazada ağırlıklı olarak butik kolek-
siyon ürünlerinin yer aldığı 1000’e ya-
kın ürün çeşidi bulunuyor.

Paşabahçe Mağazaları’nın Katar pa-
zarındaki iş ortağı Abu Issa Holding, 
perakendecilik alanında Türkiye dahil 
Katar, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Ara-
bistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 
200’ü aşkın mağazayla faaliyet göste-
riyor. 
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TÜRKİYE’NİN İLK OUTLET MARKETİ 
ANPA GROSS 212 OUTLET’TE 

AÇILDI!
Mağaza karmasında hem yerli hem 
de yabancı seçeneklere sahip olan 
Türkiye’nin ilk outlet Alışveriş Merkezi 
212’de, marketin outlet’i Anpa Gross 
açıldı!

212 Outlet bu yıl 10. yılını coşkuyla 
kutlarken, bu özel yıl için yine bir ilke 
imza atmanın da heyecanını yaşı-
yor. Kaliteli markaları ve uygun fiyat-
larıyla İstanbulluların gözdesi olan 

212 Outlet, market alışverişlerinde 
de ziyaretçilerini düşünüyor. Uygun 
fiyatlı alışverişin merkezi 212 Outlet, 
Anpa Gross ile market alışverişlerin-
de de ziyaretçilerine hesaplı ve uy-
gun fiyatlı alışveriş sözü veriyor. 

Anpa Gross’un AVM içerisinde bu-
lunan ilk şubesi olma özelliği taşıyan 
mağaza toplam 11.000 m2'lik satış 
alanına sahip. 
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1989 yılında Anadolu Pazar-
lama adıyla kurulan Anpa 
Gross, kurulduğu günden bu 
yana misafirlerine market 
alışverişlerinde en uygun fiyat 
garantisini sunuyor. Rafların-
da 15.000 ‘den fazla ürün 
çeşitini sunan Anpa Gross ‘ta 
dünyaca ünlü, güvenilir mar-
kaları inanılmaz fiyatlara bul-
mak mümkün. 
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AVLU KİTAP FUARI’NA

Balıkesir’in gözdesi Avlu Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde, Ramazan 
ayı şenlikleri ve 1. Avlu Kitap Fuarı 
damgasını vurdu.

Eğlence ve kültür-sanat etkinliklerinin Ba-
lıkesir’deki buluşma noktası, “Avlu Kongre 
ve Kültür Merkezi”nin (AKKM) yönetim ve 
işletmesi, sektörde deneyim sahibi, “Farkın-
dalık Stüdyosu” tarafından yapılıyor. Kapalı 
gişe konserleri, çocuk ve yetişkin tiyatroları, 
sergileri, konferansları, panelleri ile sanatın 
nabzını tutan kültür merkeziyle Balıkesir ar-
tık daha canlı! 

Her ay olduğu gibi gençlerin ve Balıkesirli-
lerin severek takip ettiği etkinlikleri ile ma-
yıs ayı çok konuşuldu! Sanatseverler mayıs 
ayında Metin Uca’nın “Bunu mu demek 
istedim?” tiyatrosu ve Sunay Akın’ın “Su-
nay Akın ile Görçek” adlı oyunu ile keyifli 
vakit geçirdiler.

Bu ay birincisi düzenlenen Avlu Kitap Fu-
arı’nda, Korkut Kitap ve Kahve ile de birçok 
yayının, çok özel kitaplarını Avlu Kongre ve 
Kültür Merkezi’nin ev sahipliği ile Balıkesirli-
lerle buluşturdu. Aynı zamanda çok değerli 
ve kıymetli yazarlar ile imza gününde bir 
araya gelen Balıkesirlilerin kitap fuarına il-
gisi yoğun oldu. 

 Buyuk Ilgi!.. .. .
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Hayranları ile buluşmaya gelen yazarlar ara-
sında Şermin Yaşar, Ali Lidar, Tolga Ulu-
aydın, M. Fatih Çıtlak, Kahraman Tazeoğ-
lu, Salih Çağlayan, Ali Sali, Nazan Arısoy 
ve Gökçen Çatlı gibi sevilen isimler yer aldı. 
Yazarlar ile buluşan misafirlerin heyecanlı 
halleri ile muhteşem bir fuarın ilk serüveni 
başladı. 

Etkinlikler ile ilgili detaylı bilgi için www.av-
lukongrevekulturmerkezi.com veya sosyal 
medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın.
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Özge Ulusoy, “Evde Bahar Günleri’’ 
kapsamında özel bir etkinlikle Tepe 
Nautilus ziyaretçileriyle bir araya 
geldi.  Favori dekorasyon trendlerini 
paylaşan Ulusoy, iş ve hayata dair 
samimi açıklamalarda bulundu. Dizi 
ve sinema teklifleri aldığını söyleyen 
Ulusoy, “İçime sinen bir proje olursa 
oyunculuğa dönebilirim” dedi.  

Tepe Nautilus “Evde Bahar Günleri” kapsa-
mında Özge Ulusoy’u ağırladı. 2019’un en 
gözde ev trendleri ve önerilerini paylaşan 
Özge Ulusoy, iş ve özel hayatına dair sa-
mimi açıklamalarda bulundu. Ev düzeninde 
sade bir dekorasyon tercih ettiğini söyle-
yen Ulusoy, ‘Çok fazla para harcamak iyi bir 
dekorasyon yapmak anlamına gelmiyor. Ev 
benim için yuva demek, önemli olan içinde 
kendini mutlu hissetmek. Bu yüzden keskin 
çizgilerde olan altın, gümüş, varak benzeri 
tasarımlar değil de daha sıcak hissettiren 
tasarımları seviyorum” dedi.  

“Yatak odam benim kozam”

Evinde en sevdiği alanın yatak odası oldu-
ğunu ifade eden Ulusoy, açıklamalarına şu 
şekilde devam etti: “Çok az uyuyan bir insa-
nım, bu yüzden evde olduğum zamanlarda 
en çok yatak odasında vakit geçiriyorum. 

ÖZGE 
ULUSOY TEPE 
NAUTILUS’TA 
ZIYARETÇILERLE 
BULUŞTU

Orası benim kozam. Duamı orada ediyo-
rum, filmimi orada izleyip, odamda müzik 
dinliyorum. Evin diğer alanlarında çok fazla 
vakit geçiren biri değilim ama evime çok iyi 
bakıyorum. Çok titizim ve asla evimde siga-
ra içilmesine izin vermiyorum.”

“Oyunculuğa dönebilirim”

Etkinlikte özel hayatına ilişkin samimi açık-
lamalarda da bulunan Özge Ulusoy, yaz 
boyunca ekranlarda olacağını ve yeni pro-
jeler üzerinde çalıştığını söyledi. Oyunculuk 
teklifleri de aldığını ifade eden Ulusoy, “Dizi 
teklifleri geliyor ancak ben daha çok sinema 
projesinde yer almak istiyorum. Geçmişte 
çok değerli projeler içerisinde yer aldım. 
Eğer onları aratmayacak bir senaryo olur-
sa yeniden oyunculuğa dönebilirim. Ancak 
ekranlarda önceliğim sunucu olarak yer al-
mak” dedi. 

“Ülkemi çok seviyorum, burada yaşlana-
cağım”

Yurtdışında birçok global marka ile çalış-
tığını ve yeni projeler için İtalya ve New 
York’a gideceğini söyleyen Ulusoy, global 
markaların Türkiye’de temsilciliğini yaparak 
Türkiye ve diğer ülkeler arasında bir köprü 
kuruyoruz. Ben ülkemi çok seviyorum. Bura-
da yaşayacağım, burada çalışıp, burada ka-

zanıp, burada yaşlanacağıma eminim” dedi. 

“Diyet yapmıyorum”

Güzellik sırlarını da dinleyicilerle paylaşan 
Ulusoy, haftanın 3-4 günü spor yaptığını 
söyledi. “Her ne kadar belli olmasa da man-
tı yemeği çok seviyorum. Haftanın iki günü 
kendimi ödüllendirerek istediğim her şeyi 
yiyorum” diyen Ulusoy, “Fiziğimi korumak 
için diyet yapmıyorum” dedi.
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Dijital dünyanın gelişmesi ile herkes 
dilediği şekilde sevdiği müzik tarzını 
rahatlıkla dinleme imkanına sahip 
oldu.Nasıl her insanın kendi ruhu-
na ,zevkine göre dinlediği şarkılar 
varsa,gündelik hayatta gittiğimiz 
cafeler restoran alışveriş mağaza-
larının vs. gibi yerlerin de kendine 
özgü kendi kimliğini yansıtan müzik 
listeleri olmak durumunda.''İnter-
nette harika bir set buldum direk 
çalarım'' cümlesi markanıza yapa-
cağınız en büyük kötülük olacaktır.
Satışlarınızı doğru yönde etkilemesi 
müşterilierinizin mekanınızda harika 
zaman geçirip memnun ayrılması 
adına ,markanızın müzik konsepti-
ni profesyonel  insanlar ile birlikte 
karar vermenizi tavsiye ederim. 

01 - Hannah Jane Lewis - Frozen
02 - Madilyn Bailey, Leroy Sanchez 
- Despacito
03 - Aaron Krause, Liza Anne - Every 
Breath You Take 
04 - Halsey - Without Me
05 - Ryan Montbleau, Tall Heights - 
Fast Car
06 - Alec Benjamin - Let Me Down 
Slowly
07 - Astrid S - Closer
08 - Post Malone - Sunflower (Swae 
Lee)
09 - Jasmine Thompson - Rather Be
10 - Twin Bandit , Joshua Hyslop - 
Stolen Dance

ÜNLÜ DJ ve ARANJÖR 
SELAMI BILGIÇ 
MALL&MOTTO IÇIN
ANLATIYOR!

MÜZIK LISTELERI 
MAĞAZALARDA NASIL 
OLMALI?
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Samsun'un Atakum ilçesin-
de düzenlenen "Fasl-ı Şa-
hane" etkinlikleri kapsamın-
da ünlü şarkıcı Bora Duran 
konser verdi.

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM) 
ve Atakum Belediyesi'nce gerçekleştirilen 
Fasl-ı Şahane etkinliklerinde Bora Duran, 
söylediği sevilen şarkılarla alanı dolduran 
gençlere coşkulu anlar yaşattı. Saatlerce 
süren konserde Duran'ın söylediği şarkılara 
hayranları da büyük bir coşkuyla eşlik etti.

Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu’nun 
gerçekleştirdiği konserde Duran, söylediği 
birbirinden güzel şarkılarla dinleyicilerine 
muhteşem bir akşam yaşatırken, alana sı-
ğamayan bazı vatandaşların ise sahneyi sa-
hilden izlediği görüldü.
 

SAMSUN'DA BORA DURAN RÜZGARI
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Alışveriş Terapisi ve Sosyalleşme

Engin Yıldırım

İnsanların alışverişe olan eğilimleri kimi za-
man ihtiyaç çerçevesinde kalabilirken, kimi 
zaman abartılı boyutlara ulaşabiliyor. Günü-
müzde alışveriş birçok insan için ihtiyaçtan 
çok zevk için yapılan bir aktiviteye dönüştü.

Alışverişe çıkıp dilediğiniz mağazalara girip, 
dilediğiniz her şeyi satın almanın zevki şüp-
hesiz ki apayrı bir duygudur. Ama bu keyifli 
aktivite siz farkına varmadan bir bakarsınız 
ki sizi bir alışveriş canavarına çevirmiştir. 
Günümüzde kredi kartlarının ve taksit ola-
naklarının varlığı insanları belki kolay kolay 
alamayacakları ya da nakit verecek olsalar 
hiç almaya niyetlenmeyecekleri ürünleri bile 
almaya yönlendiriyor. Özellikle bayanlar 
çoğu günlerini alışverişe çıkıp, alışveriş mer-
kezlerinde veya ünlü mağazaların bulundu-
ğu caddelerde gün boyu gezerek alışveriş 
yapıp, sonrasında dinlenmek için şık kafe-
lerde, kahve eşliğinde neler aldıkları ile ilgili 
sohbet ederek geçiriyor. Hatta arkadaşları-
nın yanında hava olsun diye ihtiyacı olma-
dığı halde alışveriş yaptıktan sonra, ertesi 
günü alışverişi yaptığı mağazaya gelip ürün 
iadesi yaptıktan sonra kredi kartına ürünün 
parasını iade ettirenleri bile duymuşsunuz-
dur. Çoğumuzun gardırobu hiç giymediği-
miz pek çok kıyafetle doludur. 

Alışveriş neden yapılır? Hemen herkes bu 
sorunun cevabını tabi ki ihtiyaçtan ötürü 
diye cevaplamıştır sanırım. Ama bu cevabı 
veren kaç kişi gerçekte sadece ihtiyaç için 
alışveriş yapıyor dersiniz? Alışveriş; 

-İhtiyaçları karşılar,
-Güvenlik sağlar,
-Sağlığı iyileştirir,
-İyi gözükür/ görünümü iyileştirir, 
-Bir isteği karşılar,
-Sahip olmak keyiflidir,
-İnsanlara övünç duygusu verir,
-Para biriktirmeye/kazandırmaya devam eder,

-Hayatı kolaylaştırır /rahatlatır İyi hissettirir,
-Birinin hoşlanmasını/saygı duymasını sağ-
lar,
-Modadır Statü sembolüdür,
-Kimi alışveriş yatırımdır,

-Zamanla alışverişe bilerek veya bilmeyerek 
farklı anlamlar yüklemiş durumdayız. Üzül-
düğümüzde, sevindiğimizde, keyif için, va-
kit geçirmek için hatta arkadaşlarımıza hava 
atmak istediğimizde kısacası yaşamımızda 
terapi niteliği kazanır olmuştur. 

Peki ihtiyaçlar nasıl belirlenir? Genelde ihti-
yaçlar iki ana başlık altında toplanıyor:

Birincisi temel ihtiyaçlar, ikincisi ise lüks tü-
ketim diye adlandırabileceğimiz keyfi ihti-
yaçlarımız. Temel ihtiyaçlarımız, gıda, giyim, 
ev eşyaları gibi olmazsa olmazlarımızdır. 
Lüks tüketime giren ihtiyaçlarımız ise temel 
ihtiyaçlarımız karşılandıktan sonra keyfi ve 
maddi bütçenize göre zevk için aldığımız 
ürünlerdir. Lüks tüketim aslında belli kalite, 
imaj ve buna benzer etkenleri kullanarak 
ürünlerini yüksek fiyatlara satmaları sonucu 
oluşan bir tüketim şeklidir. Dolayısıyla ihti-
yaçlar belirlenirken ilk önce temel ihtiyaçlar 
göz önüne alınmalıdır. Örneğin kıyafet için 
alışverişe çıkmadan önce yaşantınızla para-
lel olarak ne tür kıyafetlere ihtiyacınız oldu-
ğunu belirlemelisiniz. Mesela çalışan bir ka-
dın için birkaç farklı takım elbise, gömlek şık 
bir iki çift ayakkabı mutlaka gardırobunda 
olması gereken kıyafetlerdir. Evinizde beyaz 
eşyalar, oturma grubu, mutfak gereçleri gibi 
malzemeler ev için en gerekli ihtiyaçlardır. 
İhtiyaç listenizi yaparken gerçekten son de-
rece objektif bir yaklaşımla ve bütçenizi de 
göz önünde bulundurarak en çok gereksi-
nim duyacağınız temel ürünleri belirlemeli-
siniz. Çünkü kimi zaman alışveriş bazı ürün-
lerde ağırlık kazanıyor. Örneğin çeşit çeşit 

ayakkabılar, parfümler vs. fakat ihtiyacı olan 
her şeyden gerektiği kadar alındığında hem 
bütçe zorlanmamış olacak hem de tüm ge-
reksinimi de karşılanmış olacaktır. 

Perakendeciliği sıkıntıya karşı verilen bir sa-
vaş olarak tanımlayabiliriz. Sıkılan müşteri-
ler hiçbir şey almaz. Ünlü bir kahve kafesine 
bakalım: Kahve aslında onların sattıkları ek 
ürün; Esas sattıkları şey, sosyalleşme. İnsan-
lar oraya 15-20 dakika iyi zaman geçirmek 
için gidiyor, bu arada kahvede içiyor. Farklı 
nedenlerden ötürü de olsa alışveriş çoğu-
muza kimi zaman terapi gibi gelir. Son yıl-
larda alışveriş özellikle kadınların tercih et-
tiği bir rahatlama, stres atma yöntemi oldu. 
Bir şey sizi çok mu üzdü ya da iş ortamınız 
çok mu stresli eşinizle veya sevgilinizle mi 
tartıştınız. O zaman hemen alışveriş merke-
zine veya en yakınınızdaki ünlü bir caddeye 
atın kendinizi. Mağazaları gezin kıyafetleri 
deneyin hoşunuza gidenleri alın. Bakın he-
men nasıl rahatlıyorsunuz. Her işte olduğu 
gibi bunu da ayarında yaptıktan sonra ne-
den olmasın? Üstelik müşteriler alışverişi 
ihtiyaçları çerçevesinde dozunda yaparsa 
özellikle alışveriş merkezleri insanı dinlen-
dirmek açısından birebir. Aradığı her şeyi 
aynı çatı altında güvenli, temiz, keyifli bir 
ortamda kolaylıkla ulaşabiliyor ve çok fazla 
dolaşmadan, yorulmadan alabilmenin ra-
hatlığını yaşıyor. 

Alışveriş bir keyif, alışveriş bir eğlence, alış-
veriş iyi vakit geçirilebilecek bir olay. İnsan-
lar sosyalleşmek için alışveriş ediyor. Daha 
iyi vakit geçirmek için mağazalara gidiyor. 
Alışveriş merkezlerinin yanı sıra mağaza-
larda da çeşitli aktiviteler düzenleniyor ve 
insanlar bu aktivitelere katılıyor. AVM’lerin 
bireysel hayata en çok «sosyalleşme ve ke-
yifli vakit geçirme» yönüyle katkı sağladığı 
görülüyor.

SAMSUN'DA BORA DURAN RÜZGARI
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Bahar Nalan Danış
Avukat Arabulucu

ALT İŞVEREN-ÜST İŞVEREN: 
HANGİSİ GERÇEK İŞVEREN?
Büyük ölçekli işyerlerinde, sitelerde ve 
özellikle Alış Veriş Merkezleri gibi devasa 
işletmelerde temizlik, güvenlik, altyapı gibi 
hizmetlerin temini için bu alanlarda faaliyet 
gösteren firmalardan hizmet alınması artık 
olağan bir durum haline geldi. Peki bu hiz-
meti alan taraf ile hizmeti sunan taraf yasa-
lar karşısındaki konumlarının, hak ve borçla-
rının ne kadar bilincinde? 

Bu türden hizmetlerin verilmesinde emek 
harcayan çalışanların işçilik hak ve alacak-
ları için açtıkları davalarda, işveren tarafında 
yer alan firmaların pozisyonlarının farkında 
olmadıklarını, sorumluluk paylaşımını ge-
reği gibi yerine getirmediklerini, aralarında 
doğru türden akitleri yapmamış olduklarını, 
bu nedenle de kayıplara uğradıklarını göre-
biliyoruz.

Uygulamada da; hizmet veren konumunda-
ki firmalara, bunların gerçekten Alt İşveren 
olup olmadıkları irdelenmeden Sosyal Gü-
venlik Kurumunca “Alt İşveren dosyası” açıl-
dığına şahit oluyoruz. Sonradan denetim 
elemanlarınca yapılan tespitler neticesinde 
de ihtilaflar ortaya çıkabiliyor. 

Mevzuat Ne Diyor?

Alt İşveren-Üst İşveren ilişkisinin hukuki te-
melini, İş Kanunumuzun 2. maddesinde ya-
pılan Alt İşveren tanımı oluşturuyor; 

“Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal 
veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işle-
rinde veya asıl işin bir bölümünde işletme-
nin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle 
uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş 
için görevlendirdiği işçilerini sadece bu iş-
yerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile 
iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl 
işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide 
asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o 
işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş söz-
leşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu 
toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlü-
lüklerinden alt işveren ile birlikte sorumlu-
dur.”

Konu hakkındaki özel düzenleme olan Alt 
İşverenlik Yönetmeliğinde ve ayrıca 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Si-
gortası Kanununda da paralel düzenlemeler 
yer almaktadır. 

Bu hükümler çerçevesinde, Alt İşveren-Üst/
Asıl İşveren ilişkisini şu şekilde özetleyebi-
liriz;

- Verilen hizmet; temizlik, güvenlik, yemek 
gibi “yardımcı iş” niteliğinde olmalıdır. 

- Şayet “asıl işin bir bölümü”nü teşkil eden 
bir hizmet söz konusuysa; bunun, işin ni-
teliğinden doğan ve teknolojik uzmanlık 
gerektiren bir hizmet olması gerekir. Buna 

örnek olarak; işletmede internet ve yazılım 
gibi bilişim altyapılarının oluşturulması,  ba-
kım ve onarımlarının sağlanması işleri gös-
terilebilir. 

- Çalışanlar; Üst/Asıl İşverene ait işyerinde, 
Alt İşverenin bordrosuna kayıtlı olarak hiz-
met verse bile çalışanın ücret ve hakları ile 
Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) yükümlü-
lüklerinden iki İşveren de müteselsilen so-
rumlu olur. 

Sorumluluğun “Müteselsil” Hali…

Burada “müteselsil sorumluluk” kavramına 
ayrıca değinmekte fayda var. Bu sorumlu-
luk gereği, Üst/Asıl İşveren ve Alt İşveren, 
borçların tamamından, aynı derecede so-
rumlu olmaktadır. Örneğin çalışan, hak ve 
alacakları için Asıl İşverene başvurabilir, bu 
durumda Asıl İşveren üstlendiği borcu Alt 
İşverene rücu edebilir. O nedenle Asıl İşve-
renin, çalışan ücret ve haklarının tam ve za-
manında yerine getirildiğini kontrol etmesi, 
eksik ödeme tespit etmesi halinde bunları 
Alt İşverene yaptığı ödemelerden keserek 
çalışanlara ödenmesini sağlaması elzemdir.

Müteselsil sorumluluk ile Kanunlarımız; çalı-
şanın, Asıl İşverene nazaran daha ufak çaplı 
olduğu farz edilen Alt İşverenden (ki genel-
de de durum böyledir) hak ve alacaklarını 
temin edememesi ihtimalini gözeterek iş-
çinin korunmasını amaçlamıştır. Ancak Asıl 
İşverenin sorumluluğu sınırsız da değildir;

- Asıl İşverenin sorumluluğu; çalışanın, Asıl 
İşverenin kendi işyerinde çalışmaya başladı-
ğı tarihten itibaren geçerli olmaya başlaya-
caktır.

- Çalışanın Alt İşveren tarafından münhası-
ran Asıl İşverenin işyerinde çalıştırması ge-
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rekmektedir. Örneğin, bir temizlik firması 
aynı temizlik görevlilerini farklı AVM’lerde 
çalıştırıyorsa, Asıl İşverenin sorumluluğu or-
tadan kalkmaktadır.

Uygulamada Yapılan Hatalar 

Alt İşverenlerle yapılan sözleşmelerde bazı 
firmaların “işçi alacaklarından, SGK borçla-
rından vs. hiçbir sorumlulukları bulunmaya-
cağı” şeklinde hükümler koyduklarına şahit 
oluyoruz. Bu tür düzenlemeler hukukumu-
za aykırı olup, uygulama imkanları da bu-
lunmamaktadır.  Diğer bir deyişle, taraflar 
aralarında böyle bir anlaşma yapmış olsalar 
dahi Asıl İşverenin müteselsil sorumluluğu 
ortadan kalkmayacak, bu hükümler çalışan-
ları bağlamayacaktır. 

Konuya SGK yükümlülükleri açısından bak-
tığımızda ise; Alt İşverenin, sigortalıları 
SGK’ya hangi dosyadan bildireceği ve kendi-
sine “Alt İşveren kodu” verilmesi 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu 11/8. maddesinde düzenlenmiştir; 
“Alt işveren, asıl işverenin işyerinde çalıştır-
dığı sigortalıları, işverenle aralarında yaptık-
ları sözleşmenin ibrazı kaydıyla, Kurumdan 
alacağı özel bir numara ile asıl işverenin ka-
yıtlı olduğu dosyadan bildirir.” 

Bu hüküm gereğince SGK’da dosya açılması 
amacıyla Alt İşveren sözleşmesinin mutlaka 
SGK’ya sunulması gerekmektedir. Alt İşve-
ren sözleşmesinin SGK’ya ibraz edilmemesi 
halinde, Alt İşverene tahakkuk ettirilebile-
cek prim ve idari para cezalarından Asıl İş-
verenin sorumluluğu bulunmayacaktır. 

Bir diğer önemli husus da, konunun İş Sağ-
lığı ve Güvenliği uygulamaları yönüdür. Alt 
İşveren çalışanlarının, Asıl İşverene ait işye-
rinde yapacakları işle ilgili gerekli İş Sağlığı 
ve Güvenliği eğitimlerini almış olmalarına, 
eğitim belgesi, koruyucu ekipman teslim 
belgesi gibi dokümantasyonlarının tam ol-
masına dikkat edilmeli, bu amaçla Asıl İşve-
ren tarafından gerekli kontrollerin yapılma-
sı, personel özlük dosyalarının kopyalarının 
alınması önem arz etmektedir. 

“Muvazaa”ya Dikkat!

Hukukta; tarafların üçüncü kişileri aldatmak 
amacı ile, aslında gerçek iradelerine uy-
mayan, kendi aralarında hüküm ve sonuç 
doğurmamak üzere yaptıkları “görünür-
deki anlaşma”ya Muvazaa denilmektedir.  
Uygulamadaki alt yüklenicilerden hizmet 
alımları sırasında; SGK yükümlülüklerinden 
kaçınmak ve çeşitli sebeplerle belirli sayıda 
işçi çalıştırma limitinin altında kalmayı sağ-
lamak için (Toplu İş Sözleşmesine, İş Gü-
vencesi hükümlerine, İş Sağlığı ve Güvenliği 
önlemlerine tabi olmama gibi sebeplerle) 

muvazaalı Alt İşverenlik ilişkisinin kurula-
bildiği görülebilmektedir.

Yazımızın başında bahsi geçen İş Kanunu 
2. maddesinin devamında “Asıl işverenin 
işçilerinin alt işveren tarafından işe alına-
rak çalıştırılmaya devam ettirilmesi sure-
tiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce 
o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren 
ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel ola-
rak asıl işveren alt işveren ilişkisinin mu-
vazaalı işleme dayandığı kabul edilerek 
alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren 
asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler. 
İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik ne-
denlerle uzmanlık gerektiren işler dışında 
asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez.” 
denilmiştir.

Düzenleme uyarınca; Muvazaanın, yani 
ortada gerçek bir Alt İşveren-Üst İşveren 
ilişkisi bulunup bulunmadığının tespitin-
de esas olarak aşağıdaki hususlar dikkate 
alınmaktadır;

- Alt İşverene verilen işin, Asıl İşveren ta-
rafından yürütülen işin yardımcı işlerinden 
olup olmadığı veya işletmenin ve işin ge-
reği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık ge-
rektiren bir iş olup olmadığı,

- Çalışanın daha önce o işyerinde çalıştırı-

lan bir kişi olup olmadığı,

- Çalışanın Alt İşveren tarafından çalıştırıl-
masının, haklarını kısıtlayıp kısıtlamadığı,

 - Alt İşverenin kendisine tevdi edilen iş için 
yeterli ekipman ve tecrübeye sahip olup ol-
madığı ile Alt İşveren çalışanlarının yapıla-
cak işe uygun nitelikte olup olmadığı,

- Alt İşverene tevdi edilen işin icrası sıra-
sında, Asıl İşveren adına koordinasyon ve 
denetim yapanlardan başka Asıl İşverenin 
işçisinin çalışıp çalışmadığı.

İş Müfettişlerince yapılan teftişlerde bu tür 
durumlar tespit edildiğinde, “Muvazaa” 
olarak değerlendirilir ve iki İşverene de ida-
ri para cezaları uygulanır. Ayrıca çalışanlar 
hukuken, iş ilişkisinin başlangıcından itiba-
ren Asıl İşverenin çalışanı olarak kabul edi-
lecektir.

Alt İşverenlerden hizmet alan büyük işlet-
melerimizin yasal düzenlemelerle uyum 
içerisinde hareket etmeleri ticari itibarları 
bakımından son derece önemli olup, ça-
lışanlarla olan her türlü iş ve işlemlerinde 
önceliği çalışan haklarının korunmasına 
vermelerinin, toplumsal iş barışı ve huzu-
runun korunmasında büyük rol oynayacağı 
muhakkaktır.
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WILMA ELLES’TE 212 OUTLET’I SEÇTI
Kazancını gayrimenkule yatıran Wilma 
Elles yine tasarrufu seçti. 1 Haziran’da 
212 Outlet de kapılarını açan An-
paGross market açılışına gelen Elles, 
çocuklarıyla keyifli bir gün geçirdi.

Yoğun kalabalık arasında ezilme tehli-
kesi atlatsa da alışverişine devam eden 
Elles, ”Alışverişte indirimleri bende ta-
kip ediyorum. Para kolay kazanılmadı-

ğı için dikkatli davranırım.’’ Dedi.
 
Alışveriş sonrası çocukları ile yemek 
yiyerek sinemaya da giden Willa El-
les , yoğun iş temposunun arasında 
çocukları ile eğlenceli bir gün ge-
çirdi. AVM’de kendisine gösterilen 
yoğun ilgi üzerine hayranlarını kır-
mayarak fotoğraf çektirdi.
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BIRAKMA EYLEMI

Burcu Polatdemir
 NLP Uzmanı &Çocuk Kaygı Terapisti 

Bırakmak sizce nasıl bir eylemdir?

Yormaz,usandırmaz kolaydır gibi ilk du-
yuşta... Örneğin; elinde tuttuğun kağıdı 
bırakırsın, kalem tutarsın bırakırsın . Bun-
ları yapmak fiziksel dünyada keyif de verir 
hatta hayatımızın ilk senesinde boşluk algı-
mız da vardır ne bulursak atarız boşluğa ... 
Keşke şimdi de yapabilsek ya öyle kolay... 
Kendimizi hatırlamamız zor ... Etrafınızda 
varsa  ya da nerede görürseniz bir bebe-
ği izleyin ne büyük keyiftir ona elindekini 
‘bırakmak’... Sadece  biz insanlara zordur 
işte... Neden mi?

Zihin bırakmaz çünkü... Attım dersin,gitti 
dersin dilin döner,fikrin şaşar baktın duru-
yor...

Ne kolaymış  yaptım işte kızdım herkes 
kızgın,yanlış oldu,hayat ,döngü,karma adı 
neyse boşluğa bırakıverirsin... Boşluk adı 
üstünde güvenemezsin baktın ki seninle 
oturmuş kahve içiyor...Haydaa dersin uzak-
taydın,bırakmıştım ,kırgın tarafımdın neydi 
şimdi bu yaptığın? İstenmeyen misafir gibi 
bekler baş ucunda... Sahiden bırakmış mı-
sın  bir bak bakalım dilindeki kelimeler mi 
bırakmış seni yoksa...

Bazen gitmez,kovarsın,küsersin,anlaşmaya 
oturursun vedalaşmayı bilmez... Sen bıra-
kırsın,diğer yarın bırakmaz... Nedenini arar 
durursun... Sorar araştırırsın dermansız dert 
sanırsın,öteler örselersin kendini... Yok der-
sin daha fazlası yok... Bakmışsın en sıkıntılı 
anında nefes alırken yanı başında...

Bazen yaparsın denersin  yaparsın da ol-
maz... Bırakmaz seni  ne yapsan zihninde-
ki düşüncelerin... Mantıkla dalaşırsın olur 
olmaz sözümü dinlettim sanırsın bıraktım 

der dilin  kalbin de onayladı mı ? Cevap ala-
mazsın...

Bazen bırakırsın bırakırsın da düşmez asılı 
kalır orada ... Cevapsızdır sorular ama ceva-
bı vardır sende bilirsin... Sessizlik de cevaptır 
da kabul etmez,boyun eğmez...Tamam der 
her şeyi bıraktım... Elimdekini,çantamdakini, 
ruhumdakini  her ne varsa bıraktım... Biraz 
zaman geçer geçse de  ne fayda ne varsa 
bıraktığın yanı başında...

Baktın böyle olmaz... Yaşamda ne kadar  va-
rolduğuna  nelerin seni yok sayacağına otu-
rup kafa yorarsın, yormazsan çıkılmaz çün-
kü yer bitirir. Kabul edip fark edersin  neler  
sende sana dair, ne senden uzaklaşmış gitti-
ğin yol uğruna...Yok olmayacak... Bu durum 

varsa sen yoksun...Senin kendini yok say-
man başlı başına zaten  problem... Dünya 
dönerken kabul etmeyi fark edersin...Sonra 
bakarsın... Oradasın ama değilsin görüntün 
başka...Penceren yenilenmiş... Ne için çaba 
harcadıysan konu değişmiş sen başkasın,-
karşındaki başka... Kabul etmişsin ne var ne 
yok...Meğer ilacı buymuş...Farkedersin.

Bırakmış mısın zaman mı  geçmiş biraz bir 
baksan ya... Her şey çoktan uzakta ve arkan-
da kalmış sanırım... Gerçekte de öyle mi? 
Dönüp baksan ya hala orada mı seni bekle-
yen ,rahat bırakmayan davetsiz misafirine... 
Anlarsın sonra  bırakmak  çaba harcamanın 
çok da ötesinde bir eylemdir,bırakmak yok 
saymaktır...Yok saymayı da fark etmek ,fark 
ettiğini kabul etmektir.
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Kiğılı, ‘In Touch’ temasıyla 2019 İlkbahar / 
Yaz koleksiyonu için oluşturduğu tasarım-
ları düzenlediği bir lansman ile tanıttı. Ünlü 
oyuncu Oktay Kaynarca’nın da dahil oldu-
ğu koleksiyonda, oyuncunun seçtiği en özel 
parçalar moda severlerin beğenisine sunul-
du.  Özel seçimleriyle modacıları aratmayan 
Oktay kaynarca, “Yıllarca oyunculukla beni 
tanıdınız ilk defa Kiğılı markasıyla karşınıza 
model olarak çıktım” dedi. 

Kiğılı’nın ‘In Touch’ temasıyla hazırladığı 
2019 İlkbahar / Yaz koleksiyonu moda, iş ve 
sanat dünyasının yoğun katılımıyla düzenle-
nen bir lansman ile tanıtıldı. Ünlü fotoğraf-
çı Nihat odabaşının koleksiyon çekimlerini 
gerçekleştirdiği özel koleksiyonda, şıklığı ve 
giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü 
oyuncu Oktay Kaynarca’nın koleksiyondan 
seçtiği en özel parçalar sergilendi.  Alışılmışın 
dışına çıkan konsept ve tasarımlarıyla dikkat 
çeken koleksiyon katılımcıların büyük beğe-
nisini topladı.

Yeni sezonda erkeğe özgürlük alanı tanıyan, 
duyguları tetikleyen, beklenti ve ihtiyaçlara 
dokunan İlkbahar / Yaz koleksiyonu, çözüm 
odaklı ürünleri ön plana çıkarıyor. 

BU KOLEKSİYON HERKESE “YAKIŞIR!”

Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, “Bugün, sevgili 
dostumuz Oktay Kaynarca’nın da dokundu-
ğu bir koleksiyon sergiliyoruz. Kendisi bu-
güne kadar şehirli erkeğin günlük şıklığını 
en güzel şekilde sergileyen tarzıyla kalplere 
dokundu. Bugün de bizim için seçtiği en özel 
parçaları beğeniye sunuyoruz. Oktay Kaynar-
ca Türkiye’nin her kesimi tarafından sahip-
lenilen; tüm toplumun çok sevdiği bir isim. 
Onun seçtiği bu parçalar, tüm Türkiye’ye 
çok yakışacak. Kiğılı şıklığını Oktay’ın tarzıyla 
ortak paydada buluşturan bu seçimler, Kiğı-
lı’nın son yıllarda yaşadığı moda ve stil odaklı 
dönüşümü de en güzel şekilde gözler önü-
ne seriyor diyebilirim. Dünyaya ve değişime 
ayak uydurup yenilenmeye ve bunu yansıt-
maya hızla devam edeceğiz” diye konuştu. 

4 MEVSİM KİĞILI ŞIKLIĞI

Oktay Kaynarca ise bu projede yer almak-
tan mutluluk duyduğunu belirterek, “Kiğılı 
ile her zaman bir proje yapma düşüncemiz 
zaten vardı. İlk kez karşınıza Kiğılı markası ile 
bir model olarak çıkıyorum. Bu proje benim 
için çok güzel, çok farklı bir deneyim oldu. 
Koleksiyonun içerisinde kış kreasyonları da 
yer alacak. Yani kışın da billboardlarda beni 
göreceksiniz” dedi.

KIĞILI ŞIKLIĞI ‘KARIZMA’ ILE BULUŞTU
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Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

Kolesterol İçin Doğal Destek

Malzemeler

2 yemek kaşığı su
1 tatlı kaşığı toz tarçın
1 tatlı kaşığı bal

Yapılışı

Tüm malzemeleri karıştırıp sabah, öğlen, akşam içebilirsiniz. 21 günlük bir kür 
olarak yapılabilir. Bu karışım aynı zamanda romatizmaya da iyi gelir.

Yüzdeki lekeler için maske

Malzelemer

1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 yemek kaşığı vazelin
1 adet yumurta kabuğu

Yapılışı

Yumurta kabuklarını un haline getirdikten son-
ra kabartma tozu ve vazelini iyice karıştırın. Cil-
dinize sürerek 20 dakika bekletin ve ardından 
cildinizden ovalayarak çıkarın. Ilık suyla yıkayın. 
Haftada 2 kez uygulanabilir.

Onarıcı Saç Bakım maskesi

Malzemeler

1 büyük dal taze aloevera yaprağı
2 yemek kaşığı bal
1 yemek kaşığı ketentohumu yağı
1 yemek kaşığı kil

Yapılışı

Aloevera yaprağının içerisindeki jelini 
çıkarıp diğer malzemelerle karıştırın. 
Saçlarınıza iyice yedirip en az 2 saat 
bekleyin. Daha sonra yıkayabilirsiniz.

SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARIFLER
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Türkiye’nin ilk çocuk şehri KidzMon-
do’nun yaz kampında çocuklar 
bu sene de yeteneklerini keşfedip 
becerilerini geliştirecek, doyasıya 
eğlenecekler! 17 Haziran’da baş-
layacak olan KidzMondo 2019 Yaz 
Kampı bu sene Uzmanlar Yaz Kam-
pı, Açık Hava Yaz Kampı ve Tek-
nopark Yaz Kampı olmak üzere üç 
farklı kategoride gerçekleşecek.
  
Bir eğitim & öğretim yılı daha sona eriyor. 
Çocuklar ve aileler şimdi yaz tatilini na-
sıl planlayacaklarının programını yapıyor. 
Çocukların eğlence & öğrence şehri Kidz-
Mondo da yaz tatili için hazırlandı, çocukları 
bekliyor. 

KidzMondo çocuklar için üç farklı konseptte 
yaz kampı planladı. Çocukların yetenekle-
rini keşfedip becerilerini geliştireceği, aynı 
zamanda tüm gün keyifle eğleneceği Kidz-
Mondo 2019 Yaz Kampı 17 Haziran’da start 
alıyor. Tercihe göre ister bir hafta ister üç 
ay kayıt imkanı sunan yaz kampında erken 
kayıt fırsatları da var.  

KidzMondo Yaz Kampı’nda Uzmanlar Yaz 
Kampı, Açık Hava Yaz Kampı ve Teknopark 
Yaz Kampı olmak üzere üç farklı alan bulu-
nuyor: 

* Uzmanlar Yaz Kampı’nda neler var?
Kampçılar bu kampta uzman eğitmenler 
eşliğinde Kavra-Keşfet-Kurgula STEAM ile 
3K, Yeni Medya ve İletişim Tasarımı, Sahne 
Sanatları ve Minik Sanatçılar olmak üzere 

ÇOCUKLAR KİDZMONDO YAZ KAMPI’NDA HEM EĞLENECEK, 
HEM ÖĞRENECEK TATİLİN KEYFİ BU KAMPTA!

4 farklı uzmanlık alanında merak ettikleri 
meslekleri deneyimleyecekler.  

Medya ve İletişim Tasarımı Eğitimi Yaz Kam-
pı programına katılan çocuklar; hızla gelişen 
ve değişen iletişim alanında yeni medya 
yöntemlerini keşfedip yaratıcı iletişim tasa-
rımları geliştirecek ve reklamcılığın sırlarını 
öğrenecekler.  

‘Kavra-Keşfet-Kurgula: STEAM ile 3K’ prog-
ramına katılan kampçılar ise uzay mühen-
disliğinden insan ve çevreye birçok alanda 
fen, teknoloji, mühendislik, sanat ve mate-
matik disiplinlerinin yöntemlerini kullanarak 
birbirinden farklı deneyler ve aktiviteler ya-
pacaklar. 

Vlogger-Youtuber eğitimlerinde video üre-
timinden dijital medya stratejisine, video 

kanalının açılmasından içerik üretimine 
kadar yeni medyanın özelliklerini ve kanal 
sahibi olmanın inceliklerini öğrenecekler.
 
Sahne Sanatları’nda koreografiden sahne 
ve dekor tasarımına her şeyi öğrenip kendi 
gösterilerini sahneleme fırsatı bulacaklar. 
Minik Sanatçılar ise ışık, gölge, renk bilgi-
si gibi en temel güzel sanatlar eğitimlerini 
alıp yaratıcılıklarını kullanarak kendi eser-
lerini ortaya koyacaklar. 

* KidzMondo Açık Hava Kampı
KidzMondo’nun Hilton İstanbul Bospho-
rus işbirliğiyle hayata geçirdiği ve 6-12 yaş 
arasındaki çocukların katılabileceği ‘Açık 
Hava Kampı’; uçurtma yapımı, spor oyun-
ları, geri dönüşüm atölyesi, survivor oyun-
ları gibi zevkli birçok etkinliği kapsıyor. 

* KidzMondo TeknoPark Yaz Kampı
Bilişim Garaj Akademisi işbirliği ile hayata 
geçirilen KidzMondo TeknoPark’a STE-
AM’in yanı sıra bu yıl Marka Geliştirme ve 
Geri Dönüşüm Atölyesi de eklendi.

Kampçılar bilgisayar teknolojisi ve termi-
nolojisi, donanım ve yazılım bilgisini öğ-
reniyor, STEAM Atölyesi işbirliğiyle de fen, 
teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik 
alanlarında eğitimler alarak girişimci kişi-
liklerini keşfedip güçlendirme fırsatı bulu-
yor. 

Hangi yaş aralığı için uygun?

KidzMondo Yaz Kampı için önerilen yaş 
aralığı 5-12… İster bir hafta ister tüm yaz 
boyunca kayıt yaptırılabilecek kamp Pa-
zar günler ve Kurban Bayramı haftası hariç 
haftanın her günü 09.00 – 18.00 saatleri 
arasında olacak. Çocuklar kamp etkinlik-
leri dışında ayrıca KidzMondo’daki diğer 
tüm aktivitelerden de faydalanma şansına 
sahip… Kamp 17 Haziran’da başlayıp 7 Ey-
lül’e kadar devam edecek. 
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Fatma Fidan

GENÇ KALMANIN SIRRI ANTİOKSİDANLARDA SAKLI! 

Zamanla yarışan ve zamanın olumsuz etkile-
rine karşı gelmekte zorlanan insan vücudu-
nun en önemli yaşlanma karşıtı faktörlerden 
biri doğru besinler ve doğru beslenmektir.

Yaşlılık, bütün canlılarda görülen temel 
biyolojik bir süreçtir. Yaşlanma sürecinde 
metabolizmada çok sayıda geri dönüşüm-
süz değişiklikler oluşmaktadır. Bunların en 
önemlilerinden birisi de metabolizma sı-
rasında oluşan reaktif oksijen ve nitrojen 
türevlerinin (serbest radikaller) DNA, RNA, 
lipitler ve proteinlerde yol açtığı hasar ürün-
lerinin birikmesidir. Yaşla birlikte oksidatif 
stres miktarındaki artış; serbest radikal olu-
şum miktarındaki artış, antioksidatif savun-
malardaki azalma ve zarara uğramış mo-
leküllerin uzaklaştırılması veya tamirindeki 
azalmalara bağlıdır.

Yaşlanmaya Karşı Antioksidanlar

Antioksidan maddeleri vücuttaki oksidasyo-
nu önleyici veya yağların otoksidasyonunu 
yavaşlatan maddeler olarak tanımlayabiliriz. 
Antioksidanlar serbest radikallerle reaksi-
yona girerek;  hücrelere zarar vermelerini 
önler. Bu özellikleriyle hücrelerin anormal-
leşme ve sonuç olarak tümör oluşturma 
risklerini azalttıkları gibi, hücre yıkımını da 
azalttıkları için, daha sağlıklı ve yaşlılık etki-
lerinin minimum olduğu bir hayat yaşama 
şansını yükseltir. Antioksidanlardan zengin 
besin seçimleriyle beslenmemizi düzenleye-
rek vücudun serbest radikallere karşı savun-
ması arttırılabiliriz.

Alfa tokoferol (E Vitamini);
E vitamini yağda çözünen önemli bir anti-
oksidandır ve özellikle hücre zarları ve li-
poproteinlerde önemli antioksidan işlevler 
görmektedir. Bileşiminde alfa, beta, gama 
ve delta tokoferolleri bulunur. Antioksidan 
etkisi nedeniyle anti-aging mücadelesinde 
önemli bir yeri vardır. Antienflamatuar etki-
ye sahiptir. Yaraların iyileşmesini destekler, 
hasarlı hücreleri onarır ve çevresel faktörler-

den korur. Zeytinyağı, ayçiçeği yağı, ceviz, 
badem, tereyağı, kırmızı et, süt, ıspanak, 
lahana, pazı, brokoli gibi yeşil yapraklı seb-
zeler iyi kaynaklarıdır.
 
Askorbik Asit (C vitamini);
Serbest radikaller ve bunların zararlarından 
bizleri koruyan antioksidanlardan biridir.
Zeytinyağı, ayçiçeği yağı, ceviz, badem, te-
reyağı, kırmızı et, süt, ıspanak, lahana, pazı, 
brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler iyi kay-
naklarıdır.

Alfa tokoferol (E Vitamini); 
C vitamini askorbik asit olarak da bilinir, 
suda eritilebilen ve birçok görevi olan vita-
mindir. Askorbik asit oksijeni tutma özelli-
ğine sahip olması nedeniyle antioksidan 
olarak kullanılır.
- C vitamini cildin anahtarı niteliğindeki ya-
pısal bir protein olan kollajenin yapımında 
gereklidir.
- İkinci olarak C vitamini bir antioksidan 
olup, serbest radikallerin ciltte oluşturduğu 
hasarın azaltılmasına yardımcıdır. Turunç-
giller(limon, portakal, greyfurt), domates, 
yeşil yapraklı sebzeler( brokoli, ıspanak vb) 
de bulunmaktadır.

A VİTAMİNİ (Retinol)
Öncül yapısını Beta Karoten maddesinin 
oluşturduğu A vitamini, yağda eriyen bir 
vitamin çeşididir. Beta-Keraton vücutta A 
vitaminine dönüşen bir antioksidandır. A 
Vitamini:Derinin gerginliğini sağlar, Ciltte-
ki kolojen salgısını arttırır,Ciltteki düzensiz 
pigmentasyon artışını azaltır. Havuç başta 
olmak üzere turuncu sebzeler ve meyveler 
beta- karoten açısından zengindir. Patates, 
bal kabağı, kabak, dolmalık biber, kayısı ve 
papatyada bulunur.

REZVERATROL
Birçok bitkide bulunabilen etken bir mad-
dedir. Ancak en çok kırmızı üzümün kabu-

ğunda, çekirdeğinde ve yaprağında mev-
cuttur. Güçlü bir antioksidan ve önemi bir 
anti aging özelliği vardır.

KAFEİN
Kafein, aslında birçok bitkide bulunan me-
tilksantin adı verilen bir bileşik türüne ait 
doğal bir maddedir. Göz altı morlukları, göz 
altı halkaları, göz altı ve üstü şişliklerinin 
azalmasına yardımcı olur. Vücudun uyku 
eksikliğinde ve stres altındayken kafein içe-
ren ürünleri kullanmak, cildi canlandırır. Cilt 
kusurlarını daha az görünür yapar. Bu yüz-
den selülit ürünlerinde de kafein kullanımı 
yaygındır.

BETAGULUKAN
Yulaf, mantar ve mayalardan elde edilir 
ve son yıllarda yoğun olarak kullanılan bir 
hammaddedir. Cildi yatıştırır ve sakinleşti-
rir, ciltteki irritasyonu, kızarıklığı önler, nemi 
içeride tutar, kuru cilde nem sağlar ve ser-
best radikal oluşumunu engeller.

ALPHA LİPOİC ACİD
Alfa Lipoik Asit güçlü ve etkili bir antioksi-
dandır.
Son derece yüksek hücre yenileyici özelliği-
ne sahiptir.
Brokoli, ıspanak, domates, bezelye, lahana 
ve pazı sebzeler ile kırmızı et, ve organ etleri 
(sakatat) ve maya alfa lipoik olarak zengin 
besinler arasındadır.

KOENZİM Q10 
CoQ10’nun güçlü bir antioksidan kapasite-
si var. Hücreleri paslandıran ve yaşlandıran 
oksitleyici serbest radikallerin zararlarını 
azaltıyor.

En fazla da kırmızı ette, balık ve yumurtada, 
yağlı tohumlar, yeşil yapraklı yiyecekler ve 
meyvelerde var. Bitkisel besinler içinde bu 
maddeyi en çok bulunduranlar portakal, çi-
lek, karnabahar ve susam tohumu.
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MediaMarkt, mağazaların-
da ve mediamarkt.com.tr’de 
başlattığı kampanya kapsa-
mında aksesuar kategorisin-
deki binlerce üründe indirim 
uygulayacak. 9 Haziran’a ka-
dar devam edecek kampan-
yada akıllı saatlerden taşına-
bilir hoparlörlere kadar çeşit 
çeşit teknolojik ürünle yazın 
keyfi bir kat daha artacak.

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere 
konforlu alışverişin keyfini sunan Media-
Markt; binlerce üründe uyguladığı avantajlı 
fiyatlarına ek olarak teknolojik ürünlerinin 
vazgeçilmez aksesuarlarında da kaçırılmaz 
indirimler uyguluyor. MediaMarkt’ın 31 Ma-

yıs sabahı mağazalarında ve mediamarkt.
com.tr’de başlattığı ve 9 Haziran’a kadar da 
sürdüreceği kampanya kapsamında aksesu-
ar kategorisinde bulunan akıllı saatlerden 
taşınabilir şarj cihazlarına, oyun mousela-
rından ve bluethooth klavyelere, taşınabilir 
hoparlörlerden kulakiçi kulaklıklara kadar 
birçok üründe çeşit çeşit indirimler gerçek-
leştirilecek.

Müziksiz yapamayanlar için indirimli 
ürünler, 3 ay taksit fırsatıyla geliyor

MediaMarkt’ın gerçekleştirdiği kampan-
yalı ürünler arasında ise müzikseverler için 
hayata geçirdiği indirimler dikkat çekiyor. 
Buna göre hem iç hem de dış mekanda 
kaliteli bir müzik dinleme imkanı veren ve 
aynı zamanda kolayca taşınabilen JBL CLIP 
3 kablosuz hoparlör 269 TL’den, JBL GO 
ise 129 TL’den satışa sunulacak. Sony WH.
CH500 BT kablosuz kulaklığın 229 TL’den 

satıldığı 3 taksit fırsatı da bulunuyor. 

Yaşamı iyileştiren akıllı saatler Media-
Markt’ta indirime giriyor

Kampanya kapsamında birçok teknolojise-
verin ilgisini çekecek diğer bir ürün ise akıllı 
saatler. Tam dokunmatik ekran, 50 metreye 
kadar suya dayanıklılık, gelen bildirimleri-
nin anında ekranda görüntülenmesi gibi 
özelliklere sahip olan Mi Band 3, kampanya 
kapsamında 229 TL yerine 179 TL’den satı-
lacak. Aynı zamanda nabız, uyku kalitesi ve 
adım sayısı verileri ölçen ve sağlık yönetimi 
yapan Mi Band 3 akıllı saat; teknolojisever-
lerin olduğu kadar sağlıklı bir yaşam için 
harekete geçenlerin de ilgisini çekiyor. Mi 
Band 3’ün 6 ay taksit imkanıyla sunulduğu 
kampanyada ebeveynlerin çocuklarından 
haber almasını kolaylaştıran Wiky akıllı ço-
cuk saatlerinde ise yüzde 20’ye varan indi-
rim uygulanıyor.

MEDIAMARKT AKSESUAR KATEGORISINDE YAPTIĞI INDIRIMLERLE KAÇIRILMAZ FIRSATLAR SUNUYOR
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Mert Güler

“Zihin ya da bilinçten bahsederken, pek çok değişik du-
rum olduğunu göz önüne almalıyız. Tıpkı dış koşullar ya da 
nesneler gibi, bazı şeyler çok yararlı bazıları çok zararlı ve 
bazıları da etkisizdir. Dışsal etkenlerle olan ilişkilerimizde, 
öncelikle bu farklı maddelerden hangilerinin faydalı olduk-
larını tanımlamalıyız, böylelikle onları geliştirmek, artırmak 
ve kullanmak konusunda dikkatli olabilir ve zararlı olan 
maddelerden kurtulabiliriz.

Benzer şekilde zihin söz konusu olduğunda, binlerce fark-
lı düşünce ya da “zihin” olduğunu bilmeliyiz. Bunlardan 
bazıları çok faydalıdır ki bunları korumalı ve beslemeliyiz. 
Bazıları ise olumsuz ve çok zararlıdır ki bunları azaltmayı 
denemeliyiz.

Yani mutluluğu aramanın ilk adımı öğrenmektir. Öncelikle, 
bizim için olumsuz his ve duyguların ne kadar zararlı olduk-
larını ve olumlu duyguların ne kadar faydalı olduklarını öğ-
renmeliyiz. Bu olumsuz duyguların sadece kişisel anlamda 
değil, toplum ve dünyanın geleceği açısından da ne kadar 
zararlı olduğunu anlamalıyız.

Bu tür anlayış onlarla yüzleşme ve yenme kararımızı güçlen-
direcektir. Sonra, olumlu duygu ve davranışların yararlarının 

anlaşılması gelir. Bunu anladığımızda, durum ne kadar zor 
olursa olsun olumlu duyguları benimsemeye, geliştirmeye 
ve artırmaya karar vermeye başlarız. Bunun içinde, kendi-
liğinden bir isteklilik vardır. Hangi düşünce ve duyguların 
yararlı olduklarını, hangilerinin zararlı olduklarını öğrenme 
ve analiz süreci sayesinde bunları değiştirmeye yönelik gi-
derek sağlam bir kararlılık, “Şimdi, kendi mutluluğumun 
sırrı, benim ellerimde. Bu fırsatı kaçırmamalıyım!” duygusu 
geliştiririz.

Eğer, şefkat ve sevgi dolu bir iyiliği koruyabilirseniz bazı 
şeyler kendiliklerinden kapınızı çalacaklardır. Bu sıcaklık 
duygusu bir tür açıklık yaratır. Böylece, bir şeyleri gizleme-
ye daha az ihtiyaç duyarsınız, bunun sonucunda da korku, 
kendinden şüphe etme ve güvensizlik duyguları kendilikle-
rinden dağılıp giderler. Bu size bir dostluk ruhu kazandırır. 
Kısacası, iyilik ve şefkat gibi zihinsel tutumları geliştirmenin 
kesinlikle kişiyi psikolojik olarak daha sağlıklı ve mutlu ol-
maya götürdüğüne inanıyorum…”

Yukarıda “Mutluluk Sanatı” adlı kitaptan yapmış olduğum 
bu alıntı, 40. Dalai Lama, Tibet halkının ruhsal ve dünyevi 
lideri üstad Tenzi Gyatso’ya ait bir yazıdır.
Siz de keyifle okursunuz umarım…

MUTLULUK 
IÇIN ZIHNI 
EĞITMEK
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Hollanda Kraliyet Havayolları KLM, Mal-
divler, Santorini ve Amalfi Kıyısı gibi klasik 
balayı destinasyonlarından ziyade en az 
bilinen, geri dönmek istemeyeceğiniz özel 
balayı rotalarını sizin için seçti.

Türkiye’den Amerika, İsviçre, Güney Afrika 
veya Şili’ye ulaşımınız KLM ile gerçekleştire-
ceğiniz konforlu bir uçuş ile başlıyor. Uçağa 
adım attığınız an kendinizi tatilde hissede-
ceğiniz uçuşa ve eşsiz bir balayına tüm he-
yecanınızla hazır olun.

Otantik ada hissi: San Juan Adaları

Seattle'ın hemen kuzeybatısında ve Kanada 
kıyılarının hemen dışında bulunan San Juan 
Adaları, rüya gibi balayı geçireceğiniz des-
tinasyonlardan biri. Bu ada balayı, roman-
tizm, eğlence ve macera için birçok seçenek 
sunarken unutulmaz bir yıldönümü veya 
aile kaçamağı için vazgeçilmez bir destinas-
yon. 
Adanın küçük ve şirin kasabası Friday Har-
bor, çok sayıda sanat galerisi, kitapçı ve 
kafelere sahipliği yapıyor. Washington eya-
letindeki en eski elma şarabı fabrikası olan 
Westcott Bay’de elma şarabının tadına bak-
madan adadan ayrılmayın.

Chalkley Treehouse, Güney Afrika: Ağaç 
evlerde büyülü romantizm

Ağaç evler hakkında her zaman bilinen bü-
yülü şeyler vardır ancak Güney Afrika'daki 
Sabi Sand Game Reserve'deki Chalkley Tre-
ehouse beklentilerinizin de üzerinde bir gü-
zellikte sizi karşılayacak.  Büyüleyici aydın-
latılmış bir platformda yerden metrelerce 
yükseklikteki ağaç evlerde yapacağınız bir 
gece uykusunun keyfini çıkarın. Duvar, kapı 
veya penceresiz, gökyüzünün eşsiz güzelliği 

altında romantizmin tadını çıkarın.

Zermatt, İsviçre: Sihirli bir kış masalı

Balayının her zaman palmiye ağaçları, plaj-
lar ve kokteyller içermesine gerek duyma-
yanlara farklı bir balayı rotası Zermatt. İs-
viçre’nin bu dağ köyü, devasa bir yürüyüş 
ve kayak bölgesinin kalbindeki ünlü Mat-
terhorn'un eteklerinde yer alıyor. Yaz ayla-
rında, romantik dağ meralarına ev sahipliği 
yapar ve kışın kar katmanı manzarayı sihirli 
bir kış harikalar diyarına dönüştürür. 

Şili, Montana Magica Lodge: Geceyi bü-
yülü bir volkanda geçir
Vahşi, sıradışı ve maceracılar için Şili’de-
ki Montana Magica Lodge mükemmel bir 

balayı merkezi olmaya aday!  Bu eşsiz kır 
evi, UNESCO Huilo Huilo Biyosfer Koruma 
Alanı'ndaki Şili yağmur ormanlarının de-
rinliklerinde bulunuyor. Yemyeşil bitkilerle 
kaplanıp doğa ile bir bütün olmuş olan otel, 
dağ şeklinde tasarlanmış. Burada bir "vol-
kan" içinde uyuyorsunuz ve pencerenizdeki 
çatıdan bir şelale akıyor. Suyun diğer tara-
fında, sonsuz ormanın manzarasının keyfini 
çıkarabilirsiniz. 

Nasıl gidilir?

Bu özel destinasyonlara KLM ile Economy 
Class gidiş dönüş uçak biletleri 185 dolar-
dan başlayan fiyatlarla KLM internet sitesin-
den veya Facebook sayfasından satın alına-
biliyor.

KLM’DEN 
ALIŞILMIŞIN 
DIŞINDA 
EN ÖZEL 
BALAYI 
ROTALARI
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BU YIYECEKLER KALBINIZ IÇIN ÇOK YARARLI

Taylan Kümeli
Sağlıklı Beslenme ve

Diyet Uzmanı

Sağlıklı beslenme kalp hastalığını önleme-
nin en iyi yoludur, fakat en sağlıklı gıdaların 
bile büyük miktarlarda yenebileceği anlamı-
na gelmez.

Eminim hepinizin daha önceden duymuş 
olduğu, mutlaka yemeniz gerekenler liste-
nizde olan "kalp sağlığını koruyucu", "ha-
yatınızı değiştirecek besin deposu" gibi 
yiyecekler vardır. Ama yine de onlardan ne 
kadar yiyeceğinize dikkat etmelisiniz çünkü 
vücudunuz için en iyi olan gıdalar bile kalori 
ile paketlenmiş olabilir. İşte o yiyecekler;

Kuruyemişler

Yerfıstığı lezzet ve lifle doludur. Aynı za-
manda sizi uzun süre tok tutan ve daha az 
yemenizi sağlayan, kas üreteci protein ve 
doyurucu omega-3 yağlarının mükemmel 
bir kombosudur. Ancak, sizin için iyi olan 
bu besinler, aynı zamanda kötü de olabi-
lir. Yerfıstığında bulunan sağlıklı yağ içeri-
ği, günlük kalori hesabınızdaki yağ tüketim 

Ama Ya Size Kilo Aldırırsa?
miktarını oldukça hızlı bir şekilde doldurur. 
Ve yeni bir araştırmaya göre, ne kadar kilo 
alırsanız, o kadar fazla yiyebiliyorsunuz çün-
kü beyindeki bir bölge fazla kilolu olduktan 
sonra size doyduğunuzu söylemiyor. Eğer 
hedefiniz kilo vermekse, haftada 3 kereden 
fazla kuruyemiş yemeyin ve size verilen por-
siyonların dışına çıkmayın. Aynı şey badem 
için de geçerlidir. Badem kalp sağlığını ko-
rur ve E vitamini, B vitamini ve Magnezyu-
mun yüksek içeriklerine sahip olduğu için 
bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Ancak yağ 
yağdır. Bu yüzden eğer haftada 2 veya 3 kez 
günde 5 badem porsiyonuna bağlı kalarak 
tüketirseniz, kilo kaybınızı sabote etmeden 
kalp sağlığınızı korumuş olursunuz.

Avokado

Sağlıklı yağlardan en bilinenidir. Bu kremsi 
meyve porsiyon başına 15 gram kalp dostu 
doymamış yağ ve 2 gram doymuş yağ (sağ-
lıklı olmayan) içerir. Bir adet avokadoda, 
diyette önerilen miktarının 3 katı C vitami-
ni ve hatta K vitamini bulunur. Salatalarda, 
sandviçlerde ve taze otlarda mayonez yeri-
ne kullanılabilecek en güzel alternatiftir. Ya-
rım avokado 160 kalori olduğundan dolayı, 
bir kaç dilim (çeyrek kadar) ile sınırlamak 
sağlıklı kalp beslenmesi ve bel bölgesinin 
genişlemesini önlemek için yapılabilecek en 
güzel harekettir.

Konserve Balık

Ton balığı, somon, sardalye ve uskumru 
konservede olsa bile, kalp dostu omega 
3 yağlarının en mükemmel kaynaklarıdır. 
Konserve somon ve sardalyedeki yenilebilir 

küçük kılçıklar da en iyi kalsiyum kaynağı-
dır. Ancak içlerinde ne olduğuna dikkat et-
melisiniz. Poşetlerde satılanlar daha uygun 
gibi görünse de, aslında 180 mg'lık konser-
velerle kıyaslandığında özellikle ton balığı, 
300 mg’dan fazla sodyum içerir. Sodyum 
alımın azaltmak ve kalori yoğunluğu fazla 
olan yağlardan uzak durmak için, yağ yerine 
su ile konserve edilmiş ton balıklarını tercih 
edin.

Kurutulmuş Meyveler

Günlük beslenme düzeninize meyve ve 
sebze eklemek sizi kalp hastalıkları, tip 2 
diyabet ve bazı kanser formlarından koru-
yabilir. Meyve ve sebze açısından zengin bir 
beslenme ayrıca, enerji ve metabolizmayı 
artırarak, ruh halinizi iyileştirebilir ve vücu-
dunuzdaki iltihaplanmayı azaltabilir.

Ne zaman olursa olsun kurutulmuş meyveler 
ile karşılaştırıldığında taze veya dondurulmuş 
meyveler almalısınız. Taze meyveler kuru 
meyvelere göre, büyüklük, besin yoğunluğu, 
düşük kalori içeriği ve düşük şeker içeriği ba-
kımından her şekilde kazanır. Kuru meyveler 
sağlıklı beslenmenin bir parçası olabilir an-
cak porsiyon başına 30 gram şeker içeriğin-
den dolayı sizin için en iyisi sürekli değil, za-
man zaman tüketmektir. Bunun yerine yerel 
olarak yetiştirilen ve kendi sezonunda taze 
meyveler hem daha ucuzdur hem de uzun 
vadede sağlığınız için en idealidir. Dondurul-
muş veya taze, meyveler kuru versiyonlarına 
göre saha az şeker içeriğine sahiptir. Bu ne-
denle kurutulmuş meyveyi sağlıklı ara öğün 
olarak kullanın, her gün yediğiniz atıştırmalık 
olarak değil.
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Tek Kullanımlık ürünler dediğimizde yalnız-
ca bir kez, bir kere kullan-at tüketim davra-
nışı sonucunda tüketimimizde doğaya zarar 
verdiğimizi görüyoruz. Bir de satın aldığımız 
ürünlerin tek kullanımlık ambalajları var. 
Asıl olan günlük yaşamımızdan tek başı-
mıza kullandığımız su şişesi, pipet, tabak, 
kürdan, muayene eldiveni, temizlik eldiveni, 
streç film, poşet, plastik boya önlüğü, poşet 
çay, balon ve balon çubukları, içecek kutu-
ları, galoş/bone/kolluk/maske/önlük, Islak 
mendil,  çatal, kaşık, bıçak, bardak, örtü, diş 
fırçası, kulak çubuğu gibi çokça tüketilen 
plastikleri çıkarmak.

2050’de dünya nüfusu 9.8 milyara ulaş-
ması bekleniyor. Bu da milyarlarca ton 
atık demek. Geleceğe bugünün çöpünü 
bırakmamak için herkesin yapabileceği 
bir şey var.

Plastik üretiminin 2050 yılı itibariyle dört 
katına çıkması beklenirken bu sorunu yal-
nızca geri dönüşümle çözmek asla mümkün 
olmayacak. Küresel ısınma, enerji kaynak-
larının azalması gibi konular tüm dünyada 
en çok endişe yaratan konular arasında yer 
alıyor. Ancak aşırı ve bilinçsiz tüketim ne-
deniyle her yıl yüz milyarlarca plastik poşet, 
pet şişe ve birçok ürün doğaya salınıyor. Bi-
linçsizce çevreye atılan plastik çöpler hem 
çevreyi kirletiyor hem de yüz binlerce de-
niz hayvanının yok olmasına yol açıyor. Çok 
çarpıcı bir örnek;  Plastikler 1 saniyede üreti-
liyor, 1000 yılda toprağa karışıyor. Dünyada 
her gün milyonlarca plastik poşet kullanılı-
yor. Paket kahve bardakları plastik kullanı-
larak astarlanıyor yani doğada çözündükleri 
söylenemez. Sorunun kaynağından çözül-

mesi gerekiyor. Ambalaj atıkları yönetmeli-
ği ve hukuki düzenlemeler AB mevzuatıyla 
büyük oranda uyumlu.
 
AB Tek Kullanımlık Plastik Yasağı Üzerin-
de Anlaştı

Son dönemde, Avrupa Birliği bazı plastik 
ürünlere ilişkin önemli kararlar aldı. Avru-
pa Birliği (AB) Konseyi'nin tek kullanımlık 
plastik ürünlere getirdiği yeni yasaklar ve 
kısıtlamalarla AB plastik kirliliğinin önüne 
geçmeyi hedefliyor. Konseye göre, plastik 
kullanımı konusunda kabul edilen yeni ku-
rallar plastik kirliliğinin önlenmesi çalışma-
larındaki son adım olarak görülürken, tek 
kullanımlık plastik ürünler için oluşturulan 
yeni kuralların AB'nin atık yasaları dahilinde 
olduğu, bunun yanında AB sahillerinde kir-
liliğe sebep olan 10 ürün içinde olan plastik 
kaplama ve ürünleri kapsadığı belirtildi. Söz 
konusu yeni kurallar kapsamında, alterna-
tifleri bulunan tek kullanımlık plastik ürün-
lerin kullanımı yasaklandı. Bunun yanında, 
kirliliğe neden olan çeşitli plastik ürünler 
için de yeni yaptırımlar oluşturuldu. Konsey 
açıklamasında, yeni yaptırım ve kuralların, 
tamamı veya bir bölümü plastikten yapılmış 
ve kullanımının ardından çöpe atılması için 
oluşturulmuş tek kullanımlık plastik ürünle-
rin oluşturduğu kirliliği azaltmayı hedefle-
diği belirtildi. Yeni kurallar kapsamında tek 
kullanımlık plastik tabak, çatal, bıçak, kaşık, 
pipet ve kulak temizleme çubukları 2021'e 
kadar yasaklanacak. Bunun yanında AB üye 
ülkeleri de 2029'a kadar plastik şişe kulla-
nımını yüzde 90 azaltmayı, plastik şişelerin 
2025 yılına kadar yüzde 25 ve 2030 yılına 
kadar da yüzde 30 geri dönüştürülmesi için 

Başta okyanuslar olmak üzere çevre kirliliğinde en büyük payın 
sahibi tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması bir süredir ülkele-
rin ve şirketlerin gündeminde önemli yer tutuyor.

TEK KULLANIMLIK PLASTIK YASAĞI BAŞLIYOR MU?

çalışmayı kabul ettiler. Örneğin Fransa, ya-
kın zamanda plastik çatal-bıçak, bardak ve 
tabak kullanımını yasakladı. Atık miktarını 
2025 yılına dek yarı yarıya, sera gazı salı-
nımını ise 2030 yılına dek %30 azaltmayı 
hedefliyor.

Plastik atıkların yeni adresi Türkiye

Türkiye'nin, 2016 yılının ilk aylarında 4 bin 
ton olan plastik atık ithalatı 2018 başların-
da aylık 33 bin tona kadar yükseldi. Çevre 
Örgütü Greenpeace'in yayımladığı yeni ra-
pora göre, Çin'in yurt dışından plastik atık 
alımına 2018'de yasak koymasının ardın-
dan, bu atıkların yeni adresi Endonezya ve 
Türkiye oldu. Plastik atıklarını ihraç eden 
ülkelerin başında ise ABD, Almanya, İngil-
tere ve Japonya geliyor.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkila-
tı’nın (OECD) verilerine göre Türkiye, plas-
tik atıkları geri dönüştürme konusunda en 
başarısız ilk 20 ülkeden biri. 
Okyanuslara her sene 9 milyon ton plas-
tik atık bırakılıyor. Türkiye'den denizlere 
karışan plastik atık miktarı ise yıllık 50 bin 
tonun üzerinde. Özellikle kozmetik, me-
dikal, gıda, içecek sektöründe plastik kul-
lanımının fazlalığı göze çarpıyor. Türkiye 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Yönetimi 
Daire Başkanlığı'nın verilerine göre her yıl 
üretilen 31 milyon ton evsel atığın yüzde 
12'sini yani 3.7 milyon tonunu plastik atık-
lar oluşturuyor. Türkiye'de kişi başı plastik 
tüketimi son 3 yıl içinde yaklaşık yüzde 10 
oranında artarak 90 kilogramı aştı. Türki-
ye'de üretilen yıllık 25,8 milyon atığın yüz-
de 20'sini ambalaj atıkları oluşturuyor. 
Yılbaşından itibaren alışverişte poşetlerin 
ücretli hale getirilmesi atıklarla mücadele 
de önemli adımdı. Bu konuda daha fazla 
adımlar atılmalı, plastik üretime dur den-
meli, tek kullanımlık ürünler yerine alter-
natif ürünlere yönelinmeli.

Fast Food sektörü tek kullanımlık plas-
tik ürünlere ne zaman dur diyecek!

Gıda sektöründe çokça kullanılan plas-
tik paket gıda kapları vücudumuzu kötü 
yönde etkileyen kimyasallar içeriyorlar ve 
nihayetinde atık bölgelerine ya da okya-
nuslara gidiyorlar. Küresel çapta gıda ve 
içecek birçok şirketi, canlılara ve doğaya 
zarar vermesinden ötürü serviste plastik 
kullanımını terk etmiş, kağıt türevi kul-
lanmaya başlamışlardır. Gelişmiş ülkelerin 
aksine ülkemizde plastiklerin yiyeceklerle 
birlikte kullanılması konusunda kanuni bir 
yaptırım yoktur. Bu konuya özellikle bizim 
dikkat etmemiz gerekmektedir. Türki-
ye’deki şirketlerde tek kullanımlık plastik 
paketleme malzemelerini kullanmaktan 
vazgeçmeli ve alternatif ürünlere /malze-
melere yatırım yapılmalıdır.
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Kiğılı, Babalar Günü’ne özel duygulara 
dokunan bir reklam filmi hazırladı. Ka-
lıpları yıkarak #SeniSeviyorumBaba te-
masıyla dikkat çeken filmde, duygusal 
kareler eşliğinde, bir babaya verilecek en 
güzel hediyenin sevgiyi dile getirmek ol-
duğuna vurgu yapıldı.  

Yayınladığı özel gün mesajlarıyla büyük 
ilgi toplayan Kiğılı, 16 Haziran Babalar 
Günü’nde herkes tarafından merakla bek-
lenen etkili bir reklam filmine imza attı.

Reklam filminde, babalara karşı duyguları 
ifade etmekte zorlanan bir topluma dik-
kat çeken Kiğılı, kalıpları yıkıp geç kalın-
mış duygulara çağrı yaparak, bu Babalar 
Günü'nde herkesi babasını ne kadar sev-
diğini söylemeye davet etti.

“Kiğılı’dan tüm babalara minnetle” mesa-
jıyla başlayan filmde, Müslüm Gürses’in 
“Affet” isimli şarkısı ile duygu yüklü kare-
lere yer verildi.

#SeniSeviyorumBaba etiketiyle dikkat 
çeken YouthWorks imzalı film, “Nerede 
olursa olsun, onu sevdiğini söylemek Ba-
balar Günü’nde vereceğin en güzel hedi-
ye” mesajıyla son buluyor.

Geçtiğimiz hafta sonu itibariyle eş za-
manlı sosyal medya ve Youtube kana-
lından paylaşılan1 dakikalık reklam filmi, 
kısa zamanda sosyal medyadan olumlu 
tepkiler alarak büyük beğeni topladı. 

DAHA ÖNCEKİ KISA FİLMLERİYLE SES 
GETİRMİŞTİ

8 Mart Kadınlar Günü için ‘önyargı ve 
eşitlik’ kavramları üzerine hazırladığı vu-
rucu reklam filmiyle dikkatleri üzerine çe-
ken Kiğılı, geçtiğimiz 10 Kasım’da yayınla-
dığı reklam filmiyle de birçok platformda 
ödülün sahibi olmuştu. 

KIĞILI’DAN BABALAR GÜNÜ’NE DUYGUSAL MESAJ! 

Videoyu buradan 
izleyebilirsiniz.
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Türkiye’de 35 mağazası ve online alışveriş 
sitesi decathlon.com.tr ile spor tutkusunu 
yaymaya devam eden Avrupa’nın en büyük 
spor perakende zinciri Decathlon’da yaz, 
yüzme, dalış, su sporları, kamp ve açık hava 
sporlarına dair binlerce ürünü bir arada bu-
labilirsiniz.

Bu yaz doğa, deniz ve güneşe kavuşmadan 
önce, tatil alışverişleriniz için Decathlon ma-
ğazalarına uğramayı unutmayın. Mayo ve 
bikinilerden terliklere, şortlardan UVA ko-
rumalı t-shirtlere, yüzme simitlerinden kol-
luklara, deniz ayakkabılarından mikrofiber 
havlulara,kamp sandalyelerinden ısı yalıtımlı 
ve gün ışığını geçirmeyen çadırlara, deniz 
kenarında eğlenmek için plaj oyunlarından 

dalgaların keyfini çıkarmanızı sağlayacak 
bodyboardlara; yaza dair aradığınız tüm 
ürünler Decathlon’da!

Bu yaz, hem çocuklarınızı hem de kendi-
nizi yanıklardan ve güneşin zararlı ışın-
larından korumak için Decathlon’unUV 
korumalı mayo, kıyafet ve gölgeliklerini 
tercih edebilirsiniz!

Decathlon’un PROFILTER UPF 50+tekno-
lojisiyle üretilen ve nemliyken bile UVA ve 
UVB ışınlarından %95’e kadar koruma sağ-
layan kıyafetleriyle bu yaz su sporları ya-
parken güneş ışınlarından korunabilirsiniz. 
Decathlon’un geri dönüşümlü malzemeler-
den üretilen ekolojik su sporları kıyafetleri 

sizi ve çocuklarınızı bu yaz hem güneşin 
zararlı ışınlarından koruyacak hem de rahat 
kesimleri ve tahrişi önleyen özel yapılarıyla 
su sporlarının keyfini çıkarmanızı sağlaya-
cak! Yüzme, dalış ya da sörf yapan yetişkin 
ve çocuklar için özel olarak tasarlanan farklı 
renk ve stil seçenekleri de bulunan ürünle-
ri Decathlon mağazaları ve decathlon.com.
tr’de bulabilirsiniz. Plajda ayrıca Decath-
lon’un UV ışınlarını %95’e kadar engelleyen 
gölgelik ve çadırlarını da kullanabilirsiniz.

UV koruması olan tişörtler ve bebekler için 
özel kıyafetler ile plajda ve suyun içinde 
hatta yansımanın en güçlü olduğu durum-
larda bile UV ışınlarında karşı korunabilir, 
güneş ışınlarının tadını çıkarabilirsiniz.

ÇOCUKLARINIZLA 
YAZ TATILINIZ 
IÇIN IHTIYACINIZ 
OLAN TÜM 
ÜRÜNLER 
DECATHLON'DA!
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VODAFONE, 5G’Yİ AVRUPA’DA 
OYUN SEKTÖRÜYLE BAŞLATACAK

Birçok Avrupa şehrinde 5G şebekesini 
devreye almaya hazırlanan Vodafo-
ne Grubu, bu alandaki ilk çıkışını oyun 
sektörüyle yapacak. Vodafone-ESL 
işbirliğiyle 31 Mayıs – 29 Eylül tarihleri 
arasında düzenlenecek “Vodafone 5G 
ESL Mobile Open” uluslararası 5G mobil 
espor turnuvasının büyük finali, Vodafo-
ne’un Milano’daki gerçek zamanlı 5G 
mobil şebekesi üzerinden canlı oynana-
cak. Dünyada bir ilk olacak turnuvaya, 
aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 17 
ülkeden oyuncular katılacak.

Dünyanın önde gelen telekom ve teknolo-
ji servis sağlayıcılarından Vodafone Grubu, 
tüm dünyanın merakla beklediği 5G hizme-
tini Avrupa’da oyun sektörüyle başlatacak. 
Esporda bir dünya lideri olan ESL ile işbirliği 
yapan Vodafone, dünyanın ilk uluslararası 
5G mobil espor turnuvasını düzenleyecek. 
“Vodafone 5G ESL Mobile Open” adıyla 
gerçekleştirilecek mobil oyun turnuvasının 
büyük finali, Vodafone’un 5G şebekesi üze-
rinden canlı oynanacak. 

“Vodafone 5G ESL Mobile Open” turnuvası, 
31 Mayıs’ta başlayacak ve 29 Eylül’e kadar 
devam edecek. Turnuvaya, Vodafone’un fa-
aliyet gösterdiği, Türkiye dahil 17 ülkeden 
oyuncular katılacak. Turnuva kapsamında, 
online mobil oyun dünyasının en popüler 
oyunlarından arcade yarış oyunu “Asphalt 
9: Legends” ve çokoyunculu savaş oyunu 
“PUBG MOBILE” için ayrı fikstürler uygula-
nacak. 
  
Turnuva, sadece online yapılacak eleme ya-
rışlarının yanı sıra ESL One Birmingham, ESL 
One Köln ve Gamescom etkinlikleri kapsa-
mında yapılacak eleme yarışlarını da kapsa-
yacak. Online eleme yarışlarına, uyumlu bir 
Android ya da iOS mobil cihazla, herhangi 
bir internet bağlantısını kullanarak katılmak 
mümkün olacak. 

Turnuvanın büyük finali, Milano Oyun Haf-
tası kapsamında 28-29 Eylül tarihlerinde 
Vodafone’un 5G şebekesi üzerinden canlı 
oynanacak. Büyük final, Vodafone’un oyun 
sektörüne yönelik yüksek hızlı ve gerçek za-
manlı 5G şebekesinin performansının sergi-
lendiği önemli bir etkinlik olacak. 

“Vodafone 5G ESL Mobile Open” turnuva-
sında toplam 165 bin avroluk para ödülü 
dağıtılacak. “Asphalt 9: Legends” oyununun 
galibine 14 bin avro, birinci gelen “PUBG 
MOBILE” takımına ise toplam 40 bin avro 
para ödülü verilecek. Dereceye girenlere 
ayrıca, 5G uyumlu akıllı telefonlar ve başka 

ödüller de sunulacak. 

Vodafone Grubu Ticari Faaliyetler Direktörü 
Ahmed Essam, şunları söyledi: 

“‘Vodafone 5G ESL Mobile Open’ turnuvası, 
Vodafone’un düşük gecikme süresi ve ultra 
yüksek hızlar sunan gerçek zamanlı 5G şe-
bekesinin potansiyelini milyonlarca oyun-
severe göstermek açısından bulunmaz bir 
fırsat olacak. 5G şebekemizle, oyunculara 
istedikleri yerden mobil cihazlarıyla yüksek 
performansla oyun oynama imkânı sunu-
yoruz. Espora ilgi ve katılım katlanarak art-
maya devam ederken, oyun dünyasındaki 
pek çok temel beceri, dijital alanda faydalı 
ve aktarılabilir beceriler olarak karşımıza çı-
kıyor.”   
ESL CEO’su Ralf Reichert, şöyle konuştu:

“Vodafone ile birlikte, dünyanın en popü-
ler oyunlarından bazılarını gerçek anlamda 
rekabetçi bir espor formatında sunuyoruz. 
Böylece, ileri seviye espor meraklıları ile sı-
radan oyuncular arasında bir köprü kuru-
yoruz. Mobil espora ilginin daha da artaca-
ğına inanıyoruz. Bu turnuva için de faaliyet 
gösterdiği pek çok pazarda 5G’yi kullanıma 
sunmak üzere olan Vodafone gibi büyük bir 
iş ortağıyla çalışmaktan mutluluk duyuyo-
ruz.”  

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan 
Yardımcısı Engin Aksoy ise şunları kay-
detti:

“Vodafone olarak, hem dünyada hem de 
Türkiye’de espordaki gelişimin en büyük 
destekçilerinden biri konumundayız. Tür-
kiye’de espor pazarına 2 yıl önce genç-
lik markamız FreeZone ile girdik. 2017’de 
esporun en güçlü takımlarından Bahçeşehir 
SuperMassive eSports’un iş ortağı, 2018’de 
ise Türkiye’nin en büyük profesyonel espor 
ligi League of Legends Şampiyonluk Ligi’nin 
isim sponsoru olduk. İki yılda espor pazarına 
yaklaşık 12 milyon TL’lik yatırım yaptık. 2022 
yılının sonuna kadar toplam yatırımımızın 
30 milyon TL’ye ulaşmasını planlıyoruz. ‘Vo-
dafone 5G ESL Mobile Open’ turnuvasına 

Türkiye’den katılacak oyuncularımıza ba-
şarılar diliyoruz.”

17 ülkeden katılım

“Vodafone 5G ESL Mobile Open” turnuva-
sına Türkiye’nin yanı sıra Arnavutluk, Çek 
Cumhuriyeti, Mısır, Almanya, Yunanistan, 
Macaristan, Hindistan, İrlanda, İtalya, Mal-
ta, Hollanda, Portekiz, Katar, Romanya, İs-
panya ve İngiltere’den oyuncular katılabi-
lecek. Oyuncular, online eleme yarışları için 
turnuvanın resmi web sitesinden (https://
pro.eslgaming.com/mobileopen/home) 
kayıt yaptırabilecek. Sitede ayrıca, turnuva 
hakkında ayrıntılı bilgi, skorbord, özetler, 
yorumcu klipleri, videolar, sahadan haber-
ler, ESL One ve Gamescom programları 
gibi pek çok bilgi de yer alacak.  

16 hafta sürecek büyük heyecan 

Turnuva kapsamında, “Asphalt 9: Legen-
ds” oyun içi online eleme yarışları, 10 Ha-
ziran - 1 Eylül,  “Asphalt 9: Legends” etkin-
lik bazlı eleme yarışları ise 31 Mayıs - 27 
Eylül tarihleri arasında yapılacak. Yarışları, 
en hızlı oynayan kazanacak. Yarışların ga-
lipleri, Milano Oyun Haftası kapsamında 
28 Eylül’de düzenlenecek büyük finale 
katılmaya hak kazanacak. Diğer yandan, 
“PUBG MOBILE” online çapraz platform 
eleme yarışları, 1 Haziran - 29 Ağustos 
tarihleri arasında ESL Play üzerinden yapı-
lacak. Bu yarışlarda, her biri 4 oyuncudan 
oluşan 20 takım mücadele edecek. En iyi 
10 takım, Milano Oyun Haftası kapsamın-
da 29 Eylül’de düzenlenecek büyük finale 
katılmaya hak kazanacak.

Vodafone’dan espora tam destek

Son yıllarda espor sektörüne desteği-
ni artıran Vodafone, geçen yıl Avrupa’da 
ESL One ve IEM turnuvalarının “Ayrıcalıklı 
(Premium) İş Ortağı” oldu. Bunun dışında 
Vodafone, İspanya’da “Vodafone Giants” 
takımına, Almanya’da ise ülkenin en başa-
rılı profesyonel espor takımı “Mousesport-
s”a sponsor olarak destek veriyor. 

DÜNYANIN ILK 
ULUSLARARASI 
5G MOBIL ESPOR 
TURNUVASI, 
VODAFONE-ESL 
IŞBIRLIĞIYLE 
DÜZENLENECEK

Ralf Reichert
ESL CEO’su
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MOTTO SAĞLıK

Katkılarıyla...
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Dünyada 1 buçuk milyardan fazla insanda 
hipertansiyonun görüldüğünü ve hasta-
ların yüzde 50’sinde hipertansiyonun be-
lirti vermediğini söyleyen Anadolu Sağlık 
Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertan 
Ökmen, “Türk Kardiyoloji Derneği’nin açık-
ladığı son rakamlara göre, Türkiye’de ye-
tişkin nüfusun yüzde 31,2’sinde hipertan-
siyonun görülürken, hipertansiyon hastası 
gençlerin sadece yüzde 12’si hastalığının 
farkında” dedi.

Hipertansiyon kadınlarda daha çok gö-
rülüyor

Türkiye’de kadınların hipertansiyon farkın-
dalığı ve tedavi sıklığı erkeklere göre daha 
yüksek olsa da tedavi ve kontrol oran-

HIPERTANSIYON KADINLARI 
DAHA FAZLA ETKILIYOR

larının daha düşük olduğunu vurgulayan 
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertan Ökmen, 
“Hipertansiyon kadınların yüzde 36, erkek-
lerde ise yüzde 30’unda görülüyor. Fazla 
kilo, obezite, hareketsiz yaşam, beslenme-
deki işlenmiş gıdalar ve tuz alımında artış 
hipertansiyona neden oluyor. Çocuklarda 
görme bozukluğu, bulantı ve baş ağrısı da 
hipertansiyon belirtisi olabilir. Bu nedenle 3 
yaşından sonra düzenli olarak kan basıncı 
ölçümü yapılmalı” şeklinde konuştu.

Lokantalarda tuzluklar masalardan kal-
kacak

2019 yılı itibariyle Sağlık Bakanlığı, Türkiye 
Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ile 
Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu 

arasında tuz ve seker kullanımının azaltıl-
masına dair protokol imzalandığını hatırla-
tan Prof. Dr. Ertan Ökmen, “Günlük ideal tuz 
kullanım oranı 8 gram iken bu oran Türki-
ye’de ortalama olarak 18 gram civarında. Bu 
protokole göre tuz kullanımı her yıl yüzde 
4 oranında kademeli olarak azaltılacak. Lo-
kantalarda tuzluklar masalardan kalkacak” 
dedi. Prof. Dr. Ertan Ökmen hipertansiyon-
dan korunmanın en önemli 3 yolunu şöyle 
açıkladı.
 
• Spora başlayın, bol bol hareket edin

• Tuzluk ve tuz… Atın evinizden gitsin

• En iyi beslenme çeşidi: Akdeniz tipi bes-
lenme

Dünyadaki ölümlerin sekizde birinden sorumlu olan hipertansiyon, teda-
vi edilmediğinde ciddi sağlık problemlerine yol açıyor. Hipertansiyonun en 
önemli belirtilerinin baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrı-
sı ve görmede bozukluk olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Kardiyoloji 
Uzmanı Prof. Dr. Ertan Ökmen, “Hipertansiyon inme, kalp ve böbrek hastalık-
larının en büyük sorumlusu olarak görülüyor. Her yıl 9 milyon insan yüksek kan 
basıncı ve bundan kaynaklanan hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor” 
açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Ertan Ökmen
Kardiyoloji Uzmanı
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KIMLER, NE KADAR SU TÜKETMELI?
Su insan yaşamı için vazgeçilemez bir beslenme öğesidir. Su-
yun insan vücut ağırlığının yaklaşık yüzde 60’ını oluşturduğunu, 
idrar yapma, dışkılama, terleme gibi yollar ile atık maddelerin 
vücuttan uzaklaştırılması, vücut ısısının korunması, eklemlerin 
kayganlığının sağlanması, cildin kurumasını önlenmesi gibi iş-
levlere sahip olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi İç 
Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, 
“Hafif dereceli susuzluk durumlarında bile kişide halsizlik, yor-
gunluk belirtileri ortaya çıkar. Susuzluk derecesi arttıkça diğer 
vücut fonksiyonlarında da bozukluklar gelişir” dedi.

Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu
İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı

Normal erişkin bireylerde vücudun gerek-
sinim duyduğu günlük su miktarı en az 
1600 ml civarındadır. Bu suyun 1300 ml 
kadarının içecek ve yiyeceklerden temin 
edildiğini, geriye kalan 300 ml suyun ise 
karbonhidrat metabolizması sonucu vü-
cutta açığa çıkan sudan oluştuğunu belir-
ten Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları 
ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat 
Atasoyu, “Sağlıklı bir kişinin ihtiyaç duy-
duğu günlük su miktarının kişinin günlük 

aktivitesi, vücut ağırlığı, bulunduğu iklim 
özellikleri, çalışma ortamının ısısı gibi fak-
törlere bağlı olarak değişebiliyor. Dünya 
Sağlık Örgütü’nün su gereksinimi konu-
sunda hazırladığı bildiride, ılık iklim bölge-
lerinde yaşayan sağlıklı erişkinlerin günlük 
su gereksinimi 2,7-3,7 litre civarında iken 
sıcak bölgelerde bu miktar 4-6 litreye ula-
şıyor. O nedenle, özellikle yaz aylarında su 
tüketimine daha da fazla dikkat edilmesi 
gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Su yerine tüketilen sıvı içecekler sınırlı 
tüketilmeli

Günlük su gereksinimini karşılamak için tü-
ketilen sıvı kaynaklarının başında içme su-
yunun geldiğini belirten İç Hastalıkları ve 
Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Ata-
soyu, “İçme suyu en sağlıklı su kaynağıdır. 
Kalorisi yoktur, ucuzdur ve en kolay ulaşı-
labilen bir kaynaktır” dedi. İçme suyuna ek 
olarak, su içeriği fazla olan sebze ve meyve-
lerin de (ıspanak, kavun gibi) tüketilmesinin 
yararlı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Ata-
soyu, “Sınırlı miktarda olmak kaydı ile süt, 
meyve suyu, maden suyu da tüketilebilir” 
şeklinde konuştu. 

Hipertansiyon, diyabet, böbrek hastalığı, 
kalp hastalığı gibi sürekli tedavi gerekti-
ren hastalıkları olan kimselerin sıvı tüke-
timi konusunda doktorlarının önerilerine 
göre hareket etmeleri gerektiğini vurgu-
layan Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, su ge-
reksiniminde rol oynayan faktörleri şöyle 
sıraladı:

• Egzersiz: Özellikle yoğun tempoda 1 saati 
aşkın süre ile yapılan egzersizlerde ekstra 
olarak su ve mineral içeren sporcu içecek-
leri tüketilmeli.

• Ortam ısısı: Aşırı terlemeye neden olan 
sıcak ortamlarda su tüketiminin arttırılması 
susuzluk gelişmesini önler.

• Sağlık sorunları: Değişik nedenler ile ateş 
yüksekliği gelişmesi, bulantı-kusma, ishal 
varlığı gibi durumlarda vücuttan kaybedilen 
suyun yerine konulması için su tüketiminin 
arttırılması çok önemli.

• Gebelik ve emzirme dönemi: Gebelikte 
günlük 2.5 litre ve emzirme döneminde 3 
litre civarında su içilmesi önerilir. 
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Çocuğun yalan söylemesiyle etkili bir mü-
cadele için öncelikle yalanın ne tür olduğu 
bilinmeli.

Yetişkinler çocuğa iyi birer örnek olmalı ve 
davranışlarında, çocuklarında görmek iste-
medikleri hatalara yer vermemeli. Yalan söy-
lemeyi alışkanlık haline getirmiş bir çocukta 
altta yatan ruhsal bozukluklar mutlaka de-
ğerlendirilmeli. Bazı kişilik bozukluklarında 
ve ruhsal hastalıklarda kişi yalan söylemeye 
daha yatkındır. Bir uzman gözüyle yalanın 
niteliği ele alınmalı ve önlem alıcı yöntem-
lere başvurulmalı.

Sık sık ne yaptıkları ya da ne gördükleri 

ÇOCUKLARA AŞIRI KIZMAK YALANA 
DAHA ÇOK YAKLAŞTIRIR
Çocukların yalan söylemesi tek başına değil, çevresel ilişkilerle birlikte ele 
alınmalı ve çocukta yalancılığın gelişmesini kolaylaştıran nedenler araştırıl-
malı. Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Figen 
Karaceylan Çakmakçı, ailenin çevresiyle iş birliği yapıp, çocuğa doğrulu-
ğun yararlarının, getireceği hazzın ve avantajların elle tutulur biçimde öğre-
tilmesi gerektiğini vurgulayarak ailelere önemli ipuçları verdi. 

Figen Karaceylan Çakmakçı
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı çocuklara anlattırılmalı, çeşitli bahanelerle 

davranışlarının nedenleri ve hataları sorul-
malı. Endişe düzeyi yüksek olan bir çocuk 
eğer kaygı ve çekingenlik yüzünden yalan 
söylememişse, ona güven verilmeli, öfke ve 
kınama tepkilerinden kaçınılmalıdır.

Oluşmuş bir yalan karşısında mücadele, 
kötünün iyisini yapmaktan başka bir şey 
değildir. Yalan söyleme davranışını iyileştir-
mek önlemekten daha zordur. Önemli olan, 
çocuğu yalana itecek durumlara meydan 
vermemektir.

Çocuklarının kendileriyle birlikte ya da ken-
di yerlerine yalan söylemelerini isteyen ai-
lelerin sayısı, ne yazık ki az değildir. Bunlar 
davranışlarının sonuçlarını küçümser, haklı 
nedenler gösterirler, hatta bununla eğle-
nirler. Çoğunlukla yalan böyle bir örnekten 

kaynaklanır.
Yalanın engellenme biçimi çocukta gerilim 
yaratabilir. Aşırı kızgınlık, çocuğun yalanını 
engellemek açısından olumsuz bir davra-
nıştır. Bu yolla yaratılan suçluluk duygusu, 
çocuğu yalandan uzaklaştıracak yerde, daha 
çok yaklaştırır.

Yalan söyleyen çocuk bu mücadeleyi anlam-
lı, onun iyiliği için böyle davranıldığını bil-
meli. Burada bir güç gösterisi değil, yardım 
söz konusu olmalı ve ona güven vermeli.

Yalan kişiliğin bir eksikliği; bencilliğe ve ko-
laycılığa doğru bir çıkış, bireyi diğer insan-
lardan soyutlayıcı bir kendini reddetmedir. 
Yalanla mücadele yeterli değildir, aynı za-
manda dürüstlük, açık yüreklilik, içtenlik ve 
sevgi için de mücadele edilmeli. Bunlar bire-
ye denge ve mutluluk getirir.



Duygusal sorunlardan kay-
naklanan takıntılarınızdan 

kurtulmanın zamanı geldi. 
Düşüncelerinizi yeniden format-

lamalısınız. Çevrenizdeki kişilere iyi 
örnek olmak zorunda olduğunuz siz-
de biliyorsunuz. Özellikle bu dönem, 
karşılaştığınız kişilerin, değişik fikirleri 
kafanızın karışmasına neden olacak-
tır. İnatçı yönlerinizi ortaya çıkarmanın 
zamanı geldi. Çok gezerek bir konuyu 
araştırarak öğreniyorsunuz. Tecrübele-
rini sizin kadar iyi kullanan çok az insan 
vardır. Fikirlerinizi çoğaltarak çevrenize 
yardım edebileceğinizi farkındasınız. 
Fakat bu ay, dağılabilir ve çevrenize 
ters düşebilirsiniz. Umursamaz tavırla-
rınızla, çevrenize meydan okumaktan 
vazgeçmelisiniz.

Karşıt evinizde geri gi-
den Satürn sizi şüphe-

ci ve sorgulayıcı yapıyor. 
İnanmak kelimesi  sizden çok 

uzak.  Nedensiz sorularınızla ken-
dinizi yorgun düşürüyor ve yaşamı 
kendinize zehir ediyorsunuz. Özellikle 
bağışıklık sisteminizi zayıf düşürmek 
için, gereğinden fazla yaşamı sorgu-
ladığınız için, zamanınızın bir bölümü-
nü dinlenmeye ayırmalısınız. Birlikte 
çalıştığınız kişilerin davranış biçim-
lerinden hoşlanmayabilirsiniz. Bazı 
konularda herkesten farklı düşün-
düğünüz gerçek ve kendinizi ifade 
ederken, çevresel koşulların sizi en-
gellediğini görüyor ve canınız sıkılıyor. 
Yaratıcılığınızı çevrenizle paylaşmak 
isteyeceksiniz.

Değerli zamanınızı boş 
yere harcamak istemedi-

ğiniz için,  çevrenize duyarsız 
davranacaksınız. Egoistlikle suç-

lanabilirsiniz. Çevrenizin hakkınızda 
söylemlerine aldırmamalısınız. Günlük 
temponuzu arttırıcı çalışmalar içinde 
olmanız, bazılarının kıskançlık duy-
gularını atağa kaldıracaktır. Sonuç, 
başarı getirecektir. Tempolu çalışma-
ya devam etmeli ve disiplinli yapınızı 
bozmamalısınız. Bu ay, enerjinizi da-
ğıtmak istemediğiniz için, başarı her 
geçen gün çok daha fazla bir şeklide 
size yaklaşıyor. Olumsuzluktan kurtu-
labilseniz, çok daha olumlu bir iş ya-
şamı sizi bekliyor. Planlarınız çevreniz-
le paylaşmak istemediğiniz için tepki 
alabilirsiniz. Aldırmayın.

Bu ay felsefe yönü-
nüzü ortaya çıkarıyor. 

İçine kapanık bir tablo 
çizerek, sevdikleriniz için 

merak konusu olacaksınız. Sü-
rekli yoğun bir tempo içindesiniz ve 
bir çok işi, zincirleme başarmak gibi, 
bir zorunluluğunuz yok. İçsel tempo-
nuzu dengelemeli, ve olayları derinle-
mesine düşünmemelisiniz. Alınganlık 
yapmamanız gereken bir dönem ol-
masına rağmen, hayata bakış açınız-
daki detaycılık, sizi istemediğiniz bir 
takım olayların içinde kalmanıza ne-
den oluyor. Eski hatalarınızı artık tek-
rarlamamalısınız. Daha güçlü kararlar 
verebileceğiniz bir dönemdesiniz. Bu-
günlerde farklı bir kişilik çizdiğinizi fark 
etmemek imkansız. 

Enerjinizin yük-
sek olduğu bu ay, 

her konuda dikkatli 
olmak zorundasınız.Atılımla-

rınızı arka arkaya gerçekleştireceğiniz 
özel bir dönemdesiniz. Sosyal yaşan-
tınızda oldukça ilgi çekeceğiniz bu 
dönemde başarılı olmayı amaç haline 
getirdiğiniz için, zor hedefler peşin-
desiniz. İdeallerinizi gerçekleştirecek 
yollardan beklediğiniz haberlerin is-
tekleriniz doğrultusunda gerçekleşti-
ğini göreceksiniz. Yalnız kalmak size 
olumlu geliyor. Derin konular üzerinde 
yoğunlaşmak için, bir çok nedeniniz 
var. Özellikle çevrenizden yardım al-
mak istemediğiniz için yoğun duygu 
seli içindesiniz. Mantık yönünüzü kul-
lanmanız gereken bir dönem. 

Üretmeyi sevdiğiniz 
için, sürekli koştur-

ma halindesiniz. Mad-
di olaylar kafanızı fazlaca 

meşgul ettiği sürece, kendinizle ilgili 
konularda odaklaşmasını bilmiyorsu-
nuz. Amacınızı iyi belirlemelisiniz. Or-
ganizasyonlar açılışların ve davetlerin 
gündem kazanmasıyla yaşantımız 
renk kazanacak. Yakın ilişkilerinize ka-
palı ve çekimser bir şekilde bakıyorsu-
nuz. Şüpheci yaklaşımlarınız yüzünden, 
günlük rutin işleriniz aksayabilir. Size 
anlatılan hiçbir şeye inanmak isteme-
diğiniz için, dengelerinizi kullanırken, 
zorlanacaksınız. Mantıkla hareket et-
tiğiniz için başaramayacağınız iş yok. 
Duygularınızı içinizde saklamanız, her 
zaman size fayda sağlamıyor. 

Filiz Özkol’dan
İş Dünyası Burç Yorumları

Astrolog
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Çevrenizde gelişen 
olumsuz olaylara 

tepki gösteriyorsunuz.  
Toplumsal egonuzun yük-

sek olduğu bir ay  olmasına rağmen, 
duygusal değişime açık olmanızdan 
dolayı, kişiselliğinizi yeterince orta-
ya çıkaramayabilirsiniz. Yaratıcılığınızı 
daha belirgin bir şekilde sergileme fır-
satı önünüze çıkacak, değerlendirmeli-
siniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu 
çalışmak istediğiniz bir gerçek. Fakat 
size karşı gelenlere de, gerekli tepki-
nizi göstereceksiniz. Güven arayışınızla 
beraber maddi konuların önemini kav-
ramanız gündeme geliyor. Ortak orga-
nizasyon çalışmaları içinde olacaksınız. 
İkilem yaşatacak bu durumlardan iste-
diğiniz gibi sonuç alacaksınız. 

Zihinsel faaliyetlerinin 
dağınık seyretmemesi 

için, güvendiğiniz dostla-
rınızla çalışmanızda yarar var. 

Onlarla aranızda olabilecek pürüzle 
gününüzün motivasyonsuz geçmesi-
ne neden oluyor. Bilinçaltınız oldukça 
karışık ve sizden bekledikleri perfor-
mansı sunmakta zorlanabilirsiniz. Er-
telediğiniz konuları yeniden ele alabilir 
ve düzenleyebilirsiniz.  Size aktarılan 
düşüncelere hemen tepki gösterebilir-
siniz. Diretme ve direnme konusunda 
yapıcı davrandığınız zaman, kazan-
mamak gibi bir probleminiz olamaz. 
Sadece dengeli davranmalısınız. Bek-
lentilerinizde fazla uç davranıyor ve 
gerçekleşmediği  zaman da, çok üzü-
lüyorsunuz.

Olumsuz olay-
lardan sıkıldığınız 

için, bazen duygu-
larını kendinize saklamayı 

yeğliyorsunuz ve güven duygunuzun 
gelişmesini bekliyorsunuz. İniş ve çıkış-
larınızı dengeleyeceğiniz bir ay  için-
desiniz. Organizasyonlar yapmak ya-
pınıza oldukça uygun ve güçlü kişilerle 
yapacağınız işbirlikleri önem kazanı-
yor. Güven duygunuzun gelişmesini 
sağlamalısınız. Ortaklıklar konusunda 
sizden yaşça büyük kişilerin desteği-
ni göreceksiniz. Hayallerinize oldukça 
yaklaşacağınız bir hafta içindesiniz. 
Enerjinizi doğru yolda kullandığınız gö-
receksiniz. Kariyerinizi sağlamlaştırmak 
adına başlatacağınız çalışmalar olumlu 
ilerliyor. 

Proje geliştirmek 
için, yeni bir araş-

tırma içine girecek-
siniz. Ketum ve kararlı 

davrandığınız zaman, şartlar sizden 
yana olacak. Araştırma içgüdünüzün 
yüksek olmasından kaynaklanan, he-
deflerinize yönelik çalışmalar içinde-
siniz. Rakip tanımıyor fakat bu özel-
liğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz.  Yeni 
fikirler ve yeni çalışmalar için uygun 
bir dönem. Enerjinizi büyük hedeflere 
odaklarken, bazılarınız büyük karma-
şalar yaşayacak. Karşı cins üzerinde 
çekiciliğinizi istediğiniz gibi kullana-
bilirsiniz. Konuşacağınız ve paylaşım-
larınızı aktaracağınız kişilerin,  önemli 
destek verici davranışları sizi memnun 
edecektir.

Yaşama felsefi bak-
tığınız için, çevrenizi 

yargılamaktan çekini-
yor ve hoşgörülü davranmanız 

gerektiğine inanıyor, fakat zorlanıyor-
sunuz. Çevresel ilişkileriniz ve birlikte 
çalıştığınız kişiler arasında kurduğunuz 
müthiş bir denge var. Her konuya farklı 
bir yorum getiriyor onları sıkı bir şekilde, 
birbirine bağlayabiliyorsunuz. Çevre-
sel ilişkilerinizde geleneksel olayların 
karşınıza çıkması, yapacağınız bir çok 
konunun gelişmesini önleyebilir. Arka-
daşlarınızla beraber son durum değer-
lendirmesini yapacağınız maddi geliş-
meleri fazla kafanıza takmayın. Acele 
etmemeli ve bazı olayların üstüne git-
memelisiniz. Yaratıcılığınızla ilgili olumlu 
gelişmeler söz konusu. 

Yapacağınız yolcu-
lukların size kazandı-

racağı aktivite ve ener-
jiyle bir çok kombinasyon 

çalışma içinde olacaksınız. Geçmişi-
nizle iç içe yaşama isteyebilir ve eski 
özlemleriniz değer kazanabilir. Eski 
olayların üstüne bir sünger çekmeli 
ve yeni yaşantınızdaki farklı olaylara 
yelken açmalısınız. Esnek düşünceler 
içinde olmanız rağmen çevrenizi şa-
şırtan bir tutum içindesiniz. Disiplinli 
davranmakla bir fırsatı kendinize çe-
keceksiniz. Güvenli bir yaşam isteği 
içindesiniz. Sistemli düşünerek, ka-
zançlarınıza yeni bir şekil verebilirsiniz. 
Ortaklıklar konusunda dikkatli olun. 
Kariyer ve toplumsal hayatınızı des-
tekleyici çalışmalar içinde olacaksınız. 
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 365.110 1 ANKAmall AVM 551.432 1 TerraCity AVM 338.018
2 City's Nişantaşı AVM 333.945 2 Forum Ankara Outlet 138.800 2 Mavibahçe AVM 332.641
3 İstanbul Cevahir AVM 247.956 3 ACity Outlet 99.528 3 Espark AVM 132.155
4 Kanyon AVM 245.735 4 Cepa AVM 73.770 4 Park Afyon AVM 127.139
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 204.331 5 Kentpark AVM 69.650 5 Kulesite AVM 120.719
6 İsfanbul AVM 199.538 6 Gordion AVM 66.958 6 Forum Kayseri AVM 112.551
7 Marmara Park AVM 154.766 7 Next Level AVM 57.238 7 Forum Mersin AVM 111.659
8 Emaar Square Mall 154.301 8 Taurus AVM 51.242 8 Forum Gaziantep AVM 110.434
9 Trump AVM 136.629 9 Atlantis AVM 51.033 9 Gebze Center 108.935

10 İstinyePark AVM 108.728 10 Nata Vega Outlet 42.123 10 Forum Bornova AVM 106.006
11 Brandium AVYM 108.130 11 One Tower AVM 40.784 11 MarkAntalya AVM 97.006
12 Maltepe Park AVM 103.268 12 Antares AVM 38.566 12 Forum Trabzon AVM 94.972
13 Mall of İstanbul 102.524 13 Podium Ankara AVM 38.400 13 Antalya Migros AVM 94.090
14 Buyaka AVM 98.713 14 Arcadium AVM 33.780 14 Özdilek Bursa AVM 93.149
15 Zorlu Center 96.222 15 Anatolium Ankara AVM 32.870 15 ÖzdilekPark Antalya AVM 86.305
16 Torium AVM 95.718 16 Kızılay AVM 28.566 16 Point Bornova AVM 82.723
17 Palladium AVM 95.175 17 Panora AVYM 26.908 17 MalatyaPark AVM 78.119
18 Aqua Florya AVM 92.907 18 365 AVM 24.243 18 Outlet Center İzmit 74.641
19 Viaport Asia Outlet 91.873 19 Tepe Prime Avenue 20.544 19 Kent Meydanı AVM 61.704
20 Capacity AVM 88.249 20 Armada AVM 17.037 20 Deepo Outlet Center 60.165

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 60.357 1 Atakule AVM 15.149 1 TerraCity AVM 9.047
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 58.888 2 ANKAmall AVM 13.902 2 Sera Kütahya AVM 6.342
3 Akyaka Park 57.962 3 Antares AVYM 8.374 3 HighWay Outlet AVM 6.124
4 Kanyon AVM 50.752 4 Tepe Prime Avenue 4.821 4 Kayseri Park AVYM 5.448
5 Emaar Square Mall 19.848 5 Kentpark AVM 4.620 5 MalatyaPark AVM 5.064
6 Trump AVM 15.217 6 Nata Vega Outlet 4.447 6 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.772
7 Capitol AVM 15.164 7 Cepa AVM 3.583 7 Gebze Center 4.408
8 Buyaka AVM 13.600 8 Armada AVM 3.366 8 Deepo Outlet Center 3.807
9 Viaport Asia Outlet 12.461 9 Atlantis AVM 3.124 9 Korupark AVM 3.523

10 İstinyePark AVM 10.244 10 Gordion AVM 2.721 10 Park Afyon AVM 3.380
11 Astoria AVM 8.073 11 Panora AVYM 2.613 11 Espark AVM 3.332
12 Zorlu Center 7.818 12 ACity Outlet 2.244 12 Forum Mersin AVM 3.040
13 Akasya AVM 7.581 13 Taurus AVM 2.184 13 17 Burda AVM 3.038
14 Sapphire Çarşı 5.686 14 Arcadium AVM 1.972 14 Antalya Migros AVM 2.852
15 ArenaPark AVYM 5.525 15 Next Level AVM 1.819 15 Kulesite AVM 2.598
16 Marmara Forum AVM 5.509 16 365 AVM 1.761 16 Bursa Kent Meydanı AVM 2.432
17 İsfanbul AVM 5.413 17 Bilkent Center AVM 1.705 17 Outlet Center İzmit 2.347
18 Palladium AVM 5.263 18 Forum Ankara Outlet 1.645 18 Palladium Antakya AVM 2.317
19 Galleria Ataköy AVM 4.880 19 One Tower AVM 1.370 19 Forum Bornova AVM 2.129
20 Watergarden İstanbul 4.670 20 Anatolium Ankara AVM 1.299 20 Forum Gaziantep AVM 2.125

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 67.589 1 ANKAmall AVM 111.986 1 TerraCity AVM 68.929
2 Zorlu Center 63.846 2 Antares AVYM 37.060 2 Mavibahçe AVM 65.769
3 City's Nişantaşı AVM 55.453 3 Cepa AVM 29.413 3 Optimum - İzmir 39.224
4 İstinyePark AVM 47.805 4 Gordion AVM 27.808 4 M1 Adana AVM 38.086
5 Watergarden İstanbul 41.687 5 Nata Vega Outlet 26.745 5 Kulesite AVM 37.918
6 İsfanbul AVM 38.597 6 Atlantis AVM 24.799 6 Park Afyon AVM 35.675
7 Akyaka Park AVM 38.359 7 Armada AVM 22.280 7 41 Burda AVM 35.035
8 Mall of İstanbul 37.305 8 Kentpark AVM 21.669 8 Point Bornova AVM 34.027
9 Hilltown AVM 35.456 9 Podium Ankara AVM 21.457 9 Westpark Outlet AVM 30.755

10 Marmara Park AVM 35.319 10 ACity Outlet 19.470 10 Forum Bornova AVM 30.661
11 Kanyon AVM 34.011 11 Metromall AVM 18.234 11 Antalya Migros AVM 27.243
12 Maltepe Park AVM 33.850 12 Panora AVYM 18.108 12 Agora AVM 27.031
13 Buyaka AVM 33.475 13 Atakule AVM 15.151 13 Mall of Antalya AVM 25.444
14 Meydan İstanbul AVM 31.573 14 Bilkent Center AVM 13.864 14 Agora Antalya AVM 24.988
15 Vadi İstanbul AVM 31.236 15 Forum Ankara Outlet 13.850 15 17 Burda AVM 23.404
16 Trump AVM 28.752 16 Arcadium AVM 13.445 16 39 Burda AVM 22.417
17 212 İstanbul Power Outlet 26.722 17 Taurus AVM 12.090 17 Agora Adapazarı AVM 20.734
18 Forum İstanbul AVYM 26.121 18 One Tower AVM 11.447 18 Korupark AVM 20.022
19 Akasya AVM 20.773 19 Next Level AVM 9.560 19 Kent Meydanı AVM 19.287
20 Aqua Florya AVM 20.434 20 Kartaltepe AVM 8.978 20 Forum Mersin AVM 19.181
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8 Mall of İstanbul 37.305 8 Kentpark AVM 21.669 8 Point Bornova AVM 34.027
9 Hilltown AVM 35.456 9 Podium Ankara AVM 21.457 9 Westpark Outlet AVM 30.755

10 Marmara Park AVM 35.319 10 ACity Outlet 19.470 10 Forum Bornova AVM 30.661
11 Kanyon AVM 34.011 11 Metromall AVM 18.234 11 Antalya Migros AVM 27.243
12 Maltepe Park AVM 33.850 12 Panora AVYM 18.108 12 Agora AVM 27.031
13 Buyaka AVM 33.475 13 Atakule AVM 15.151 13 Mall of Antalya AVM 25.444
14 Meydan İstanbul AVM 31.573 14 Bilkent Center AVM 13.864 14 Agora Antalya AVM 24.988
15 Vadi İstanbul AVM 31.236 15 Forum Ankara Outlet 13.850 15 17 Burda AVM 23.404
16 Trump AVM 28.752 16 Arcadium AVM 13.445 16 39 Burda AVM 22.417
17 212 İstanbul Power Outlet 26.722 17 Taurus AVM 12.090 17 Agora Adapazarı AVM 20.734
18 Forum İstanbul AVYM 26.121 18 One Tower AVM 11.447 18 Korupark AVM 20.022
19 Akasya AVM 20.773 19 Next Level AVM 9.560 19 Kent Meydanı AVM 19.287
20 Aqua Florya AVM 20.434 20 Kartaltepe AVM 8.978 20 Forum Mersin AVM 19.181

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM
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Sevgili Beşir Bayraktar yeni single’ınız 
“Olmadı”dan kısaca bahsedebilir misi-
niz?

Yazın hit şarkısını yaptık galiba. Çok enerjik, 
duygulu ve hareketli bir şarkı oldu. Söz ve 
müziği bana, düzenlemesi Okan Akı’ya ait 
bir şarkı. Birde slow bir versiyonumuz var 
oda Chill Trap Edition. Onuda dinlemenizi 
tavsiye ederim.

Olmadı’nın klibinde farklı dijital efektler 
de göze çarpıyor. Klibi kim çekti ve klipte 
size kime eşlik etti?

Müthiş bir ekiple yaklaşık iki aylık toplantılar 

sonucunda görsel farklılıkların kullanıldığı, 
çok keyifli bir klip oldu. Klip yönetmenliği-
ni, diğer üç klibimide çeken, Kemal Başbuğ 
yaptı. Görsel efektlerimizde de Emre Önol 
imzası var. 4K kalitesinde yayınlanan klip 
için sanal mekanlar ve dansçılar çizildi. Gre-
enbox teknolojisi ile çekilen klibimizde Rus 
asıllı Sofia bize eşlik etti. Hala izlemediniz 
mi?

Müziğe ara mı vermiştiniz? Bir süredir 
sizden hiç haber alamadık... 

Bir çok şarkı yaptım bu arada tabi. Ara ver-
mek ne kelime! Müzik piyasası için bir ara 
gibi gözüküyor tabi. Fakat müzik bizim ha-

yatımızın bir parçası. Bazen değişimler ge-
rekiyor. Bende öyle bir süreç yaşadım gali-
ba. Bir çok şey değişti bende bu arada . Tabi 
doğru şarkıyı da şimdi buldum. Sonuçlarını 
hep  birlikte görücez.

Siz kimlerin müziğini dinlemekten zevk 
alırsınız?

Müziğin her türlüsünü dinlemeyi ve yap-
mayı çok severim. Enstrumanla eşlik etmek 
tabiki çok daha keyifli oluyor. Bu aralar Eski 
türkülerimize yapılan yeni düzenlemele-
ri çok beğeniyorum. Bunların sayısı bence 
daha da artmalı. Bu arada, son favorim sev-

Beşir Bayraktar:
“Çalmak, 
söylemek ve 
onu dinlemek en 
güzel olan”
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gili Bedük (flash forward) albümü.

Beşir Bayraktar’ın bir günü nasıl geçer?

Sabahları erken kalkar, sıkı bir kahvaltı ve 
gün başlar. Mümkün olduğunca müzikten 
uzak dururum. Günün planlaması önce-
den yapılmıştır. Adım adım proje toplan-
tı kayıt aranje hangisi varsa o doğrultuda 
koşturmaca başlar. Yemek yemeyi genelde 
uturum. Gün içerisinde bir şekilde kendimi 
stüdyoda bulurum ve kayıt. Çalmak, söyle-
mek ve onu dinlemek en güzel olan. Akşam 
sporsuz olmaz. Ve gün biter.

Alışveriş merkezlerine gidiyor musu-
nuz?Gidiyorsanız en çok tercih ettiğin 
avm hangisi?

Bir ihtiyaçtan yada alışkanlıktan olsa gerek 
fazla fazla gidiyorum galiba. Artık her ihti-
yacı aynı yerde karşılamak günümüz şartla-
rında kolay ve hızlı oluyor. Ankara da bulun-
duğumda genelde, Nextlevel ve Kentpark, 
İstanbulda bulunduğumda Zorlu ve İstinye 
Park AVM’leri. Yakın zamanda Vadi istan-
bul’ada gittim ve çok beğendim.

Kıyafetlerinde olmazsa olmazınız nedir?

Ayakkabılar çok önemlidir benim için. Dost 
başa, düşman ayağa bakar tabi. Kot olmaz-
sa olmazım ve muhakkak bir tişört. Sporla 
biraz vakit geçirdiğim için eşofmanlarıda 
seviyorum bu aralar. Spor ayakkabılar, spor 
üstler favorim hatta. Deri mont benim için 
deri gibidir. Onsuz bir gece düşünemiyo-
rum!

Giyim tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

Gayet spor bir giyim tarzım vardır. Dar paça 
kot, hafif bol bir tişört ve eşofman üstü yada 
deri mont, işte o benim. Ayakkabı tabiki 
en önemli parçam. Benim için erkeğin en 
önemli kıyafetide ayakkabısıdır. Önemli!

Neyi asla giymezsiniz?

Şu an için bol paçaları diyelim. İleride ke-
sin değişir. Bir de slip mayo giymem. İmkanı 
yok.

Vazgeçemediğin bir aksesuarınız var mı?

Gözlük, gözlük ve gözlük. Tabiki güneş göz-
lüğü. Çok önemli! Ara sıra da kullansam, bi-
leklikleri çok severim.

Kıyafet dolabınızı açtığında en çok hangi 
renk ağırlıklı?

Siyah ne yazık ki. İşimizden midir, bilmiyo-
rum ama siyah beni çok rahatlatıyor. Beyaz 
ve turuncuda tercihlerim arasındadır. İçim 

öyle karanlık değildir ama koyu renkler ga-
liba daha çok tercihimdir. İçi beni, dışı sizi 
yakar yani

Alışveriş yapmayı sever misiniz?Kiminle 
alışverişe çıkarsınız?

Seviyorum galiba. Muhakkak futbol forma-
sı, ayakkabı yada spor malzemesi almak için 
sık sık avm lere gittiğim doğrudur. Yakın ar-
kadaşlarım genelde eşlik eder. Çünkü biri-
nin size oldu demesi gerekir.

İndirimleri takip ediyor musunuz?

Genelde buna zamanım olmuyor. İhtiyaç 
ise zaten hemen almak durumunda kalı-
yorum. Ama indirime denk gelirsem se-
vindiğimde olmuyor değil.

Son olarak sizce avm'ler............. 

Ne kadar şikayet edilsede, günümüzde 
ihtiyaçları hızlı ve aynı anda bir çok seçe-
neği görebilmek adına gayet sevilen yer-
lerdir. İnsan bir şeyi satın alırken görmek, 
dokunmak ve denemek istiyor. Bunuda 
karşılayabileceği tek yer avmler.
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ASTON MARTIN’İN EN HIZLI ÜSTÜ AÇIK MODELİ TANITILDI
te’nin, 2019’un 3’üncü çeyreğinde üretilme-
si planlanıyor. DBS Superleggera Volante, 
farklı tasarımı ile dikkat çekiyor. Hava akı-
şını maksimum seviyeye çıkaran hava giriş 
kanalları otomobilin aerodinamik yapısını 
destekliyor.
 
SIRADIŞI PERFORMANS

Aston Martin Genel Müdürü Marek Reich-
man yeni model ile ilgili yaptığı açıklamada 
“DBS Superleggera, muhteşem hatta sıradışı 
performansa sahip olan bir otomobildi. Vo-
lante adlı üstü açılabilir versiyonunda da bu 
performansı koruyarak buna bir de tavansız 
ve eşsiz atmosferde bir sürüş imkanı ekledik. 
Eşsiz sürüş dinamikleri, etkileyici bir tasarım, 

Aston Martin'in 5.2 litrelik V12 motorunun 
muhteşem sesi gibi şeyler göz önüne alırsa-
nız bu aracın gerçekten eşsiz bir sürüşe sahip 
olacağına katılacaksınızdır. Volante isminin 
geleneklerini bu araçta yaşatmaya devam et-
tiğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.
 
KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR SEÇENEKLER

DBS Superleggera Volante’nin 8 farklı ta-
van rengi seçeneği bulunuyor. Otomobilin 
üstü 14 saniyede açılıp kapanabiliyor. 8 inç-
lik multimedya sistemi, ısıtmalı koltuklar ve 
karbon fiber ön cam çerçevesi gibi donanım-
larla zenginleştirilebilen DBS Superleggera 
Volante’de kişiselleştirilebilir geniş opsiyon 
seçenekleri bulunuyor.

Aston Martin, tarihindeki en hızlı üstü açık 
modeli olan, DBS Superleggera Volante’yi 
tanıttı. 5.2 litre V12 motora sahip model, 
0’dan 100 kilometre 3.6 saniyede ulaşabili-
yor. İkonik modelin 2019’un 3’üncü çeyre-
ğinde üretilmesi planlanıyor.

İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin, 
merakla beklenen DBS Superleggera Vo-
lante’yi tanıttı. Markanın tarihindeki en hız-
lı üstü açık modeli olan DBS Superleggera 
Volante, 5.2 litre motor hacmi ve 725 bey-
girlik gücüyle 340 km/h hıza ulaşabiliyor. 8 
ileri otomatik şanzıman ile kombine edilen 
V12 motor, 3.6 saniyede 0'dan 100 km/s 
hıza çıkabiliyor. Eşsiz ve görkemli bir tasa-
rıma sahip olan DBS Superleggera Volan-
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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

Tıklayın, Habersiz Kalmayın!
www.mallandmotto.com
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