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ÇAĞLAR GÖĞÜŞ
DOĞAN HOLDİNG CEO'SU
GLOBAL STANDARTLARDA YATIRIM
ŞİRKETİ OLMA YOLUNDAYIZ.

LEVENT ÇAKIROĞLU
KOÇ HOLDİNG CEO'SU
TOPLULUK OLARAK ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZ
İÇİN DAHA DİNAMİK, ESNEK VE ÇEVİK
İŞ ORTAMLARI YARATIYORUZ.

MICHAEL MOSER
ENERJİSA ENERJİ CFO'SU
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONUSUNU HİSSE
HİKAYEMİZİN ÖNEMLİ BİR UNSURU
OLARAK GÖRÜYORUZ.

ALP ÖĞÜCÜ
LİLA GROUP CEO'SU
BUGÜN AİLE ŞİRKETLERİNİN DÜNYA
EKONOMİSİNDE ÖNEMLİ BİR PAYA
SAHİP OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ.

METE YURDDAŞ
WATSONS TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ
WATSONS CARD İLE ÜYELERİMİZE
ÖZEL KAMPANYALAR VE 360 DERECE
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNE KURULU
BİR DÜNYA SUNUYORUZ.

AKADEMETRE -  AVM ENDEKSİ
AVM SOSYAL MEDYA LİGİ
AKADEMETRE -  AVM ENDEKSİ
AVM SOSYAL MEDYA LİGİ

“MEVCUT VE POTANSİYEL MÜŞTERİLERİNİ
DAHA İYİ TANIYAN PERAKENDECİLER VE

AVM'LER DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİNDE
KAZANÇLI ÇIKACAKLAR.”
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TAMAS TURİ
GLA GAYRİMENKUL YÖNETİM KİRALAMA VE ECE Türkiye Kiralama Direktörü

Saygı ve minnetle anıyoruz...Saygı ve minnetle anıyoruz...
1881-193 81881-193 8
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2020 ‘ye adım adım yaklaşırken yılbaşı öncesi tekrar bir hareketlilik başladı.
Yeni yıl konserleri, astroloji ve yeni yıl pazarları, aslında her sene birbirini 
tekrar eden pazarlama faaliyetleri. En ilginci farklı bir şey var mı diye başlayıp 
yeni yıl pazarına bağlanması, işin creative pazarlama gurularının performansı. 
Aslında !!!

Denizli’de de Forum Çamlık,  eski kot pantalonları toplayarak onları çantaya 
dönüştürüyor ve çöpe giden bir metayı tekrar kullanıma kazandırıyor. Çok 
basit anlattım merak edin sayfalarına bakın diye çünkü altı kuvvetli, içi dolu 
bir proje .Buradan basitçe geçilecek bir konu değil. Haluk Levent’inde omuz 
verdiği proje bakalım bu sene kaç ödül alacak .Eğer hakkaniyet varsa objektif 
bir ayıraç varsa ödülleri toplaması lazım emeği geçen herkese teşekkürler 
diliyorum. (Başta Didem Hanım ve ekibine) 

İyi Okumalar.

MErhABA

Genel Direktör
C.Serhat TÜRKKANGenel Yayın Yönetmeni

Yazı İşleri Müdürü
Yasemin Şefik

Genel Direktör
C.Serhat Türkkan

Genel Koordinatör
Emine Türkkan

Görsel Yönetmen
Şule Tepeyurt
Zülal Begsoy

Baskı
Maviay Ofset

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

Beşiktaş / İSTANBUL

Yayın Türü
Yaygın Süreli Yayın

Aylık Yayınlanır

Web
www.mallandmotto.com

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

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

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

Facebook / Twitter
/mallandmotto

Tüm yayın hakları “FS Reklam Tanıtım Organizasyon ve Hizmetleri 
Limited Şirketi’ne ait olup iktisap edilemez.

Reklamların sorumluluğu, reklam verene yazıların sorumluluğu da 
yazıyı yazana aittir.  

FS Reklam Ltd. Şti.’nin Ücretsiz Yayınıdır.
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Global standartlarda yatırım şirketi olma 
yolundayız.

Sürdürülebilirlik konusunu hisse hikayemizin önemli 
bir unsuru olarak görüyoruz.

Topluluk olarak çalışma arkadaşlarımız için daha 
dinamik, esnek ve çevik iş ortamları yaratıyoruz.

Bugün aile şirketlerinin dünya ekonomisinde 
önemli bir paya sahip olduğunu görüyoruz.

Watsons Card ile üyelerimize özel 
kampanyalar ve 360 derece müşteri 
memnuniyeti üzerine kurulu bir dünya 
sunuyoruz.

Türkiye’de 100 yılı devirebilmiş şirketlerimiz 
parmakla gösterilecek kadar az. 

Mevcut ve potansilyel müşterilerini daha iyi 
tanıyan perakendeciler ve AVM’ler değişen 
dünya düzeninde kazançlı çıkacaklar.

Tepe Aura projemiz butik ve 50. Yıla özel bir 
proje.

İçİndekİlerİçİndekİler
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Tepe İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı 
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Doğan Holding, Dünya Yatırımcı 
Haftası’nda düzenlediği buluş-
mada 45 kurumsal yatırımcı ve 
analisti ağırladı. Doğan Holding 

şirketlerinin CEO ve CFO’ları şirketlerinin 
potansiyelini ve yatırım değerini anlattı, ya-
tırımcılardan gelen soruları yanıtladı. Doğan 
Holding CEO’su Çağlar Göğüş, “Bir yatırım 
holdingi olmanın hakkını veriyor, katma de-
ğerli işlere yatırım yapmaya devam ediyo-
ruz” dedi.

Bu yıl 60. yılını kutlayan Doğan Holding, 
Dünya Yatırımcı Haftası’nda grup şirket-
lerinin üst düzey yöneticileri ile finans pi-
yasalarının önde gelen yatırım şirketinin 
yönetici ve analistlerini buluşturdu. Doğan 
Holding’de gerçekleştirilen buluşmada, 
Holding’in CEO’su Çağlar Göğüş ve gruba 
bağlı şirketlerin yöneticileri yatırımcılara yö-
nelik sunumlar gerçekleştirdi.

“Portföyümüzdeki varlıkları en doğru şekil-
de yönetiyor, hissedarlarımıza değer veriyo-
ruz”

Toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye’ye 
yatırım yaparak değer katmaya devam 
edeceklerinin altını çizen Doğan Holding 
CEO’su Çağlar Göğüş şunları söyledi:
 
“Ekonomide zorlu süreçlerin yaşandığı bir 
dönemde, işlerimizin bütçelere paralel gi-
diyor olması bizler için mutluluk verici. Bir 
yatırım holdingi olmanın hakkını veriyor, 
grup şirketlerimize destek oluyoruz. Kısa-
cası, global standartlarda bir yatırım şirketi 
olma yönünde emin adımlarla ilerliyoruz. 
Hissedarlarımıza değer yaratmak en büyük 
önceliğimiz.”

Doğan Holding’in 2019 yılı ilk yarı finansal 

performansıyla ilgili bilgi veren Göğüş, 2019 
yılının ilk 6 ayında 2018’in aynı dönemine 
göre konsolide satış gelirlerinde yüzde 20 
artış sağlayarak 6 milyar 229 milyon TL’lik 
gelir elde ettiklerini, konsolide esas faaliyet 
kârının ise geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 80 artarak 666 milyon TL olarak ger-
çekleştiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

“Elimizdeki varlıkları en iyi şekilde yönetme-
ye azami gayret gösteriyoruz. Belirlediğimiz 
yatırım stratejisi doğrultusunda yeni işlere 
bakıyoruz Rekabetçi bir yapımız var ve iyi 
bir yatırımcıyız.

Hisse geri alım programını rasyonel bir şe-
kilde yönetiyoruz. Bizim yabancı payımız 
bu yıl yüzde 29’dan yüzde 48’e çıktı. İşlem 
hacimlerimiz yükseldi, hissede derinlik arttı. 
Yabancı kurumsal yatırımcının ilgisini hisse-
diyoruz. Pozitif bir hareket var. Bu gelişim 
iyi ama biz daha yüksekleri hedefliyoruz. Bu 
yıl hem kar payı dağıttık, hem de yatırımcıya 
sermaye kazancı sağlıyoruz.”

Grup şirketlerinde tahvil ve bono ihracına 
sıcak baktıklarını belirten Doğan Holding 
CFO’su Bora Yalınay ise TL borçlanıp TL öde-
diklerini, dolayısıyla düşen kredi faizlerinin 
ve son bir yılda yaşanan kur dalgalanma-
larının Doğan Holding’i olumsuz etkileme-
diğini aktardı. Toplantıda konuşan Doğan 
Holding Başkan Yardımcısı Dr. Murat Doğu 
ise Doğan Holding’te uzun bir aradan sonra 
bu yıl yüzde 10 kar dağıtımı yapıldığı, hisse 
geri alım programı başlatıldığı ve finansal 
raporlama yapısında, finansal rapor okuyu-
cusunun Doğan Gurubu Şirketleri’ni daha 
iyi analiz etmesini sağlayacak düzenlemeler 
yapıldığı bilgisini paylaştı. Murat Doğu, Do-
ğan Holding’in bir yatırım bankası kuruluşu 
için BDDK’ya resmi başvuruda bulunduğu-

nu hatırlatarak, bu yatırımın gerçekleşmesi 
halinde grup olarak finans piyasalarındaki 
ağırlıklarının da artacağını kaydetti. 

Toplantıda enerji, akaryakıt perakendesi, 
finans, internet-eğlence, sanayi, otomotiv, 
turizm, ticaret ve gayrimenkul sektörlerin-
de faaliyet gösteren Doğan Holding’e bağlı 
tüm şirketlerin yöneticileri, şirketlerinin iş ve 
gelir modellerini, performanslarını ve başarı 
hikâyelerini paylaştı. 

A1 Capital, Ahlat Yatırım, Akyatırım, Alan 
Yatırım, Ata Yatırım, Azimut Portföy, BGC 
Partners, Citibank, Deniz Yatırım, Garanti 
Yatırım, Garanti Portföy, Gedik Yatırım, Glo-
bal Yatırım, ICBC, İntegral Yatırım, İş Port-
föy, İş Yatırım, Marmara Capital, Oyak Yatı-
rım, QNB Finans Portföy & Yatırım, Strateji 
Portföy, Taaleri, Tacirler Yatırım, TEB Portföy 
& Yatırım, ÜnlüCo, Yapı Kredi Yatırım şirket-
lerinin 50’ye yakın temsilcilerinin ağırlandığı 
toplantıda, Doğan Holding bünyesinde faa-
liyet gösteren Hürriyet Emlak, Kanal D Ro-
manya, DMC, NetD, Doruk Faktoring, Doruk 
Finansman, D Gayrimenkul, Aytemiz, Ditaş, 
Doğan Enerji, Suzuki ve Holding’in üst dü-
zey yöneticileri, sektör değerlendirmeleri, 
şirketlerinin faaliyetleri, mevcut finansal du-
rumları, gelecek dönem planları gibi detay-
ları paylaştı.

Doğan Holding, 60 yıllık deneyimi ve başa-
rılı birleşme ve satın alma işlemleri; planla-
nan yeni yatırımları ile güçlü gelir, nakit ve 
FAVÖK artışı; BIST-30 şirketi olarak net def-
ter değerine göre cazip hisse fiyatı; güçlü 
finansal yapısı ve kredibilitesi; sürdürülebilir 
büyümesi;  istikrarlı kâr dağıtım politikası ve 
hisse geri alım programı ile yatırımcılar açı-
sından dikkate değer şirketlerden biri olma-
ya devam ediyor. 

“GLOBAL STANDARTLARDA YATIRIM ŞIRKETI OLMA YOLUNDAYIZ”
Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş:
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Sabancı Vakfı, Hibe Programları kapsamın-
da destek verdiği sivil toplum kuruluşlarını 
“Ekim Zamanı” toplantısında bir araya ge-
tirdi. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Baş-
kanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde 16 
Ekim’de gerçekleşen toplantıda, 2018-2019 
yıllarında Sabancı Vakfı’ndan hibe desteği 
alan 10 sivil toplum kuruluşunun (STK) pro-
je hikayeleri katılımcılarla paylaşıldı. Türki-
ye’de hibe programlarını uygulayan ilk vakıf 
olan Sabancı Vakfı, 12 yılda, 159 projeye, 23 
milyon TL’nin üzerinde hibe desteği verdi. 
Vakıf, kadın, genç ve engelli bireylerin karşı 
karşıya kaldıkları toplumsal sorunların çö-
zümü için projeler hayata geçiren STK’lara 
hibe desteğinin yanı sıra bilgi ve tecrübe 
desteği de sağlıyor.

Her yıl fırsat eşitliği sunan bir toplum haya-
liyle çalışmalarını yürüttüklerini belirten Sa-
bancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler 
Sabancı, “Bu yıl eğitim projelerine odaklana-
rak; kaliteli, hak temelli eğitimi destekleyen 
ve eğitime erişim için çalışan sivil toplum 
örgütlerini seçtik. Sabancı Topluluğu’nun 

SABANCI VAKFI HİBE PROGRAMLARI 
KAPSAMINDA 12 YILDA 159 PROJEYE 23 
MİLYON TL’NİN ÜZERİNDE DESTEK VERDİ

kurucusu Hacı Ömer Sabancı’nın “Bu top-
raklardan kazandıklarımızı bu toprakların 
insanlarıyla paylaşmak” ilkesiyle tam 45 
yıldır hayırseverlik faaliyetlerimizi yürütüyo-
ruz. Bu toprakların insanlarını seviyor, güve-
niyor ve elimizden geldiğince destekliyoruz. 
Sorunları yerinde, yerelde tespit eden sivil 
toplum kuruluşlarına hibe desteği sunuyor, 
birlikte çalışarak çözümün bir parçası olma-

ya çalışıyoruz. Bugün toplumun sorunlarına 
duyarlı, yapıcı, cesur bireylerin, yarattıkları 
etkiyi kendilerinden dinlemek için yine bir 
aradayız. Nevşehir’de erken yaşta evlilik-
leri engelleme mücadelesi veren 20 cesur 
kadının hikayesi, kapsayıcı eğitim çalışma-
larının çocukların gözünde farklılıkları nasıl 
olağanlaştırdığı ve teknoloji eğitimi alarak 
hayalini tasarlayan gençler, hepsi bize ilham 
veriyor” dedi

Sabancı Vakfı Hibe Programları ile kalıcı etki-
ler yarattıklarını belirten Sabancı, “Türkiye’de 
Hibe Programlarını uygulayan ilk vakıf ola-
rak, tüm bireylerin haklardan eşit yararlandı-
ğı bir toplum için sivil toplumun büyük önem 
taşıdığını düşünüyoruz. Güçlü sivil toplum 
örgütleri, güçlü bireyi ve güçlü demokrasileri 
de beraberinde getiriyor. O nedenle, demok-
rasinin, bireyin ve toplumun teminatı konu-
munda olan sivil toplumun desteklenmesini 
çok önemsiyoruz” ifadelerinde bulundu. 

Ashoka Türkiye, Başka Bir Okul Mümkün 
Derneği, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu 
(UNFPA), Köy Okulları Değişim Ağı Derne-
ği, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Nirengi 
Derneği, Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı, 
Rengarenk Umutlar Derneği, Tohum Türkiye 
Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı ve Türkiye 
Teknoloji Geliştirme Vakfı proje temsilcileri, 
projelerinin sonuçlarını, projelerini hayata 
geçirirken yaşadıkları deneyimleri, gelecek 
dönem için planlarını ve projelerden yarar-
lanan insanların öykülerini Şirin Payzın’ın 
moderatörlüğünü yaptığı Deneyim Paylaşım 
Toplantısı’nda anlattı.

“Ekim Zamanı Buluşma Zamanı” başlığıyla 
düzenlenen toplantıyı eğitimde engelli hak-
ları, toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuğun iyi 
olma hali ve öğretmenlerin güçlenmesi ko-
nularında gerçekleştirilen atölye çalışmaları 
izledi.

Hibe Programı kapsamında desteklenen 
projelerin öykülerinin yer aldığı ‘Ekim Zama-
nı Hibe Programı Öyküleri’ kitabına www.sa-
bancivakfi.org adresinden ulaşılabiliyor.
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Dünyanın en etkili düşünce kuruluşları ara-
sında yer alan Chatham House’un Türki-
ye Projesi kapsamında her yıl düzenlenen 
“Chatham House -  Koç Holding Yuvarlak 
Masa Toplantısı”nın üçüncüsü Koç Holding 
ev sahipliğinde 25-26 Ekim tarihlerinde İn-
giltere’de gerçekleşti. “Avrupa, ABD ve Çin: 
Rekabet Eden Vizyonlar” başlığıyla düzen-
lenen toplantının ana gündem maddelerini 
“Avrupa Birliği, Çin, ABD ve Çok Taraflılık” 
oluşturdu. Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat 
Önal ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı 
Politika Direktörü Richard Moore’un onur 
konuğu olarak katıldığı toplantının açılış 
konuşmalarını Koç Holding CEO’su Levent 
Çakıroğlu ile Chatham House Direktörü Dr. 
Robin Niblett yaptı. Koç Holding CEO’su Le-
vent Çakıroğlu toplantı sonrasında yaptığı 
değerlendirmede, “Siyasi ve ekonomik be-
lirsizliklerin karar almayı güçleştirdiği, yeni 
teknolojilerin ekonomileri ve hayat tarzları-
nı hızla değiştirdiği günümüzde, aksamaya 
başlayan küresel ticaret ve iş birliğinin ge-
lecekte nasıl şekillenebileceğini farklı bakış 
açılarıyla tartışmak gerekiyor. Önde gelen 
düşünce liderlerine bu istişare için tarafsız 
bir platform sunan Chatham House gibi 
etkili düşünce kuruluşlarının varlığı her za-
mankinden daha kıymetli” dedi.

Dünyanın en etkili düşünce kuruluşları 
arasında yer alan Chatham House ile Koç 
Holding’in Şubat 2017 tarihinde başlayan 
kurumsal ortaklığı kapsamında “Chatham 
House - Koç Holding Yuvarlak Masa Top-
lantısı”nın üçüncüsü düzenlendi. Uluslara-
rası ilişkiler alanındaki en prestijli  kuruluş-
lardan olan Ditchley Foundation’da 25-26 
Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıda 
“Avrupa, ABD ve Çin: Rekabet Eden Viz-
yonlar” teması ele alındı. Dışişleri Bakanı 
Yardımcısı Sedat Önal ve Birleşik Krallık Dı-
şişleri Bakanlığı Politika Direktörü Richard 
Moore’un onur konuğu olarak katıldığı top-
lantının açılış konuşmalarını Koç Holding 
CEO’su Levent Çakıroğlu ve Chatham Hou-
se Direktörü Dr. Robin Niblett yaptı. Dün-
yanın dört bir yanından siyaset ve iş dün-
yasının önde gelen isimlerinin, sivil toplum 
temsilcilerinin, akademisyenlerin ve medya 
mensuplarının katıldığı toplantıda, Avrupa 
Birliği, Çin ve ABD’nin değişen perspektifle-
riyle küresel ekonomik ve politik gelişmeler 
değerlendirildi. Ditchley Park’ta düzenlenen 
yuvarlak masa toplantısının onur konuğu 
olan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal 
Türkiye'nin Orta Doğu ve Suriye politikası 
ile Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgilen-

CHATHAM HOUSE - KOÇ HOLDİNG 
YUVARLAK MASA TOPLANTISI ÜÇÜNCÜ KEZ GERÇEKLEŞTİ

dirmede bulunurken, dinleyicilerin soruları-
nı yanıtladı.

Levent Çakıroğlu: “Farklı bakış açılarını 
tarafsız şekilde tartışma imkânı bulduk.”

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, kü-
resel ekonomik ve politik gündemin ağırlı-
ğını ve etkilerini her geçen gün daha fazla 
hissettiğimiz bu dönemde Chatham House 
gibi etkili düşünce kuruluşlarının taşıdığı 
öneminin de giderek arttığını belirtirken, 
“Chatham House - Koç Holding Yuvarlak 
Masa Toplantısı”nın üçüncüsüne ev sahip-
liği yapmaktan büyük mutluluk duydukla-
rını dile getirdi. Çakıroğlu sözlerine şöyle 
devam etti: “Küresel ölçekte yaşanan eko-
nomik ve politik gelişmelerin ışığında çok 
kritik bir dönemden geçiyoruz. Dünyanın 
en etkili düşünce kuruluşları arasında yer 
alan Chatham House’un Türkiye masasına 
böyle bir dönemde ev sahipliği yapmanın 
da ayrıca önemli olduğuna inanıyorum. Bir 
yandan Brexit sürecindeki belirsizlik, diğer 
yandan ABD - Çin Ticaret Savaşları ve kü-
resel ekonomideki yavaşlama emareler, kü-
resel rekabetin hızla yükseldiği günümüzde 
iş dünyasında karar verici konumunda olan 
tüm liderleri yakından ilgilendiriyor. Yeni 
teknolojilerin gelişmesi ile birlikte Dördün-
cü Sanayi Devrimi’nin beraberinde getirdiği 
fırsatlar ve zorluklar da tüm sektörlerde iş 

yapış şekillerini dönüştürmeye devam edi-
yor. Tüm bu gelişmeler ışığında, ‘Chatham 
House -  Koç Holding Yuvarlak Masa Top-
lantısı’, küresel politikaların jeopolitik reka-
betle birlikte şekillenen geleceği hakkında 
fikir alışverişinde bulunmak için değerli bir 
ortam sağlıyor. Tüm dünyada belirsizliğin 
hakim olduğu böyle bir süreçte, iş dünyası 
olarak küresel ticaret ve ekonomik iş birli-
ği anlamında 21. yüzyıl gerçeklerine nasıl 
uyum sağlayacağımıza dair farklı bakış açı-
larını tarafsız bir şekilde dinlememiz büyük 
önem taşıyor.”

Dr. Robin Niblett: “Chatham House 
100’üncü kuruluş yıl dönümüne yaklaşır-
ken Koç Holding’le olan ortaklığımız her 
geçen gün güçleniyor.”
 
Chatham House Direktörü Dr. Robin Niblett 
değerlendirmesinde, “Chatham House - Koç 
Holding Yuvarlak Masa Toplantısı”na üçün-
cü kez ev sahipliği yapmaktan büyük mutlu-
luk duyduklarını belirtirken şöyle devam etti: 
“Bu toplantı Türkiye, İngiltere ve Avrupa’yı 
ilgilendiren ve karşılıklı diyaloğun önemli ol-
duğu uluslararası konuları değerlendirmek 
için eşsiz bir ortam sunuyor. Koç Holding’e 
her zamanki destekleri için minnettarım. 
Chatham House 100’üncü kuruluş yıl dönü-
müne yaklaşırken Koç Holding’le olan ortak-
lığımız da her geçen gün güçleniyor.”
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Türkiye’nin en fazla istihdam sağlayan 
Topluluğu olan Koç Holding, dünyanın 
önde gelen dergilerinden Forbes’un 

yayınladığı “Dünyanın En İyi İşverenleri” lis-
tesinde büyük bir sıçrama yaptı. Bu yıl 50 
ülkeden 1,4 milyon yanıtın değerlendirildiği 
araştırmada Koç Holding 59 basamak yukarı 
tırmanarak 35’inci sırada yer aldı. Böylece bu 
sene de “Dünyanın En İyi İşverenleri” liste-
sinde Türkiye’den ilk 100’e giren tek şirket 
Koç Holding oldu. 

90 bini aşkın çalışanıyla Türkiye’nin en bü-
yük şirketler topluluğu olan Koç Holding, 
Forbes’un yayınladığı “Dünyanın En İyi İş-
verenleri” listesinde 35’inci sırada yer aldı. 
Liste, Dünyanın en çok çalışılmak istenen 
şirketlerini iki aşamalı bir değerlendirme sü-
recinin sonunda belirledi. Öncelikle çalışan-
ların kendi işverenlerini bir yakınlarına ya da 
aile üyelerine tavsiye edip etmeyecekleri bo-
yutuyla değerlendirdiği araştırmanın ikinci 
bölümü sektörlerindeki diğer şirketlere yö-
nelik algıyı ölçtü. Araştırmaya katılanlardan 
“Kendi sektöründe çekici bir işverendir” ve 
“Etkili – iyi yönetilen bir şirkettir” sorusunu 
değerlendirmeleri istendi. Son aşamada ise 
tüm şirketlerin skorları Forbes Global 2000 
listesindeki en yüksek skora sahip ilk 500 
işvereni belirledi. Bu yıl 1,4 milyon yanıtın 
değerlendirildiği araştırmanın sonucunda 
Koç Holding sıralamada 59 basamak birden 
yükseldi. 

KOÇ HOLDİNG DÜNYANIN
EN İYİ İŞVERENLERİ 

LİSTESİNDE 35’İNCİ SIRADA!
Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, de-
ğer, itibar ve topluma hizmet odaklı bir 
Topluluk olmanın getirdiği sorumlulukla 
yürüttükleri tüm çalışmaların küresel ölçek-
te karşılık bulmasından ötürü memnuniyet 
duyduklarını vurguladı.  Levent Çakıroğlu 
şöyle devam etti: “Bu kapsamda Dünyanın 
En İyi İşverenleri listesinde 35’inci sırada yer 
alarak Ülkemizi ilk 100’de temsil etmenin 
de bizim için önemli bir gurur vesilesi oldu-
ğuna inanıyorum. Her zaman ifade ettiğim 
gibi, öncelikli sorumluluğumuzun çalışma 
arkadaşlarımızla, onların ailelerinin hayatla-
rını ve deneyimlerini iyileştirmek olduğuna 
inanıyorum. Ayrıca mutlu bir çalışma ortamı 
yaratmayı ve yeni liderler yetiştirmeyi de en 
az finansal başarılar kadar önemli buluyo-
rum. Yaşadığımız dünyada çevik ve girişimci 
bir kültürü sağlamak büyük önem taşıyor.

 Dijital teknolojiler gibi, nesnelerin interneti, 
öğrenen algoritmalar ve biyoteknoloji gibi 
birçok gelişmenin olduğu bir dünyada yeni 
fırsatlar yaratmaya odaklanmak gerekiyor. 
Fırsatlar yaratmak için doğru çevresel ko-
şullara da ihtiyaç olduğu bilinen bir gerçek. 
Bu doğrultuda biz de Topluluk olarak çalış-
ma arkadaşlarımız için daha dinamik, esnek 
ve çevik iş ortamları yaratıyoruz. Toplulu-
ğumuzdaki çalışma arkadaşlarımızın yüz-
de 70’inden fazlasının Y ve Z kuşağından 
olduklarını da düşündüğümüzde, onların 
da beklentileriyle örtüşen bir yönetim şekli 
olduğunu görüyoruz” dedi. 

Koç Holding olarak insan kaynakları alanın-
da deneyim odaklı bir yaklaşımla çalışma-
larını şekillendirdiklerine dikkat çeken Koç 
Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür 
Burak Akkol, bu alanda yaşanan dönüşüm 
ile ulusal ve uluslararası pek çok ödüle layık 
görüldüklerini belirtti. Özgür Burak Akkol 
Forbes’un Dünyanın En İyi İşverenleri Lis-
tesi’ne ilişkin yaptığı değerlendirmede şu 
ifadelere yer verdi: “Koç Topluluğu olarak 
çok farklı sektörlerde, dünyanın neredeyse 
tüm kıtalarında ve onlarca farklı iş kolunda 
operasyonlarımız var. Ne mutlu ki, Toplulu-
ğumuzun uzun vadeli planlarının kalbinde 
de çalışma arkadaşlarımız yer alıyor. Biz de 
bu bakış açısıyla yoğun rekabette fark ya-
ratacak insan kaynağı stratejileri uyguluyor, 
küresel liderler yetiştirme hedefiyle çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. Eşitlikçi uygulamaları 

merkeze alıyor, çalışma arkadaşlarımızın 
deneyimini uçtan uca iyileştirecek yenilik-
çi uygulamaları hayata geçiriyoruz. Her yıl 
2,5 milyonun üzerinde iş başvurusu alan 
bir Topluluk olarak işe alım süreçlerimizi 
de aday deneyimini iyileştirme bakış açısıy-
la gözden geçirdik. Diğer yandan, çalışma 
arkadaşlarımızın Topluluk içindeki gelişim 
fırsatlarına erişimi konusunda ‘Rotasyon’ 
projesini devreye aldık. Rotasyona ek olarak 
çalışma arkadaşlarımızın gelişimi için kritik 
olan Koç Akademi, LiderSensin gibi eği-
tim-gelişim programlarımızın içeriğini kü-
resel en iyi uygulamalar doğrultusunda sü-
rekli gözden geçiriyoruz. Harvard Business 
School, Udacity, Columbia Business School 
ve Koç Üniversitesi gibi dünyanın en iyileriy-
le birlikte gelişim programları yürütüyoruz. 
Yenilediğimiz KoçAilem platformu ve her 
yıl gerçekleştirdiğimiz Koç Topluluğu Spor 
Şenliği ile sadece çalışma arkadaşlarımızın 
değil ailelerinin de sosyal yaşamlarına do-
kunuyoruz. Ayrıca yılda 4 bine yakın stajye-
rimizin iş hayatına ilk adımını, unutulmaz bir 
deneyim olarak konumlamak için staj süreç-
lerimizi yeniledik. Tüm bu çabalarımızın ve 
çalışmalarımızın Koç Holding’i Dünyanın En 
İyi İşverenleri Listesinde zirveye taşımasının 
gururunu yaşıyoruz.”
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Sürdürülebilirlik konseptini bütünsel bir ba-
kış açısıyla ele alan Enerjisa Enerji, Birleşmiş 
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Glo-
bal Compact) ve Borsa İstanbul Sürdürülebi-
lirlik Endeksi’nde yerini aldı.

Elektrik dağıtım ve perakende satışta Türki-
ye'nin lider şirketi Enerjisa Enerji, dünyanın 
en büyük gönüllü kurumsal sürdürülebilirlik 
inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İl-
keler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) 
imzacısı oldu. 

Dünya genelinde 160’ın üzerinde ülkede 
yaklaşık 10 bin şirket, STK ve eğitim kuru-
munun üyesi olduğu UN Global Compact, 
şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını 
insan hakları, çalışma standartları ve çevre 
gibi alanlardaki 10 ilkeye uyumlu hale ge-
tirmek için destek olurken, Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçlarına ulaşılabilmesi için de 
liderlik yapmaktadır.

Enerji tedarikinde arz güvenliği ve kesintisiz 
enerji konularını sürdürülebilirlik ajandasın-
da önceliklendiren Enerjisa Enerji, enerji ar-
zında sürekliliğin sağlanmasına yönelik ya-
tırımlarına devam ederken, enerji verimliliği 
ve e-mobilite alanlarında çalışmaları ile de 
sektöre liderlik etmektedir. 

Enerjisa Enerji, enerji sektöründe sürdürü-
lebilirlik bakış açısı ile faaliyetlerine devam 
ederken, tüm iş süreçlerinde çevresel ve 
sosyal konularda küresel ilkelere uymaya ve 
toplumsal farkındalığa yatırım yapmaya de-
vam edecektir. 

Enerjisa Enerji İstanbul Sürdürülebilirlik En-
deksi'nde Enerjisa Enerji, Borsa İstanbul'da 
işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik 
alanında en iyi performans gösteren şirket-

ENERJİSA ENERJİ BM KÜRESEL İLKELER 
SÖZLEŞMESİ VE BORSA İSTANBUL 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ'NDE YERİNİ ALDI

lerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endek-
si'ne dahil oldu. 

Enerjisa Enerji 2018’deki başarılı halka arzı 
takiben, Kurumsal Sürdürülebilirlik konu-
suna odaklanarak, uzun vadeli değer yarat-
mak amacı ile ekonomik, çevresel ve sosyal 
faktörler ile ilgili stratejik ve bütünsel bir 
yaklaşım geliştirmeyi hedeflemiştir. Bu çer-
çevede, ilk Sürdürülebilirlik raporunu 2019 
yılında yayınlamıştır. 

Borsa İstanbul şirketleri arasında sürdürüle-
bilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve uygu-
lamaların artırılması amacıyla oluşturulan 
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde şirketler, 
çevre, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, insan 
hakları, yönetim kurulu yapısı, iş sağlığı ve 
güvenliği gibi kriterlere göre değerlemeye 
tabi tutuluyor.

Bağımsız bir araştırma şirketi olan Londra 
Merkezli EIRIS ile iş birliği içinde yapılan 
değerlendirme sonucunda BIST Sürdürüle-
bilirlik Endeksi'ne 2019 yılında 56 şirket gir-
meyi başardı. 

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan 
Enerjisa Enerji CFO’su Michael Moser, “Sür-
dürülebilirlik konusunu hisse hikayemizin 
önemli bir unsuru olarak  görüyoruz. Bu açı-
dan BIST sürdürülebilirlik endeksine ilk kez 
dahil olmaktan büyük bir mutluluk duyu-
yoruz ve bu gelişimin marka değerimize de 
büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. 
Bundan sonra da, Enerjisa Enerji’nin çev-
resel, sosyal ve yönetişim konularında olan 
gelişimine devam etmesi ve Türkiye ener-
ji sektöründe sürdürülebilirlik konusunda 
öncü konumunu koruması için çalışmaya 
devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
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Türkiye genelinde Eylül ayında 146 bin 903 
adet konut satılarak tüm zamanların aylık 
satış rekoru kırıldı. Bir önceki Ağustos ayı-
na göre konut satışlarında % 33, geçen yı-
lın Eylül ayına göre ise % 15 oranında artış 
yaşandı. 1 Ağustos itibariyle kamu bankala-
rının konut kredisi faiz oranlarını 15 yıl va-
deye kadar % 0.99’a indirmesinin getirdiği 
ivmeyle satışlar hız kesmeden artmaya de-
vam ediyor. Bir süredir ertelenen konut tale-
bi konut kredisi faiz indirimi sonrası canlandı 
ve vatandaşlarımız yeniden konuta alımına 
yöneldi. Hem ülke ekonomisi hem de gayri-
menkul sektörü için moral verici bu gelişme 
neticesinde, yılın ilk yarısında yaşadığımız 
düşüşü ikinci yarıda telafi edeceğimizi umut 
ediyoruz.

“Birinci el konut alımı teşvik edilmeli.”

Türkiye genelinde birinci el konut satışları 
bir önceki Ağustos ayına göre % 26 artarak 
40.634 adet olarak gerçekleşti. 2019 yılında 
yeni ruhsat alımlarında çok ciddi bir düşüş 
gözlemledik, ilk altı ayda yaklaşık olarak 120 
bin ruhsat başvurusu yapıldı. Bu düşüşü de 
göz önünde bulundurursak mevcut konut-
ların değeri artıyor. Maliyet artışlarının ev 
fiyatlarına yansıtılmadığı bu süreçte ev sa-
hibi olmak isteyen vatandaşlarımız bu fiyat 
ve oranlardan yararlanarak ciddi bir kazanç 
elde edeceklerdir.

Yükselen konut talebinde konut alıcılarını 
1. el konut alımına yönlendirecek teşvik 
mekanizmalarının hızla devreye alınması 
gerekmektedir. Toplam satış içinde 1. el 
konut satışının artması inşaat sektörü-
müzü, sanayimizi, hizmet sektörümüzü 
ve dolayısıyla ülke ekonomimizi hızlan-
dıracak ve hem büyümeye hem de istih-
dama katkı verecektir. İnsanlarımız 1. el 
konutlarda yaşamaya başladıkça enerji 
verimliliği ve deprem tehdidine yönelik 
de çok ciddi bir fayda temin edilmiş ola-
caktır.
İstanbul’da 250 bin taşınmaya hazır ko-
nut stoku, insanlarımızın sağlam konut-
lara taşınması için önemli bir imkândır. 
Bu imkânı hızlıca değerlendirmeliyiz. Bu 
konutların yenisi %40 daha maliyetli inşa 
edilebilecektir.

“Özel bankalar da konut kredisi faiz 
oranlarını kamu bankaları seviyesine 
çekmeli.”

Türkiye genelinde ipotekli satışlar bir ön-
ceki Ağustos ayına göre % 69, geçen yılın 
Eylül ayına göre ise % 400’ün üzerinde ar-
tarak 57.811 adet olarak gerçekleşirken, 
İstanbul’da da bir önceki Ağustos ayına 
göre % 99, geçen yılın Eylül ayına göre 
ise % 368 civarında artış göstererek 8.719 
adete ulaştı. Merkez Bankası’nın önce 25 

Temmuz 2019 tarihinde, sonra da 12 Ey-
lül 2019 tarihinde faizleri indirmesiyle 
konut kredisi oranlarında düşüşler başla-
mıştı, bu indirimler de konut satışlarına 
olumlu yansıdı. Özel bankaların da konut 
kredisi faiz oranlarını kamu bankalarının 
sunduğu seviyeye getirmesi durumunda, 
piyasa daha da canlanacak ve lokomotif 
sektör olan konut sektöründeki hareket-
lilik birçok sektörü olumlu etkileyecektir.

“Yabancıya konut satışını daha da ar-
tırmalıyız.”

2019 yılı Eylül ayında yabancıya konut 
satışı 4 bin 177 adet olarak gerçekleşti. 
Türkiye genelinde ilk 9 ay toplamlarına 
bakıldığında, geçen yıla göre % 30’un 
üzerinde artış gözlemliyoruz. 19 Eylül 
2018 tarihinde yabancıya konut satışın-
da vatandaşlık imkânının 250 bin dolara 
çekilmesiyle 2018 yılında yabancıya yak-
laşık 40 bin konut satılmıştı. Yılsonuna 
kadar yabancıya konut satışında 2018 
rakamını rahatlıkla geçeceğimizi düşü-
nüyoruz. 2018 yılında Türkiye genelinde 
yabancıya konut satışının toplam konut 
satışı içindeki payı yaklaşık % 3 iken bu 
oran 2019’un ilk 9 ayında % 3,8’e yüksel-
di. Bu oranı arttırmak ve ülke ekonomisi-
ne döviz kazandırmak için sektör olarak 
canla başla mücadele ediyoruz.

“KONUT 
SATIŞINDA 
AYLIK BAZDA 
TARIHI REKOR 
KIRILDI.”
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Türkiye’nin önde gelen hijyenik temizlik 
kağıdı üreticilerinden Lila Group, en büyük 
paydaşlarından biri olan yerel market zin-
cirleri için ‘Gün Gelecek Platformu’nu haya-
ta geçiriyor.

Türkiye Aile İşletmeleri Derneği’nin (TAİ-
DER) katkıları ve Pin Grup’un destekleriyle 
hazırlanan Gün Gelecek Platformu ile ülke 
ekonomisinde önemli paya sahip, peraken-
de sektöründe faaliyet gösteren yerel mar-
ket zincirlerinin sürdürülebilirliği ve gelecek 
kuşaklara sağlıklı olarak devrolabilmesi için 
ihtiyaç duyulan deneyim, eğitim ve bilgi 
paylaşım platformunu oluşturmak hedefle-
niyor. 

Lila Group genel merkezinde düzenlenen 
Gün Gelecek Platformu’nun tanıtım top-
lantısı 15 Ekim Salı günü Lila Group CEO’su 
Alp Öğücü, TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Candan Çilingiroğlu, İstanbul Perakendeci-
ler Derneği (PERDER) Başkanı Faruk Güzel-
dere, Pin Grup Kurucusu Ergün Güler ve çok 
sayıda yerel market temsilcisinin katılımı ile 
gerçekleşti. 

Gün Gelecek Platformu ile şirketler arasında, 
deneyim paylaşımına ve şirketlerin birbirle-
rinden öğrenmelerine olanak tanınması ile 
birlikte aile, ortaklık ve iş arasındaki dinamik 
ilişkiyi doğru bir şekilde anlamak ve yönet-
mek için tüm dünyadaki aile şirketlerinin 
geçmiş deneyimlerinden yararlanılması ve 
Türkiye’nin bu alanda doğru temsiline fırsat 
tanınması amaçlanıyor. 

Öte yandan aile şirketlerinin özgün gereksi-
nimleri ve çıkarlarına uygun olarak yönetim 
ilkeleri hakkında bilgi üretmek, şirketlerin 
kurumsallaşmasını ve kârlı sürdürülebilir 
büyümesini destekleyerek, ülkemizin eko-
nomik kalkınmasına katkıda bulunmak, aile 

şirketlerinin sorun ve ihtiyaçlarını anlamak, 
çözüm için önerilerde bulunmak veya kay-
nak sunmak, şirketlerin kamuoyunda itibarı-
nın yükseltilmesi de platform ile amaçlanan 
konular arasında yer alıyor. 

Toplantının açılış konuşmasında söz alan 
Lila Group CEO’su Alp Öğücü dünyada ve 
Türkiye’de aile şirketlerinin ekonomi için-
deki yerine dikkat çekerek şunları söyledi: 
“Bugün aile şirketlerinin dünya ekono-
misinde önemli bir paya sahip olduğunu 
görüyoruz.  İtalya’da %99, ABD ve İsveç’te 
%90, İsviçre’de %85, İspanya’da %80, İngil-
tere’de %75, Portekiz’de %70, Almanya’da 
%60 ve Fransa’da %26 oranında aile şir-
keti mevcut. Ülkemizde ise tüm şirketlerin 
%95’i, halka açık şirketlerin %75’i aile şirketi 
ve GSMH’nin %75’ni aile şirketleri oluştu-
ruyor. Öte yandan Forbes’un en zengin ilk 
500 şirketlerinin %42’si yine aile şirketinden 
oluşuyor. Türkiye’deki şirketlerin %40’ı 1950 
– 1980 arası, %46’sı 1980 – 2000 yıllarında 
kurulmuş ve kuruluş tarihlerine göre şirket-
lerin 1. kuşaktan 2.’ye veya 2. kuşaktan 3.’ye 
geçiş dönemindeyiz. Fakat ne yazık ki Tür-
kiye’de aile şirketlerinin ortalama ömrü 25 
yıl. Bu aile şirketlerinin sadece %30'u ikinci 
nesle, %12'si üçüncü nesle geçebiliyor. Dör-
düncü nesle geçebilenlerin oranı ise %3'te 
kalıyor.”

Öğücü, aile şirketlerinde devamlılığı etkile-
yen önemli etkenlerin arasında aile içindeki 
uyumun tesisi yer aldığını belirterek sözleri-
ne şöyle devam etti: “Küçük ya da büyük her 
aile şirketi bu uyumu yakalayabilmek için 
uğraşmalı. Ortak değerlerin oluşturulması, 
aile bireylerini birbirine bağlayan gelenek-
lerin yaşatılması ve geliştirilmesi gerekiyor. 
Her bir aile bireyine birlikte büyüme ve ge-
lişme arzusu aşılanmalı. Buna ek olarak aile 
içindeki bireysel beceri ve kabiliyetlere de 

saygı duyulması gerekiyor. Her aile bireyi-
nin aile şirketi içinde çalışması gerekmiyor. 
Ancak çalışmak isteyen aile fertlerinin de 
eğitim, iş ve yönetim tecrübesi edinerek li-
derliğe hazırlanması gerekiyor.”

Başkanı Candan Çilingiroğlu toplantıda 
yapmış olduğu konuşmasında” Türkiye’deki 
aile işletmelerinin nesiller boyu gelişmesi, 
ekonomimizin daha sağlıklı ve kalıcı büyü-
mesine destek olmak amacıyla 2012 yılın-
da aile şirketi sahibi 40 üyemiz tarafında 
kurulan TAİDER Aile İşletmeleri Derneği, 
bugün 193 aile şirketi ve toplamda 641 aile 
üyesiyle çalışmalarına devam ediyor. Kurul-
duğumuz günden bu yana pek çok değerli 
projeyi hayata geçirdik. Hepsi birbirinden 
değerli bu projelerden bir tanesi TAİDER 
Akademi çatısı altında düzenlediğimiz eği-
tim programlarımız. Bu programlar farklı 
uzmanlık alanlarına yayılan eğitim modülle-
riyle devam ediyor. Perakende sektöründe 
faaliyet gösteren Lila Kağıt’tan sektördeki 
aile şirketlerine yönelik bir platform oluş-
turarak Derneğimizi bu platforma destek 
vermek üzere davet etmesinden memnu-
niyet duyduk. Yine bizim için çok önemli 
bir diğer projemiz gelenekselleşen Ulusal 
Aile İşletmeleri Zirvelerimiz. 1-2 Kasım ta-
rihlerinde “DEĞİŞİM Rüzgarını Yönetmek” 
temasıyla İstanbul’da gerçekleşecek TAİDER 
7. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’ne oldukça 
az bir süre kaldı. Aile şirketi sahiplerini, ge-
lecek nesillerini, profesyonel yöneticilerini, 
sivil toplum örgütlerini ve alanında uzman 
akademisyenler ile danışmanları zirvemize 
bekliyoruz. “dedi. 

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) 
Başkanı Faruk Güzeldere toplantıda yap-
mış olduğu konuşmasında şöyle konuştu: 
“İstanbul PERDER olarak yapılacak çalışma-
larda Gün Gelecek Platformu’nu destekle-
mekten mutluluk duyduğumuzu belirtmek 
isterim. Kuşakların birlikte uyum içinde ça-
lışması, ilk neslin yaşadığı sıkıntılarla elde 
ettiği altın değerindeki tecrübelerini yeni 
gelen nesle aktarması ve en önemlisi yeni 
nesle güvenmesi, sorumluluk vermesi ha-
yati önem taşımaktadır. Aile anayasası ve 
sürdürülebilirlik andı olması gerekenin 
özetlenmiş metinleridir. Bu metinlere bağlı 
kalan şirketler bayraklarını yeni nesillere gu-
rurla taşıyacaklardır.”

Projenin destekçilerinden Pin Grup Kurucu-
su Ergün Güler ise projenin aile şirketleri ve 
yerel market zincirleri için oldukça fayda-
lı olacağına inancını belirterek 2020 Nisan 
ayına kadar bu faydaların ölçümleneceğini 
ve sonuçların tespit edileceğini söyledi. Elde 
edilen sonuçlara göre projeye yeni bir rota 
çizileceğini sözlerine ekleyen Güler, proje-
nin tüm destekçi ve katılımcılarına teşekkür-
lerini sunarak konuşmasını sonlandırdı. 

LİLA GROUP YEREL MARKET ZİNCİRLERİNİ 
‘GÜN GELECEK PLATFORMU’NDA BULUŞTURUYOR
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Dünyanın en büyük yapay zeka konferansı 
olarak kabul edilen ‘AIWorld Conference’ 
Boston’da düzenlendi. Konferansın ilk ve 
tek Türk konuşmacısı olan BAU Global Baş-
kanı Enver Yücel, “2 yılda yapay zeka temelli 
öğretime geçtik. Sadece Türkiye’de uygu-
lanan sistemi, 6 ay zarfında bütün dünyaya 
açacağız” dedi.

Cambridge İnovasyon Enstitüsü tarafından 
bu yıl 4. kez düzenlenen ‘AI World Confe-
rence’; Harvard, IBM, Microsoft, Amazon, 
Google, Facebook gibi dünya devlerini 
bir araya getirdi. Programa, dünyanın ve 
Amerika’nın çeşitli bölgelerinden 3 bin 
kişi katıldı. Yapay zekanın uygulamadaki 
durumlarına odaklanıldığı, yapay zeka çö-
zümlemeleri ve ağ iletişim ve iş geliştirme 
fırsatlarının sunulduğu konferansa, dünya 
yapay zeka piyasasını elinde tutan firmala-
rın temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 
250 konuşmacı katıldı. Amazon’un yöneti-
cilerinden Wilfred Justin, IBM’den Pin-Yu 
Chen ile MIT’den ‘Yüzyılı şekillendiren 100 
Amerikalıdan biri’ ve dünyanın en etkili 7 
veri bilimcisinden biri olan Dr. Alex Sandy 
Pentland konuşmacı olarak yer aldı. “Eko-
nomiyi destekle ve insanların hayatını de-
ğiştir” sloganıyla hareket eden konferansın, 
Türkiye’den tek konuşmacı ise BAU Global 
Başkanı Enver Yücel oldu. Yücel, şuan sade-
ce Türkiye’de kullanılan yapay zeka altyapı-
sıyla kişiselleştirilmiş sistemi, yakında dünya 
pazarına açacaklarını söyledi.

“Sistem 6 ay içinde dünyaya açılacak”

Eğitim sektörününün geleneksel bir yapıda 
olduğunu ifade eden Enver Yücel, kürsü ko-

nuşmasında şunları söyledi; “Öğretmene ve 
eğitimciye her zaman ihtiyaç vardır bu de-
ğişmemelidir. Okullarımızı buna göre hazır-
lamamız lazım. Eğitime yapay zekayı adapte 
etmek zorundayız. Eğitimde yapay zekayı 
geliştirmek lazım. Eğer bu sektörle uğra-
şan insanlar bunu değiştirirse işte o zaman 
eğitimde biz devrim yapmış oluruz. Çünkü, 
eski dünyanın anlayışıyla yeni dünyayı inşa 
edemeyiz. Çalıştığımız yapay zeka sektör-
lerine bakın, her alanda kişiye özgü hizmet 
vermektedirler. Herkesin hastalığı farklı ve 
ona göre bir tedavi yapılmaktadır. O zaman 
bütün bu işin başlangıcında kişiye özgü öğ-
retim yapmamız lazım. Eğer kişiselleştiril-
miş bir eğitim yapamazsak, değiştirdiğimiz 
sektörlere öğrenci ve insan yetiştiremeyiz. 
Bunu da yapamazsak o zaman adil ve eşit 
dünyadaki dağılımı sağlayamayız. Ben bir 
eğitimciyim. 10 yıldır eğitimin kişiselleştir-
mesiyle ilgili grubum ve arkadaşlarım çalı-
şıyor. Önemli mesafeler katettik. 2 yılda ya-
pay zeka temelli öğretime geçtik. Bu sistem, 
öğrencilerin neden anlamadığını tespit ede-
cek ve daha iyi anlayabilmeleri için onlara 
yanıtlar verecek durama gelecektir. Şuanda 
sadece ülkemiz Türkiye’de uygulanan siste-
mi, 6 ay zarfında bütün dünyaya açacağız.

“İnsanın yönettiği bir yapay zeka”

Farklı coğrafyalarda binlerce öğrenciye eği-
tim verdiklerinin altını çizen BAU Global 
Başkanı Enver Yücel, geliştirdikleri ve Türki-
ye’de ilk kez uygulanan sistemi şöyle anlattı; 
“200 bin öğrenciyle büyük bir eğitim grubu 
olduğumuz için, bu öğrencilerin 4 yaştan 
18 yaşına kadar eğitim öğretim süreçleri 
ile ilgili bütün verisi elimizde olduğu için, 
bu yazılımları geliştirmemiz zor olmadı. Bu 
işe başlarken önce öğretmenlerimizi eğittik. 
Yapay zeka öğretmenliği bir kenara bırak-
mıyor, öğretmene destek oluyor. Öğretme-
nin bunu iyi kullanabilmesi lazım ve her öğ-
retmenimizin de neredeyse bir danışmanı 
var bu konuda. Hangi sektörde olursa olsun 
yapay zeka teknolojisinin insanı esir alma-

ması lazım. İnsanın yönettiği bir yapay zeka 
olması lazım. Bunlarla birlikte öğretmeni-
mizin yetişmesi, bu kültürü daha iyi kavra-
yabilmesi için sürekli eğitimler yapıyoruz. 
Dünyanın artık fabrikasyon eğitimden çıkıp 
bireysele dönmesi gerekiyor. İşte o zaman 
adil ve eşitlik bütün dünya çocuklarına ya-
yılır.” dedi.

Konferans kapsamında Yapay Zeka Okur-
yazarlığı adı altında düzenlenen panelde 
konuşan Bahçeşehir Kolejleri Gelen Müdürü 
Özlem Dağ, yeni nesillerin erken yaşlardan 
itibaren yapay zeka ile eğitmenin önemine 
değinerek, “Yapay Zeka Okuryazarlığı eği-
timi vermenin önemine inanıyoruz. Bu ne-
denle Türkiye’de Yapay Zeka Okuryazarlığı 
eğitimi uygulayan ilk K12 eğitim kurumu-
yuz. Eğitimde karşılaşılan en önemli güçlük-
lerden biri de insanların farklı seviyelerde 
farklı öğrenme şekillerine sahip olmasıdır. 
“Öğrenme parmak izi kadar özeldir” diyo-
ruz. Türkiye de yıllardır öncülüğünü yaptığı-
mız, Kişiye Özgü Öğretim Modeli, okulları-
mızdaki başarının en önemli kaynaklarından 
biridir. Şimdi yapay zeka temelli kişiselleşti-
rilmiş dijital eğitim platformu ile işin içine 
yapay zekayı da dahil ediyoruz.” Dedi.

MIT’de 30 yıldan fazladır profosörlük yapar 
ve yakın zamanda Forbes’un dünyadaki en 
iyiveri bilimcilerinden biri olan Alex Sandy 
Pentland, insan stratejisini ve yapay zekanın 
herkese hitap etmesini gerektiğini anlattı. 
Pentland ayrıca hükümette şeffaflığın nasıl 
sağlanacağı ve özel alanlar hakkında bilgi 
verdi.

Öte yandan, 3 gün süren ve 2 bin 700’ün 
üzerinde şirketi ağırlayan ‘AIWorld Con-
ference’da yapay zekanın müşteri analizi, 
siber güvenlik, sağlık hizmetleri, finansal 
hizmetler, e-ticaret, enerji, üretim, araştırma 
gibi sektörel konuların gelecekteki değişimi 
ele alındı. Konferansın hükümet ayağının da 
haziran ayında Washington D.C.’de gerçek-
leştirileceği öğrenildi.

“SADECE TÜRKİYE’DE UYGULANAN YAPAY ZEKA SİSTEMİNİ 6 AY İÇİNDE DÜNYAYA AÇACAĞIZ”
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Türkiye’de kapalı devre yasal müzik ya-
yını sektörü ne durumda? Kaç şirket bu 
alanda hizmet veriyor ve sizin pazar pa-
yınız nedir?

Sektörümüzün, kurumlar, müzik dünyası 
ve tüketicilerin satın alma eğilimleri için ne 
denli önemli olduğu her geçen gün daha 
da anlaşılıyor. Hali hazırda sektörümüzde 
birçok kurum faaliyet gösteriyor. Biz bu pa-
zarın yüzde 50’sine hizmet veriyoruz. Bizim 
ölçeğimizde başka bir kurum bulunmuyor. 
Şu anda SMG, güçlü teknik altyapısı ve hiz-
met yelpazesi ile alanındaki en profesyonel 
kurum konumunda.

SMG’nin yazılım teknolojisinden bahse-
der misiniz?

Biz sektöre adım attığımızda bu işi yapan 
bazı kurumlar vardı. Çoğu radyo kökenli olan 
bu kurumlar, broadcast kökenli idi. Yani tek 
bir frekans üzerinden yayın yapıyor ve tüm 
müşterilerine aynı yayını sunuyordu. İnter-
net üzerinden yayın yapılmaya başlandığın-
da da aynı mantık ile çalışmalarına devam 
ettiler. Tek yayın, farklı noktalar prensibi ile 
çalıştılar. Biz aynı markanın farklı noktaların-

Serkan Polat
SMG Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

daki değişik ihtiyaçları üzerine odaklandık. 
Bunun üzerine bir yazılım geliştirdik. Yazı-
lımımız internet üzerinden streaming me-
toduyla değil depola - çal yöntemiyle yayın 
yapmamıza imkan tanıyor. Yazılımımızı o 
noktadaki bilgisayara yüklüyoruz. Yazılım 
tüm işletim sistemleriyle uyumlu. Her bir 
bilgisayara çalma listeleri ile ilgili komutları 
yolluyoruz. Bir değişiklik talebi geldiğinde 
kolaylıkla müdahale edebiliyoruz. Kapalı 
devre yayını olduğu için kurumun iç haber-
leşmesinde de trafik yaratmıyoruz. 

Yazılımın sunduğu faydalar nedir?

Kurumlara sayısız fayda sunabiliyoruz. Ör-
neğin;

Müşterilerimizin internet bağlantılarını sa-
dece yükleme ve güncellemeler için kulla-
nıyoruz. Hizmet alan nokta sürekli online 
olmak durumunda kalmıyor. 

- Telefon aplikasyonları sayesinde istenilen 
yerden kolaylıkla  kontrol edebiliyor.
- Her noktaya özel müzik ve anons yayınını 
istenilen sıklıkta yapabiliyoruz.
- Listeleri dönemsel olarak güncelleyebili-
yoruz.
- Günün farklı saatleri için farklı listeler oluş-
turabiliyoruz. Sonrasında listeler kaldıkları 
yerden çalmaya devam edebiliyor.
- Mağaza anonslarını kurumsal bir hale ge-
tiriyoruz.
- Her mağaza için farklı açılış – kapanış 
anonsları kurgulayabiliyoruz.
- İstenilen noktada isteğe göre müzik yayı-
nını kapatabiliyoruz.
- Bas – konuş sistemimiz sayesinde kullanıcı 
istediği zaman istediği noktaya anons yapa-
biliyor.
- Şayet kullanıcının bir bilgisayarı yok ise 
‘music box’ adını verdiğimiz aygıtlarla yayı-
nımızı o noktada gerçekleştirebiliyoruz.
- Müşterinin taleplerine göre mevcut liste-
ler haricinde ek müzik listeleri oluşturabili-
yoruz. 
- Yazılımımız son derece güvenli. Şimdiye 
kadar pek çok kurumun güvenlik testlerin-
den geçti. 
- Listelerin indirme işlemi müşterilerin is-
tedikleri zamanda ve istedikleri download 
hızında yapılabiliyor. 
- Tek ses kartı ile her bir ses çıkışından ayrı 
müzik yayını yapacak teknolojiye sahibiz. 
- Listelerimizi gelen talepler doğrultusunda 

ya da belli zaman aralıklarında karıştırabili-
yoruz. 

Harmonik yazılım nedir? 

Biz şarkı listelerinin shuffle yani karıştırıl-
masından çok memnun değil idik. Çünkü 
listeler oluşturulurken DJ’ler belli bir har-
monik düzene göre hareket ediyorlar. Buna 
harmonik benzerlik diyorlar. Bizim yazılımı-
mızın da listeleri bu özelliklere göre karıştır-
ması gerektiğini düşündük. Sıralama birbi-
rine uyumlu olmalıydı. Sesler arasında fark 
olmamalıydı. Sistemi akıllı hale getirdik. Bu 
proje aynı zamanda bizim Teknokent’e de 
giriş biletimiz oldu diyebiliriz. Bu geliştirdi-
ğimiz sistem; her şarkının ortalama notasını 
ve dakikadaki vuruş sayısını (bpm) biliyor. 
Sonra bunu mağazadaki yazılıma yolluyor. 
Mağazadaki yazılım, şarkı listesinin değiş-
tirileceği zaman harmonik benzerlik tablo-
suna göre hangi notadan sonra hangi nota 
gelmeli mantığıyla listeyi tarayıp listeyi ye-
niden düzenliyor. 

Son noktada müşterilerinizin avantajları 
nedir?

Müşterilerimiz bu iş için mağazada ek istih-
dam yapmak durumunda kalmıyor. Merke-
zindeki teknik IT ekibinde, bu yayın için ek 
bir takım oluşturması gerekmiyor. Şarkıların 
hangilerinin popüler olup olmadığını bil-
mek zorunda değil. 

Müzik, işletmeler için neden önemli? 
Buna ilaveten, müziğin insan psikolojisi 
üzerindeki etkileriyle ilgili çeşitli araş-
tırmalar mevcut. Siz, müşterileriniz için 
müzik listesi oluştururken bu tür araştır-
maları göz önünde bulunduruyor musu-
nuz?

Günümüzün rekabet koşulları düşünüldü-
ğünde markaların kendilerini doğru ifade 
edecekleri, hem çalışanlar hem de müşte-
rileri için özgün bir mağaza atmosferi oluş-
turmaları artık şart oldu. Bu noktada pazar-
lama iletişim araçlarının kıymeti her geçen 
gün artıyor. Araştırmalar gösteriyor ki müş-
terilerin yüzde 90’ı müzik yayını yapan ma-
ğazaları tercih ediyor. 

Yüzde 77’si ideal bir atmosfer oluşması 
için müziğin şart olduğunu, yüzde 74’ü de 
müzik yayını yapılan noktalarda kendini 
daha rahat hissettiğini söylüyor. Bu durum 
çalışanlar için de aynı. Çalışanların yüzde 
99’una göre müzik ortamı alışverişe daha 
elverişli bir hale getiriyor. Kısacası müzik 
hem çalışan hem de tüketici için olmazsa 
olmaz. Bizde kendi listelerimizi oluştururken 
bu araştırmalardan faydalandığımız gibi 
son trendlerden ve güncel gelişmelerden 
de esinleniyoruz. 
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Cam ev eşyasının lider markası Paşabahçe, 
yepyeni ürünlerini Horeca sektörünün en 
önemli fuarlarından biri olan Host’ta sergi-
ledi. Paşabahçe, İtalya’nın Milano şehrinde 
18-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen 
fuarda, tasarım harikası standı ve ikram ka-
nalına yönelik en yeni ürünleriyle yer aldı.

05.11.2019 Türkiye’nin en sevilen markaları 
arasında yer alan Paşabahçe, Horeca sektö-
rünün en önemli fuarlarından biri olan Host 
Fuarı’na katıldı. 2 senede bir düzenlenen 
uluslararası Host Fuarı’nda ikram kanalına 
yönelik en yeni ürünlerini sergileyen Pa-
şabahçe, standında ziyaretçilerle buluştu. 
İtalya’nın Milano şehrinde düzenlenen fuar 
boyunca ikram kesimi için hazırladığı geniş 
bir ürün yelpazesini ziyaretçilerin beğenisi-
ne sundu. 

Paşabahçe’nin, ikram sektörünün beğeni-
len serilerinden olan Allegra, Iconic, Amber 
ve Linka serilerine turkuaz ve gri renk se-
çenekleri ile genişliyor. Paşabahçe’nin en 
ikonik koleksiyonlarından biri olan Allegra, 
ayaklı kadeh, 3 boy kulplu bardak ve 2 boy 
ayaksız bardaktan oluşan, yalın ve zarif ta-
sarımı ile dikkat çeken Iconic, farklı kadeh 
tasarımlarıyla göz dolduran Amber ve çe-
kici tasarımıyla sofraların vazgeçilmezi olan 
Linka serileri yeni renk seçenekleriyle ziya-
retçilerle buluştu.

PAŞABAHÇE, 2020 
YENİLİKLERİNİ İTALYA’DA
HOST FUARI’NDA 
SERGİLEDİ

İkram sektörünün vazgeçilmezi serisi Pa-
tisserie ailesine katılan, 3 katlı, dekoratif ve 
fonksiyonel sunum ürünü Villa Patisserie de 
fuarda yerini aldı. Paşabahçe kalitesini ta-
şıyan ve üst üste dizilmiş üç cam kaseden 
oluşan Villa Patisserie, kullanım alanında 
olabildiğince az yer kaplamasıyla dikkat çe-
kiyor.

Host Fuarı’nda Paşabahçe’nin sergilediği 
yenilikler arasında istiflenebilir yeni seri-
ler Hill ve Grande Sunray da yer aldı. İç içe 
geçebilen tasarıma sahip iki farklı boy bar-
daktan oluşan Hill serisi sofralarda dikkatleri 
üzerine çekerken, dört farklı boyda istiflene-
bilir bardaktan oluşan Grande Sunray serisi 
ise yerden tasarruf sağlıyor.

Ayaklı bardak seçenekleriyle Veneto ve 
Napa serileri de Paşabahçe’nin iddialı ürün-
lerinden. Yumuşak ve yuvarlak hatları ile ele 
nazikçe oturan Veneto ayaklı bardakları beş 
farklı boyda tasarlandı. Klasik formlu kadeh-
lerden oluşan Napa serisi ise göz alıcı dört 
ayrı tasarımla fuarda beğeni topladı.

Paşabahçe’nin fuarda görücüye çıkardığı 
bir diğer seri ise farklı tasarımıyla dikkat 
çeken Leafy bardaklar oldu. Yaprak deseni 
işlenmiş gravürlü üç ayrı tasarımdan oluşan 
Leafy serisinde, tabanı ağız kısmından daha 
geniş olan bardaklar, seriye zarif bir görü-
nüm katıyor.

Horeca sektöründe faaliyet gösteren ulus-
lararası profesyonelleri buluşturan ve bu 
alandaki en büyük fuarlardan biri olan Host 
Fuarı, iki yılda bir İtalya’nın Milano şehrin-
de düzenleniyor. Bu sene 41. kez kapıları-
nı açan Host Fuarı otel, bar, restoran, kafe 
gibi işletmelerin ihtiyaç duyduğu her türlü 
ürünü ve hizmeti sergileme imkanı sunar-
ken geleceğin trendlerini de ziyaretçilerle 
buluşturuyor.
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CAPACITY’DE BU AY BİLİM VE SANAT 
EĞLENCEYLE BULUŞUYOR!

BİLİM VE SATRANÇ CAPACITY’DE!

10 
KASIM 
ÖZEL 
PROGRAMI

Her ay çok özel etkinlik programlarıyla en keyifli alışveriş deneyi-
mini sunan Capacity’de, kasım ayı dopdolu yaşanacak!

Kasım ayı hafta sonu atölyelerinde; Akıl ve Zekâ Oyunları’nın yanı sıra 
boyama atölyeleri ve dekoratif çalışmaların yer aldığı çok özel atölye-
ler, çocukların vazgeçilmez aktiviteleri olmaya devam edecek.  

Anne ve bebekler için bambaşka bir deneyimin yaşandığı, Zeynep 
Gözübüyük ile Anne&Bebek Yogası, bu ay 7 Kasım Perşembe günü 
11.00’de misafirlerini bekliyor olacak. 

Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 10 Kasım Atatürk’ü 
Anma Günü’ne özel eşsiz ve kıymetli bir sergi düzenleye-
cek. 8-17 Kasım 2019 tarihleri arasında ziyaret edebile-
ceğiniz, nadide fotoğrafların yer aldığı, “Atatürk Fotoğraf 
Sergisi”nde Atatürk’ün aramızdan ayrılışının yıl dönümü 
yâd edilecek. 

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’ne özel çocuklar, Türkiye 
Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Ata-
türk Büstü Yapım Atölyesi’nde hazırlayacakları çok özel 
çalışmalar ile anıyor olacaklar.  

İlk kez ara sömestr tatiline girecek olan öğrencilere özel, 
18-22 Kasım tarihleri arasında sıradışı, “Süper Bilim De-
dektifleri Eğlenceli Bilim Gösterileri” gerçekleşecek. Bilim 
tutkunu, maceracı çocuklar, eğlenceyi sakın kaçırmayın! 

Her yıl büyük bir coşkunun yaşandığı Geleneksel Capacity 
Satranç Turnuvası’nın bu yıl yedincisi düzenleniyor. Ka-
zananları muhteşem ödüllerin beklediği bu özel turnuva, 
23-24 Kasım 2019 tarihlerinde (7-14 yaş arası) mücadeleyi 
seven yarışmacıları davet ediyor. Turnuvaya katılım için 
istanbul.tsf.org.tr adresinden başvuru yapabilirsiniz.

Etkinlik ve atölyelerle ilgili detaylı bilgi için;

www.capacity.com.tr adresini ve Capacity AVM’nin sosyal 
medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın.
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Kahvenizin yanında 

Bi’Kitap?

Şatış noktalarımız : •Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi     •Avlu Balıkesir AVM     •212 AVM     •Prestige mall AVM korkutkitabevi korkutkitabevi

Sabancı Holding ve Bridgestone Corpo-
ration iştiraki olan Türkiye lastik sek-
törü lideri Brisa, yılın ilk dokuz ayında 

gösterdiği performans ile yurtiçi ve ulusla-
rarası pazarlardaki başarısını bir kez daha 
kanıtladı. 
Şirket, yılın ilk dokuz ayında ihracatta vites 
büyütmeye devam etti ve ihracat tonajını, 
geçen yılın aynı dönemine göre %27 arttı-
rarak tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. 
Avrupa’daki orijinal araç üreticileri Brisa’nın 
ürettiği lastikleri kullanmaya başladı.
Güçlü performansı ile Brisa, yılın ilk dokuz 
ayında, geçen yılın aynı dönemine göre ci-
roda %19, FAVÖK seviyesinde ise %23 artış 
elde etti. 

Bridgestone ve Lassa ana markalarıyla Tür-
kiye lastik pazarı lideri Brisa, 1 Ocak-30 Ey-
lül 2019 dönemine ait finansal sonuçlarını 
kamuoyuyla paylaştı. Şirket, yılın ilk dokuz 
ayında, geçen yılın aynı dönemine göre ih-
racat tonajını %27 artırarak tarihindeki en 
yüksek seviyeye ulaştı. Güçlü bir performans 
sergileyen Brisa, yılın ilk dokuz ayında, ge-
çen yılın aynı dönemine göre %23 FAVÖK 
büyümesi gerçekleştirdi. Şirketin toplam ci-
rosu, geçen yılın aynı dönemine göre %19 
artışla 2,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Şir-
ketin FAVÖK büyüklüğü 456 milyon TL’ye 
ulaştı.

Verimlilik ve operasyonel performansın 
temel göstergesi olarak Nakit Yönetimi-
ni çalışmalarının merkezine koyan ve son 
2 yıl içinde, işletme sermayesi devir hızını 
1,8’den 6’lar seviyesine çıkartan Brisa, ilk 
dokuz aylık dönemde de dengeli bir nakit 
yönetimi gerçekleştirerek işletme sermayesi 
devir hızındaki iyileşmesine devam etti. 
Brisa’nın ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını 
değerlendiren Brisa CEO’su Cevdet Alem-
dar, Türkiye’ye katma değer sağlayacak ça-
lışmalarına devam ettiklerini dile getirerek 
şunları söyledi;

 “Brisa, küresel ve yerel pazarda zorlu ko-
şulların yaşandığı 2019 yılı için belirlediği 
hedeflere emin adımlarla ilerliyor. Şirketi-
miz, 2700 çalışanı, İzmit ve Aksaray’da en 
yeni teknolojilerle donatılmış fabrikalarında 
ortaya koyduğu yerli üretim ve ARGE gücü, 

BRİSA, İHRACATTA 2019’UN İLK DOKUZ AYINDA
FAVÖK  BÜYÜMESİ  %23 OLARAK  GERÇEKLEŞTİ

yurt içi ve yurt dışı piyasalarda katma de-
ğerli ürün ve hizmetleriyle elde ettiği başarı 
ve rüzgarına aldığı Akıllı Kültür dönüşümü 
ile dijital ve yeni nesil iş dünyasının öncüleri 
arasında yer alıyor. 

Bu dönemde, uluslararası satış hacimlerimi-
zi artırarak ihracatta büyümeye devam et-
tik ve ülkemizi global pazarlarda başarıyla 
temsil ettik. Yılın ilk dokuz ayında toplam 11 
yeni pazara giriş yaptık. Örneğin; son çey-
rekte İzlanda, Yemen ve Sri Lanka’yı da ihra-
cat pazarlarımız arasına kattık. Uluslararası 
iş ortaklarımızla güçlü bir bağ inşa etmek 
için de canla başla çalışıyoruz. Bu dönemde
500’e yakın uluslararası iş ortağımızı evimiz-
de ağırladık, yerli üretim gücümüzü, ürün-
lerimizi, fabrikalarımızı tanıttık. Ayrıca, ori-
jinal ekipman kanalımızı güçlendirmek için 
gerçekleştirdiğimiz ARGE yatırımlarının da 
meyvelerini almaya başladık. Bu çalışmalar 
bu kanalda Brisa teknolojisini öyle bir se-
viyeye getirdi ki artık Avrupa’da da orijinal 
ekipman, araç üreticilerine de ürünlerimizi 
ihraç ediyoruz. 

Son yıllarda çalışanlarımıza ve işimize yaptı-
ğımız dijitalleşme odaklı yatırımlar, müşte-
rilerimizin ihtiyaçlarına yönelik, 360 derece 
tasarlanmış akıllı mobilite çözümlerimizi 
sürekli olarak güçlendirmemize olanak tanı-
yor.  Geleceğin yolculuğuna doğru toplam 
değer önerilerimizi tüketici kanalında Otop-
ratik’lerle ticari kanallarda ise Propratik ve 
Filopratik’lerle pazara sunuyoruz.  Tüm Pra-
tik ailesinin Türkiye’de hızlı bakım çözümle-
rinde lider olması bizi gururlandırıyor.  

Son olarak ticari filo müşterilerimizin lastik, 
servis ve operasyonel yönetim ihtiyaçlarına 
odaklanan Dijital Filo hizmetlerimizle sektö-
rümüzde bir ilki daha hayata geçirdik. Lasti-
ğin ötesinde hizmetler sunmak üzere start-
up ekosistemi ile de iş birliklerimiz ve açık 
inovasyon kapsamında ortak çalışmalarımız 
güçlenerek devam ediyor. 

Bütün bunları, yenilikleri takip eden, uygu-
lama cesaretini gösteren, birbirinden öğre-
nen Brisalılar ve iş ortaklarımız gerçekleştiri-
yor” şeklinde konuştu. 
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Alışverişi sosyal yaşamın kalbine taşıyan Love-
let Outlet Cumhuriyetin kuruluşunun 96. Yılını 
bando ve farklı gösteriler ile büyük coşku ile 
kutladı.

Farklı yaş gruplarından çocukların gösteriler 
sergilediği etkinlik şeklinde düzenledi. Uğur 
Okulları Bando gösterisi, Zeybek Gösterisi, Me-
fen Eğitim Kurumlarının Bando eşliğinde koro-
su, Hasköy Cumhuriyet İlkokulu Minik Bando-
cuları ve Halk Danslarının Sincap Anaokulunun 
miniklerinin Türkiyem Ponpon Dansı ve Lolipop 
Ritim Çalışması ile büyük beğeni alırken Cum-
huriyet Bayramı’na yakışır, AVM’de coşkulu bir 
Cumhuriyet Bayram kutlaması gerçekleşti.

LOVELET OUTLET’TE 29 EKIM CUMHURIYET 
BAYRAM ÇOŞKUSU 
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LOVELET OUTLET’TE 29 EKIM CUMHURIYET 
BAYRAM ÇOŞKUSU 
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Perakende sektörünün en ve-
rimli buluşma platformu olarak 
tüm sektörü bir araya getiren 
Perakende Günleri, bu yıl yeni 
yeri Haliç Kongre Merkezi’nde 
4-5 Aralık 2019 tarihleri arasın-
da gerçekleşecek. Perakende 
Günleri 2019’un bu seneki yeni-
liklerinden biri de ‘Uzmanlık Sah-
neleri’ olacak.

Türkiye ve uluslararası arenada en büyük 
iş organizasyonları arasında gösterilen 
ve aralıksız olarak 18 yıldır devam eden 
organizasyonlardan biri olan Perakende 
Günleri, bu yıl birçok yeniliğe ev sahipliği 
yapıyor.  

Perakende sektörü ve ilgili tüm sektörlerin 
güncel durumunu tartışmak, çözüm yolları 
üretmek, sektörün geleceğine yön vermek 
ve sektördeki yenilikleri paylaşmak üzere 
alanında uzman yabancı ve yerli konuş-
macılarla sektör temsilcilerini buluşturacak 
Perakende Günleri 2019, yeni yeri Haliç 
Kongre Merkezi’nde 4 Aralık’ta kapılarını 
açmaya hazırlanıyor. 

Sahne Şimdi Perakende Sektörünün…

Perakende Günleri 2019’daki değişiklik-
lerden biri de bu sene eş zamanlı konfe-
ransların düzenlenecek olması. 3 bin kişilik 
oditoryumda tüm katılımcıları ilgilendiren, 
gündemi kapsayan oturumlar yer alırken 6 
ayrı ‘Uzmanlık Sahnesi’nde perakendenin 
derinine inilecek. 

İlk günün ‘Uzmanlık Sahneleri’ Akinon E-Ti-
caret, Communisis Müşteri Deneyimi, Gıda 
Perakendesi Sahnesi olurken ikinci günün 
‘Uzmanlık Sahneleri’ ise Yeme İçme- Gast-
ronomi, Perakende Çözümleri, Girişimcilik 
Sahneleri olacak. 

Perakende Günleri’nin bu yılki içeriği hız, 
akıl ve teknoloji üzerine kuruldu. Hızla 
gelişen teknoloji, dijitalleşme ve sürekli 
farklılaşan tüketici davranışlarıyla yaşanan 
büyük değişim Perakende Günleri 2019’da 
ele alınarak perakendecilerin bu dönemde 
neler yapabileceği aktarılacak.  

Perakende Günleri 2019 kendi rekoru-
nu kırarak 42 oturumda 68 konuşmacıyı 
ağırlayacak

PERAKENDE GÜNLERI’19 BU SENE 4-5 ARALIK’TA, HALIÇ KONGRE MERKEZI’NDE 
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Perakende Günleri düzenlendiği ilk gün-
den bu yana alanında uzman uluslararası 
ve yerli konuşmacıları ağırlayarak sektör 
temsilcilerine yeni bir bakış açısı kazan-
dırırken, dünyadaki yenilik ve trendleri 
takip ederek modern bir gelecek tasarımı 
dizayn edebilmelerine destek oldu. Pera-
kende Günleri 2019 bu sene kendi reko-
runu kırarak 42 oturumda 68 konuşmacıyı 
ağırlamaya hazırlanıyor. 

Açılışını rap efsanesi Ceza’nın yapacağı 
Perakende Günleri 2019’un yabancı ko-
nuşmacıları arasında sokak yemeği dün-
yasının Michelin yıldızlı kraliçesi Jay Fai, 
kariyerine Şangay Alcatel’de başlayan ve 
bugüne kadar Polycore Software, Sinno-
labs gibi pek çok iş girişiminde bulunan 
Pascal Coppens, SAP Global Perakende 
Başkanı Achim Schneider ve müşteri dav-
ranışları uzmanı Ken Hughes bulunuyor. 

Sokak Yemeği Dünyasının Michelin 
Yıldızlı Kraliçesi Jay Fai, Perakende 
Günleri’nde

Dünyada gelişmekte olan sokak yemek-
leri kültürünün sembolü, bütün önemli 
şeflerin ilham kaynağı ve Tayland’ın ilk 
Michelin yıldızlı sokak yemekleri şefi Jay 
Fai Perakende Günleri 2019’un merak-
la beklenen konuşmacıları arasında yer 
alıyor. Jay Fai’nin Bangkok’ta bulunan 
efsane restoranının önündeki kuyruk hiç 
bitmiyor, yemek yiyebilmek için saatler-
ce sıra beklemek gerekiyor. Kayak göz-
lükleri, beresi ve kırmızı rujuyla tüm gün 
tava başında olan Jay Fai bütün yemekleri 
enerjisi hiç sönmeden tek başına pişiri-
yor. 1980’den beri neredeyse bir gün bile 
ateş başından ayrılmayan Jay Fai, Pera-
kende Günleri’ne katılmak için İstanbul’a 
geliyor.  İki Michelin yıldızlı Sommelier 
Şef Thon ile birlikte gerçekleştireceği 
oturumda restoranının, mütevazi bir so-
kak tezgahından nasıl dünyaca ünlü bir 
lezzet noktasına dönüştüğünü anlatacak 
Jay Fai, herkesin ilham alacağı bir konuş-
ma gerçekleştirecek. 

Perakende Günleri 2019’un bir diğer ya-
bancı konuğu Sinolog, Yazar ve Girişimci 
Pascal Coppens. Coppens, ‘Çin Geliyor: 
Nefesinizi Tutun’ başlıklı oturumunda 
Çin’deki teknoloji yatırımlarını, tamamen 
mobile entegre olmuş yaşam tarzını ve 
Çin’in hiç bilinmeyen yönlerini aktarır-
ken, ülkenin inovasyonda bir dünya lideri 
olma hedefinin de altını çizecek. Coppens 
ayrıca özel bir Soru-Cevap oturumu ile 
Çin ile iş yapmayı düşünenlerin sorularını 
yanıtlayacak ve girişimcilere tavsiyelerde 
bulunacak.

SAP Global Perakende Başkanı Achim 

Schneider ise ‘Deneyim Ekonomisi ve 
Akıllı İşletmeler’ başlıklı oturumunda 
akıllı bir işletme olmanın yollarını dün-
ya perakendesinden örneklerle anlatır-
ken geleceğin firmalarının veriyi hızla 
iç görüye dönüştüren, müşterisini daha 
yakından tanıyarak ona özel deneyimler 
sunabilen, otomasyon, inovasyon ve de-
neyim süreçlerini besleyen teknolojileri 
işine entegre eden akıllı işletmeler ola-
cağını vurgulayacak. 

Müşteri Davranışları Uzmanı Ken Hu-
ghes, pazarlama iletişiminin değişen 
yüzünü ve müşterilerin beklentisinin 
önüne nasıl geçilebileceğini anlatırken 
en büyük değer olan müşterilerimizi 
heyecanlandırmanın, eğlendirmenin ve 
alışverişi bir serüvene dönüştürmenin 
yollarını somut örneklerle aktaracak. 

Perakende Günleri 2019 ile ilgili bir de-
ğerlendirme yapan Soysal Kurucusu 
Suat Soysal: “Bu sene ‘Tebdilimekan-
da ferahlık vardır’ dedik ve Perakende 
Günleri’nde bir yer değişikliğine giderek 
Haliç Kongre Merkezi’nde tüm hazırlık-
larımızı tamamladık. Yeni mekanımızda 
fuar ve konferans alanımız aynı yerde 
olacağı için katılımcılarımıza büyük ko-
laylık olacağını düşünüyorum. Öte yan-
dan bu sene eş zamanlı konferanslar da 
misafirlerimizi bekleyen bir başka ye-
niliğimiz… 6 farklı ‘Uzmanlık Sahnemiz’ 
ile perakende sektörünün her alanına 
dokunacağız… Kısaca Perakende Günle-
ri’nde herkes kendine değer katacak bir 
konferans mutlaka bulacak diyebiliriz.”

Akinon ve Opet ana sponsorluğunda 
düzenlenen Perakende Günleri 2019’un 
yerli konuşmacıları arasında ise Akinon 
Kurucu Ortağı Tolga TATARİ, Oxford 
Üniversitesi CRIC Merkezi Kıdemli Üyesi 
Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN, Vestel 
Genel Müdürü Ergün GÜLER, Sabancı 
Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. 
Dr. Özgür DEMİRTAŞ, Müzisyen Paul & 
Eren DWYER, İstanbul Akvaryum Komp-
leksi İcra Kurulu Üyesi ve Akvaryum Ge-
nel Müdürü Dilek ÇAPANOĞLU ile bir-
likte ‘Uzmanlık Sahneleri’ konuşmacıları 
yer alıyor. 

Uzmanlık Sahneleri konuşmacıları ise şu 
şekilde sıralanıyor:  

Akinon E-ticaret Sahnesi

•E-İhracat mı, İhracat E mi? / LC Waikiki 
E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Salih 
YILMAZ ve Modanisa Kurucu Ortağı Ke-
rim TÜRE,

•Lacoste Omnichannel Dönüşümü – Di-

gital Flagship / Eren Perakende Satış ve 
Mağazacılık A.Ş., CDO- Chief Digital Of-
ficer Arda GENÇ, 

•E-ticarette Marifet Nerede? / Aydınlı 
Grup, CEO Gökay EROL

•A101, CTO / Orhan DAĞLIOĞLUGİL

Girişimcilik Sahnesi 

•Çöpler Kontrol Altında / Evreka Kurucu 
Ortak ve CEO’su Umutcan DUMAN, 

•Dünyadaki Otizmli Çocuklar için Bir 
Gelişim Öyküsü / Otsimo Kurucu Ortağı 
Zafer ELÇİK, 
•Kasa Kuyruğunda Müşteri kaybetmeye 
Son / Öde-Al Kurucusu Fevzi GÜNGÖR, 

Yeme-İçme Gastronomi Sahnesi 

•Yurtdışı Açılımda Önemli Araç: Türk 
Kahvesi / Arzum A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Murat KOLBAŞI, Kütahya Porse-
len, Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral 
SÜRMELİ, Yazar Cenk GİRGİNOL

•Kahve Deneyim Trendleri /Caffe Nero, 
CEO Ahmet YANIKOĞLU 

•Gastronomiye Yeni Soluk: Kent Bah-
çeleri / Urban Garden, Kurucu / Beyhan 
UZUNÇARŞILIOĞLU

Gıda Perakendesi Sahnesi 

•Yalınlaş Markalaş / Bicen Mağazacılık 
San.ve Tic. A.Ş İcra Kurulu Başkanı İhsan 
BİÇEN, Özhan Marketler Zinciri Yönetim 
Kurulu Üyesi İbrahim ÖZHAN, Taciroğlu 
Grup Yönetim Kurulu Üyesi Yaman TA-
CİROĞLU 
•Somut Örneklerle Dijital Olgunluk / Yıl-
dız Holding, Global Dijital Transformas-
yon Başkanı / Adnan METİN

Communisis Müşteri Deneyimi Sah-
nesi 

•Akıllı Mağaza / DeFacto, CEO / İhsan 
ATEŞ

•Communisis Ülke Müdürü, Pınar ZEY-
TİNOĞLU

•Müşteri “Zevkine” Göre Takılır / Tübi-
tak Martek Danışmanı ve Deneysel Tıp 
Uzmanı Oytun ERBAŞ

•Müşteri Deneyimi: Nereye Kadar? / 
Mudo Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
TAVİLOĞLU, Derimod Yönetim Kurulu 
Üyesi Murat ZAİM, Obase Yönetim Ku-
rulu Üyesi Haluk ALPAY
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“Dijital marka” olmayı hedefleyen Voda-
fone, dijital dünyanın sunduğu fırsat ve 
avantajlardan oluşan yeni e-ticaret platfor-
mu Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’nı 
duyurdu. Vodafone’un sektörde bir ilk olan 
yeni platformunda, seyahatten alışverişe 8 
farklı kategoride uzun vadeli ve dönemsel 
işbirliği yaptığı 69 markanın avantajlı tek-
lifleri sunuluyor. Vodafone Yanımda mobil 
uygulaması üzerinden erişilen platformun, 
yıl sonuna kadar toplam 100 firmalık eko-
sisteme ulaşması ve 5 yılda 500 milyon TL’lik 
ekonomik değer yaratması hedefleniyor.
 
Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme 
vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, 
müşterilerinin ihtiyacını anlayan ve hayat-
larını kolaylaştıran dijital çözümler sunma-
ya devam ediyor. Vodafone, “dijital marka” 
olma hedefi doğrultusunda müşterilerini 
dijital dünyanın benzersiz fırsatlarıyla bu-
luşturacak yeni bir platform geliştirdi. Voda-
fone’un alanında lider markalarla özel kam-
panyalar yaparak piyasada bulunamayacak 
özel fırsatları bir araya getirdiği Vodafone 
Yanımda Fırsatlar Dünyası’nda Oyun, Alış-
veriş, Servis, Seyahat, Eğlence, Hediye, Be-
yaz Eşya, Yeme-İçme, Sağlık-Spor, Eğitim 
olmak üzere 8 farklı kategoride uzun vadeli 
ve dönemsel işbirliği yaptığı 69 markanın 
avantajlı teklifleri sunuluyor. Vodafone Ya-
nımda mobil uygulaması üzerinden erişilen 
platformun, yıl sonuna kadar toplam 100 
firmalık ekosisteme ulaşması ve 5 yılda yak-
laşık 500 milyon TL’lik ekonomik değer ya-
ratması hedefleniyor. 

Telekom sektöründe bir ilk olan Vodafone 
Yanımda Fırsatlar Dünyası platformu, Voda-

fone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı 
Engin Aksoy, Yemeksepeti CMO’su Barış 
Sönmez, Trendyol CMO’su Erdem İnan, At-
lasglobal Genel Müdür Yardımcısı Nevzat 
Arşan ve Colin’s Genel Müdür Yardımcısı  
Hülya Eroğlu’nun katılımıyla düzenlenen 
toplantıda tanıtıldı. 

Engin Aksoy: “Dijital bir teknoloji şirketi 
olma yolunda hızla ilerliyoruz

Toplantıda Vodafone’un dijital marka hede-
fi ve yeni dijital platformu hakkında ayrıntılı 
bilgi veren Vodafone Türkiye İcra Kurulu 
Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söy-
ledi:

“Vodafone Türkiye olarak, ana faaliyet ala-
nımız olan telekomünikasyon sektöründe 
istikrarlı büyümemizi sürdürürken, dijital bir 
teknoloji şirketi olma yolunda hızla ilerliyo-
ruz. Bu yolda en önemli önceliklerimizden 
biri de dijital bir marka olmak. Her şeyin hız-
la dijitalleştiği dünyamızda müşterilerimizin 
dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Bu 
hedefle hayata geçirdiğimiz Vodafone Ya-
nımda Fırsatlar Dünyası platformunda hali-
hazırda ayrı ayrı sunduğumuz tüm avantajlı 
teklifleri bir araya getirerek Vodafone Ya-
nımda mobil uygulamamız üzerinden su-
nuyoruz. Müşterilerimiz için her gün girip 
bakmak isteyecekleri ve başka yerde bula-
mayacakları çok özel avantajları barındıran 
zengin bir platform oluşturduk. Vodafone 
Yanımda Fırsatlar Dünyası’nda, müşterileri-
mize, en sevdikleri dijital ve lifestyle ürünleri 
şık ve kişiye özel bir tasarımla sunuyoruz. Bu 
platformla startup’ların büyümesine destek 
olmayı da hedefliyoruz. Startup’lara ürünle-

rini pazarlayabilmeleri erişimi yüksek ve et-
kili bir kanal sunuyoruz. Halihazırda 8 farklı 
kategoride uzun vadeli ve dönemsel işbirliği 
yaptığımız 69 markayla hizmet verdiğimiz 
Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası ile 5 
yılda 500 milyon TL’lik ekonomik değer ya-
ratmayı hedefliyoruz. Dijital hayatın yenilik 
ve avantajlarından yararlanmak isteyen tüm 
müşterilerimizi Vodafone Yanımda Fırsatlar 
Dünyası’na bekliyoruz.”

Kazan-kazan modeli

Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’nda 
Vodafone müşterilerinin dijital talep ve ih-
tiyaçlarına geniş bir iş ortakları ekosistemiy-
le yanıt veriliyor. Alanında lider markalarla 
özel kampanyalar yapan Vodafone, müşte-
rilerine piyasada bulamayacakları özel fır-
satlar sağlıyor. Tüm paydaşların kazandığı 
bir ortaklık modelinin uygulandığı Vodafo-
ne Yanımda Fırsatlar Dünyası’nda, müşteri-
ler sevdikleri markaların indirimli fiyatların-
dan faydalanırken, markalar da ekstra satış 
yapıp ekstra müşteri kazandıkları bir kanala 
sahip oluyor. 

Startup’lara destek

Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’nın 
bünyesinde startup’lar da bulunuyor. Bu 
platform ile startup’ların büyümesine des-
tek olmayı hedefleyen Vodafone, star-
tup’lara ürünlerini pazarlayabilmeleri için 
alternatif bir kanal sağlarken, kendi de 
müşterilerine en yenilikçi ve güncel ürünleri 
sunma imkânı buluyor. Potansiyel vaat eden 
startup’lara yatırım da yapan Vodafone, 
bu kapsamda kendi mobil oyun markasını 
yaratma yolunda ilk adımları atarak Tavla 
Stars markasıyla işbirliği yapmaya başladı. 
Vodafone, dijitalleşen sektörlerde yeni ya-
tırımlar yapmaya ve ekosisteminde yer alan 
startup’ların satışlarını artırmak için müşte-
rilerine GB promosyonu vererek destekle-
meye hazırlanıyor.

Son 3 ayda aktif kullanıcı sayısı 14 mil-
yonu aştı 

Vodafone’un 2 yıl önce kullanıma sunduğu 
Vodafone Yanımda mobil uygulaması, müş-
terilere tüm ihtiyaçlarını tek platformdan 
kolayca karşılama imkânı veriyor. Ağırlıklı 
olarak bakiye kontrolü, fatura ödeme, ek 
paket alma gibi GSM işlemleri için kullanı-
lan Vodafone Yanımda, kullanıcılarına her 
hafta sürpriz hediyeler de kazandırıyor. Son 
3 ayda aktif kullanıcı sayısı 14 milyonu aşan 
Vodafone Yanımda’nın aynı dönemde uy-
gulama trafiği ise 700 milyonun üzerine çık-
tı. Vodafone abonelerinin her 36 saatte bir 
kullandığı Vodafone Yanımda, mobil uygu-
lama analitik pazarının lider girişimlerinden 
App Annie’nin ilk 10’unda yer alıyor.

VODAFONE YANIMDA FIRSATLAR DÜNYASI
EKONOMİYE 5 YILDA 500 MİLYON TL KAZANDIRACAK 
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Detaylı bilgi ve katılım için: ALKAŞ
Erkan Özçoban • erkan@alkas.com.tr 
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Emmanuel De Tissot • emmanuel.detissot@reedmidem.com 
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13-15 Kasım 2019
Palais des Festivals
Cannes, Fransa

80 Ülke  
2.000 Perakendeci 
8.500 Katılımcı
2.200 Geliştirici 
100 Oturum 
1.300 Yatırımcı
750 Katılımcı Firma

Türk Markaları, Uluslararası Perakendeci 
ve Yatırımcılar ile MAPIC’te Buluşuyor

Perakende ve gayrimenkul sektörünün uluslararası etkinliği 
MAPIC’e Türkiye’den 80 firma ve 200’ün üzerinde kişi katılım gösterecek.

Son üç yıldır İHKİB ve BMD iş birliği ile  
kurulan ve bu yıl 6. kez kurulacak olan, B2B toplantıların gerçekleşeceği Turkish Brands standında Avva,  

B&G Store, D’S Damat, Hemington, İpekyol, Kiğılı, Penti, Perspective ve Yargıcı markaları yer alacak.

Bu sene MAPIC’e fuar alanında stantları ile katılım sağlayacak olan Dof Robotics,  
Polin ve Turkmall da projelerini uluslararası katılımcılara tanıtacak. 

Her yıl düzenlenen ve gelenekselleşen Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD)’nin  
ev sahipliğinde, Türkiye gayrimenkul ve perakende sektörünün uluslararası sektör liderleriyle 

 bir araya geleceği “Turkey Investors Networking Dinner” düzenlenecek.

Sektörün en prestijli ödüllerinin sahiplerini bulduğu MAPIC Ödül Töreni’nde, Türkiye’den Madame Coco 
“Perakende Alanında En İyi Küresel Büyüme” kategorisinde finalist olarak yer alacak.
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Ülkemizde sürdürülebilir geri kazanım sis-
teminin gelişimine öncülük eden ÇEVKO 
Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değer-
lendirme Vakfı, Türkiye’nin en üst düzeyde 
temsil edildiği BM İklim Eylemi Zirvesi’nin 
ardından düzenlediği konferansta Kamu, 
Özel Sektör, STK ve Akademik Kurum tem-
silcilerini bir araya getiriyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD’de düzenlenen ve 
Türkiye’nin en üst düzeyde temsil edildiği 
BM İklim Eylemi Zirvesi sonrasında, bu alan-
da ülkemizde düzenlenen ilk etkinlik olma 
özelliği taşıyan “Türkiye’nin İklim Değişikliği 
ile Mücadelesi, Sanayinin Sürdürülebilirlik 
ve Sıfır Atık Çalışmaları Konferansı”, ÇEVKO 
Vakfı tarafından 25 Ekim 2019 günü Anka-
ra’da gerçekleştirildi. 

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve İklim 
Değişikliği Baş Müzakerecisi Mehmet Emin 
Birpınar’ın da konuşmacı olarak yer aldığı 
etkinliğe, TBMM Çevre Komisyonu Başkan-
vekili Muhammet Müfit Aydın ve ÇEVKO 
Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer’in yanı sıra, 
ÇEVKO Vakfı İklim Değişikliği ve Sürdürü-
lebilirlik (İDS) Çalışma Grubu üyesi sanayi 
kuruluşlarının yöneticileri, üye kuruluşlar, 
kamu, özel sektör ve akademik kurum yö-
neticileri de katıldılar.

ÇEVKO Vakfı İDS Çalışma Grubu üyesi sana-
yi kuruluşları, iklim değişikliğiyle mücade-
le, sürdürülebilirlik ve sıfır atık konularında 
gerçekleştirdikleri öncü çalışmalar hakkında 
örnekler paylaştıkları etkinlikte akademis-
yenlerin katılımı ile düzenlenen bir panelde, 
ülkemizde atıkların İklim Değişikliği üzerin-

deki etkileri ele alındı. Etkinlik katılımcıları 
arasında yer alan 9 yaşındaki piyanist Arya 
Su Gülenç de, küresel iklim değişikliğine 
dikkati çekmek bestelediği "Haykırış" isimli 
eseri canlı olarak seslendirdi.

Bakan Yardımcısı ve Baş Müzakereci 
Mehmet Emin Birpınar: “İklim Değişikliği 
Tüm Dünyada Kalkınma Meselesidir”

ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer’in 
açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen 
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve İklim 
Değişikliği Baş Müzakerecisi Mehmet Emin 
Birpınar, Türkiye'nin İklim Değişikliği ile Mü-
cadelesi başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. 

Konuşmasına “İklim Değişikliği dünyanın 
en öncelikli gündem maddelerinden biridir, 
çünkü bu bir kalkınma meselesidir” diyerek 
başlayan Mehmet Emin Birpınar, iklim deği-
şikliği ile mücadele ve çevre sürdürülebilir-
liği konularında devletler arası iş birliğinin 
gelişim süreci hakkında bilgiler verdi. 

İklim değişikliğinin etkilerini hali hazırda 
yaşamakta olduğumuzu örneklerle vurgula-
yan Mehmet Emin Birpınar, “İklim değişikli-
ği gelecekte değil, bugün yaşanıyor; bunun 
etkilerini balıkçılıktan tarıma, şehir yaşantı-
sından tedarik zincirlerine pek çok noktada 
görüyoruz. İklim değişikliği yeni bir para-
metre olarak karar vericilerin kararlarında, 
tüm alt ve üstyapı tasarımlarında dikkate 
alınmalıdır. Gelecek nesiller için kamu-özel 
sektör-üniversite iş birliği içerisinde iklim 
değişikliğiyle mücadele etmeliyiz” şeklin-
de konuştu. Mehmet Emin Birpınar, özel 
sektörün endüstriyel dönüşüm yolunda en 
önemli paydaşlar arasında yer aldığını da 
sözlerine ekledi. 

Türkiye’nin İklim Değişikliğiyle Mücadele 
alanında iyi bir uluslararası oyuncu olduğu-
nu vurgulayan Mehmet Emin Birpınar, “Bu 
alanda ‘Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanını’ 
(INDC) dünyaya ileten Türkiye, küresel fi-
nansman desteği ile iklim dostu çalışmala-
rını daha da artıracak, İklim Değişikliği ile 
mücadelede küresel topluma önemli katkı-
lar sunmaya devam edecektir. Bu konu da 
uluslararası platformlarda müzakerelerimizi 
etkin bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.

ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer: 
“Çevre ve ekonomi alanında değer üret-
me azmindeyiz”

BM İklim Eylemi Zirvesi'nin, ülkelerin iklim 
değişikliğiyle mücadele gücünü arttırma 

ÇEVKO VAKFI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE KONFERANSI DÜZENLEDİ



41

 Haberler / MALl&MOTTO 

ve bu konuda stratejilerini güçlendirme 
amacıyla, yeni yollar ve pratik yöntemler 
bulmayı hedeflediğini dile getiren ÇEVKO 
Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, "Vakfımız, 
üyeleriyle birlikte çevre ve ekonomi alanın-
da değer üretme azmiyle, bu konuda fikir-
sel önderliğe büyük önem veriyor" ifadesini 
kullandı.

Konuşmasında Birleşmiş Milletler 21.  Ta-
raflar Konferansı kapsamında Paris Anlaş-
ması’na imza koyan, aralarında Türkiye’nin 
de bulunduğu 195 devletin, yüzyılımızın 
en büyük tehlikesi olan iklim değişikliği ile 
mücadele konusunda düşünce birliğine var-
mış olduklarını ifade eden Mete İmer, Paris 
Anlaşması’nın üç önemli hedefini “Dünya 
yüzeyi ortalama sıcaklık artışını, sanayi ön-
cesi evredeki düzeylere göre, 2 C’nin altın-
da tutmak ve hatta sıcaklık artışını 1,5 C ‘de 
sınırlamak (AZALTIM), İklim değişikliğinin 
olumsuz etkilerine uyum sağlama yetene-
ği geliştirmek (UYUM), Azaltım ve Uyum 
çabaları için mali kaynak sağlamak” olarak 
sıraladı.

Paris Anlaşması’nın sivil toplum, özel sektör, 
mali kurumlar, şehirler ve yerel yönetimle-
ri de iklim değişikliği ile mücadeleye davet 
ettiğini belirten Mete İmer, “ÇEVKO Vakfı 
bünyesinde 2016 yılında kurulan İDS Çalış-
ma Grubu’muz, grup üyelerinin sürdürüle-
bilirlik ve iklim değişikliği ile ilgili farkında-
lık ve bilgi düzeyini arttırmayı, özel sektör, 
sanayi ve sivil toplumun temsilcisi olarak 
etkinlikler düzenlemeyi, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 
İklim Dairesi Başkanlığı ve diğer ilgili devlet 
kurumlarıyla ilişkileri ve iş birliğini geliştir-
meyi; ilgili ulusal ve uluslararası sözleşme ve 
yasal düzenlemeleri izleyerek görüş ve katkı 
sağlamayı, Tüketicilere ve bireylere yönelik 
farkındalık çalışmaları yapmayı, geri dönü-
şüm ve atık yönetiminin iklim değişikliği ile 
mücadeledeki olumlu etkisini öne çıkarmayı 
misyon edinmiştir” şeklinde konuştu.

1991 yılında sanayinin önde gelen şirket-
leri tarafından kurulan ÇEVKO Vakfı’nın, 
ambalaj atıklarında sanayi sorumluluğunun 
yerine getirilmesi amacıyla yetkilendirilmiş 
kuruluş ilan edildiği 2005 yılından bu yana 
üyeleri ve üyeleri dışındaki binlerce eko-
nomik işletmeye verdiği hizmetlerle 6,1 

milyon ton ambalaj atığının geri dönüştü-
rüldüğünü belgeyip, ülke ekonomisine 34,6 
milyar TL’lık katkı sağladığını söyleyen İmer, 
“Bunun yanı sıra ÇEVKO Vakfı, geri dönü-
şümüne katkı sağladığımız ambalaj atıkları 
dikkate alındığında, 2015’ten beri yaklaşık 
1.300.000 ton CO2 eşdeğerinde sera gazı 
salımının engellenmesini sağlamıştır” dedi.

‘Sürdürülebilir Üretim’, ‘Sürdürülebilir Tü-
ketim’ ve atıkların daha yüksek kaliteli veya 
çevresel etkisi daha iyi yeni malzeme veya 
ürünlere dönüşmesini öngören ‘Yukarı 
Dönüşüm’ (Upcycling) süreçlerini içeren 
Döngüsel Ekonomi  modeli hakkında da 
bilgi aktaran Mete İmer, “Sürdürülebilirlik, 
yalnızca iklim değişikliği ile mücadelede 
değil, dünyada döngüsel ekonomiye geçi-
şin yaşandığı bir süreçte kaynakların en ve-
rimli şekilde kullanılması, israfın önlenmesi 
ve sıfır atık hedefine ulaşılması için de son 
derecede önemlidir.  Sıfır Atık hedefinin en 
üst düzeyde sahiplenildiği ülkemizde, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’mızın büyük emekle 
başlattığı ve yürüttüğü bu yöndeki çalışma-
ları büyük bir memnuniyetle karşılıyor ve 
gönülden destekliyoruz” şeklinde konuştu.

ÇEVKO Vakfı İDS Çalışma Grubu Üyeleri, 
Sanayinin Sürdürülebilirlik Liderleri

ÇEVKO Vakfı İDS Çalışma Grubu üyesi bu-
lunan ülkemizin önde gelen sanayi kuruluş-
ları ve tüketici markaları, iklim değişikliğiyle 
mücadele, sürdürülebilirlik ve sıfır atık ko-
nularında alanında attıkları somut adımlar 
ve bu adımların somut çıktıları hakkında bil-
gileri, iki farklı panelde paylaştılar. 

ÇEVKO Vakfı Kamu ve Dış İlişkiler Müdürü 
Alphan Eröztürk moderatörlüğünde ger-
çekleşen ilk panelin katılımcıları, BP PET-
ROLLERİ Madeni Yağlar Türkiye, Ukrayna ve 

Orta Asya Bölgesi SEÇ-G Müdürü Fuat Sun-
gur, COCA-COLA İÇECEK Kurumsal İlişkiler 
Müdürü burcu Coşkun, L’OREAL Türkiye Bi-
limsel, İdari ve Kamu İşleri Direktörü Fügen 
Soykut, MEY DIAGEO İş Sağlığı Güvenliği 
ve Çevre Müdürü Temmuz Aydınoğlu ve 
MİGROS Bakım-Onarım ve Enerji Yönetim 
Departmanı Grup Müdürü Akay İzat oldu-
lar.

ÇEVKO Vakfı Endüstri İlişkileri ve İş Geliş-
tirme Müdürü Tamer Güler’in moderatör-
lüğünü üstlendiği ikinci panele ise, AKÇAN-
SA Hammaddeler ve Çevre Müdürü Özgür 
Öztürk, ERİKLİ SU İş sağlığı, İş Güvenliği ve 
Çevre Müdürü Bade Cebeci,PEPSICO Türki-
ye Sürdürülebilirlik ve Dış İlişkiler Müdürü 
Gözde Morkoç Nikelay ve UNILEVER Dış 
İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü, Yö-
netim Kurulu Üyesi Ebru Şenel Erim konuş-
macı olarak yer aldılar.

Panel katılımcıları, temsil ettikleri kurum ve 
kuruluşların dünya genelinde ve ülkemiz 
özelinde gerçekleştirdikleri çalışmalardan 
örnekler verdiler.

Akademisyenler Türkiye'de İklim De-
ğişikliği ve Atık İlişkisi Hakkında Görüş 
Bildirdiler

Ülkemizin önde gelen üniversitelerinde 
görev yapan akademisyenler, Türkiye'de 
İklim Değişikliği ve Atık İlişkisi hakkında-
ki görüşlerini, İstanbul Teknik Üniversitesi 
Çevre Mühendisliği bölümünden Profesör 
Doktor Erdem Görgün moderatörlüğünde 
düzenlenen panelde dile getirdiler. Panele 
TÜBİTAK MAM’dan Tuğba Doğan Güzel, 
Boğaziçi Üniversitesi’nden B. Aylin Alagöz 
ve Hacettepe Üniversitesi’nden Dr. Öğretim 
Üyesi Merve Görgüner katıldı.

Yaşı Küçük, Yüreği ve Yeteneği Büyük 
Sanatçının “Haykırışı” 

Etkinlik katılımcıları arasında, üstün ye-
tenekleriyle uluslararası yarışmalarda 
başarılar elde eden 9 yaşındaki piyanist                   
Arya Su Gülenç de yer aldı. Arya Su Gülenç 
sahnede yer alan beyaz piyanoda, küresel 
iklim değişikliğine dikkati çekmek için bes-
telediği "Haykırış" isimli eserini seslendirdi 
ve kısa bir konuşma yaptı.
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TİM Başkanı İsmail Gülle, “Türki-
ye'nin ihracatının 2023 yılında 
226 milyar dolara, 2030'da ise 
350 milyar dolara yükselmesi adı-
na, mesleki yeterliliğe sahip çok 
sayıda dış ticaret uzmanlarımızı 
seferber etmemiz gerekiyor. Bu 
nedenle Ticaret Bakanlığımız ile 
Milli Eğitim Bakanlığımız arasında 
imzalanan "Dış Ticareti Geliştir-
meye İlişkin Eğitim İş Birliği Proto-
kolü”ne tam destek veriyoruz” 
dedi. 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı 
Arasında Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin 
Eğitim İş Birliği Protokolü İmzalandı. Türki-
ye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, 
dün Ankara’da  imzalanan protokolle ilgili 
değerlendirmelerde bulundu. 

2023 ve sonrasında Türkiye'nin ihracatçı fir-
ma sayısını 200 bin firmaya taşımayı hedef-
lediklerini belirten İsmail Gülle şunları söyle-
di: “Bu durum, önce 30 bin, ardından 50 bin 
ve 2030 yılına doğru 100 bin yeni dış ticaret 
ve uluslararası ticaret uzmanı yetiştirmemizi 
gerekiyor. Bu hedefi gerçekleştirmek ise, iki 
temel alanda önemli çalışmaları tamamla-
mamızı gerektiriyor. Birincisi, dış ticaret ve 
uluslararası ticaret programlarından mezun 
olacak olan uzmanlar ile ilgili 'mesleki yeter-
lilik' kriterlerinin belirlenmesi ve tam olarak 
uygulanması. İkinci önemli başlık ise, farklı 
düzeyde ara, orta ve üst düzey uzman dış ti-

caret uzmanı yetiştirebilmek için, öncelikle 1 
milyar doları aşan illerimizden, şehirlerimiz-
den başlayarak, Türkiye sathında çok sayıda 
Dış Ticaret Lisesi açılmasına öncülük etmek.  

Dış ticaret süreçlerinden nitelikli eleman 
ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak, 
mesleki yeterlilikleri çok iyi belirlenmiş, en 
az 2, hatta 3 yabancı dil bilgisi ile güçlen-
dirilmiş, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhra-
catçı Birliklerimiz ile birliklerimiz nezdindeki 
90 bin mal ve hizmet ihracatçısının sunacak-
ları staj ve burs imkanlarından yararlanarak 
kendilerini iyi geliştirmiş çok sayıda yeni uz-
mana ihracatımızın ve dış ticaretimizin ka-
vuşabilmesi adına, Ticaret Bakanlığımız ile 
Milli Eğitim Bakanlığımız arasında imzala-
nan "Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin Eğitim 
İş Birliği Protokolü”ne tam destek veriyoruz 
ve bu amaçla üzerimize düşen görevleri üst-
lenmeye hazırız.  TİM olarak, kuruluş kanu-
numuzda da ifade edildiği üzere, “mevcut 
eğitim ve öğretim kurumlarına yardımda 
bulunmak, yenilerinin kurulmasına öncülük 
etmek ve katkıda bulunmak” adına, Milli 
Eğitim Bakanlığımızla birlikte, kuruluşları-
na öncülük ettiğimiz, katkıda bulunduğu-

muz Meslek Liseleri, bugüne kadar sektörel 
bazda dış ticaret ve bilhassa ihracat alanına 
genç beyinlerin kazandırılmasına ve İhracat-
çı sektörlerinin kalifikasyonunda iş gücünün 
oluşmasına başarı ile katkı verdiler. Bilhassa, 
223 ülke ve bölgede, ihracatçımız aracılığı 
ile Türkiye'nin bayrağını dalgalandırırken, 
sahada Türkiye adına etkin bir ticaret dip-
lomasisi yürütürken, ihracatçımızın saha 
çalışmalarında uzmanlıklarını pekiştirmek 
ve Türkiye'nin ihracatının 2023 yılında 226 
milyar dolara, 2030'da ise 350 milyar dola-
ra yükselmesi adına, mesleki yeterliliğe haiz 
çok sayıda dış ticaret uzmanlarımızı seferber 
etmemiz gerekiyor. Moda tasarımı, endüst-
riyel tasarım gibi farklı alanlarda yetiştirece-
ğimiz tasarıma odaklanmış uzmanlarımızla; 
mühendislik ve teknik programlarda inovas-
yon ve bilişime, dijitalleşmeye odaklanmış 
uzmanlarımızla, Türkiye'nin ihracattaki kg 
başına katma değerini de arttırmaya kararlı-
yız. Bu konuda TİM çatısı altında, İnovasyon 
ve Girişimcilik Akademisi'ndeki programla-
rımızı geliştirip, güçlendirerek, Türkiye'nin 
nitelikli insan kaynağı için 7/24 esasıyla yeni 
projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.”

TİM’DEN "DIŞ 
TİCARETİ 
GELİŞTİRMEYE 
İLİŞKİN 
EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ 
PROTOKOLÜ”NE 
TAM DESTEK
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TÜBİSAD 40. YILINI FAZIL SAY KONSERİ İLE KUTLADI

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 40. yılını özel bir geceyle kutladı. TÜBİSAD Başkanı Erman Karaca’nın ev sahipliğinde gerçek-
leşen ve iş dünyasını bir araya getiren gecede, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

1979 yılından beri, ülkemizde bilgi teknolojileri, telekomünikasyon, yeni medya, internet ve tüketici elektroniği alanlarında faaliyet 
gösteren şirketlerin güçlü ortak sesini temsil eden TÜBİSAD, 40. yılını kutladı. İş ve teknoloji dünyasını bir araya getiren gecede, bugüne 
kadar derneğe başkanlık eden isimlere özel teşekkür plaketi takdim edildi.  

Faruk Eczacıbaşı’na özel ödül

TÜBİSAD Başkanı Erman Karaca’nın ev sahipliğinde gerçekleşen gecede, geçmiş dönem başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, 
Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı’na da, Türkiye’nin dijitalleşme sürecine yaptığı katkılar nedeniyle “40. Yıl Özel Ödülü” takdim 
edildi. 

Gecede konuşma yapan TÜBİSAD Başkanı Erman Karaca, derneğin bilgisayar sayısının bir elin parmaklarını geçmediği yıllarda kurulduğunu 
hatırlatarak, hem ülkemizin hem de TÜBİSAD’ın 40 yıl içinde geçirdiği değişime dikkat çekti. 

“Bilişim sektörü stratejik bir sektör haline geldi”

Bilişim sektörünün 132 milyar TL pazar büyüklüğüyle dev bir ekonomi haline geldiğini belirten Karaca sözlerini şöyle sürdürdü: “Bilişim sek-
törü, 140 bin kişiye kariyer imkanı sunmanın yanı sıra, düzenli Ar-Ge yatırımlarıyla bölgemizin inovasyon merkezi haline gelmesine de katkı 
sağlamaktadır. 1 milyar doları aşan ihracat miktarıyla ülkemiz için bir kalkınma gücü haline gelen bilişim sektörü, yaşanan dijital dönüşüm 
neticesinde teknik bir sektör olmaktan, stratejik bir sektör haline gelmiştir.”

İş ve teknoloji dünyasının büyük ilgi gösterdiği gece, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’ın bu gece için hazırladığı özel dinletisiyle son buldu.
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Sektörde 10.yılını dolduran bir AVM olarak gelişim sürecinizden bahseder misiniz?

MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi,  bir grup Malatya sevdalısı iş adamının, Erman 
ILICAK başkanlığında bir araya gelerek oluşturduğu Malatya Girişim Grubu tarafından; 14 
Kasım 2009 tarihinde hizmete sokulmuştur. Şehrin ilk ve tek alışveriş ve yaşam merkezi 
olarak şehre hizmet vermeye başlayan MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi bu özelliğini 
hala sürdürmektedir. Şehrin ilk ve tek alışveriş ve yaşam merkezi olması dolayısıyla, hizmete 
girdiği ilk günden itibaren sosyal ve kültürel gelişimine lokomotif olma, kayıtlı ekonomisine 
ivme kazandırma misyonunu üstlenmiş ve gerçekleştirmiştir. MalatyaPark ailesine mensup 
markalarımızın büyük çoğunluğu şehre hatta bölgeye ilk yatırımını MalatyaPark aracılığı ile 
yapmış olup, bu kararlarının sonuçlarından da büyük memnuniyet duymuştur.

Hizmete girdiği günden bugüne kadar 80 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan MalatyaPark 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi; ziyaretçilerimiz, çalışanlarımız ve kiracılarımızın destekleri ile 
varlığını sürdürdüğü on yılın ardından  14 Kasım 2019 tarihinde 10. Yıldönümünü kutlaya-
cak.

10 yılda gelişen dijital teknoloji ile alışveriş alışkanlıklarında da değişimler olurken Siz 
bu başarıyı nasıl koruyorsunuz?

Digital teknolojinin hızla gelişimi hayatımızı kolaylaştırırken, bazı sektörlerde de değişimleri 
zorunlu kılıyor. Perakende sektörü de digital teknolojinin etkilerinin yoğun hissedildiği bir 
sektör. İnsanlar artık internet üzerinden alışveriş yapmayı tercih ediyor. Biz MalatyaPark 

olarak bu durumdan etkilenmemek için 
alışveriş merkezi olmanın yanında gerçek 
bir yaşam merkezi olabilmek için gereken 
her koşulu, müşteri memnuniyetini en üst 
seviyede tutacak biçimde sağlamak için 
planlama ve uygulamalarımızı gerçekleşti-
riyoruz. Etkinlikler, kampanyalar, konserler, 
sergiler,  insanların sosyalleşme ihtiyaçlarını 
giderebilecekleri mekanlar ile kendilerini ait 
hissettikleri bir yaşam merkezi olarak vaz-
geçilmez olmayı ve sadakat oluşturmayı 
amaç edindik. Bu anlamda da başarılı oldu-
ğumuzu düşünüyoruz.

Malatya’nın ilk AVM’ si olarak, seçkin 
mağazalarınızla ve özel etkinliklerinizle 
bölgenin aynı zamanda yaşam merke-
zi konumundasınız. Sanatsal ve kültürel 
faaliyetlerle de adınızı duyuruyorsunuz.  
Gerek marka seçimi olsun gerek etkinlik 
olsun, planlama süreçlerinizden bahse-
der misiniz?

MalatyaPark ailesi marka karması, şehrin 
ihtiyaçlarına ve ziyaretçilerimizin taleplerine 
karşılık vermek üzere oluşturulmuştur. En 
önemli konu ise marka karmamızın sürekli 
güncel tutulması ve değişen taleplere cevap 
verebilecek alternatiflerin her zaman ziya-
retçi ile buluşturulmasının önemsenmesidir. 
Bu konudaki hassas stratejimizin başarılı so-
nuçlarını her zaman müşahade etmekteyiz. 
Etkinliklerimizi planlarken de şehrin sosyal 
ve kültürel gelişimine destek olacak, insan-
ların kendilerini, yeteneklerini ifade ede-
bilecekleri, deneyimler yaşayabilecekleri, 
daha önce gerçekleştirilmemiş etkinliklere 
öncelik veriyoruz. Bunun yanında, şehrin 
kurumları ile işbirliklerimiz ise bizi şehrin 
vazgeçilmez parçası yaparken, geleneksel 
alışveriş yöntemlerinden ödün vermek is-
temeyen ziyaretçilerimizin sahip olduğu ön 
yargı ve bariyerlerin aşılmasına da çok bü-
yük fayda sağlamaktadır. Takdir edersiniz ki 
Anadolu’da yer alan AVM’ler için bu durum 
çok önemlidir.

Son dönemin hızla yükselen değerlerin-
den sosyal medyayı, müşteri sadakati ya-
ratarak aktif bir şekilde kullanıyorsunuz. 
Sizce sosyal medyanın gücü ve avantaj-
ları nelerdir?

Sosyal medya artık hayatımızın yadsınama-
yacak bir parçası. Alışveriş Merkezleri de, 
hedef kitlenin sosyal medya ile ilişkisini en 
iyi biçimde değerlendirebilmek için bu ko-
nuyu özel olarak önemsemektedir. Sosyal 
medya aracılığı ile ihtiyaç duyulan hedef 
kitleye en az maliyetle ve daha kolay ulaşı-
labilmektedir. Geleneksel reklam mecraları 
ile elde edemediğimiz faydayı sosyal medya 
üzerinden doğru strateji ile daha etkili bi-
çimde yakalayabiliyoruz. Sadece takipçilerin 
dikkatini sürekli üzerimizde tutmamız ge-

“Bir Anadolu AVM’si olarak uluslararası platformlarda
ödüller kazanarak başarımızı taçlandırmış 

olmamız bize gurur veriyor.”
Yılmaz Arslan
MalatyaPark AVM Genel Müdürü
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rekiyor. Düzenli biçimde ger-
çekleştirdiğimiz sosyal medya 
yarışmaları, dikkat çekici içerik 
paylaşımları ile de hedef kit-
lemizin ilgisini hesaplarımızda 
tutmayı sağlıyoruz. Yeni takip-
çiler için de farklı kampanyalar 
gerçekleştiriyor, içerik payla-
şımları yapıyoruz.

Pek çok ödüllü projeleriniz 
oldu.  Sizi başarıya götüren 
projeleri seçerken nelere dik-
kat ediyorsunuz?

Tabii ki öncelikle, farklı, daha 
önce denenmemiş, toplumun 
ve ziyaretçimizin her kesimine 
dokunabilen, toplam faydası 
çok yüksek ve çok fazla mali-
yeti olmayan projelerimizle ya-
rışmalara katılıyoruz. Bu koşul-
ları sağlayan projeler, yarışma 
platformlarında dikkat çekip 
ilgi görüyor ve dolayısıyla ödül-
süz dönmüyor. Deneyimlerimiz 
gösterdi ki, projeniz çok büyük 
bütçeli olmasa da ziyaretçinize ve hedef kitlenize dokunmayı başarabilmişseniz, bir faydanız olmuş ve kazanımları da detaylı olarak rapor-
layabilmişseniz ödül kazanmamanız için bir sebep yok. Bir Anadolu AVM’ si olarak, Uluslararası Platformlarda ödüller kazanarak başarımızı 
taçlandırmış olmamız bize gurur veriyor. 

2020 yılı hedeflerinizi nelerdir?

MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi olarak, yeni dönemde marka karmamızı  güçlendirerek ziyaretçi memnuniyetini daha da artırmayı 
hedeflemekteyiz. Gerçekleştirdiğimiz etkinlik ve kampanyalarla da şimdiye kadar olduğu gibi ilklere ve yeni ödüller kazandıracak projelere 
imza atmayı planlıyoruz.
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AVM Perakende Ciro Endeksi,
Eylülde Yüzde 3,5, Üçüncü Çeyrekte ise Yüzde 8,5 Arttı
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin 
Eylül ayı ve 3. çeyrek sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi Eylül 2019 döneminde bir önceki yılın 
aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 3,5 oranında artış kaydederek 294 puana ulaştı. 2019 

yılının 3. çeyreğinde ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre perakende ciro endeksinde yüzde 8,5 oranında artış kaydedildi. 

AVM’lerde kiralanabilir alan (m²) başına 
düşen cirolar Eylül 2019’da İstanbul’da 1.348 
TL, Anadolu’da 971 TL olarak gerçekleşirken 
Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Eylül 
2019’da 1.122 TL olarak kaydedildi.

Çeyrek bazlı m² başına düşen ciroda ise bir 
önceki yılın aynı dönemi baz alındığında 
nominal olarak yüzde 8,6 oranında artış 
yaşandığı görülüyor. 2019 yılının 3. 
çeyreğinde AVM’lerde metrekare verimliliği 
1.207 TL olarak gerçekleşti. 

Sektöre ait ciro endeksi, Anadolu ve İstanbul’un GLA büyüklükleri ağırlıklandırarak hesaplanmıştır.
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Eylül 2019’da Metrekare Verimliliğin-
de En Yüksek Artış Ayakkabı Katego-
risinde.

Eylül ayında, kategoriler bazında metreka-
re verimliliğinde en yüksek artış ayakkabı 
kategorisinde yaşandı. Ayakkabı kategorisi 
metrekare verimliliği geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine göre enflasyondan arındırılmadan 
yüzde 12,6’lık bir artış gösterdi. 

Geçtiğimiz yılın Eylül ayı ile karşılaştırıldığın-
da, AVM’lerdeki teknoloji kategorisi metre-
kare verimliliği yüzde 11,0, hipermarket kate-
gorisi metrekare verimliliği yüzde 7,3, giyim 
kategorisi metrekare verimliliği yüzde 7,2 
oranında artış gösterirken diğer* kategorisi 
metrekare verimliliği yüzde 4,5 ve yiyecek-İ-
çecek kategorisi metrekare verimliliği yüzde 
6,5 oranında azaldı.

(*Diğer kategorisi; yapı market, mobilya, ev tekstili, hediyelik eşya, oyuncak, sinema, kişisel 
bakım ve kozmetik, kuyum, hoby, petshop, terzi ve ayakkabı tamir servisleri, döviz bürosu, 
kuru temizleme, eczane gibi mağazalardan oluşmaktadır.)

Ziyaret Sayısı Endeksi 

Eylül 2019 verileri bir önceki dönemin aynı 
ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı en-
deksinde yüzde 6,2 oranında daralma ya-
şandığı görülmektedir. 2019 yılının 3. çey-
reğinde ise bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 4,7 oranında bir düşüş gerçek-
leşti. 

Eylül ayı endeksi ile ilgili olarak AYD tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı: 
“Eylül ayı endeks sonuçlarına baktığımızda son iki ayda olduğu gibi yine enflasyon 
oranının altında bir artış gözlemliyoruz. Üçüncü çeyrek sonuçlarını geçtiğimiz yıl ile 
karşılaştırdığımızda ise yüzde 8,5 gibi bir büyüme söz konusu, uzun vadede artış 
yaşanmış olması sektörümüz için olumlu bir gelişme. Öte yandan kategoriler ba-
zında en yüksek artışların ayakkabı ve teknoloji kategorilerinde olması okula dönüş 
döneminin bu artışta etkili olduğunu gösterirken metre kare verimliliğinde Ağustos 
ayına göre bir miktar düşüş yaşanması tüketicinin alışverişlerinde zorunlu ihtiyaçlara 
öncelik verdiğine ve daha temkinli hareket ettiğine işaret ediyor.” 



48

MALl&MOTTO / Haberler

Geçtiğimiz yıl Çin Halk Cumhuriyeti ta-
rafından ilki gerçekleştirilen dünyanın 
en büyük ithalat fuarı “Çin Uluslarara-

sı İthalat Fuarı (CIIE)”, 5 yılda 10 trilyon do-
larlık ithalat hedefiyle bu yıl 5-10 Kasım 2019 
tarihlerinde Şanghay’da ikinci kez kapılarını 
açacak. 

T.C. Ticaret Bakanlığı himayelerinde, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonu 
ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından ikinci 
defa milli katılım organizasyonu düzenlenen 
Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda, 54 firma 
Türkiye’yi temsil edecek. Gıdadan, kozme-
tiğe, medikalden tekstile farklı sektörlerin 
yer alacağı fuarda Türk markaları ürünlerini 
tanıtacak. Aynı zamanda yeni iş birliği anlaş-
malarının sağlanması hedefleniyor.

Çin’in Şanghay kentinde 5-10 Kasım 2019 

tarihlerinde düzenlenecek Çin Uluslararası 
İthalat Fuarı’na, İKMİB milli katılım organi-
zasyonu ile gıda, elektrik elektronik, koz-
metik, mutfak eşyaları, medikal, tekstil ve 
hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 54 
Türk firması katılacak. Fuarda toplam 1496 
m2 stand alanı ile 6 ayrı holde yer alınacak 
milli katılımın yanı sıra 136 m2 büyüklü-
ğündeki Türkiye ülke standında, Türkiye’nin 
en iyi şekilde tanıtılması ve temsil edilmesi 
amacıyla tadım etkinlikleri, müzik dinletile-
ri, ebru ve çini sanatı uygulamaları ve çay 
seremonileri gibi ilgi çekici aktiviteler yapı-
lacak. “Gıda ve Tarım Ürünleri” holünde ise 
“Turkish Tastes” adı altında yemek şovları ve 
tadım etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Bu yıl stand alanı 2 katına çıkarıldı

Fuarla ilgili beklenti ve hedefleri değerlen-
diren İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil 

Pelister, “Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen 
Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na, bu yıl 5-10 
Kasım tarihlerinde ikinci kez milli katılım 
gerçekleştiriyoruz. Birliğimizin üstlendiği 
milli katılım organizasyonu ile 54 firmamız, 
fuarda yerini alacak. Kütahya Porselen, Çalık 
İnşaat, Cemsan, Altıparmak, Aydın Kuruye-
miş, ETİ Soda, Festival Halı, Kopaş Kozmetik, 
Garantiplast, Nuve gibi 34 yeni firmamız bu 
sene ilk defa fuarda ürünlerini sergileye-
cek.  Mado, Vestel, Arzum, Aksa Jenaratör 
gibi markalarımız geçen sene de katılmış-
lardı. Bu sene toplamda 20 firmamız ikin-
ci kez fuarda yerini alacak. Geçen yıl fuar, 
katılımcılardan çok ilgi gördüğü için bu yıl 
sergilenen ürünlerin kapsamı genişletildi, 
hollerin ismi/konsepti değişti ve alan daha 
da büyütüldü. Geçen sene toplam 300 bin 
metrekarede yer alan fuar, bu sene 360 bin 
metrekare alana yayıldı. Biz de geçen yıl 725 
m2 ile katıldığımız fuara bu yıl 2 katına çıka-
rak 1496 m2 ile katılıyoruz” dedi. 

“Türk ihracatçısı için Çin, Asya Pasifik 
Bölgesi’ne açılan kapı”

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye’nin 
2019 yılı için ihracatta öncelikli Pazar ola-
rak ilan edilen, aralarında Rusya, Hindistan 
ve Meksika’nın da olduğu 4 hedef ülke ara-
sında Çin’in de yer aldığını belirten Pelister, 
“Her yıl yaklaşık 2 trilyon dolarlık ithalat 
yapan Çin’in gerçekleştirdiği ithalat açılımı, 
Türk ihracatçısının Asya Pasifik Bölgesi’n-
de yeniden pozisyon alması ve ülke olarak 
2023 vizyonumuz çerçevesindeki ihracat 

TÜRK 
İHRACATÇILARI 
ÇİN İTHALAT 
FUARI’NA 
ÇIKARMA
YAPACAK
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hedeflerimize ulaşabilmemiz adına strate-
jik bir Pazar sunuyor. Bu kapsamda Çin’i ve 
fuarı, Asya Pasifik Bölgesi’ne açılan bir kapı 
olarak değerlendirebiliriz. Geçen sene 3 bin 
600’ün üzerinde firmanın katıldığı fuarda 
Birliğimizin milli katılım organizasyonunda 
yer alan firmalarla Çin firmaları arasında 
620 milyon dolar seviyesinde, Çin’in para 
birimiyle 4,3 milyar Yuan değerinde iş bir-
liği anlaşmaları yapıldı. Bu yıl da ülkemizin 
ve markalarımızın tanıtımını en iyi şekilde 
yapmayı hedefliyor ve daha büyük ticaret 
anlaşmalarının yapılmasını bekliyoruz. Bu 
vesileyle fuarın sektörümüz ve ülkemiz için 
başarılarla dolu geçmesini diliyorum” dedi. 

2018’de, 172 ülkeden 58 milyar dolar 
değerinde iş birliği anlaşması yapıldı

Çok geniş bir kapsam ve katılımla bu yıl 
ikinci defa düzenlenecek Çin Uluslararası 
İthalat Fuarı, Çin pazarına girmek isteyen 
Türk firmaları için büyük bir fırsat niteliği 
taşıyor. Özellikle bu fuara katılan firmalar, 
gelecek yıllarda Çin’de yapılacak olan fuar-
larda öncelik hakkını elde ediyor. 

Geçen sene, 172 ülkeden 3 bin 600’ün üze-
rinde firmanın katıldığı, 400 bin satın alma 
profesyonelinin bir araya geldiği Çin Ulus-
lararası İthalat Fuarı’nda toplamda yaklaşık 
58 milyar dolar değerinde satış ve iş birliği 
anlaşması imzalandı. Söz konusu fuara bu 
yıl 150’den fazla ülkeden 3 binin üzerinde 
katılımcının ve 450 bin ziyaretçinin gelmesi 
bekleniyor.
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“Mevcut ve potansilyel müşterilerini daha iyi tanıyan
perakendeciler ve AVM’ler değişen dünya düzeninde

kazançlı çıkacaklar.”
Tamas Turi

ECE Türkiye Kiralama Direktörü 

Bize kendinizi tanıtır mısınız?

Merhaba! Adım Tamas Turi. ECE Türkiye’de 
Kiralama Direktörü olarak görev yapıyorum. 
2001 yılından bu yana ECE’de kiralama de-
partmanı bünyesinde farklı yönetim pozis-
yonlarında yer aldım. Türkiye’ye gelmeden 
önce, Katar’daki City Center Doha Alışveriş 
Merkezi’nde ve ECE’nin Macaristan operas-
yonunda kiralama departmanlarını yönet-
tim. ECE grubuna katılmadan önce Bosch ve 
Otto Mail Order firmalarında çalıştım. 1997 
yılında Budapeşte İktisadi Bilimler Üniver-
sitesi, İşletme Bölümü’nden mezun oldum. 
Evliyim ve iki oğlum var.

Dünya AVM’leri kiralama trendlerinden 
bahseder misiniz? 

Perakende sektörü, tüm dünyada büyük 
bir değişim sürecinden geçiyor ve her ge-
çen gün daha sofistike hale geliyor. Sosyal 
medyanın etkisiyle, ürün ve markaların ya-
şam döngüleri farklılaştı. Artık markalar, çok 
hızlı bir şekilde bilinir hale gelip talep oluş-
turabiliyorlar. Bunlara “yükselen yıldızlar” 
diyoruz. Perakende sektöründeki bu deği-
şimin, elbette alışveriş merkezleri üzerinde 
de etkisi var. Alışveriş merkezlerindeki gele-
neksel mağazalar, daha küçük satış alanla-
rına ihtiyaç duyuyorlar. Köklü markalar bile, 
kimi lokasyonlarda ölçek olarak küçülmeye 
gidebiliyorlar.

Yeni düzende, e-ticaretin de gelişimi ile 
birlikte, online ve offline entegrasyonunun 

artmasıyla mağaza formatları değişiyor. 
Çok kanallı mağazacılık giderek daha yay-
gın hale geliyor. Bununla birlikte, mağaza 
showroom’ları, ortak çalışma alanları gibi 
perakende dışı fonksiyonlar alışveriş mer-
kezlerinde yerini alıyor. Böylelikle alışveriş 
merkezlerinin sektör ve marka karması da 
farklılaşıyor. Markaların yaşam döngülerinin 
hızlanması ile birlikte alışveriş merkezlerin-
deki mağazalar daha sık değişiyor. Aslında 
bütün süreç, perakendeci ve müşterilerimi-
zin talepleri doğrultusunda şekilleniyor. 

Artık müşteri tiplerini bireysel olarak ince-
liyoruz. Zira her bir müşterinin sosyo-eko-
nomik özellikleri, beklentileri ve dolayısıyla 
da satın alma kararı verirken yaklaşımı bir-
birinden farklı. Bu sebeple perakende daha 
sofistike hale gelirken müşteri tiplerini ve 
beklentilerini doğru analiz etmek de çok 
daha büyük önem taşımaya başladı.

Mevcut ve potansiyel müşterilerini daha iyi 
tanıyan perakendeciler ve alışveriş merkez-
leri, değişen dünya düzeninde kazançlı çı-
kacaklar. Çünkü bilgi artık her şey demek. 
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Boyner ve DeFacto gibi perakende grupları, 
bu amaçla yaptıkları CRM çalışmaları ile biz 
de ECE olarak yaptığımız, arkasında karma-
şık algoritmaların yattığı analizlerle müşte-
rilerimizi işimizin merkezine koyarak onlara 
doğru araçlarla ulaşma yolunda adımlar 
atıyoruz. 

ECE Türkiye olarak kiralama planlama-
sını nasıl yapıyorsunuz? Kriterleriniz ne-
lerdir? Kiralama sürecinde kararlarınızı 
belirleyen en önemli faktörler nelerdir?

Kiralama planlamasını yaparken, öncelik-
le tüm paydaşlarımızın fayda sağlamasını 
amaçlıyoruz. Müşterilerimiz ve onların ta-
lepleri,  bu denklemde bizim için en önemli 
ve belirleyici faktör. Kiralama stratejimizi, 
müşterilerimiz için çekici bir marka karması 
oluşturmaya yönelik olarak kurguluyoruz. 
Güçlü yerli ve uluslararası markalar yanında 
yeni ve güncel konseptlere yer vererek alış-
veriş merkezlerimizi müşterilerimiz için birer 
çekim noktası haline getiriyoruz. Bu denkle-
min diğer bacağında ise yatırımcılarımız var.

Yapılan tüm çalışmaların nihayetinde, el-
bette yatırımcılarımız için mümkün olan en 
yüksek kira gelirini elde etme amacını taşı-
yoruz.  Bu denklemde, ilgili alışveriş merkezi 

için optimum marka karmasını oluşturmak 
ve optimum kira getirisine ulaşmak, kirala-
ma sürecinde kararlarımızı belirleyen fak-
törler olarak öne çıkıyor. Daha önce bahset-
miş olduğum gibi, sektördeki hızlı değişimi 
yönetmek de planlamalarımızın önemli bir 
parçası. Perakende sektöründeki ve buna 
bağlı olarak alışveriş merkezlerinin mağaza 
karmalarındaki hızlı değişim, kiralama büt-
çelerinin ve stratejilerinin de sağlıklı adap-
tasyonunu gerektiriyor. ECE Türkiye olarak, 
gerek portföyümüzdeki çeşitlilikten gerekse 
19 yıllık tecrübemizden kaynaklanan bilgi 
birikimimiz sayesinde, değişime hızlı bir şe-
kilde adapte olabiliyor ve bu değişimi yön-
lendirebiliyoruz.

Başarılı kiralama projesi olarak  dünya-

dan ve Türkiye’den örnek verebilir misi-
niz? Bu tespiti neye göre belirliyorsunuz?

Son dönemde, tüm dünyada yeni gastro-
nomi ve eğlence konseptleri ön plana çık-
maya başladı. ECE olarak biz de bu trendin 
öncülerinden biriyiz. Bu anlamda, ECE yö-
netiminde bulunan Hamburg’daki Europa 
Passage’de 3.000 metrekare üzerinde ku-
rulu Food Sky, Budapeşte’de Arkad Buda-
pest Alışveriş Merkezi’ndeki Foodloft ve 
Frankfurt MyZeil ‘daki Foodtopia, yepyeni 
gastronomi konseptlerini görebileceğiniz, 
yeme-içmeden öte bir “yaşam tarzı” vaat 
eden çok başarılı projeler.

Türkiye’deki  portföyümüzdeki Marmara 
Park ve Espark, içerisinden geçtiğimiz zorlu 
dönemde bile %100 kiralama oranına sa-
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hip olan, kiralama alanında başarılı alışve-
riş merkezleri. Aynı şekilde Bursa’daki Sur 
Yapı Marka Alışveriş Merkezi’nde de yeni 
konseptler ile marka karmamızı fark edi-
lir şekilde güçlendirdik. Dünya genelinde 
Çin, Amerika ve Arap ülkelerinde fark yara-
tan projeler var. En son olarak 26 Ekim’de 
New Jersey’de bir bölümü açılan “American 
Dream”,  tamamı açıldığında Amerika’nın 
en büyük ikinci alışveriş merkezi olacak. 

American Dream’in en dikkat çekici özelli-
ği ise toplam alanın %55’inin eğlenceye ve 
%45’nin perakendeye ayrılmış olması. Proje, 
bulunduğu bölgedeki en büyük kapalı eğ-
lence parkına sahip.  

Başarılı kiralama projesini tanımlarken, as-
lında ilgili alışveriş merkezinde yer alan 
markaların ne kadar ziyaretçi çekebildiğini, 
müşteri talep ve ihtiyaçlarına ne ölçüde ce-

vap verebildiğini, perakendedeki değişime 
ne kadar adapte olabildiğini ve bu değişimi 
nasıl yönlendirebildiğini dikkate alıyoruz. 
Bununla birlikte, Türkiye ve dünyadaki sos-
yal ve ekonomik değişiklikler göz önünde 
bulundurulduğunda, optimum marka kar-
ması ile optimum gelir elde edilebilmesi 
de elbette başarının önemli kriterleri olarak 
öne çıkıyor. 

Ekonomideki dalgalanmanın ve TL’ye 
geçiş süreçlerini nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?

Türkiye’de 19 yıldır faaliyet gösteriyoruz. 
Geçen zaman içerisinde, gerek global ge-
rekse Türkiye’deki gelişmelerden kaynakla-
nan çeşitli ekonomik dalgalanmalar yaşandı. 
Hem ülke, hem de sektör olarak bu süreç-
lerden hep güçlenerek çıkıldı. Geçtiğimiz yıl 
içerisinde yaşanan dalgalanmalar sonucu 
TL’ye geçiş süreci ile ilgili olarak peraken-
deci iş ortaklarımızın taleplerini anlayabili-
yoruz. Biz, bu geçici süreyi, kendi yönetim 
portföyümüzdeki alışveriş merkezlerinde 
sorunsuz olarak yönetiyoruz. Bu uygulama, 
madalyonun diğer tarafında, ne yazık ki ya-
tırımcıların finansman sorununu çözmüyor. 
Bu sebeple bize göre ideal olan, en azından 
stabilite sağlandıktan sonra serbest piyasa 
koşullarının tekrar oluşturulması ve iş akışı-
nın, tüm taraflar için anlaşma serbestisinin 
olduğu doğal seyrinde devam etmesidir.

Türkiye’de Kiralama Sektörü’nün gelece-
ğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’de de dünyada da alışveriş mer-
kezi kiralaması gelecekte de yoğun olarak 
devam edecektir. Her ne kadar e-ticaretin 
etkilerinden bahsediyor olsak da e-ticaret 
firmaları da müşterilere dokunma noktası 
olarak geleneksel mağazalar açıyorlar.

Alışveriş merkezleri, perakende arzına ek 
olarak ziyaretçilerine bir deneyim vaat edi-
yor. Hem ürünleri görmek, dokunmak, his-
setmek her zaman geçerliliğini koruyacak; 
hem de insanlar alışveriş merkezlerini sos-
yal yaşam alanları olarak görmeye devam 
edecekler. Konseptler ve trendler değişse 
de, yeni fonksiyonlar eklense de alışveriş 
merkezleri kendilerini bu değişime adapte 
edecek. Hızlı değişimi yönetirken, elbette iş 
yükümüz artacak ve “kiralama” perakende 
ve alışveriş merkezi sektörleri için her za-
man önemini koruyacak. 
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Buderus, “Dijital Partner” konsepti ile iş ortaklarına birebir dijital koçluk eğitimleri vermeye ve yetkinliklerini geliştirmeye hızla   
devam ediyor. 

Isıtmanın uzmanı Buderus, kendisi ile beraber iş ortaklarının da dijitalleşme konusunda aynı yetkinlik düzeyine ulaşmasını hedef-
liyor. 2019 yaz ayında gerçekleştirilen “dijital partner” anket sonuçlarına göre dijital partnerlerinin gelişime açık noktalarını tespit 
ederek, bu alanlara yönelik kişiselleştirilmiş eğitim sunumları ve dijital check-uplar hazırlıyor. Dijital partnerleri ofislerinde ziyaret 
ederek yaklaşık iki saat boyunca Buderus dijital pazarlama sorumlusu eğitim veriyor, dijital check-up ile de firmanın var olan dijital 
varlıklarını inceliyor ve geliştirilmesi gereken alanlar üzerinde bilgiler ve ipuçları veriyor. Firmanın diğer eksik alanlarına yönelik 
eğitim setleri ile anlık hesap kurulumu konusunda da destek sağlanıyor. Eğitim setleri arasında sosyal medya hesapları yönetimi, 
website yönetimi, arama motoru optimizasyonu, Google AdWords kurulumu ve yönetimi, Google benim işletmem hesabı kurulu-
mu ve yönetimi, e-ticaret ve müşterileri yönlendirme hak-kında detaylı konu başlıkları bulunuyor.

Buderus Dijital Partner konsepti nedir?

Dijitalleşmeye önem veren Buderus, kendisi ile aynı vizyonu paylaşan, dijital yetkinlikte belli bir seviyeye ulaşmış iş ortaklarına 
öncelik tanıyarak onlarla birlikte yol almayı hedefledi.

Haziran ayında tüm iş ortaklarına dijital yetkinliklerini gösterebilecekleri bir anket gönderen Buderus, anket sonuçlarına göre 65 ve 
üzeri puan alan ilk 30 iş ortağını dijital partneri olarak ilan etti. Buderus’un dijital partnerlerine sunduğu avantajlar sırasıyla dijital 
pazarlama sorumlusu tarafından birebir dijital koçluk ve danışmanlık desteği ile markanın dijital araçları aracılığı ile online dünya-
daki potansiyel müşterilerin kendilerine yönlendirilmesidir.

BUDERUS İŞ ORTAKLARINI DİJİTALİN DE 
UZMANI YAPIYOR!
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Finans ve teknoloji dünyasının itibarlı ku-
rumlarından IDC Türkiye tarafından dü-
zenlenen “Finans Teknoloji Ödülleri”nin 
kazananları açıklandı. Yeni nesil finansal 
teknoloji şirketi Multinet Up, MultiPOS öde-
me sistemleri çözümü ile “En İyi Teknoloji 
Servisi Sağlayıcı” kategorisinde ödüle layık 
görüldü.

Multinet Up tarafından geliştirilen mobil 
POS uygulaması MultiPOS, IDC Türkiye 
tarafından düzenlenen “Finans Teknoloji 
Ödülleri” değerlendirmesinde “En İyi Tek-
noloji Servisi Sağlayıcı” kategorisinde ikinci 
oldu. 

Ödül töreni, “IDC Finans Summit 2019” et-
kinliği kapsamında 22 Ekim Salı günü, Sa-
bancı Center İstanbul’da gerçekleştirildi.

Multinet Up’ın teknoloji şirketi inventiv’in 
geliştirdiği MultiPOS mobil pos uygulaması, 
tamamen dijital ve temassız bir ödeme sağ-
lıyor. MultiNet kart kullanıcıları ister kartları 
ile temassız ister MultiPay mobil cüzdanları 
ile karekod okutarak MultiPOS üzerinden 
ödemelerini yapabiliyorlar. MultiNet üye iş 
yerleri uygulama ile yalnızca ödeme alımı 
değil fiziki POS cihazlarında yapılan fatura 
kesimi, gün sonu alımı, slip gönderimi, öde-
me iptali gibi işlemlerin tamamını kolayca 
gerçekleştirebiliyor. Sektörde, ödeme sis-
temi uygulamalarında yeni bir dönem baş-
latan MultiPOS ile fiziki POS cihazına gerek 
duymaksızın yalnızca cep telefonu ile öde-
me almak mümkün. 

Multinet Up CDO’su Zafer Şafak Tokcanlı: 
“Teknoloji ve dijital dönüşüm hayatımızın 
içinde her alanda kendini gösteriyor. Di-
jitalleşme, maliyetleri düşürüp verimliliği 
arttıkça, şirketler farklı alanlara yatırım ya-
pabiliyorlar. MultiPOS çözümümüz ile ye-
mek kartı sektöründe bir ilki gerçeklştirerek 
dijitalleşme yolunda büyük bir adım daha 
attık. MultiPOS ile üye iş yerlerimizin diji-
talleşmesini sağlıyor, kullanıcılara tamamen 
dijital bir deneyim yaşatıyoruz. Teknoloji 
şirketimiz inventiv’in 4 ay gibi kısa bir sü-
rede tamamladığı MultiPOS projesi, sektö-
rü plastik kartsız ve POS cihazsız bir yapıya 
yönlendiriyor ve ekolojik sürdürülebilirliğe 
de katkı sağlıyor. Bu proje ile finans ve tek-
noloji dünyasının en önemli ödüllerinden 
biri olan IDC Teknoloji Ödülleri tarafından 
‘En İyi Teknoloji Servis Sağlayıcılığı’ kate-
gorisinde ödüle layık görülmek bizim için 
gurur kaynağı oldu. Dijitalleşme stratejimiz 
doğrultusunda üzerinde çalışmakta oldu-
ğumuz, yakın zamanda hayata geçirece-
ğimiz projelerimiz ile de benzer başarılara 
imza atacağımızı umuyoruz.” dedi.

MULTIPOS’A IDC TÜRKİYE’DEN EN İYİ TEKNOLOJİ HİZMET SAĞLAYICI ÖDÜLÜ
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Son dönemin popüler konuları arasında 
yer alan müşteri deneyimi ile ilgili çalış-
malarınız var mı? 

Müşteri deneyimi, bugün perakende sektö-
rü başta olmak üzere birçok alanın öncelikli 
konuları arasında yer alıyor. Günümüzde 
müşterilerin büyük bir çoğunluğunun mar-
kalarla kurdukları duygusal bağ ve sadakat 
ilişkilerinde, yaşadıkları deneyimlerden yük-
sek oranda etkilendiğini görüyoruz. Sonuç 
olarak bu durum tüm markaları aynı konu 
etrafında birleştiriyor; “müşteri deneyimini 
en iyi şekli ile nasıl sağlarız ya da nasıl iyi bir 
deneyim tasarlarız?’’

Watsons Türkiye olarak, tüketicilerimizin ih-
tiyaçlarını ve alışveriş alışkanlıklarının evril-
diği yönleri çok iyi analiz edebilen bir marka 
olduğumuz ve bu doğrultuda aksiyonlar 
alabildiğimiz için “müşteri deneyimi’’ önce-
likli konularımız arasında yer alıyor. 

Bu kapsamda Müşteri Dostu Mağaza kon-
septiyle geniş mağaza içi raf alanları, ürün 
çeşitliliği, tester ürünlerin çokluğu ile ürün-
leri deneyimlerken uzmanlardan ürünler 
hakkında detaylı bilgi alabilme gibi pek çok 
hizmetle kişisel bakım ve kozmetik alanın-
da her ihtiyaca ve zevke uygun ürünleri, en 
son trendleri müşterilerimizle buluşturuyo-
ruz. Özellikle flagship kategorisinde olan 
keystore’larımızı  dijitalize ek hizmetler ve 
modern tasarım konseptlerinde güncelle-
dik. Bunun en son örneği ise Akasya mağa-
zamız. 

2019’da da yeni hizmet alanları geliştirerek 
müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğ-
rultusunda onları yeni marka ve ürünler ile 
buluşturmak önceliklerimiz arasında yer alı-
yor. Yeni jenerasyon mağaza konseptimizle 
müşterilerimize 360 derece bir satın alma 
deneyimi yaşatıyoruz. Bu mağazalardaki 
ürün çeşitliliği, geniş raf aralıkları, ürünler 

hakkında detaylı bilgi sahibi uzmanlarımız 
gibi en ince ayrıntısına kadar yaptığımız ça-
lışmalar ile mağazamıza gelen herkese ku-
sursuz bir hizmet sunmayı amaçlıyoruz.  

Tüm bunlara ek olarak müşterilerimizle ara-
mızdaki iletişimi güçlendirmek ve daha da 
özel kılmak için Watsons Card ile üyelerimi-
ze özel kampanyalar ve 360 derece müşteri 
memnuniyeti üzerine kurulu bir dünya sunu-
yoruz.

Omnichannel dijital müşterilerimizin yani 
hem mağazadan hem de online’dan alışve-
riş yapan müşterilerimizin sepet hacmi diğer 
müşterilerimize oranla 2 kat daha büyük. Bu-
nunla birlikte omnichannel dijital müşterileri-
mizin fiziksel mağaza ve online mağazamız-
daki alışveriş alışkanlıkları da birbirlerinden 
farklılık gösteriyor. Omnichannel dijital müş-
terilerimizin mağazadan aldıkları ürünlerle 
online’dan aldıkları ürünler çoğunlukla birbi-

“Watsons Card ile üyelerimize özel kampanyalar
ve 360 derece müşteri memnuniyeti üzerine

kurulu bir dünya sunuyoruz.”
Mete Yurddaş
Watsons Türkiye Genel Müdürü
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rinden farklı oluyor.Online alışveriş yapan 
müşterilerimizin %20’ye yakını TıklaGelAl’ı 
tercih ediyor ve siparişini mağazadan tes-
lim alarak aynı anda fiziksel mağaza avan-
tajlarından ve kampanyalardan da faydala-
nıyor. Müşteri deneyimini hedeflediğimiz 
en yüksek noktaya çekebilmek adına bu 
verileri anlamlı kılacak şekilde işliyoruz.

Müşterilerimizin alışveriş alışkanlıklarını ve 
sıklıklarını takip ederek onlara özel kam-
panyalar ve çeşitli fırsatlar sunabiliyoruz. 
Bunun yanı sıra hangi ürünlerimizi hangi 
satış kanalımızda nasıl konumlandıracağı-
mızı  belirleyerek müşterilerimizin aradıkları 
içeriğe hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlıyor, 
bu sayede zamandan tasarruf etmelerine de 
yardımcı oluyoruz. 

Tüm bunlara ek olarak yakın bir zamanda 
İstanbul Kanyon ve İzmir Kıbrıs Şehitleri 
mağazalarımızda müşterilerimize  oje, kalıcı 
oje, nail art, el bakımı, kaş, yüz, makyaj, saç 
ve maske gibi tepeden tırnağa birçok kişisel 
bakım ve güzellik uygulaması sunduğumuz 
Beauty Studio by Watsons’ı açtık ve güzel-
lik tutkunlarıyla buluşturduk. Beauty Studio 
by Watsons’ın hizmetlerinden yararlanmak 
isteyen müşterilerimizin, hizmet almak iste-
dikleri mağazayı aramaları ya da doğrudan 
mağazayı ziyaret ederek randevu almaları 
yeterli.

“Watsons Card ile üyelerimize özel kampanyalar
ve 360 derece müşteri memnuniyeti üzerine

kurulu bir dünya sunuyoruz.”

Watsons Card müşteri sayınız ne kadar?

5 yıldır müşteri deneyimi tasarımımızın vaz-
geçilmez bir parçası olan Watsons Card’ın 
bugün 5 milyona yakın üyesi bulunuyor. Tü-
keticilerin ihtiyaçlarına kulak veren ve onla-
ra birçok ayrıcalıklar sunan Watsons Card’ın 
üye sayısı her geçen gün artıyor.  

Watsons Card için ne gibi yatırımlar yapı-
yorsunuz? Watsons Card sahiplerine diğer 
sadakat kartlarından farklı olarak ne gibi 
ayrıcalıklar sağlıyorsunuz?

Watsons Card ile mutlaka her hafta üyeleri-
mize özel avantajlı kampanyalar geliştiriyo-
ruz. Alışveriş yaptıkça puan kazandıran nadir 
sadakat programlarından biri olan Watsons 
Card ile veri analitiğinden faydalanarak üye-
lerimizin geçmiş alışkanlıklarını inceliyoruz 
ve böylelikle üyelerimize özel olarak kişisel-
leştirdiğimiz kampanyalar ve farklı markalar-
la iş birliklerinden doğan bütünleşik ve her 
biri bir diğerinden farklı fırsatlar sunuyoruz. 
Sadece mağazalarımızda ve online kanalı-
mızda değil birçok farklı sektör ve markada 
da avantaj sağlıyoruz.

Bunlarla birlikte online kanalımızda da müş-
teri deneyimini mükemmelleştirecek proje-
lere ağırlık veriyoruz. Düzenli olarak online 
satış kanalımızda alışveriş festivalleri gerçek-

leştirerek müşterilerimizin taleplerini karşıla-
yan avantajlar sağlıyoruz. 

Watsons Card ile ilgili geleceğe yönelik ne 
gibi projeler gerçekleştirmeyi planlıyorsu-
nuz? 

Watsons Türkiye olarak kampanyalarımızı 
basit kurguların yanı sıra müşterilerimizin 
de ilgisini çekecek konseptlerde tasarlamaya 
önem veriyoruz. Tüketicilerin de bir şekilde 
dahil olabildiği kampanya kurgularımızın her 
zaman daha fazla ilgi gördüğünü gözlemle-
dik. Bu kapsamda dönemsel olarak bazı kam-
panyalarımıza müşterilerimizin de çok sevdi-
ği oyunlaştırma konseptini dahil ediyoruz. 
Bu çalışmalarımızı bir örnekle anlatmak ge-
rekirse iş ortağı markalarımızdan Maybelline 
ile gerçekleştirdiğimiz, müşterilerimizden de 
büyük ilgi gören Sihirli Çanta projemizi söy-
leyebiliriz. 

Bu tarz kazandırırken eğlendiren kurgularımız 
devam edecek. Çok kısa bir süre içerisinde 
Watsons Elite Card programımız başlayacak. 
Watsons Elite Card, Watsons Card’tan daha 
fazla puan kazandıracak ve Elite müşterilere 
özel etkinlikler, avantajlar ve ayrıcalıklar su-
nacak. Watsons Elite Card’a çilingir, oto lastik 
değişimi, ev cam değişimi gibi asistanlık hiz-
metlerini de dahil ettik. Müşterilerimize ken-
dilerini özel hissettirmek öncelikli hedefimiz.
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İnşaat ve gayrimenkul sektörünün önde gelen şirketlerinden Tepe İnşaat güvencesiyle, yeşilin 
ve doğanın kalbinde hayata geçen Tepe Aura projesi, gerçekleştirdiği panayır ile unutulmaz 
bir etkinliğe imza attı.

160 yıllık meşe ağacının gölgesinde güvenle yeşeren Tepe Aura, huzurun kapılarını misafirlerine 
açtı. Tepe İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Koral ve Genel Müdürü Atila Kemal Oğuz ev sa-
hipliğinde başlayan etkinlik; akrobasi ekibinin birbirinden renkli şovları ve Pop Modern’in eğlen-
celi ritmik şarkıları ile akşam saatlerine kadar devam etti. Panayırın açılış konuşmasını yapan Atila 
Kemal Oğuz, Tepe İnşaat’ın 50 yıllık güvenilir algısına dikkat çekerek “Öncelikli olarak, hepiniz hoş 
geldiniz. Kurucumuz Sayın Rahmetli İhsan Doğramacı’yı rahmetle anıyorum. 50 yıl önce bizi bu 
yolculuğa çıkardı. Tepe Aura projemiz butik ve 50. Yıla özel bir proje. Grubumuzun başka şirketleri 
de bugün burada bizimle. İstanbul’da Beykoz Konakları ile başlayan konut projelerimizin devamı 
gelecek. Bugün bizimle bu anı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Tepe inşaat, kalıcı ve güve-
nilir hizmeti ile kaliteli çizgisini sürdürecektir” dedi.

Tepe Aura, konumunun sağladığı alternatifli yollar ile her yere 30 dakika içinde ulaşma imkanı 
sunuyor. Dünya standartlarında çevre duyarlılığı ile inşa edilen Tepe Aura, enerji dolu bir yaşamın 
yanı sıra çocukların güvenle büyüyebilecekleri, doğa ile iç içe olabilecekleri imkanları ile de dikkat 
çekiyor. Doğayı bütün güzelliği ile kucaklayan Tepe Aura asırlık meşe ağacının gölgesinde güven 
ve huzurlu bir hayatı sunuyor. Projedeki tüm evler 3’er kat olarak meşe ağacını geçmeyecek ve 
birbirinin manzarasını kesmeyecek şekilde özenle tasarlandı.

16 bin metrekarelik arsa üzerinde inşa edilen ve 3'er katlı 16 bloktan oluşan Tepe Aura'da alanları; 
106 metrekare ile 199 metrekare arasında değişiklik gösteren 1+1, 2+1 ve 3+1 daire tiplerinde 
bahçeli, teraslı ve dubleks plan seçenekleri bulunuyor.

Aralık 2019’da yaşam TEPE AURA’da

Villa konforunu daireye taşıyan konsept ile hayata geçirilen projede sınırlı sayıdaki dairelerde kre-
dili veya peşin ödemelerde %20 indirim fırsatı ve kişiye özel ödeme seçenekleri sunuluyor. Tüm bu 
imkanların yanı sıra teslimler Aralık 2019’da başlıyor.

HAYAT DOĞADA DOĞA AURA’DA
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Veri işleyen şirketler, veri ihlali yaşamala-
rı durumunda bunu Kişisel Verileri Koru-
ma Kurumuna ve verisi ihlal edilen kişilere 
bildirmek zorundalar. Kuruma bu zamana 
kadar yapılan veri ihlal bildirimleri sayesin-
de milyonlarca kişinin korunması sağlandı. 
Kişisel Verileri Koruma Kurumuna şimdiye 
kadar 129 veri ihlal bildirimi yapıldı. Kişisel 
veri ihlallerinden yaklaşık 3 milyon kişi et-
kilendi...

Kişisel veri ihlal bildirimleri, ihlalden etki-
lenen kişiler hakkında ortaya çıkabilecek 
olumsuz sonuçların önüne geçilmesini sağ-
lıyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumuna bu 
zamana kadar 129 “veri ihlal bildirimi” yapıl-
dı. Kuruma bildirimi yapılan veri ihlallerin-
den yaklaşık 3 milyon kişi etkilendi. Bu ihlal 
bildirimlerinin 36 tanesi Kurumun internet 
sitesinde yayınlandı.

6698 sayılı Kanun ve ilgili Kurul kararına 
göre işlenen kişisel verilerin kanuni olma-
yan yollarla başkaları tarafından elde edil-
mesi hâlinde, veri sorumluları bu durumu 
en geç 72 saat içerisinde Kişisel Verileri Ko-
ruma Kuruluna bildirmek zorundalar. Kişisel 
Verileri Koruma Kuruluna yapılan veri ihlal 
bildirimleri, gerekli görülmesi durumunda 
Kurumun web sitesinden veya başka bir 
yöntemle kamuoyuna duyuruluyor.

Buna göre veri sorumluları, veri ihlalini 
öğrendikleri andan itibaren en geç 72 sa-
atte kuruma bildirmenin yanı sıra, ihlalden 
etkilenen kişileri belirleyerek en kısa süre 
içerisinde onlara ulaşmak ve bilgi vermek 
zorundalar. 72 saat içinde bildirim yapı-
lamaması halinde ise, yapılacak bildirimle 
birlikte gecikmenin nedenlerinin de açık-
lanması gerekiyor.

Veri ihlal bildirimlerinde, kurula ve ihlalden 
etkilenmiş kişilere en kısa sürede bildirim 
yapılmasındaki amacın, ihlalden etkilenen 
kişiler hakkında ortaya çıkabilecek olumsuz 
sonuçların önüne geçilmesini sağlamak ol-
duğu açıklandı.

Her türlü tedbir alınmalı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumundan yapılan 

VERİ İHLAL BİLDİRİMLERİ İLGİLİ 
KİŞİLERİ KORUYOR

açıklamaya göre veri sorumluları, kanuna 
göre kişisel verilerin hukuka aykırı olarak 
işlenmesini ve hukuka aykırı olarak erişil-
mesini önlemek zorundalar. Öte yandan 
kişisel verilerin muhafazasını sağlamak 
amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin 
etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve 
idari tedbirleri almakla yükümlüler.

Kurula yapılacak bildirimde Kişisel Verileri 
Koruma Kurumunun web sitesinde yer alan 
“Kişisel Veri İhlal Bildirim Formu” kullanılı-
yor. Formda yer alan bilgilerin aynı anda 
sağlanmasının mümkün olmadığı hallerde, 
bu bilgilerin gecikmeye mahal verilmeksi-
zin aşamalı olarak sağlanması şartı var.

Veri ihlalinin yurt dışında yerleşik veri so-
rumlusu nezdinde yaşanması halinde ise, 
bu ihlalin sonuçlarının Türkiye’de yerleşik 
ilgili kişileri etkilemesi ve ilgili kişilerin su-
nulan ürün ve hizmetlerden Türkiye’de fay-
dalanmaları durumunda, bu veri sorumlu-
su tarafından da aynı esaslar çerçevesinde 
Kurula bildirim yapılması gerekiyor. 

Ayrıca şirketlerin veri ihlali müdahale plan-
larını hazırlamaları, belirli aralıklarla bu 
planın gözden geçirilmesi yükümlülüğü 
bulunmaktadır.

Alınan tedbirler de açıklanmak zorunda
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, veri sorum-
lusu tarafından ilgili kişiye yapılan veri ih-
lali bildiriminde yer alması gereken asgari 
unsurlara ilişkin kararında veri sorumlu-
sunun ihlale ilişkin ilgili kişilere yapacağı 
bildirimlerde hangi unsurların bulunması 
gerektiğini açıkladı.

Söz konusu karara göre, veri sorumlusu ta-

rafından ilgili kişiye yapılacak olan ihlal 
bildiriminin açık ve sade bir dille yapıl-
masının yanı sıra; ihlalin ne zaman ger-
çekleştiği, kişisel veri kategorileri bazın-
da (kişisel veri / özel nitelikli kişisel veri 
ayrımı yapılarak) hangi kişisel verilerin 
ihlalden etkilendiği, kişisel veri ihlalinin 
olası sonuçları, veri ihlalinin olumsuz 
etkilerinin azaltılması için alınan veya 
alınması önerilen tedbirler hakkındaki 
bilgileri içermesi gerektiği belirtildi. Ay-
rıca ilgili kişilerin veri ihlali ile ilgili bilgi 
almalarını sağlayacak irtibat kişilerinin 
isim ve iletişim detayları ya da veri so-
rumlusunun web sayfasının tam adresi, 
çağrı merkezi vb. iletişim yollarının da 
yine ilgili kişiye yapılacak ihlal bildiri-
minde yer alması gerekiyor.

Güvenliğin anahtarı: Farkındalık

Kurumdan yapılan açıklamanın deva-
mında ise şu ifadelere yer verildi:

“Veri ihlallerine karşı alınan önlemlerin 
yanı sıra en önemli konulardan biri de 
farkındalıktır. Farkındalık, güvenliğin 
anahtarıdır. Dolayısıyla kişisel veri işle-
me süreçlerinde yer alan kişi veya kişile-
rin farkındalığının geliştirilmesi, bilgi ve 
bilinç düzeyinin artırılması gerekmekte-
dir. Veri sorumluları, sürdürülebilir veri 
koruma politikaları oluşturmalı ve bu 
kapsamda çalışanlarını eğiterek olası 
risk ve tehditlere karşı hazırlıklı hale ge-
tirmelidir. Çünkü veri koruma bilincinin 
zihinlere yerleşmesiyle şekillenen veri 
koruma kültürünün şirketlerde kurum-
sal kimliğin bir parçası haline gelmesi, 
en az alınan teknik tedbirler kadar önem 
taşımaktadır.”
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Sürdürülebilir ve başarılı girişimciliğin anah-
tarı doğru zamanda “Finansal Checkup” 
yaptırmak.

Şirketlerin -insanlar gibi- sürdürülebilir bü-
yüme ile karlılığı güvence altına almak için 
düzenli checkup yaptırması gerekiyor. Bu 
sayede şirketin geleceği ile ilgili farklı se-
naryolar üretilip olası ihtiyaçlar önceden 
belirlenebiliyor. Şirket iş modeli üzerinde 
belli aralıklarla yapılan hassasiyet analizleri, 
şirketlerin ömrünü uzatırken aynı zamanda 
verimliliğinin artmasını da imkân sağlıyor. 
Mevcut yapının şirketin stratejik hedefle-
rini etkin, ekonomik, verimli, güvenli, hızlı, 
esnek ve kaliteli olarak gerçekleştirebilirliği 
değerlendiriliyor. Muhtemel riskler, fırsatlar 
dışarıdan objektif ve profesyonel bir gözle 
değerlendirilerek şirket üst yönetimine geli-
şim alanları,  iyileştirmeler, en iyi uygulama 
ve çözüm önerileriyle sunuluyor.

Neden “Finansal Checkup” Yapılmalı

Finans konusunda global ve ulusal birçok 
şirkete danışmanlık yapan Dinamo Danış-
manlık Kurucu Ortağı, Kamu Özel Ortaklı-
ğı (PPP) ve Proje Finansmanı Uzmanı Fatih 
Kuran, ‘Finansal Checkup’ uygulamasının 
amacını şöyle açıklıyor: “Türkiye’de 100 yılı 
devirebilmiş şirketlerimiz parmakla göste-
rilecek kadar az. Çoğu şirket ikinci kuşağa 
geçemiyor. Pek azı üçüncü kuşakla yoluna 

aynı ivme ile devam edebiliyor. Bu yüzden 
şirketlerin düzenli finansal checkup yaptırıp 
işler kötüye gitmeden önlem almaları gere-
kiyor. Finansal checkup işleminin amacı, ön-
celikle şirket iş yapış şeklinin modelini çıkar-
tıp finansal olarak analiz etmek; nakit akışını 
etkileyebilecek risk faktörlerini belirlemek 
ve majör-minör nitelikte olanları kategorize 
etmek ile nihayetinde şirketin nakit akışına 
uygun bir borçlanma yapısını oluşturabil-
mek. Bu çalışmalar şirketin gelişim alanları-
nın belirlenmesi amacı ile de yaygın şekilde 
kullanılmakta. Şirketlerin ileriye yönelik kay-
nak ihtiyacı olabileceği gibi fazlası da olabi-
lir. Kaynak ihtiyacı öz kaynak veya kredi ile 
sağlanabileceği gibi fazlası olan durumlarda 
da kaynakların en doğru şekilde kullanılma-
sını sağlayacak tedbirler alınmalıdır.”

Kredi Ödeme Planı Doğru Seçilmeli 

Farklı sektörlerde yer alan pek çok şirket ile 
yaptığı muhtelif çalışmalarda çoğu şirketin 
önünü net bir şekilde göremediğine sıklıkla 
şahit olduğunu belirten Fatih Kuran, “Şir-
ketler genelde günü kurtarmakta ve ileriye 
yönelik projeksiyon yapmakta sıkıntı yaşa-
maktalar. Hal böyle olunca da yaşanacak 
olası bir sıkıntı da bulunacak çözümler de 
yumurta kapıya dayandığı için yine alelacele 
yaratılmaya çalışılmakta. Çoğu zaman yara-
tılan çözümler ancak günü kurtarmakta ve 
plan program içinde sağlıklı kararlar alına-
madığı için şirketin geleceği de ipotek altına 
alınmaktadır. 

 Bu durumu sıklıkla karşılaştığım bir örnek 
ile açıklamak istiyorum. Şirketler kredi temin 
ederken en önem verdiği hususların başın-
da finansman (faiz + komisyon) yükünü 
minimize etmek gelir. Eşit ana paralı ve eşit 
taksitli geri ödeme planları finans kurumları 
tarafından yatırımcılara en sık teklif edilen 
alternatifler arasındadır. Eşit ana paralı geri 
ödeme planında taksitler başlangıçta daha 
yüksek başlar ve kredi ana para geri öde-
meleri de daha hızlı bir şekilde gerçekleşir. 
Alınan kredinin ana parası daha hızlı bir şe-
kilde azaldığı için bu tip ödeme planlarında 
faiz tahakkuku eşit taksitli geri ödeme plan-
larına göre daha az 
olur. Özellikle finan-
sal okuryazarlığı dü-
şük olan yatırımcılar 
daha fazla faiz öde-
meme kaygısıyla, 
başka bir değerlen-
dirme yapmaya ge-
rek duymaksızın, bu 
tip ödeme planlarını 
tercih edebilirler. 

Yatırımcılar tabi ki 
finansman maliyet-
lerini minimize et-

meye çalışmalıdır. Ancak finansman maliye-
tinden bile daha önemli olan öncelikle kredi 
taksitlerinin geri ödenebilirliğidir. Şirketin 
veya projenin yaratacağı nakit akışının kre-
di geri ödemelerini belli bir emniyet marjını 
da dikkate alarak ödeyebilir olduğuna kani 
olduktan sonra finansman maliyeti mini-
mize edilmeye çalışılmalıdır. Karşılaştığımız 
bazı örneklerde yatırımcı proje kredi geri 
ödemelerini sağlayabilecek bir nakit akışına 
sahip olmasa bile olması gerekenden daha 
kısa vadeli borçlanmakta ve/veya nakit akış 
yapısına uygun olmayan bir taksit yapısı ile 
borçlanmaktadır. İlerleyen dönemde de tak-
sitler ödenemez hale geldiğinde ya yatırım-
cılar projeye ek kaynak koymak durumunda 
kalacaklar ya da proje şirketi ek borçlanma 
yapmak durumunda kalacaktır. Genelde bu 
aşamalarda yapılacak ekstra borçlanmalar 
günü kurtarma amaçlı ve yüksek risk primi 
dolayısı ile çok daha yüksek maliyetli kredi-
ler ile olmak durumunda kalacaktır. Hesap 
kitabın olmadığı bu tip projelerde kredi 
taksitlerini geri ödemek için alınan bu tip 
yama tabir edebileceğimiz ek krediler belli 
bir dönem sonra artık başka krediler alın-
mak sureti ile çevrilemez hale gelir. Bu tip 
durumlarda şirketlerin mal varlıkları kuvvetli 
ise teminat göstermek sureti ile borç kon-
solidasyonuna gidilebilir. Böyle bir imkân 
yok ise iflas kaçınılmaz hale gelir” dedi. 

Kredi Heykeltıraşlığı Yapılmalı

Şirketler açısından en doğru borçlanma tü-
rünün nakit akış yapısına uygun olan borç-
lanma olduğuna değinen Fatih Kuran, söz-
lerini şöyle noktaladı: “Kredi heykeltıraşlığı 
denen bu çalışmada şirketin veya belli bir 
projenin ileriye yönelik nakit akışı çıkartılır. 
Gelirlerden faaliyet giderlerini ve vergiyi 
düşürdükten sonra kalan nakit akışına Ser-
best Nakit Akışı (SNA) denilir. Alınacak kredi 
mutlaka SNA’ya uygun yapıda olmalıdır ki 
kredi geri ödemelerinde uzun vadede sı-
kıntı yaşanmadan devam edilebilsin. Gözle-
mimiz, ileriye yönelik SNA’sını çıkartmış ve 
olası farklı durumlarda nasıl değişim gös-
terebileceğini analiz etmiş şirketlerin sayıca 
çok az olduğudur.”

ŞİRKET CHECKUP’ININ 
ÖNEMİ

VERİ İHLAL BİLDİRİMLERİ İLGİLİ 
KİŞİLERİ KORUYOR
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ProntoPlus markası ile ayrı-
calıklı seyahatte iz bırakan 
Prontotour, bu kez sevdikle-
riyle deneyim odaklı gezmek 

isteyen küçük gruplar için “PlusPriva-
te” ürününü hayata geçirdi.

Yurt dışı turların lideri Prontotour’un 
dört yıl önce hayata geçirdiği ayrıca-
lıklı seyahatin adresi ProntoPlus mar-
kası büyümeye devam ediyor. Dene-
yim odaklı seyahat etmeyi arzulayan 
ama yanında sadece sevdikleri ve 
dostları olsun isteyenler için ProntoP-
lus, “PlusPrivate” ürününü hizmete 
açtı. İster iş veya okul arkadaşlarınız, 
ister aile ve akrabalarınızla oluştura-
cağınız küçük gruplarla maceranın 
peşinden koşabilir, gurme seyahat 
keyfi yaşayabilir veya bir festival için 
yola çıkabilirsiniz. PlusPrivate turlarıy-
la ‘Plus’ hizmeti alıp sadece sevdikle-
riniz ile seyahat keyfi yaşayabilecek-
siniz.

Seyahat severlere en lüksü değil en 
iyisini ulaşılabilir fiyatlarla sundukları-

SEVDİKLERİNİZLE 
DOYA DOYA 
GEZİN DİYE… 
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nı ifade eden ProntoPlus Departman 
Müdürü Neslihan Kılıç Gediz, “Dün-
yada her sene trendler değişiyor. De-
neyim odaklı keşfe çıkan gezginlerin 
sayısı hızla artıyor. ProntoPlus’un en 
belirgin özelliği klasik tur programla-
rında olmayan arka sokakları, gün yü-
züne çıkmamış kültürleri keşfe çağır-
ması. Bütün organizasyonlarımızda en 
doğru coğrafyada en doğru zamanda 
bulunmayı amaçlıyoruz. Küçük grup-
larla seyahat edip herkesle birebir il-
gileniyoruz. Konusunda uzman ünlü 
rehberlerimiz var. Evden havalimanına 
özel transfer ve ön bilgilendirme gibi 
ek hizmetler veriyoruz. Prontotour’un 
kalitesini arkamıza alarak hızla büyü-
dük. Şimdi bu hizmetimizi PlusPrivate 
ile özel ve daha küçük gruplar için ver-
meye başlıyoruz” dedi.

Kişiye özel hizmeti 4-8 kişilik grup-
larda uygulayacak olan PlusPrivate, 
misafirlerini ProntoPlus’un tüm ola-
naklarından yararlandıracak. Kendi 
rehberlerinin kullandığı özel araçla se-
yahat edecek olan gruplar seyahat et-
mek istedikleri tarih ve dönemleri de 
tercihlerine göre belirleyebilecekler. 

PRONTOPLUS’TAN 
YENİ ÜRÜN: 
PLUSPRİVATE 
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Brand Week Istanbul, bu yıl da Türkiye pa-
zarlama ve iletişim endüstrisini, dünyanın 
en yaratıcı zihinleri ve işleriyle buluşturmayı 
hedefliyor!

Son yıllarda ekonomi ve finans merkezi ola-
rak hızla yükselen İstanbul’u, sahip olduğu 
büyük potansiyelle bir yaratıcılık üssü olarak 
konumlandırmak isteyen Brand Week Istan-
bul, fikirleri ve markalarıyla geleceği bugün-
den yaratmak isteyenlere ilham verecek bir 
haftaya hazırlanıyor!

İletişim ve pazarlama dünyasının inovatif 
zihinlerini ve yaratıcı projelerini buluşturan 
Brand Week Istanbul bu yıl yedinci kez 4 – 8 
Kasım 2019 tarihleri arasında Zorlu PSM’de 
kapılarını açıyor. Her yıl farklı bir tema altın-
da kültür, toplum ve iş dünyasını ağırlayan 
etkinlik, bu yıl “Geleceği Tasarlamak” te-
masıysa adından söz ettirecek.Brand Week 
Istanbul, Felis Ödülleri, Lovemarks Ödül Tö-
reni, Fark Yaratan Kadınlar, Brand Academy 
Sertifika Programı, Marka İkonları Yürüyüşü, 
Portfolyo Buluşmaları ve özel networking 
toplantıları gibi geleneksel yan etkinlik-
lerinin yanına bu yıl geleceği belirleyecek 
teknolojilerin sergilendiği FutureTech ve 
Instagram yıldızlarını bir araya getiren Insta 
Day gibi yenilikler ekliyor. Bir başka deyişle, 
Brand Week Istanbul bu kez de dopdolu!

Yaratıcı endüstrilerin en büyük platfor-
mu İstanbul’da yeni bir lider

2013 yılında ilk kez gerçekleşen Brand 
Week Istanbul’un hedefi ilk günden bu 
yana İstanbul’u bölgesindeki yaratıcı po-
tansiyellerin ve cesur yeni dünya fikirlerinin 
başkenti haline getirmekti. Geçmiş ve gele-
cek, geleneksel ve çağdaş, yerel ve global 
arasında konumlanan İstanbul’un simgesel 

BRAND WEEK İSTANBUL İLE
“GELECEĞİ 

TASARLAYANLAR”IN 
DÜNYASINA TANIK 

OLUYORUZ
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bir coğrafya olarak vaat ettikleri, yaratıcı 
endüstrilerin yetenek ve vizyonuyla bu-
luştuğunda ortaya çıkabilecek gelecek 
imkanları da çok daha ilham verici oluyor. 
Bu nedenle Brand Week Istanbul’un açı-
lış konuşmacısı 23 Haziran İBB Başkanlığı 
kampanyasıyla Türkiye’de adalet ve de-
mokrasi mücadelesinin sembolü haline 
gelen Ekrem İmamoğlu olacak. İmamoğlu, 
6 Kasım’da katılımcılarla bir araya gelerek 
hepimizin paylaşacağı bir İstanbul resmi 
çizecek. Kentin Geleceğini Tasarlamak 
başlıklı konuşmasının ardından da sahne-
yi psikoloji, sosyoloji, kültürel antropoloji 
ve pazarlamanın buluştuğu noktada ko-
numlanan uzmanlığıyla öne çıkan Dünya 
Çapında Arketipik Keşifler Kurucusu Prof. 
Dr. Clotaire Rapaille’a bırakacak. Rapail-
le’yı takip edecek isimse 1990’lı yıllardan 
itibaren yaratıcı endüstrilerin yetenek ve 
fırsat eşitliği çerçevesinde ülke ekonomi-
sinde yer edinmesi için çalışmalarda bu-
lunan, İngiltere Eski Başbakanı Tony Bla-
ir’e, kültür bakanlarına ve Londra belediye 
başkanlarına danışmanlık vermiş Creative 
England kurucusu John Newbigin olacak.

Apple’dan NASA’ya, Carnegie Mel-
lon’dan iyzico’ya oyunu değiştiren 
isimler sahnede!

Geleceği Tasarlamak temasını sanat, tek-
noloji, iş dünyası, bilim ve eğlence dünya-
sından farklı perspektiflerle ele alan Brand 
Week Istanbul’un katılımcıları bu isimlerle 
sınırlı değil elbette. 1976 yılından itibaren 
Silikon Vadisi şirketleri başta olmak üzere 
pek çok Fortune 500 şirketine kurumsal 
kimlik tasarlayan, Apple’ın efsanevi logo 
tasarımcısı Rob Janoff; M87 Kara Deliği 
ekibinden 200 bilim insanı içinde tek Türk 
bilim insanı olarak yer alan Astronomi ve 
Astrofizik Bölümü Profesörü Feryal Özel; 
dijital dönem öncesinde reklam dünyası-
nın en etkili ve yaratıcı isimlerinden biri 
olan, stratejileri ve içgörüleri bugün de 
sektöre yön vermeye devam eden Dave 
Trott; Be More Pirate kitabının yazarı ve gi-
rişimci, dünyanın ilk interaktif multi-plat-
form televizyonu Dubplate Drama’nın ku-
rucusu Sam Conniff; NASA’nın komplike 
kavramlar ve zorlu araştırmalarını yaratıcı 
hikayelere dönüştürerek insanlığa sunan 
iletişim profesyoneli Dan Goods; bugün 
kullandığımız pek çok teknolojinin mima-
rı ve Carnegie Mellon Üniversitesi Yapay 
Zeka ve İnsan-Makine Etkileşimi Enstitüsü 
profesörü Zohn Zimmerman, CERN-AT-
LAS Deneyi Ülke Temsilcisi ve CERN-CAST 
Deneyi Takım Lideri Serkant Ali Çetin, 
Garanti Bankası Eski CEO’su ve Selendi 
Şarapları Kurucusu Akın Öngör ve iyzico 
Kurucusu Barbaros Özbuğutu da oyunu 
bozan ve 20’nci yüzyıldan kalma öğreti-
lere meydan okuyan katılımcılar arasında.

Aktivizm, daha fazla aktivizm!

Pazarlama iletişimiyle sınırlı bir marka idealizminin ötesine geçerek, topluma, çevreye ve 
geleceğe yönelik sorumluluklarını, eylemleriyle yerine getiren aktivist markalar; eski kuşak-
ların üretim ve tüketim modelini reddeden aktivist genç kuşaklar ve sorunlara yaratıcılıkla 
dikkat çeken aktivist sanatçılar uzun yıllardır olduğu gibi bu yıl da Brand Week Istanbul 
gündeminde. «Yatak Performansı – Yükü Taşı» çalışmasıyla dikkat çeken, kadınların yaşa-
dıkları cinsel ve psikolojik tacizleri sanat çalışmalarının merkezine koyan aktivist performans 
sanatçısı Emma Sulkowicz; Forbes dergisinin kadın liderliği konusunda dünyanın en etkili 
uzmanı olarak gösterdiği, Thinker ve Global Gurus nazarında en iyi 50 liderlik koçundan 
biri olan yazar ve konuşmacı Sally Helgesen; ödüllü bir düşünce lideri olan veOgilvy & 
Mather’ın Global Kültürel Strateji uygulamasını kuran Nazia Du Bois; Laundry Service and 
Cycle, Globalden Sorumlu Kreatif Başkanı Leo Macias; tasarladığı online ve offline oyunlarla 
toplumsal farkındalığı artırma çalışmaları yapan New School Parsons Art and Design School 
profesörlerinden John Sharp; İstanbul’un son 40 yıllık tarihindeki en yüksek yerel seçim oy 
oranını elde ederek başkanlığa ulaşan Ekrem İmamoğlu’nun kampanya sürecini tasarlayan 
ve yöneten Necati Özkan; yaşama, kültüre ve doğaya tekil bir tüketici perspektifindense ço-
ğul bir vatandaş perspektifinden yaklaşmayı öneren The New Citizenship Project Kurucusu 
Jon Alexander geleceğin yalnızca teknolojik imkânlar artırılarak değil; değerler, dayanışma 
ve yaratıcılık ekseninde tasarlanması gerektiğini savunacaklar.

Markalar ve tüketiciler dünyasında neler değişiyor?

Brand Week Istanbul her yıl olduğu gibi bu yıl da değişen insana, kültüre ve topluma yö-
nelik birçok araştırmanın lansmanına sahne olacak. Future Bright Research Kurucu ve Yö-
netici Ortağı Akan Abdula, Türklerin Bilinçaltında 20.000 Fersah başlıklı sunumuyla Türk 

insanının bilinmeyen 
personalarını açıklarken, 
Instagram Pazarlama 
Operasyonları Direktörü 
Trevor Johnson da gör-
sel kültür platformunun 
Türkiye’deki yansımaları-
nın izini sürecek.

Dijital dönüşümün li-
derlerini de unutmadık 
elbette. Forbes Dergi-
si’nin en etkili insanları 
bir araya getiren 30 Un-
der 30 – Europe – Retail 
& Ecommerce listesinde 
yer alan, Glovo’nun ku-
rucu ortağı ve CEO’su 
Oscar Pierre; Bayer Glo-
bal Pazarlama ve Dijital 
Pazarlama Direktörü 
Patricia Korsi ve L'Oréal, 
Dijital Pazarlama Grup 
Başkanı & Dijitalden So-
rumlu Başkan Yardımcısı 
Stephan Garandet de 
geleceğe yönelik öngö-
rülerini paylaşırken diji-
tal dünyanın gelecekte 
vereceği sınavlara dair 
pratik çözüm rotaları çi-
zecekler.

Çığır açan isimlerle bir 
araya gelmek ve yepye-
ni fikirlerle tanışmak için 
siz de 4-8 Kasım tarihleri 
arasında Brand Week Is-
tanbul’da yerinizi alın…
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Tüm sektörlerde olduğu gibi pera-
kende sektöründe de değişim rüz-
gârları esiyor. “Akıllı Alışveriş” tren-
di tüketicileri özel markalı ürünlere 

yönlendirirken Private Label üreticisi firma-
lar pazardan her geçen gün daha fazla pay 
alıyor. PLAT Özel Markalı Ürünler Sanayicile-
ri ve Tedarikçileri Derneği, sektörün nabzını 
tuttuğu buluşması Private Label Zirvesi’nin 
beşincisini 06 Kasım 2019 tarihinde Kurtköy 
Crowne Plaza Otel’de düzenleyecek. Bu yılki 
teması “Kalıcı Olmak için Çıkış Yolları” olarak 
belirlenen organizasyonda üretici ve teda-
rikçi firmalardan ulusal ve yerel perakende 
zincirlerinin temsilcilerine kadar sektörün 
önemli isimleri hazır bulunacak. 

Kaliteli ürünü uygun fiyata tüketiciye sunan 
özel markalı ürünlerin, perakende sektö-
rünün geleceğine yön vermeye başladığı 
görülüyor. 2018 yılını yaklaşık yüzde 70 bü-
yüme ve 50 milyar TL ciro ile kapatan özel 

PERAKENDENİN YÜKSELEN YILDIZI PRIVATE LABEL SEKTÖRÜ 
ZİRVEYE HAZIRLANIYOR

markalı ürünler sektörü bu yılın 8 aylık dö-
neminde de yüzde 30 büyümeye ulaştı. Gı-
dadan kozmetiğe, kişisel bakımdan temizlik 
ürünlerine kadar hemen her alanda market 
raflarında yerini alan özel markalı ürünler, 
pahalılıktan şikâyet eden tüketiciler için can 
simidi olurken bu yönüyle enflasyonla mü-
cadelede de kritik rol oynuyor.

Özel markalı ürünlere tüketicilerin ilgisi her 
geçen gün artarken üretici firmalar gele-
ceğe nasıl hazırlanıyor? PLAT Özel Markalı 
Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği 
tarafından 06 Kasım 2019 tarihinde Kurtköy 
Crowne Plaza Otel’de düzenlenecek 5. Pri-
vate Label Zirvesi’nde özel markalı ürünler-
de kalıcı büyüme için çıkış yolları sektörün 
önde gelen isimleri ile aranacak. 

PLAT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı M. 
İmer Özer’in açılış konuşmasıyla başlayacak 
olan zirvenin sabah oturumunda; Nielsen 

Perakende Hizmetleri Direktörü İlker Unut-
kan’ın sunumunun ardından Gazeteci Yazar 
Serdar Kuzuloğlu, Lidl-UK Eski CEO'su ve Heu-
nadel Retail Advisory Kurucusu Ronny Gotts-
chlich ve Lead Network Türkiye Başkanı Aysun 
Zaman birer konuşma gerçekleştirecek. Öğle-
den sonraki oturumda sırasıyla; BİM COO’su 
Galip Aykaç, Eğitimci Yazar Mümin Sekman, 
A101 CEO’su Erhan Bostan, Eğitimci Yazar Ser-
kan Karaismailoğlu ve Migros CMO’su Cem 
Rodoslu kürsüye çıkacak. Zirvenin kapanış ko-
nuşmasını ise Sabancı Üniversitesi Finans Kür-
süsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş yapacak.  

Sunuculuğunu Oylum Talu’nun gerçekleştire-
ceği PLAT Derneği 5. Private Label Zirvesi’ne; 
İKMİB, LİDER Kozmetik, SAPRO Temizlik Ürün-
leri, SELUZ Kimya Altın Sponsor; Bileşim Kimya, 
BeautyIstanbul Fuarı, Neva Kozmetik, Serdar 
Plastik Gümüş Sponsor ve Atak Turizm, Sarten 
Ambalaj, Şimşek Plastik Bronz Sponsor olarak 
destek veriyor.  
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Thomson Reuters tarafından 
yapılan araştırmaya göre şir-
ketler müşterilerini tanımak için 
yılda 500 milyon dolar harcıyor. 
E-GÜVEN tarafından sunulan 
Plum. ile  şirketler dijital dünya-
da müşterilerinin kim olduğunu 
anlayacak. Dijital kimlik ispatı ile 
ilgili sorunlar güvenli şekilde çö-
zülecek.

Dijital dönüşümün yaygınlaştığı günümüz-
de daha fazla insan ve işletme çevrimiçi et-
kileşime giriyor. Bu etkileşimin merkezinde 
ise dijital kimlikler mevcut. Bu kimliklerin 
yasal geçerliliğinin bulunmaması ve kim-
lik bilgileri doğru bile olsa bilgileri gerçek 
kimlik sahibinin gönderip göndermediği-
nin anlaşılmaması büyük bir boşluk oluş-
turuyor. E-GÜVEN, yeni hizmete sunduğu 
Plum. çözümüyle kişilerin kimliklerini dijital 
ortamda ispat etmelerini e-imza ve Blockc-
hain altyapısı ile sağlıyor.

Müşterisini tanımayan zarar ediyor
 
Küresel çapta yapılan araştırmalar müş-
teri tanıma süreçlerini sağlıklı bir şekilde 
yürütemeyen firmaların zarar ettiklerini 
ortaya koyuyor. Thomson Reuters tara-
fından yapılan araştırmaya göre, firmalar 
müşterilerini tanımak için yılda 60 ila 500 
milyon dolar arasında bütçe ayırıyor. Ku-

E-GÜVEN BLOCKCHAIN 
ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ

rumlar, müşterilerini tanıma, müşterile-
rinin finansal güvenliğini sağlama, daha 
iyi bir müşteri deneyimi ve yasal koruma 
için çabalarken, bireyler ise çok fazla yer-
de kimlik beyan etme zorunluluğunun sı-
kıntısı ile karşı karşıya kalıyor. E-GÜVEN, 
dijital dünyada kimliklerini yaratan kişile-
rin gerçek olup olmadığının belirlenmesi, 
gerektiğinde bu kişilerin kayıtlarının yasal 
kanıt olarak kullanılabilmesi ihtiyacına ce-
vap vermek amacıyla yeni çözümü Plum.’ı 
hizmete sundu.

Blockzinciri alt yapısını kullanıyor

Yasal olarak geçerli elektronik sertifikaya 
sahip, açık anahtar yapısını kullanan fark-
lı güvenlik seviyelerinde doğrulanmış alt 
kimlikler barındıran Plum., bu temel prob-
lemlere çözüm getirmek üzere geliştirildi. 
Blockchain alt yapısı kullanan Plum., sağ-
ladığı güvenliğin yanı sıra bireylere sistem 
üzerinden veya mobil imzaları ile oluştur-
dukları dijital kimlikle bütün işlemlerini ya-
pabilme imkânı veriyor.

Bireyler, işletmeler ve devlet kuruluşları 
kullanabiliyor

Dijital ortamda gerçek olmayan bilgilerle 
kimlik oluşturmanın çok kolay olduğu-
na dikkat çeken E-GÜVEN Genel Müdürü 
Can Orhun, Plum. çözümünde Blockzincir 
üzerinden dijital kimliğin kesin olarak teyit 
edilebileceği bir teknolojiyi hayata geçir-

diklerini söyledi. Orhun, Blockzincir siste-
mine yeni bir mimari katman olarak e-im-
za ve e-imzalara ait nitelikli sertifikalardaki 
kimlik özelliğini eklediklerini anlatarak, 
şunları söyledi:

“Çıkış noktamız dijital ortamda ürün ve 
hizmet sunan kurumların, bireylerin gerçek 
kişi olup olmadıklarını tespit edememeleri. 
Blockchain teknolojisini 5070 Sayılı Elekt-
ronik İmza Kanunu'nda tarif edilen e-imza 
ile entegre ederek bu alanda yenilikçi bir 
çözümü hayata geçirdik. Plum. ile kimlik 
beyanı prosedürlerini ortadan kaldırıyoruz. 
Böylece oluşturulan dijital kimlikler güven-
li bir şekilde kanıtlanabiliyor, tanınabiliyor. 
Böylece müşteri tanıma süreçlerindeki zor-
lukları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. 
Bireyler, işletmeler ve devlet kuruluşları 
bu yenilikçi çözümü kullanabiliyor. Mobil 
dünyanın gücünü de göz önünde bulun-
durarak çözümü mobil dünyada da kulla-
nıma açtık.  Plum. Android ve iOS işletim 
sistemlerinde kullanılabiliyor.”

AB ülkelerinde de kullanılacak

Plum. sadece ülkemizde değil, kısa bir süre 
içerisinde Avrupa Birliği Elektronik İmza 
Regülasyonu’na (eIDAS) uyumlu olarak 
AB ülkelerinde de hizmete girecek. Avrupa 
merkezli bir kuruluş olan Plum. Techno-
logies B.V., tüm Avrupa Birliği ülkelerinde 
kişilerin kimliklerini dijital ortamda ispat 
etmelerini sağlayacak.
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Balıkesir 
Avlu Kongre ve 

Kültür Merkezinde

Bu ay

1 KASIM

20.30
  CUMA

EVGENY GRINKO

6 KASIM

21.00

19 KASIM

20.30
  SALI
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AZINLIKTA KALDIK

22 KASIM

20.30
  CUMA

23 KASIM

14.30

7 KASIM

19.00

GÖKHAN TÜRKMEN

16 KASIM

20.30



70

MALl&MOTTO / Etkinlik

Türk pop müziğinin sevilen sesi Cem Belevi 27 Ekim 
saat: 17.00’de Akyaka Park AVM’de  verdiği kon-
serle sevenleri ile kucaklaştı. 24 saatte 3. konseri 
için sahneye çıkan Cem Belevi, uçaktan iner inmez 

geldiği AVM’de,1,5 saat tüm sevilen şarkılarını Akyaka Park 
AVM ziyaretçileri için seslendirdi. Konser sırasında sahneden 
inerek onlarla kucaklaşıp, selfie çeken Belevi performansı ile 
adeta büyüledi. Çok kısa bir süre önce çıkan ve kısa sürede 
milyonların beğenisini kazanan  ‘’Farkında mısın? ‘’ şarkısını 
da AVM olarak ilk kez Akyaka Park’ta seslendirdi. 

Farkındalık Stüdyosu tarafından organizasyonu gerçekleşen 
konser de karşılaştığı yoğun ilgiden çok memnun kalan Be-
levi, AVM yönetimine teşekkürlerini sundu. 

Hesaplı ve keyifli alışverişin adresi Akyaka Park AVM, kam-
panyaları, etkinlik ve organizasyonları ile bölgenin çekim 
merkezi olmaya devam edecek…

AKYAKA PARK AVM’DE ILK KEZ ‘’FARKINDA MISIN?’’
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ÜNLÜ DJ ve ARANJÖR SELAMİ BİLGİÇ MALL&MOTTO 
İÇİN ANLATIYOR!

01 – Aaron Krause & Liza Anne - Every Breath You Take
02 – Zedd, Katy Perry - 365
03 - Colin & Caroline - Sorry
04 – Thomas Daniel - Lovely

05 - Havana – I Lost You
06 - R3HAB – Lullabay (Acoustic)

07 - Missy & Blonde, Julia Ross - Swalla
08 - Madilyn Bailey, Leroy Sanchez - Despacito

09 – Alec Benjamin - Let Me Down Slowly
10 - Nina Nesbitt - Loyal to Me

Kış mevsiminin  yavaş yavaş kendisini gösterdiği bu günlerde , markanızın 
kapalı devre müzik listeleri de  kış mevsimine uygun olarak hazırlanmaya 
başlanmış olmalı.

Ama bu listeleri hazırlarken tabiki havanın kapalı yağışlı enerjinizi alan dep-
resif şarkılardan oluşmamasına dikkat etmek gerekir. Ama çoğu marka böyle 
şeyleri gözden kaçırmış olabiliyor. Bunun sebeplerinin en başında maalesef 
gelişi güzel sağdan soldan açılan şarkı listeleri olduğunu biliyoruz.

''İnternette 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 konseptini profesyonel  insanlar ile birlikte karar verme-
nizi tavsiye ederim. 
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“Osmaniye’de yeni bir yaşam başlıyor!” 
sloganıyla 2011 yılı Ekim ayında onlarca 
büyük ulusal markalarla birlikte kapılarını 
açan ve açıldığı günden bu yana ziyaret-
çilerine keyifli ve kaliteli bir alışveriş ve 
yaşam alanı sunan Park 328 Alışveriş ve 
Yaşam Merkezi 8. Yılını ve 29 Ekim Cum-
huriyet Bayramını büyük bir coşku ile 
kutladı.

PARK328 ALIŞVERİŞ VE YAŞAM MERKEZİ
CUMHURİYET BAYRAMINI TUĞÇE KANDEMİR İLE KUTLADI!

Park 328 AVM , 29 EKİM Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamın-
da ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlikte; Müzik dünyasına güzel 
sesi ile hızlı giriş yapan ve kısa sürede müzik listelerinde adı sıkça 
yer alan sevilen şarkıcı Tuğçe KANDEMİR ile muhteşem bir konsere 
imza attı.

Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan sanatçıyı dinlemek için Osmaniye 
ilinden ve  çevre il- ilçelerden yoğun bir katılım sağlandı. Büyük iz-
dihamla gerçekleşen konserin organizasyonu Farkındalık Stüdyosu 
gerçekleştirdi.

Ayrıca; Park 328 Alışveriş ve Yaşam Merkezi ziyetçilerini kazandıran 
kampanyalar , birbirinden eğlenceli süpriz etkinlikler ve özel proje-
lerle buluşturmaya devam edecek.
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DİKKAT EKSİKLİĞİ BOZUKLUKLARI

Burcu Polatdemir
 NLP Uzmanı &Çocuk Kaygı Terapisti 

Çocuklar doğduklarından itibaren  büyü-
dükleri süre boyunca bir çok kez ailelerin-
den kendileri hakkında bazı açıklamalar 
duyarlar. Ya anne başka bir arkadaşının an-
nesine çocuğun kendi iştahının açık olmadı-
ğını anlatıyordur ya da hiç yerinde durma-
dığından yakınıyordur. Veyahut şunlar da 
duyulur:

-Bizim çocuk ,hiç ders çalışmıyor keşke ça-
lışsa ama dersi iyi dinliyor da notları iyi ney-
se ki.

-O kadar çok hiperaktif ve hareketli  ki öğ-
retmen sürekli beni çağırıyor yerinde otur-
madığından ve sürekli ayağa kalkmak için 
bir bahane bulduğundan  dolayı..

-Bizimki dikkatini bir türlü bir şeyin üstüne 
toplayamıyor.. Bilgisayar oyunu oynarken 
yerinden saatlerce kalkmayan çocuk ,onun 
çok ilgisini çekmeyen ama yapmak zorunda 
olduğu hiçbir şeye asla ilgi göstermiyor bu 
da sosyal hayatında ve okul hayatında bü-
yük problem..

Buna benzer yakıştırmalar gerek etraftan 
gerek veliler/ anneler konuşurken duymu-
şuzdur. Sizce çocuklar neden dikkatlerini 
toplayamıyorlar? Çocuk oldukları için mi?
Maalesef ki  ; Dikkat Eksikliği Bozukluğu ; 
Kişilerin erişkinlikte de karşılaştıkları bir so-
rundur.Sadece çocuklar yaşar dersek doğru 
olmaz. Hatta yeterli tedavi görememiş bir 
çocuk büyüdüğünde hayatındaki bazı alan-
larda sorun yaşar önceleri ergenlik, yaşam 
biçimi, mizacı gibi yakıştırmalarla süre ka-
zanılsa da gerçek ortaya çıktığında kişinin 
hayatında birçok alan ihmal edilmiş olur. 
Örneğin; kişi erken yatmak gibi günlük bir 
aktiviteyi sevdiği bir oyun yüzünden zaman 
yönetimi yapamayarak erken uyuyamadığı 
için sabah da erken uyanmak konusunda 

sorun yaşar. Bu da kişinin hem sosyal rolle-
rinde hem özel hayatında zorlanmasına ne-
den olur.Sabah erken kalkması gerektiğini 
bilir yapmaya çalışır bir ya da iki kez kendisi 
yapmış olsa bile mutlaka etrafındaki bir kişi 
tarafından hatırlatılma ve uyarılma şeklinde 
yapması gereken şeyleri hatırlayabilir. Kişi-
ler aileleriyle yaşadıkları ergenlikleri  boyun-
ca  aileleri onları tolöre ettiğinden dolayı  
bunun sıkıntısını minimum yaşasalar da ev-
lilik hayatlarında ve iş yaşamlarında güven 
ve prestij kaybetme noktasına gelebilirler. 
Bunun gibi durumlar; kişinin sadece erken 
uyanamaması değil aynı zamanda yapma-
sı gereken işlerde ,verilen taahhütlerde son 
dakikacı  bir davranış şekli de kişinin davra-
nışlarının bir   parçası haline gelebilir. Kişinin 
davranışları, konfor alanında onu tanıyan ki-
şiler ve ailesi  tarafından büyük bir problem 
olarak karşılanmasa da  kişinin yeni tanıştığı 
ortam ve çevrelerde kişiyi  çok zor duruma 
sokar.

Bunun genel olarak faydacı yaklaşımı tıp 
tarafından ilaç ile tedavi edilip düzene so-
kulabileceği doğruluğudur. Bazı tedavi yön-
temleri çocuğun (eğer erken yaşta fark edil-
mişse) durumunda onu daha fazla topluma 
kazandırabilmek veyahut okul ve sosyal ha-
yatında mental olarak sağlıklı kararlar ala-

bilmesini sağlamaktır.Çocuk uyum göste-
remediği konularda daha fazla odaklılık ve 
farkındalık sahibi olabilir.Ya da bir spor dalı, 
sosyal olarak kendi kontrolünü sağlayabile-
ceği ve bu konuda alıştırmalar yapabileceği 
aktiviteler olabilir.

Yetişkinlerde ise durum biraz daha fark-
lı işler. Günümüzde neredeyse orta yaşta 
olmasına ve  uzun yıllardır iş yaşamında 
olmasına rağmen kendisinde ‘Dikkat Eksik-
liği Bozukluğu’ nun farkında olmayan kişi 
sayısı oldukça fazladır. Bu durum genelde 
çevremizden bildiğimiz bazı yakıştırmalar-
la bilinen iş arkadaşlarımız olabileceği gibi 
özel yaşamımızdaki kişiler de olabilir.Bu tip 
durumları şu şekilde duymuş olabilme ih-
timalimiz de olmuştur:‘O, her zaman işine 
geç kalır’ ,’ Kesin yine zamanında yetişeme-
yecek’ , ‘Ona bu şekilde anlatırsan sevmez 
gel bu şekilde anlatalım ‘ gibi.

Eminim ki çoğumuz bu cümleleri zaman 
zaman duymuşuzdur , bundan sonra bu 
durumda kendini negatif ve işin içinden çı-
kamayanlara kendilerindeki  belirtileri sora-
bilirsiniz. Bunun için bir uzmandan yardım 
almak ya da odaklanma çalışmaları faydalı 
olacaktır. Bol odaklı günler dilerim. 
Sevgiler
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HALUK LEVENT HILLTOWN KARŞIYAKA’DA 
KALPLERİ FETHETTİ

Hilltown Karşıyaka AVM, açılış konserinde Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından muhteşem ses Haluk 
Levent’i konuk etti. Zirve yapan şarkılarını İzmirliler için seslendiren Haluk Levent sesi kadar kalbinin de 
ne kadar büyük olduğunu gösterdi.Ünlü sanatçı konserin tüm gelirini Nusaybin’de bir patlamada evleri 
hasar gören   ve aileleri ile birlikte Mardin’de bir otele yerleştirilen ailelerin konaklama masraflarına 
bağışladı. Haluk Levent Mardin Valiliği ile görüşerek evlerindeki hasar sebebiyle mağdur olan 100 aileyi 
bir otele yerleştirdiklerini söyledi. Ünlü sanatçı kendisi ile birlikte Hilltown Karşıyaka AVM’nin de aynı du-
yarlılığı gösterdiğini belirterek desteklerinden dolayı  Hilltown Karşıyaka AVM yönetimine teşekkür etti. 

Organizasyonu Farkındalık Stüdyosu tarafından gerçekleşen konserde birbirinden çok sevilen şarkı-
larıyla binlerce hayranına müzik ziyafeti sunan Haluk Levent muhteşem sahne performansı ile seven-
lerinden tam not aldı. Adeta yerinde duramayan Haluk Levent zaman zaman hayranlarının yanına 
giderek onlarla hasret giderdi. Hilltown Karşıyaka’da  gerçekleştiren ilk konsere binlerce İzmirli katıldı. 
Yoğun ilgi gören konserde Haluk Levent hayranları Hilltown’da muhteşem bir koro oluşturdu.
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Hilltown Karşıyaka’nın İlk Konserinde Haluk 
Levent’e Sevgi Seli 

Binlerce Haluk Levent hayranı ünlü sanatçıyı 
görebilmek için adeta birbiri ile yarıştı. Saba-
hın erken saatlerinden itibaren Hilltown’da 
yerlerini alan hayranları, ünlü sanatçı ile muh-
teşem konserinde hasret gidermenin keyfini 
yaşadı. Işıl ışıl bir ortam, müthiş bir sahne ve 
Haluk Levent’in enerjisi birleşince Hilltown  
Karşıyaka’da coşku  zirveye taşındı. Haluk Le-
vent unutulmayacak konserini binlerce İzmir-
linin eşlik ettiği İzmir Marşı ile bitirdi. 

Videoyu buradan 
izleyebilirsiniz.
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ALIŞVERİŞTE EVRİM GEÇİRDİ

Engin Yıldırım

Modern alışveriş merkezleri-
nin yaygınlaşması ile birlikte 
alışverişin kalbi AVM'lerde 
atmaya başladı.

Öte yandan işportacılık ve pazar alışverişi 
önemini büyük ölçüde korumaya devam 
etti. Peki işporta ne demek ? 'Gezici satı-
cıların mallarını koymaya yarayan yayvan 
sepet veya bu işi gören, ona benzer araç, 
sergi. Açıkta yapılan satış.’ Genelde bir kişi 
tarafından işletilen, bir veya birkaç ürün türü 
bulunduran, dört yandan ulaşılabildiği için 
müşterilerin ürünleri incelemesine çok uy-
gun, küçük etkili, seyyar tezgahlar. Seyyar 
tezgahların bu kadar uzun ömürlü olmaları-
na şaşmamalı, tekerlek kullanıldığı müddet-
çe yaşayacağa benzer. Nerede o eski sokak 
satıcıları ? Zerzavatçısı, yorgancısı, hallacı, 
macuncusu, yoğurtçusu ve kalaycısı ile ses-
lenip dillenen sokaklarımız, o eski sakinle-
riyle "maziye gömülen" pek çok değer gibi 
nostaljik yazıların konusu oluverdi... 

"Bohçacı geldiii hanımmmm!" Çarşaf, dan-
tel, masa örtüsü, pikeleri gezdirirler; Her 
kapıda bohçayı bir çırpıda açar, hanımlara 
ısrarla gösterirler. Seyyar tabakçılar gibi tak-
sitler de satarlardı. Yoğurtçular omuzlarına 
astıkları sopanın iki yanından sarkan iple-
rinde asılı tepsiler içinde yoğurt satarlardı. 
Ve kendilerinden önce hep sesleri girerdi 
sokağımıza: "Yoğurtçu geldiii. Kaymaaak 
yoğuuurt!!
 
Zinciri beline bağlı, elinde tefiyle ayıcılar 
vardı. Genellikle ay sonları maaşların bit-
mesini bekleyen eskiciler, "Eskiiiiler alırım" 
nidalarıyla dolaşır, kullanılmış elbise veya 
eşyaları ucuza kapatmaya çalışırlardı. Elbi-
selerini naylon eşya ile değişenler, şişelere 
mandal verenler de vardı. Kundura tamircisi 
de seyyardı; Ayakkabıların burun ve topuk-
larına demir çakar sonra da bir güzel bo-
yarlardı. Mutfaklarda kullanılan ve delinen 
gaz ocaklarını tamir için lehimciler geçerdi. 
Çocukların bayıldığı pamuk helvacıları, sü-
pürgeci, ne dediği pek anlaşılmayan süt-
çü, galetacı, halkacıyı, rengarenk kıvrılmış 
kağıtlarla rüzgar fırıldaklarını sepete koyan 
fırıldakçı takip ederdi. At veya merkeplerin 
yanına dolaplar bağlayıp, içine de su dama-
canaları koyup satan sakalar dolaşırdı. Hava 
kararıp gece olunca kışın bozacı geçerdi. 
Okulun önünde simit, tatlı, pamuk helva vs. 
İnsan trafiğinin yoğun olduğu yerlerde pilav 

( nohutlu, tavuklu vs) ayran; Kıyıdaki tekne-
lerde kokusu ile kendine çeken balık ekmek 
satışı... Birçoğumuz hayatımızda mutlaka bir 
kez bile olsa işportadan yemişizdir. Köprü 
trafiğinde su, muz, şarj aleti vs. ne ararsanız 
satışı  büyük şehirler başta olmak üzere, ül-
kemizde işporta satışı halen devam etmek-
tedir. Zamanla seyyar satıcılarda belediye-
lerin kontrolünde satışlarına devam etmeye 
başladı. Örneğin simitçiler artık belirli nok-
talarda, belediyece belirlenmiş  önlükleri gi-
yen ve simidin yanı sıra, poğaca, ay çöreği, 
çatal, hatta tahıllı simit satışına geçmişlerdir. 
Simit'in yanı sıra isteyenlere kahvaltılık pey-
nir, bal ve su satışıda eklenmiştir. Haftada 
bir kurulan pazarlar kimi yerlerde sabit pa-
zarlara dönüştü. Seyyar işporta en saf anla-
mıyla perakende satıştır. 

Alışveriş merkezlerinde kiralanan kiosklar 
içinde bir nevi modern işporta denebilir. Bu 
kiosklarda genelde mağazalarda satılama-
yan ( m2 büyüklüğü, ürün gamı vs.), satış 
için stand teşhiri daha verimli olan  veya 
mağazalardaki ürünleri tamamlayıcı ürünler 
satılmaktadır. Kiralamada dikkat edilecek en 
önemli hususlardan biri kiosk’a kiraya verdi-
ğinizde mağaza ile haksız rekabet oluşma-
sına sebebiyet verilmemeli. 
Kiosk için belirlenen yerler 
ortak alanda müşterilerin 
yürüyüş alanını engelleme-
meli. Kioskların birbirine 
çok yakın konması ya da 
elverişli olmayan nokta-
larda bulunması yürüyüş 
trafiğinin sıkışmasına, kar-
gaşaya neden olur. Ka-
labalık içinde cebelleşen 
müşterileri gördüğünüz 
zaman yolunuzu değiştiri-
yorsanız o koridorda bu-
lunan mağazaları baypas 
etmiş oluyorsunuz. Kiosk 
imal edilmeden önce mi-
mari çizimi AVM yönetimi-
nin onayına sunulmalıdır. 
Kiosk'un AVM mimarisi ile 
uyumlu olması, estetik açı-
dan güzelliğinin yanı sıra, 
mağazanın görünürlüğü 
engellenmemiş olur. Kiosk 
yetkililerine kiralama esna-
sında 'stand standartları' 
adı altında uyması gereken 
kuralların listesini veririz. 

Eğer bir alışveriş merkezini küçük gayrimen-
kul parsellerine bölerseniz, bu alanlardan 
daha fazla gelir sağlayabileceğiniz açıktır. 
Günümüzde, alışveriş merkezlerinin açık 
alanlarının önemli bir bölümünü kiosklara 
ayırmaktadır.

İşletme açısından bir manavla, bir marketi 
mukayese edecek olursak;  Manav, 'elma-
ları, armutları, patlıcanları' dikkatle tezgaha 
koyuyor, en iyi görünen yanlarını saptamak 
için her birini eline alıp çeviriyor, sonra tek-
rar yerine koyuyor. Bu tezgah onun sanat 
eseri aslında. O, bir perakende satış devi ya 
da ticaret sihirbazı değil. Ama o tepeden tır-
nağa tüccardır. Ürünü almaktan onları ser-
gilemeye kadar, satışın her aşamasında işin 
tam içinde. Müşterisinin neden birşeyi satın 
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aldığını birçok market yöneticisinden daha iyi biliyor. Market yöneticilerini eleştirmek değil amacım. Marketin ürün çeşitliliği, ekonomik 
fırsatlar sunması, müşteri servisleri ve birçok konuda avantajlar sunması ile tercih ediliyor olması normal. Burada vurgulamak istediğim bü-
yük merkezi işletmelerde birçok karar merkezi ofisten çıkıyor, ama bu karar verenlerin ne kadarı market deneyimli veya deneyimleri yeterli 
mi ? Müşterinin nabzını market yöneticileri kadar tutabiliyorlar mı ?  Benzer durum AVM'ler içinde geçerli. Basamakları teker teker çıkmış, 
sahayı ve pazarlamayı iyi bilen bir yönetici hem yönettiği AVM için hem de kendi kariyeri için daha faydalı olacaktır. Kariyer basamaklarını 
asansörle hızla çıkıp belirli bir dönem makam-mevki elde edenler kısa vade de mutlu olsalarda, uzun vade de kariyer basamaklarını hızlı 
çıkışın zararlarını görme ihtimalleri yüksektir. Bu zararları sadece kendisi görse yine iyi yatırımcı ve ona güvenen kimler var ise herkesin zarar 
görme ihtimali maalesef yüksek. Tecrübe ve eğitim şart!

AVM müşterilerinin yarısıdan fazlası bir kiosk'a en azından bir kez göz atıyor ve % 6’sı (yüzde altısı) da onlardan alışveriş yapıyor. Bu tez-
gahlar özellikle, yeniliğe ve özgünlüğe ilgi gösteren kadınlar tarafından beğeniliyor. Alışveriş merkezinin orta yerinde konuşlanan tek şey 
kiosklar değil. Otomobil satıcıları da yeni modellerini alışveriş merkezinin ortak alanlarında sergilemeyi tercih ediyorlar. Bu iyi fikir, özellikle 
alışveriş merkezlerinde yetişkin erkekler ve genç erkeklere yönelik çok az şey olduğu düşünülürse. X veya Y marka otomobillerin son model-
lerine bakmak için AVM'de vakit geçirebiliyorsunuz. Satıcıyla konuşmak veya bir galeriye girmek zorunda kalmadan bir arabayı deneyebilme 
olanağı da veriyor ki satışları olumlu etkileyen unsurdur. Kimi kiosklarında bir parçası oluyorsunuz. Bir masaj koltuğuna oturduğunuz anda, 
sergilemenin bir parçası oluyorsunuz. İnsanlar yürürken, vitrin seyrederken bir şeyleri tüketmeye alıştılar. Sadece birkaç metre karelik alan-
larda faaliyet gösteren bu sempatik işyerleri, alışveriş merkezlerinin vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. 

Sonuç: ALIŞVERİŞTE EVRİM GEÇİRDİ
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EDİS HILLTOWN KARŞIYAKA’DA 
NEFESLERİ KESTİ !

Doğup Büyüdüğü Karşıyaka’da Konser Veren Yakı-
şıklı Popçuya İzmirliler Büyük İlgi Gösterdi

Edis’in Hilltown Karşıyaka AVM’de düzenlenen konserine 
binlerce kişi katıldı.

Kendine özgü tarzı ile Türk pop müziğinin en güçlü ve 
sevilen isimlerinden biri olan Edis, Karşıyaka Hilltown’da 
gerçekleştirilen konserinde  sevgi seli ile karşılandı. Fark-
lı tarzlarda seslendirdiği şarkıları ve muhteşem yorumuyla 
binlerce hayranının gönlünü bir kez daha fetheden yakışıklı 
popçu, en sevilen şarkılarını Hilltown Karşıyaka’da seslen-
dirdi. 

Genç Kızların EDİS Sevgisi

Hayranları Edis’in konseri  için sabah saatlerinden itibaren Hill-
town Karşıyaka’ya geldi. Başlarına Edis bantları takan genç kızlar  
çok sevdikleri yakışıklı popçuyu karşılarında görmenin heyecanını 
doyasıya yaşadı. Edis sahneye çıkar çıkmaz yer yerinden oynarken 
sevenleri Edis’in tüm şarkılarına eşlik etti. 

Organizasyonu, Farkındalık Stüdyosu tarafından gerçekleşen kon-
serde, yakışıklılığı  ve  sahne performansıyla Hilltown Karşıyaka’yı 
ayağa kaldıran genç sanatçı coşkuyu zirveye çıkardı. Edis konseri-
nin bu kadar ilgi görmesinin ve coşkulu kalabalığın kendisini gu-
rurlandırdığını ifade ederek bu özel etkinlikte binlerce müziksever 
ile hasret gidermekten çok mutlu olduğunu dile getirdi.
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Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER

Hastalıkları önlemek için doğal destek:
Malzemeler:

2 yemek kaşığı zeytinyağı
½ çay kaşığı zencefil
1 yemek kaşığı çekilmiş karabiber

Yapılışı:

Tüm malzemeleri karıştırıp içiniz. Haftada 2 gün yeterlidir.

Ev için oda parfümü:
Malzemeler:

Distile su
Lavanta yağı ( istediğiniz herhangi bir yağ)
4 damla limon suyu

Yapılışı:

Distile suya lavanta yağını ve limon suyunu suya ekleyip karıştırın. 
Spreyli bir şişeye koyup kullanabilirsiniz.

Hassas ciltler için tonik:
Malzemeler:

3 adet taze gül
1 adet çubuk tarçın
1 şişe distile su
1 tatlı kaşığı gliserin
2 damla gül yağı

Yapılışı:

Bir kavanozun içine gül yapraklarını, çubuk tarçını, gliserini ve gül yağını ekleyip distile suyun içeri-
sinde 16 saat bekletin. Daha sonra cildinize sabah akşam uygulayabilirsiniz.

Makale / MALl&MOTTO 
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HILLTOWN KARŞIYAKA’DA
FATİH ERKOÇ İLE MÜZİK ŞÖLENİ!

Hilltown Karşıyaka, açılış keyfini birbirinden özel konserler ile taçlandırmaya devam ediyor. Türkiye’nin en sevilen sanatçılarını her hafta 
sonu bahçe alanında ağırlayarak, misafirlerine unutulmaz saatler yaşatan Hilltown Karşıyaka AVM, bu kez büyüleyen sesi ve muhteşem 
yorumlarıyla Fatih Erkoç’u ağırladı. 

7’den 70’e her yaştan dinleyicinin eşlik ettiği Fatih Erkoç , sevenlerini tam anlamıyla müzik yolculuğuna çıkardı. Geçmişten günümüze bir-
birinden özel şarkılarıyla İzmirlileri coşturan Fatih Erkoç kulakların pasını sildi. 

Hilltown Karşıyaka’da yaklaşık 1.5 saat konser veren Fatih Erkoç’u binlerce İzmirli coşkuyla izledi. Fatih Erkoç sahnede cazdan pop müziğe, 
arabeskten sanat müziğine kadar pek çok farklı tarzda şarkılar söyleyerek müzikseverlere tam anlamıyla şölen yaşattı. Farkındalık Stüdyosu 
tarafından, canlı performansı ile hayranlarıyla İzmir’de hasret gideren Fatih Erkoç konserini binlerce İzmirlinin kendisine eşlik ettiği İzmir 
marşı ile bitirdi. 
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Gonca Tekeli
Avukat

Girişimcilik en basit şekilde kar amacı ile riski 
üstüne alan ve iş kuran kişinin yaptığı atılım 
olarak tanımlanmıştır. Bu tanımın merkezin-
de “kar amacı” elde etme vardır. Dolayısıyla 
odağına kar elde etmeyi alan bir yapılanma 
ile sosyal kelimesinin yan yana gelmesinden 
tamamen zıt iki kavramın çarpışması soru-
nunun ortaya çıkacağını düşünürken, yaşa-
dığımız yüzyılda bu çarpışmadan muazzam 
bir itici güç ile yepyeni bir oluşum ortaya 
çıkmıştır “sosyal girişim”.

Hepimize yeni olan bu yapılanma kendi 
içinde barındırdığı dinamikleri ile heyecan 
uyandırmakta, sürdürülebilir toplumsal bir 
değişim ve fayda odağında elde ettiği karı 
yine sosyal amaçlara yönlendirmekte ve 
böylece ticari faaliyetlerini amaçlarını ger-
çekleştirmek için araç olarak kullanmakta-
dır. Yani hem girişimci yapıyı hem de sosyal 
hedefleri aynı anda kullanabilmenin müm-
kün olduğunu bizlere kanıtlamaktadır. 

Ülkemizde yakın geçmişte sesini duyurmaya 
başlayan sosyal girişimler artık yaşantımızın 
önemli birer parçası haline gelmekteler. 
Kendi dernek, birlik, işbirliği ağlarını kuran 
sosyal girişimciler, artık akademik olarak da 
yakın mercek altında incelemelere konu ol-
makta, üniversitelerde dersleri okutulmak-
ta, kitlelere ulaşarak insanları iyilik peşinde 
koşturmakta! Yani hepimiz onların adından 
sıklıkla bahseder olduk.  

Oysa, adı çoktan var olmasına rağmen, 
mevzuatımızda “sosyal girişim”in tanımı 
yapılmadığı gibi bu yönde herhangi bir dü-
zenleme de bulunmamaktadır. Bu nedenle 
uygulamaya sosyal girişimlerin varlığı çe-
şitli şekillerde yansımaktadır. Şahıs şirketi, 
ticaret şirketi, vakıf, dernek, vakıf/dernek 
iktisadi işletmesi ve kooperatif yapılarında 
kurulan çok sayıdaki sosyal girişim örneği 
mevcut. 

British Council tarafından Ekim 2018 ve Ma-
yıs 2019 tarihleri arasında yürütülmüş çalış-
malar çerçevesinde yayınlanan Türkiye’de 
Sosyal Girişimlerin Durumu’na dair 2019 
raporu uyarınca   yasal boşluğa dikkat çe-
kilerek sosyal girişimleri tanımlayan bir ya-
sal statünün ve alana ilişkin yeterli verinin 
olmamasından dolayı Türkiye’deki sosyal 
girişimlerin sayısını hesaplamanın zorluğu-
na değinilmiştir. Yapılan deneysel ve kısıtlı 
yöntem uyarınca Türkiye’de, işlevsel sosyal 
girişim tanımına uyan yaklaşık 9 bin kuruluş 
olduğu sonucuna varılmıştır.

Her ne kadar mevcut yapıda sosyal girişim-
lerin kurulup işletilmesini engelleyen bir 
düzenleme bulunmasa da, tanımlanmış bir 
sistemin olmaması ve pek çok sosyal giri-
şimin sivil toplum kuruluşu ya da sermaye 
şirketi şeklinde yapılanmaması sebebiyle, 
sosyal girişimlerin, özerk bir biçimde ken-
dilerine uygulamada yer açmaya çalıştıkları 
görülmektedir. Bu durum da esasında pek 
çok sosyal girişimin en önemli sıkıntılarının 
başında gelmektedir. 

Türkiye’deki sosyal girişimlerin statüsüne 
ve karşılaştıkları sorunlara ilişkin ilk araştır-
malardan biri, 2010 yılında British Council 
liderliği ve sponsorluğunda TÜSEV tara-
fından yapılmıştır. Her ne kadar Ersen vd. 
(2010, s.3) sosyal girişim kavramını ‘sosyal 
sorunların çözümünde ticari yaklaşımları 
kullanan ve uzun vadeli sistemsel deği-
şim yaratmayı amaçlayan girişimler’ olarak 
tanımlamış olsalar da, sosyal girişimlerin 
net bir tanımına ilişkin belirsizliğin devam 
ettiğini belirtmiş ve Türkiye’de sosyal giri-
şimleri ve sosyal girişimciliği destekleyecek 
mevzuat eksikliğine dikkat çekmişlerdir. Net 
bir hukuki çerçeve eksikliği, diğer rapor ve 

çalışmalarda da dile getirilmiştir (KOSGEB, 
2014; König, 2014). 

Halihazırda yaklaşık olarak 9bin kuruluş 
sosyal girişim olarak farklı farklı yapılarda 
tek başlarına varlıklarını sürdürmeye çalı-
şıyor, bunu da kar elde etme amacıyla de-
ğil, sosyal hedeflerle ve elde ettikleri karı 
da bu hedefler doğrutusunda sarf ederek 
yaşamsal savaşlar veriyor. Bu, henüz ya-
sal tanımı dahi yapılmamış kuruluşlar için 
epeyce zor olsa gerek! 

Oysa, bu sıkıntılar nedeniyle, gittikçe güç-
lenen önemli birer aktör olan sosyal giri-
şimler, başta dezavantajlı gruplar ve böl-
geler için istihdam yaratma konusunda 
azimli olsa da, bizzat kendilerinin avantajlı 
olarak yararlanabileceği yasal teşvik ve 
desteklerin mevcut olmaması yüzünden 
sürdürülebilir amaçlarını kaybederek ken-
dileri dezavantajlı konuma gelmektedirler. 

Sosyal girişimlerin hedeflerine ulaşabil-
mesi ve sorunların çözümü için yeni yak-
laşımlar geliştirilip, mevcut yasal düzen-
lemelere sosyal girişime dair eklemelerin 
dahil edilmesi oluşan bu yepyeni ekosis-
temin devamı için son derece önemli ola-
caktır. Hukuk her zaman tavandan tabana 
yayılan kurallar bütünü getirmez. Kendili-
ğinden oluşan yapılar da hukuk sistemle-
rini değiştirecek gücü üretebilirler. Önem-
li olan, iyileşmenin ortaya çıkmasına ve 
devam etmesine imkan yaratacak hukuk 
sistemleri oluşturmaktır. Sosyal girişimler 
de en az diğer tüm hukuksal yapılanmalar 
kadar mevzuat içinde belli birtakım hak-
lara sahip olmalıdırlar. Her iyiliğin içinde 
beslenebileceği sosyal yapılara kavuşma-
mız ümidiyle...

 SOSYAL GİRİŞİM’İN ADI VAR YASASI YOK...
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İzlerken izleniyor muyuz? 
ABD’de Princeton ve Chicago Üniversiteleri’nden 
araştırmacılar, internet yayınlarını izlemek için 
kullanılan kimi cihazların bazı izleme alışkanlıkla-
rınızı takip ettiklerini ortaya çıkardı. Siber güven-
lik kuruluşu ESET, araştırmayı mercek altına aldı. 

İki üniversiteden araştırmacılar, internet yayınla-
rını izlemek için kullanılan ve toplamda en bü-
yük küresel pazar payına sahip iki cihaza Roku 
ve Amazon Fire TV’ye odaklandı. Bunlar OTT 
(Over-The-Top) yani internet tabanlı akış cihaz-
ları veya medya oynatıcıları olarak tanımlanıyor 
ve başta çevrimiçi akış kitaplıkları olmak üzere, 
televizyonlara akıllı özellikler ekleyebiliyor. Her 
iki hizmet de Türkiye’de resmi olarak sunulmuyor 
ancak Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da 
yaygın. 

İzleme alışkanlıkları takip mi ediliyor?   

Yapılan araştırmada her iki platformda da izleme 
alışkanlıklarının yaygın şekilde takip edildiği be-
lirlenmiş. ESET’in edindiği bilgiye göre, takip ora-
nı Roku kanallarında yüzde 69 ve Amazon Fire 
TV'deki kanallarda yüzde 89 olarak tespit edilmiş. 
Roku'da, Google'ın sahibi olduğu doubleclick.
net, en baskın takip programı (tracking domain) 
olarak öne çıkmış ve test edilen 1.000 kanaldan 
975'inde görülmüş.

Amazon Fire TV'de ise, Amazon’un amazon-a-
dsystem.com takip yazılımı (tracking domain) 
öne çıkmış ve test edilen 1.000 kanaldan 687'sin-
de görülmüş. 

Hangi bilgiler iletiliyor? 

Cihazların en çok, iki benzersiz kimlik olan AD 
ID ve seri numarasını ilettiği belirtildi. Cihazların 
ilettiği diğer benzersiz tanımlayıcıların ise cihaz 
kimlikleri, MAC adresleri, Wi-Fi SSID'leri ve dört 
örnekte, hesabı oluşturmak için kullanılan e-pos-
ta adreslerinin olduğu duyuruldu. 

Rastgele seçilen kanallar

Cihazların kullanıcılarının seyir zevklerini takip 
edip etmediklerini belirlemek için araştırmacı-
lar rastgele olarak yüz kanal seçtiler. Roku'daki 
dokuz kanalın ve Amazon Fire TV'deki on dört 
kanalın, videonun başlığını bir izleme yazılımına 
(tracking domain) ilettiğini saptadılar.

Önlemler yetersiz 

Araştırmacılar, söz konusu işlemler ışığında, giz-
liliği korumaya yönelik karşı önlemlerin yetersiz 
olduğu sonucuna ulaştılar. Araştırmacılar, OTT 
platformlarının, gizli gezinme modu da dahil ol-
mak üzere, modern tarayıcılar tarafından sunulan 
daha iyi gizlilik özelliklerini sağlamalarını önerdi-
ler. Araştırmacıların tüm önerilerini ve bulgula-
rını şu çalışmada bulabilirsiniz: https://tv-watc-
hes-you.princeton.edu/tv-tracking-acm-ccs19.
pdf
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Mert Güler

da olmadan çok az bir oranda oksijen alırız.  
Akciğerlerin sadece üst kısımları çalışır, bu 
durum güç eksikliğine ve hastalıklara karşı 
zayıf bir bağışıklık sisteminin olmasına yol 
açar.

Yoga egzersizleri, bu alışkanlıkları tersine 
çevirmemizi sağlar. Doğru solunum;  kar-
nınızı şişirerek (diyafram) burundan nefes 
alıp,  burundan vermek demektir. Bu sayede 
akciğerleriniz tümüyle çalışır doğru nefes 
alıp vermeniz sağlanır. Nefesinizi verirken 
karın içeriye doğru girer ve kalbinize masaj 
yapacak şekilde diyafram yukarı doğru çı-
kar, nefes alırken de karın genişler ve diyaf-
ram iç organlarınıza masaj yapacak şekilde 
aşağı iner.

İnsanlar çoğunlukla solunum sırasında ne-
fes almanın daha önemli olduğunu düşü-
nür. Halbuki nefes vermek en önemlisidir. 
Ne kadar çok kullanılmış havayı dışarı ata-
bilirseniz, o kadar çok taze havayı içinize 
çekebilirsiniz. Yoga nefes uygulamalarında 
nefes verme süresi, almaya göre daha uzun 
tutulur.

Yogada özel çalışmalar haricinde, genellikle 
burundan nefes alınıp burundan nefes ve-
rildiğine değinmiştik. Bunun birkaç önemli 
sebebi vardır. Burundan nefes aldığınızda 

hava ılıklaşır ve temizlenir. Fakat Yoga ba-
kış açısına göre burundan nefes almanın en 
önemli sebebi Prana’dır. Klasik Yoga öğreti-
sinde bu kavram “yaşam enerjisi” anlamında 
kullanılır. Tüm yoga egzersizlerinin merke-
zinde yaşam gücü olan Prana bulunur. Pra-
na maddededir fakat madde değildir. Hava-
da bulunur fakat oksijen değildir. Havada, 
besinlerde, suda ve güneş ışınlarında taşı-
nan, tüm maddelere hayat veren, enerjinin 
gözle görülemeyen bir türü olarak geçer. 
Vücudunuza giren Prana miktarını da art-
tırmak için burundan solunum yapmalısınız.

Beyniniz nefes alış şeklinizden etkilenir, 
nefesinizi kontrol ederek beyninizi kontrol 
edebilirsiniz. Nefes çalışmalarının stresle 
başa çıkma yöntemlerinde son zamanlarda 
sık kullanılması bu sebepledir. Stres anında 
kısa, düzensiz ve çabuk solunum yaparsınız. 
Korktuğunuzda nefesinizi tutarsınız. Rahat-
ken tam tersi uzun, düzenli ve yavaş nefes 
alıp verirsiniz. Ayrıca nefesinizi kontrol ede-
rek sadece daha fazla oksijen ve pranayı içi-
nize çekmekle kalmaz, aynı zamanda kendi-
nizi odaklanma ve meditasyon çalışmalarına 
hazırlayabilirsiniz.

Yüreğimizi yeni farkındalıklara açabilmemiz 
dileğiyle…
Sevgiler…

Nefes yaşamdır. Yaşayan tüm var-
lıkların canlılığı solunuma bağlı-
dır. Bizler yemek olmadan yak-
laşık 3-4 hafta, su olmadan 3-4 

gün fakat nefessiz kalırsak 3-4 dakikada 
yaşamımız son bulur. Anne karnından çı-
kıp dünyaya geliş sırasında ilk yaptığımız 
şey nefes almaktır ve ölürken de yaptığı-
mız en son şey nefes vermektir.

Mesela size birkaç soru…

Dakikada kaç kez nefes alıp veriyoruz?

Peki ya bir günde ne kadar nefes alıp ve-
riyoruz?

Sanıyorum sorulara hemen cevap verebil-
mek pek kolay değil. Bu açıdan bakıldı-
ğında günlük hayatımız içerisinde doğru 
nefes almayı ne kadar az önemsediğimiz 
şaşkınlık vericidir. Dakikada onbeş kez bir 
günde ise yaklaşık 22.000 kez evet yanlış 
okumadınız yirmi ikibin kez nefes alıp ve-
riyoruz. Bu sayının kaçını etkili ve doğru 
bir şekilde kullanıyoruz. Belki de yaşam 
kalitemizi değiştirmek istediğimizde ilk 
değiştirilmesi gereken konu solunumu-
muzdur.

Çoğu insan doğru nefes almayı unutmuş-
tur. Bebekken solunum sırasında kullan-
dığımız diyaframı, yetişkin olduğumuzda 
çok az ya da hiç kullanmayız. Ağızdan kısa 
bir nefes alır, hem omuzları kaldırır hem 
de karınlarımızı büzeriz. Bu şekilde farkın-

BURNUNUN 
UCUNDAKİ 
HAZİNE; 
NEFES
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HILLTOWN KARŞIYAKA’DA 
CUMHURİYET BAYRAMI DEFİLESİ 

Podyumun yıldızı Özge Ulusoy’un Duygu Dolu Anları

Hilltown Karşıyaka Alışveriş Merkezi’nde 2019/2020 sonbahar-kış defilesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ünlü mankenlerin ka-
tılımıyla gerçekleşti. Podyumların beğeni toplayan yıldızları Özge Ulusoy, Elif Ece Uzun ve Tuğba Melis Türk’ün de boy gösterdiği 

defile nefesleri kesti.
  

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleştirilen defile ile Hilltown Karşıyaka Alışveriş Merkezi, moda rüzgarları estiren dev bir organizas-
yona ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet’in 96. yılında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Hilltown Karşıyaka, lider markaların 2019/2020 son-
bahar-kış kreasyonlarını İzmir’de ilk kez görücüye çıkardı. Ziyaretçilerin ve Moda severlerin soluksuz izlediği defilenin sonunda baş manken 
Özge Ulusoy bu anlamlı günde gözyaşlarını tutamadı. Ellerinde Türk bayrakları ile podyuma çıkan mankenler hep birlikte ay yıldıza bürünen 

AVM’de İzmir Marşı’nı seslendirdi. Cumhuriyet’in 96. yılında gurur ve duygu dolu dakikalar izleyenlerin coşkusunu artırdı.
 

Özge Ulusoy, Elif Ece Uzun ve Tuğba Melis Türk Yüzlerce İzmirli ile  birlikte İzmir Marşı’nı seslendirdi.

Defilenin baş mankeni Özge Ulusoy defilenin finalinde ellerinde Türk bayrakları ile çıktığı podyumda duygulanarak gözyaşlarını tutamadı. 
Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yüreklerinde yaşayan İzmirliler de bu anlamlı etkinlikle unutamayacakları bir gün geçirdi.
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Taylan Kümeli
Sağlıklı Beslenme ve

Diyet Uzmanı

Salatalık, dünya üzerinde en çok tüketilen 
4 sebzeden biridir ve genel sağlığınız için 
tercih edilen en iyi yiyecektir. Organik, koyu 
renkli salatalık alışveriş listenizde mutlaka 
bulunmalıdır. Böylece kendinize sağlığınıza 
yararlı olabilecek bir şey almış olursunuz.

1- Salatalık Vücudun Su İhtiyacını Can-
landırır

Eğer yeterli su tüketimi için fazlasıyla meş-
gul olduğunuzu düşünüyorsanız yüzde 90'ı 
sudan oluşan taze bir salatalık yemelisiniz. 
Böylece su kaybınızı telafi edebilirsiniz.

2- Salatalık Vücudun İç ve Dış Isısını Dü-
zenler

Salatalık tüketmek, mide ekşimesinden kur-
tulmanızı sağlar. Ve eğer güneş yanıklarınız 
varsa, cildinize uygulayacağınız salatalıkla 
bunu çözebilirsiniz.

3- Salatalık Toksinleri Ortadan Kaldırır

Salatalığın içinde bulunan su, atık ürünleri 
vücut dışına atmaya yarayan sanal bir sü-
pürge gibi davranır. Düzenli yenildiği tak-
dirde salatalığın böbrek taşlarını eritebildiği 
bilinmektedir.

4- Salatalık Günlük Vitamin İhtiyacını 
Karşılar

Vücudun bir gün içinde ihtiyaç duyduğu vi-
taminlerin çoğu salatalıkta bulunmaktadır. 
A vitamini, B vitamini ve bağışıklık sistemini 
güçlendiren, sizi canlı ve enerjik tutmaya ya-
rayan C vitaminini içerir. Salatalığın etkilerin 
daha da güçlendirmek isterseniz ıspanak 
ve havuç ile blenderden geçirerek yeşil bir 
içecek hazırlayabilirsiniz. Ancak kabuklarını 

sakın soymayın çünkü kabuklarında günlük 
önerilen miktarın %12'si kadar C vitamini 
bulunmaktadır.

5- Salatalık Cilt Dostu Mineraller Sağlar

Salatalık potasyum, magnezyum ve silikon 
açısından zengindir. Bu nedenle birçok gü-
zellik merkezinde kullanılan ürünler genel-
likle salatalık bazlıdır.

6- Salatalık Sindirime ve Kilo vermeye 
Yardımcı Olur.

İçeriğindeki düşük kalori ve su fazlalığı ne-
deniyle, kilo vermek isteyenler için ideal 
bir ara öğün kaynağıdır. Eğer salatalık en 
sevdiğiniz yiyecek değilse, ince ince dilim-
leyip yağsız yoğurda batırarak yemeyi de-
neyebilirsiniz. Salatalık yemek çeneniz için 
iyi bir egzersiz sağlar ve içerisindeki lifler 
sindirime yardımcı olur. Kronik kabızlıkta 
günlük salatalık tüketiminin yararlı olduğu 
bilinmektedir.

7- Salatalık Gözleri Canlandırır

Şişmiş gözler üzerine salatalık dilimleri koy-
mak bir güzellik klişesi gibi görünebilir an-
cak gerçekten de içeriğindeki anti-inflama-
tuar özellikler nedeniyle gözaltı torbaları ve 
şişkinlikleri azaltmaya yardımcı olur.

8- Salatalık Kanserle Savaşır

Salatalığın secoisolariciresinol, lariciresinol 
ve pinoresinol içerdiği bilinmektedir. Bu üç 
linganın yumurtalık, göğüs, prostat ve ra-
him kanseri gibi birçok kanser türlerinin ris-
kini düşürmesi ile güçlü bir bağlantısı vardır.

9- Salatalık Diyabeti Tedavi Eder, Koles-
terolü Düşürür ve Tansiyonu Dengeler

Salatalık suyunda, diyabetik hastalar için 
faydalı olduğu bilinen, insülin üretebilmek 
için pankreas hücreleri tarafından ihtiyaca 

duyulan bir hormon bulunmaktadır. Araştır-
macılar salatalıkta bulunan, sterol adı veri-
len bir bileşiğin kolesterol seviyelerini azalt-
tığını belirtmiştir. Salatalık fazla miktarda lif, 
potasyum ve magnezyum içermektedir. Bu 
besinler kan basıncını düzenlemek için etkili 
bir çalışma yürütürler.

10- Salatalık Ağız Sağlığını Korur

Salatalık suyu, hastalıklı diş etlerini iyileştirir 
ve yeniler.

11- Salatalık Saç ve Tırnakları Yumuşatır

Salatalıkta bulunan harika mineral silika saç 
ve tırnaklarınızı daha parlak ve güçlü tutma-
ya yardımcı olur. Ayrıca içeriğindeki sülfür 
ve silika saçlarınızın daha çabuk uzamasını 
sağlar

12- Salatalık Eklem Sağlığını Destekler, 
Arterit ve Gut Ağrılarını Azaltır

Salatalık silika mineralinin mükemmel bir 
kaynağı olması nedeniyle, dokuları güçlen-
direrek eklem sağlığını destekler. Salatalık, 
havuç suyu ile karıştırıldığında, ürik asit se-
viyesini düşürerek gut ve arterit ağrılarını 
rahatlatmaya yardımcı olabilir.

13- Salatalık Baş Ağrısı ve Akşamdan 
Kalmalığa İyi Gelir

Sabahları baş ağrısı yaşamamak için uyu-
madan önce birkaç dilim salatalık yiyebi-
lirsiniz. Salatalık, hem akşamdan kalmalığı 
hem de baş ağrısının şiddetini azaltmak 
için ihtiyacınız olan B vitamini, şeker ve 
elektrolitler gibi birçok yiyeceğin yerini 
doldurmaya yardımcı olur.

14- Salatalık Böbrekleri Sağlıklı Tutar

Salatalık vücudunuzdaki ürik asit seviye-
sini düşürür ve böylece böbrek sağlığınızı 
korur.

SALATALIK YEMEYE 
BAŞLAMANIZ İÇİN 

14 NEDEN
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İşletim sistemlerini güncellemenin basit bir 
işlem olduğunu düşünmemek gerekiyor. 
Güncelleme sırasında karşılaşılan hatalar-
dan dolayı kullanıcıların verileri zarar göre-
biliyor. Verileri yedeklemenin işletim sistem-
lerinin güncellemesi aşamasında önemli bir 
basamağı oluşturduğuna dikkat çeken Veri 
Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap 
Günal, işletim sistemlerini güncellerken veri 
kaybına neden olan 5 hataya dikkat çekiyor. 

Daha iyi performans, daha iyi tasarım ya da 
bazen oluşan problemlerin çözümleri için 
işletim sistemlerine güncellemeler geliyor. 
Basit bir işlem olarak görülen bu güncel-
lemeler sırasında ise değerli veriler zarar 
görebiliyor. Güncellemeler öncesinde veri 
yedeklemenin önemli bir çözüm olduğunu 
hatırlatan Veri Kurtarma Hizmetleri Genel 
Müdürü Serap Günal, güncellemeler sıra-
sında en sık karşılaşılan 5 hataya dikkat çe-
kiyor.

1. Güç kaybı. 

Herhangi bir büyük sistem güncellemesi sı-
rasındaki yaşanan güç kaybı, verilere zarar 
verebiliyor. Güncellemenin yarıda kalması 
ve sistem üzerinde biçimlendirme durumu-
nun gerçekleşmesi gibi durumlar verilerin 
zarar görmesine neden oluyor. Bu durum-
larla karşılaşılmaması adına güncelleme es-
nasında güç kaybının yaşanmamasına dik-
kat edilmesi gerekiyor.

2. Yeterli depolama alanının olmaması. 

İşletim sistemi güncellemesi sırasında sürü-
cüde yeterince boş alan olmaması, yalnızca 
kısmi bir kurulumdan sonra sistemin yeni-
den başlatılmasına neden olabiliyor. Sistem 
başlatılamayacağından herhangi bir dos-
yaya erişimi de kilitleyecektir. Bu yüzden, 
herhangi bir büyük güncelleme işleminden 
önce sürücü alanınızı kontrol etmek en iyi-
sidir. Çoğu güncelleme, yüklemeyi kabul 
etmeden önce bilgi ekranında ne kadar 
sistem alanı gerektiğini söylüyor. Kurulum 
sırasında kullanılan geçici dosyaları barın-
dırmak için sistem alanı gereksinimini iki 
katına çıkarmak fayda sağlıyor.

3. Sürücü arızası. 

Tahmin edilebileceği gibi, işletim sistemi-
ni güncellerken yaşanabilecek bir sürücü 
arızası, herhangi bir zamanda yaşanan bir 
sürücü arızası kadar felaket sonuçlar do-
ğurabiliyor. Bu durumda dosyalara erişim 
mümkün olmuyor ve onları geri alabilmek 

İŞLETİM SİSTEMLERİNİ GÜNCELLERKEN VERİ KAYBINA NEDEN OLAN 5 HATA
için profesyonel bir veri kurtarma hizmetine ihtiyaç duyuluyor.

4. Kullanıcı hataları. 

Bilinmeyen sebeplerden dolayı işletim sistemi güncellemesi sırasında hatalar oluşabiliyor. 
Buradaki veri kaybına neden olan durum, aslında kullanıcı faktörüne bağlı oluyor. Güncelle-
me sırasında gerçekleşen problemlere karşı ekranda açılan bilgilendirici pencerelere dikkat 
edilmesi gerekirken, kullanıcı tarafından yapılan yanlış bir tercih verilere zarar veriyor. Kulla-
nıcı hatalarından kaçınmak için, kurulum sırasında görünen açılır pencereler de dahil olmak 
üzere talimatları dikkatlice okumak gerekiyor.

5. EFS şifrelemesinin kaldırılmaması.

Windows’ta dosya şifreleme sistemi 
olan EFS, verilerin güvenliğini sağlama-
ya yarıyor. Ancak EFS şifrelemesi ile şif-
relenen veriler, güncelleme sonrasında 
kullanıcılara veri kayıpları yaşatabiliyor. 
Şifrelenmiş dosyaların geri planında 
kullandığı anahtar kimlik dosyası, gün-
celleme ile birlikte eski işletim sistemi 
içerisinde kaldığı için verilere ulaşmayı 
engelliyor. Kullanıcıların güncelleme 
öncesinde EFS şifrelemeye sahip verile-
rinin olup olmadığına ya da bu özelliğin 
açık olup olmadığına dikkat etmesi ge-
rekiyor. 

Neyin yanlış gidebileceği ile ilgili tüm 
olasılıklarla birlikte, işletim sistemini 
güncellemeyi planlarken yapılacaklar 
listesindeki ilk şey, bir yedekleme oluş-
turmak olduğunu belirten Serap Günal, 
öncelikle verilerin bulut ya da başka bir 
sürücüye yedeklenmesi gerektiğini, ye-
deklemeden sonra kontrol etmeyi unut-
mayı öneriyor. Olası kötü senaryolar 
karşısında kesinlikle bir profesyonel veri 
kurtarma hizmetinin alınması gerekiyor. 
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Fatma Fidan

Kasım ayında son baharın etkileriyle birlikte 
soğuk algınlığından gribe, saç dökülmesin-
den alerjik reaksiyonlar gibi birçok hasta-
lıklarda artış görülmektedir. Bu hastalıklara  
karşı kendimizi severek aşk ile beslenerek 
vücudumuzu korumaya almalıyız..

GRİP VE SOĞUK ALGINLIĞI
Ani ısı değişiklikleri halsizlik, baş ağrısı ve 
yorgunluğa neden olur. Bağışıklık sistemi-
nin zayıflamasına yol açan bu sorunlar; grip 
soğuk algınlığı, bronşit  gibi pek çok hastalı-
ğı da beraberinde getiriyor. Sağlıklı kalabil-
menin temeline dengeli ve yeterli beslenme 
yer alıyor.

Hastalıklara karşı yoğurt ve kefir
Yoğurt prebiyotik, kefir ise probiyotik olarak 
tanımlanmaktadır. Bunlar vitaminlerin emi-
limini artırarak hastalıklara karşı koruyucu 
bir etki sağlar.

Yoğurt içerdiği laktik asit ile mikroplara kar-
şı kalkan etkisi gösterir ve savunma sistemi-
nin gelişmesine katkı sağlar.

Faydası da kokusu kadar etkili
Sarımsağın yapısında bol miktarda su, 
fruktoz içeren karbonhidratlar, kükürt bile-
şikleri, protein, lif ve serbest amino asitler 
bulunur. Sarımsak ayrıca yüksek miktarda 
saponin, fosfor, potasyum, kükürt, çinko, 
orta miktarda selenyum, A ve C vitaminle-
ri ile az miktarda da kalsiyum, magnezyum, 
sodyum, demir, manganez ve B kompleks 
vitaminlerini içerir. Bağışıklık sisteminin 
baskılanmasını önler.

Güçlü bağışıklık sistemi için fındık, ceviz, 
balık 
Omega 3 yağ asitlerini içeren balık, balık 
yağı, fındık ve ceviz ile omega 9 içerikli zey-
tinyağı, fındık yağı gibi sıvı yağlar bağışıklık 
sistemini olumlu etkiler. 

Enfeksiyona karşı çinko
Çinko eksikliği enfeksiyonlara karşı zayıflığı 
da beraberinde getirmektedir. Çinko kay-
nakları kırmızı et ve kabuklu deniz ürünleri 
ile karaciğer gibi hayvansal kaynaklı besin-
ler, fındık, ceviz, fıstık gibi kuruyemişler, süt, 
peynir ve kuru baklagillerdir. 

Turunçgiller
Greyfurt, portakal, limon, mandalina gibi 
besinler C vitamini deposudur. Aynı zaman-
da antioksidan özelliği de olan bu besinleri 
tam mevsimi olan sonbahar ve kış aylarında 
tüketmek grip ve soğuk algınlığından koru-
ma etkisine sahiptir.

Nar
İçeriğindeki “antosiyanin” adlı bileşen saye-
sinde bağışıklık sistemini güçlendiren nar, 
gribe karşı korunmada etkili bir besin olarak 
öne çıkıyor. 

Zencefil
İçeriğinde doğal olarak bulunan “gingerol” 
maddesi sayesinde bağışıklığı kuvvetlendi-
rerek her türlü enfeksiyonu uzak tutmaya 
yardımcı oluyor. 
 
Su
Vücudumuzda bulunan toksinlerin ve mik-
ropların hızlıca dışarı atılabilmesi için bol 
miktarda su tüketmek önemlidir. Özellikle 
griple beraber ortaya çıkabilecek yüksek 
ateş ve ishal gibi durumlarda oluşabilecek 
sıvı kayıplarının önüne geçmek için günde 
10-12 bardak su içilmesi önem taşıyor.

Saç Dökülmeleri
Saç sağlığınız için sadece protein almanız 
yeterli değil. Bunun yanında saç ve saç de-
risi sağlığına katkısı olan diğer besinler de-
mir, biotin, çinko, selenyum, bakır ve mag-
nezyumla A, B6, C, D, E vitaminleri ihmal 
edilmemelidir.

Yoğurt
B5 vitamini olarak adlandırılan, pantotenik 
asit içeriyor. Bu vitamin sayesinde saç incel-
mesi ve saç dökülmesi  problemlerini ön-
lüyor.

Somon
Sağlıklı omega-3 yağ asitlerinden zengin bir 
balık. Omega 3 sayesinde saçlar daha parlak 
ve canlı görünüyor.

Yumurta
Vücutta biyotin eksikliği saç kırılmalarına 

sebep oluyor ve saç derisinde kepeklen-
me yapıyor. Yumurtada yüksek miktarda 
biyotin bulunuyor. 

Yumurta aynı zamanda en iyi protein kay-
nağıdır. Bu sayede protein yapıda olan 
saçı besliyor.

Yulaf
Yulaf, saçın büyümesini hızlandıran, kalın 
ve sağlıklı hale gelmesini sağlayan demir, 
lif, çinko, omega-3 yağ asitleri ve çoklu 
doymamış yağ asitleri bakımından zengin 
bir besindir.

Tarçın
Vücutta kan dolaşımını artırması sayesin-
de saç köklerine oksijen ve besin taşınma-
sına katkıda bulunuyor. Bu etkisiyle saç 
köklerini güçlendiriyor ve bakım yapıyor.

Ispanak
A vitamini, demir, beta karoten, folat ve C 
vitamini içeriyor. Bu mineraller saç ve saç 
derisi için çok önemli. Saçları nemlendiri-
yor ve güçlendiriyor.

Vücutta demir eksikliği saç dökülmesinin 
başlıca nedenini oluşturuyor. Ispanak de-
mir içeriği zengin bir besindir.

Mercimek
Protein, demir, çinko ve biyotin içeren 
mercimekte bol miktarda folik asit de 
bulunuyor. Folik asit, cilt ve saç derisinde 
kırmızı kan hücrelerinin yapısını besliyor. 
Saç derisinin oksijene doymasını sağlıyor. 

Kuruyemiş
E vitamini, selenyum ve çinkodan zengin 
besindir. Bu mineraller sayesinde saç ya-
pısını güçlendiriyorlar. Kaju, içerdiği yük-
sek biyotin ile saçın sağlıklı uzamasını 
sağlıyor. Ceviz de içerdiği elastin sayesin-
de saç kırılmalarını engelliyor. 

Havuç
Beta karoten, yani A vitamini yönünden 
zengin bir besin. Vücut tarafından sebum 
yapmak için A vitamini gerekiyor. Sebum 
tüylerimizin oluşturduğu yağlı bir madde 
ve sağlıklı bir kafa derisi için doğal bir ba-
kım sağlıyor.

Mandalina
C vitamini içeriği sayesinde, saç tellerini 
besleyerek kılcal damarları güçlendiren 
kolajen üretimine yardımcı oluyor.

KASIMDA BESLENME AŞTIR
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Dedeman Turizm Grubu yeniden ya-
pılanma sürecini başlattı.

Dedeman Turizm Grubundan yapılan 
açıklamada, Yönetim Kurulu Başkan-
lığı görevini yürütmekte olan Banu 
Dedeman’ın, 21 Ekim 2019 tarihi iti-
bariyle mevcut görevine ek olarak 
kurumun CEO’luğunu da üstlendiği 
belirtildi. Yapılan açıklamada, grubun 
ileriye dönük organizasyonel yeniden 
yapılanma süreci kapsamında Banu 
Dedeman konuya ilişkin görüşlerini 
şu şekilde ifade etti: “1966 yılından 
bugüne kadar değerlerimiz, gelenek-
lerimiz ve tecrübemizle ülkemize ve 
sektörümüze hizmet etmekten gurur 
duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. 
Dedeman Grubunda görev yapmakta 
olan tüm mesai arkadaşlarımla birlik-
te köklü geçmişimize sahip çıkarak, 
bizden önceki kuşaklardan miras al-
dığımız inanç ve azimle, markamızı 
yarınlara güçlü ve kararlı bir şekilde 
taşıyacağımıza inancım tamdır. Bu 
kapsamda bundan böyle Yönetim ve 
İcra Kurulu Başkanı olarak çalışmala-
rıma devam edecek olmaktan büyük 
mutluluk ve heyecan duyuyorum. Tür-
kiye’nin köklü şirketlerinden ve güçlü 
markalarından biri olarak ülke ekono-
misine ve Türk turizm sektörüne katkı 
sağlamaya devam edeceğiz. Kurumsal 
yapımızı güçlendirmek ve zincirimize 
yeni halkalar katarak büyümek için ça-
lışmalarımız devam edecektir”

Verimli büyüme için yeniden yapı-
lanma

Grubun başlattığı sürdürülebilir büyü-
me ve değişim stratejisine uygun ola-
rak “İcra Kurulu” oluşturuldu ve birçok 
atama hayata geçirildi. Bu kapsamda 
İbrahim Gündüz Yeşil, Dedeman İs-
tanbul Otel Genel Müdürlüğüne asa-
leten ve Park Dedeman Levent Otel 
Genel Müdürlüğüne vekaleten; Elçin 
Malkır Kırlağaç, Mali İşler Direktör-
lüğüne; Gülhan Balta Kuzu, Satış ve 
Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu 
Üyeliğine ve Ertuğrul Çataltepe, İnsan 
Kaynakları ve Satın Almadan Sorum-
lu İcra Kurulu Üyeliğine atanmıştır. 
Dedeman Turizm Grubu, dün olduğu 
gibi bugün de yeni bir soluk, kurumsal 
perspektif ve vizyonu ile büyümeye 
devam edecektir.  

DEDEMAN OTELCILIK YENIDEN YAPILANIYOR
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GRIP TEDAVISINI HIZLANDIRAN 6 ÖNERI
Ani hava değişimleriyle birlikte grip ve soğuk algınlığında da artış görü-
lüyor. Gribin seyrinin tahmin edilemeyen bir hastalık olduğunu ve cid-
diyetinin yıldan yıla değişiklik gösterebildiğini belirten Anadolu Sağlık 
Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Grip virüsü 
7 güne kadar bulaşıcı olabiliyor. Gripten korunmak için kapalı ve kala-
balık alanlardan uzak durulmalı, sık sık el yıkanmalı ve kronik hastalığı 
olanlar ve 6 yaşından büyük çocuklar mutlaka grip aşısı yaptırmalı”  
açıklamasında bulundu.Doç. Dr. Elif Hakko

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Gripten korunmanın önemli olduğu kadar 
hastalığa yakalandıktan sonra en hızlı şe-
kilde gribin atlatılmasının da bir o kadar 
önemli olduğunu vurgulayan Anadolu Sağ-
lık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı 
Doç. Dr. Elif Hakko, “Grip, hafif seyredebil-
diği gibi hayati tehlikeye de yol açabilir. Bazı 
kişiler grip olduklarında daha ağır hastalık 
geçirirler. Bunlar, çocuklar, yaşlılar, gebeler, 
kronik hastalığı olan kişilerdir. Grip zatürre, 
kulak enfeksiyonları, sinüzit, kronik has-
talığın kötüleşmesi gibi komplikasyonlara 
neden olabilir. Kalabalık ortamlardan uzak 
durmak, hasta olduğu bilinen kişilerle yakın 
temas etmemek, sık el yıkamak, hastayken 
kullanılan mendillerin ortada bırakılmaması 
ve sık el yıkama alınabilecek diğer önlem-
lerdir” dedi.

Grip tedavisinde antibiyotiklerin yeri yok

Grip tedavisinin belirtileri azaltmaya yönelik 
olduğunu söyleyen Doç. Dr. Elif Hakko, “Ba-
ğışıklığı tam olan kişilerde antiviral ilaçlar 
kullanılmaz. Ağrı kesiciler, ateş düşürücü-
ler, öksürük kesiciler kullanılabilir. Hastanın 
istirahat etmesi ve bol sıvı alması önerilir” 
önerisinde bulundu. Diyabet, kalp, böbrek 
hastalıkları, kanser hastaları, gebeler, kü-
çük çocuklar ve 65 yaş üstündeki kişilerin 
klinik durumları değerlendirilerek antiviral 
ilaçların kullanımının gündeme gelebildiğini 
belirten Doç. Dr. Hakko, “Grip bir virüs has-
talığı olduğundan antibakteriyel olan anti-
biyotiklerin tedavide yeri yok. Kullanılması 
durumunda mevcut üst solunum yolu flo-
rası etkilenebilir, daha da kötüsü antibiyotik 
direncine neden olabilir” dedi. Enfeksiyon 
Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, gri-
bin tedavi sürecini hızlandırmak için öneri-
lerde bulundu.

Gribin tedavi sürecini hızlandıran 6 öneri

1.Tedavinizi aksatmayın: Doktorunuzun 

verdiği tedaviyi aksatmadan uygulayın. Kendi teşhisinizi kendiniz koyup gelişigüzel ilaç kul-
lanmayın. Özellikle tedavi amacıyla alınan antibiyotiklerin faydasından çok zararı olabilir. 
Grip için reçete edilen ilaçlar; doğrudan enfeksiyona yönelik olmayıp, belirtileri düzeltme-
ye, hastalığın daha kolay geçirilmesine ve komplikasyonların önlenmesine yardımcı olmak 
içindir. Antibiyotikler değil; doktorun reçete edeceği ateş düşürücüler, burun solunumunu 
rahatlatan spreyler, boğaz ağrısı ve yanması için gargaralar ve pastiller, vücut direncini ar-
tırmak amacıyla vitaminler kullanılmalı.

2.İstirahat edin: Bu dönemde hasta kişi yatağında yatmasa bile kesinlikle vücudu yoru-
cu-yıpratıcı egzersiz ve hareketlerden uzak durulmalı, mutlaka birkaç gün istirahat edilmeli. 
Grip ciddi derecede işgücü kaybı ve okul çağındaki çocuklarda da ders kaybına neden olu-
yor. İstirahat edilmezse hem tedavi süreci uzuyor hem de hastalığın oluşturacağı yan etki 
riskleri artırılmış oluyor. Hasta kişilerin istirahat etmesinin bir diğer avantajı da çalıştıkları 
kurumlarda başka kişileri hasta etmeyecek ve hastalığı yaymayacak olmalarıdır.

3.Yeterli süre boyunca uyuyun: Uyku düzeni vücut sıhhati için en önemli detaylardan 
biridir. Uyku esnasında, özellikle çocuklarda, hücreler yenileniyor ve melatonin hormonu 
salgılanıyor. Günlük ortalama 7 saat uyunması organizmanın savunma sistemini güçlendirir.

4.Sıvı tüketiminizi azaltmayın: Bol su için. Özellikle karışık bitki çayları da (ıhlamur, kuş-
burnu, ahududu, yasemin, papatya, böğürtlen...) tüketebilirsiniz. Elbette her fazla şeyin za-
rarı olduğundan, aşırı sıvı tüketiminden de kaçınmalısınız.

5.İyi beslenin: Sağlıklı beslenmek, hazır ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak bağışıklık sis-
teminin güçlenmesi açısından önemli.

6.Bağışıklık sisteminin güçlenmesi: Stresten uzak durmak, düzenli uyku, yeterli süre din-
lenme ve sigaradan uzak durmak önemli.
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AYNI AYAKKABI ÜST ÜSTE GIYILMEMELI
Günlük hayatta yeni alınan ve kalıbı sert olduğu için ayak dokusuna 
zarar veren ayakkabılar ciddi ayak sağlığı problemlerini de berabe-
rinde getirebiliyor. Görünüşüne aldanılarak satın alınan ve ayak ya-
pısına hiç uygun olmayan ayakkabıların dokuya zarar vererek kişinin 
dayanılmaz acı ve ağrılar çekmesine neden olabildiğini belirten Ana-
dolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Coşkun Acay, 
“Yanlış tercihler ve estetik kaygılar sonucunda alınan ayakkabılar 
ayak dokusuna zarar veriyor, bu zararların önlemi alınmaz ve gerekli 
bakım yapılmazsa enfeksiyon riskini arttırarak ciddi deri hastalıklarına 
sebep olabiliyor” dedi. Dr. Acay, oluşan bu yaraların tedavisine ilişkin 
önemli açıklamalarda bulundu.

Dr. Mehmet Coşkun Acay
Deri Hastalıkları Uzmanı

Ayakkabı vurmasıyla oluşan yaralara gerekli müdahale yapılmağı takdirde ciddi sorunların 
ortaya çıkabildiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet 
Coşkun Acay, “İlk olarak ayakkabının vurduğu yerde oluşan yara ılık su ile yıkanmalı. Yaranın 
olduğu bölge kurulandıktan sonra yarayı temizleme ve mikropları öldürme gücüne sahip 
cilt losyonları ile bölgeye pansuman yapılmalı” dedi. Kişi eğer dışarıdaysa ve tekrar ayak-
kabı giyilmesi gerekiyorsa kapalı pansuman yöntemi ile yaranın enfeksiyon kapmaması için 

kapatılması gerektiğine dikkat çeken Dr. 
Acay, “Bakımı yapıldığı ve darbe oluştur-
mayacak ayakkabılar tercih edildiği tak-
dirde kişide diyabet ve dolaşım sorunu 
yoksa yaralar 7 ile 10 gün arasında iyileşir. 
Bu süre zarfında iyileşmezse ciddi sağlık 
problemlerinin habercisi olabilir. Bu du-
rumlarda dermatoloji, plastik cerrahi ve 
ortopedi hekimleri ile görüşülmeli“ uya-
rısında bulundu.

Dar ve sert ayakkabılardan uzak durul-
malı

Oluşan yaralar sonrasına ayak doku-
sundaki zararı artıracak ayakkabılardan 
uzak durulması gerektiğini dile getiren 
Dr. Mehmet Coşkun Acay, “Yaranın daha 
da zarar görmemesi ve ciddi bir boyut 
kazanmaması için dar ve sert ayakkabı-
lardan uzak durulmalı. Özellikle ayağa 
baskı yapan ve ayak yapısına uymayan 
ayakkabılar tercih edilmemeli” şeklinde 
konuştu. Uzman Dr. Acay sözlerini “En-
feksiyon riskini artıran etmenlere ayrıca 
dikkat edilmeli, hijyenik olmayan şartlar, 
çalışılan ortam ve tercih edilen ayakkabı-
lar ayak sağlığına uygun olmalı“ şeklinde 
sürdürdü.

Ayak dostu ayakkabılar tercih edilmeli
Günlük hayatta sıkça kullanılan ayakka-
bıların seçiminin ayak sağlığında önemli 
bir yeri olduğuna değinen Deri Hasta-
lıkları Uzmanı Dr. Mehmet Coşkun Acay, 
“Hava akımına müsaade eden, sentetik 
ve terleten materyalleri az içeren, dar ol-
mayan, ayak yapısı ile uyumlu, yumuşak 
ayakkabılar tercih edilmeli. Aynı ayakka-
bı üst üste giyilmemeli, giyilecekse bu 
ayakkabılar havalandırılmalı, aşırı nem ve 
terleme varsa kurutulmalı” açıklamasında 
bulundu.
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KIŞ SEBZELERINI MEVSIMINDE TÜKETIN
Havaların soğumasıyla birlikte sağlıklı beslenme ve bağışıklığın güç-
lendirilmesi de hastalıklardan korunmak için oldukça önemli. Mevsim 
sebzelerinin hastalıklardan korunmak açısından önemli olduğunu ve 
doğal vitamin içerdiğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme 
ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Genellikle vücudun vitamin ihtiyacının 
meyvelerden karşılanması gerektiğine yönelik bir algı olsa da sebzeler 
de hiç azımsanmayacak derecede vitamin deposu” açıklamasında 
bulundu. Ulaş Özdemir

Beslenme ve Diyet Uzmanı

Sebzenin mevsiminde tüketilmesinin kış 
hastalıkları, kanseri, diyabet, kalp, koleste-
rol ve göz hastalıklarından da korunmaya 
yardımcı olduğunu söyleyen Beslenme ve 
Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir “Dört mevsim 
birçok sebze ve meyveyi kolaylıkla bulabili-
yor olsak da her sebzenin mevsiminde tüke-
tilmesi çok önemli” dedi. 

Lahana: Lahanagiller kükürtlü besin olduğu 
için pişirilerek tüketilmesi önerilir. Posa içe-
riği yüksek, mide ve bağırsakları korumada 
yardımcıdır. Şeker hastalığı ve kolon kanse-
rine karşı koruyucudur.

Brüksel lahanası: Lahanagillerden bir seb-
zedir. Bağışıklığı güçlendirir. Antioksidan 
içeriği yüksek olduğu için kanser gelişimi-
ni azaltır. Diyet lifi açısından yüksektir; kalp 
hastalıkları ve diyabet riskini azaltır. Ome-
ga-3 yağ asitleri içerir.

Brokoli: Lahanagillerden bir diğer sebze-
dir. Çiğ halinin yüzde 90’ı sudan oluşur. Lif 
içeriği çok yüksek olduğundan bağırsakları 
korumaya yardımcıdır. Brokoli birçok seb-
zeden fazla protein içerir. Kolesterolü azalt-
maya yardımcıdır ve kanser riskini azaltır.

Karnabahar: Lif içeriği yüksek bir besindir. 
Sindirim sistemini kronik hastalıklardan ko-
rur. Sulforafan miktarı yüksek olduğundan 
kanser, diyabet ve kalp hastalıkları gibi has-
talıklarda riski azaltmada önemli rol oynar.

Pazı: Antioksidan içeriği yüksektir. Şeker, 
kalp hastalıkları, kanser gibi hastalıklara 
karşı koruyucu etkisi vardır. Göz sağlığında 
etkilidir ve beyin fonksiyonlarını destekler.

Balkabağı: A vitamini açısından zengindir. 
Göz sağlığında etkilidir ve akciğer kanserine 

karşı koruyucu rol oynar. Cildin genç görünmesine yardımcı olur. 

Yer elması: Diyabet hastaları için alternatif tatlandırıcı olarak kullanılabilir. Kabızlık teda-
visinde kullanılabilir. Antioksidan bileşenler sayesinde kanser riskini düşürmekte yardımcı 
olur.

Ispanak: Lif ve karotenoid içeriği yüksektir. Göz sağlığını korur, kan şekerini dengeler, içer-
diği antioksidanlar sayesinde kanser riskini düşürür. 

Kereviz: Antioksidan ve lif içeriği yüksektir. Kan kolesterol seviyesini dengeler ve Alzheimer 
hastalığında yardımcıdır.

Pırasa: Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Folik asit içeriği yüksektir, yeni do-
ğan bebeklerde nöral tüp defektini önler. Vitamin A içeriği yüksektir.

Turp: Kan basıncını dengeler, kardiyovasküler sistem hastalıkları ve sindirime yardımcıdır. 
Kanser hücrelerinin oluşumunu engeller.



Sınırlarınızı daha çok esnet-
melisiniz. Enerjinizi istediğiniz 

gibi kullanacaksınız. Ailenizle 
aranızda sezgisel bağ oluşturmak 

isteyebilirsiniz. Kişiliğinizi her zaman 
vurgulamaktan yanasınız. Güneş ve 
retro Merkür değişim evinizden sizi 
etkiliyor. Duygusal ve fikirsel düşünce-
lerinizde bir değişim yaşıyorsunuz. Ar-
kadaş çevrenizde size destek verecek 
özel dostlarınızla bir arada olacaksınız. 
Yaşam kalitenizde, belli bir ortalama-
nın altına düşmek istemediğiniz için, 
dostlarınızı da bu yönde seçmek is-
tiyorsunuz. İletişim içinde olacağınız 
arkadaşlarınızla ortak çalışma içinde 
olacağınız önemli konular gündeme 
gelecek. Çevrenizle yoğun iletişim 
içinde olacaksınız. 

Aşk ve sosyal evinizde 
geri giden  Merkür, Venüs 

ve Güneş’in  olumlu deste-
ğiyle aşk hayatınız ve sosyal yaşan-

tınız paralel bir şekilde ilerliyor ve sizi 
mutlu edecek olayların ortasına götürü-
yor. Çevreniz kalabalıklaştıkça kafanız 
karışıyor. Bu dönem birlikte olduğunuz 
kişilerin değişik fikirlerinden yararlana-
bilirsiniz. Tüm enerjinizi çevresel olay-
lara ayıracağınız için, özel yaşamınızı 
dengelemekte zorlanabilirsiniz. Özellikle 
iletişim konusunda yapmanız gereken 
birçok zincirleme iş olacak. Yakın akra-
balar, kuzenler ve kardeşlerle bir araya 
gelirken, ilişkilerinizi denetlemek zorun-
dasınız. Ailenize ispat etmeniz gereken 
çok şey var. Annenizle aranızda duy-
gusal bağlarınız gündeme gelecektir.

Venüs Güneş,  retro 
Merkür karşıt burcunuzda 

ilerliyor. Duygusal konuların 
ön plana çıkmasıyla bir çok konu-

da derin ve anlamlı düşünceler içinde 
olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve 
duygusal yaşamınızda karşılaştığınız 
problemleri gözünüzde çok fazla büyü-
tüyorsunuz. Hissettiğiniz gibi yaşamak 
istemeniz en doğal hakkınız ve bu ko-
nuda kendinize baskı yapmamalısınız. 
Duygularınızda farklı bir mantık var. Si-
zinle ilgili konuların başkaları tarafından 
yorum getirilmesine karşısınız. Partneri-
nizle birlikte vereceğiniz kararlar önemli 
olacak. Uranüs  sayesinde abartılı dav-
ranışlarda bulunabilirsiniz. Duygularınız 
kapılmadan ve olayları akılcı bir şekilde 
değerlendirmelisiniz. 

Yollarla ilgili bekledi-
ğiniz projeler gündeme 

gelecektir. Beklenti için-
de olduğunuz miras veya 

bir para meselenizde değişen 
şartlar nedeniyle zorlanırken, tercih 
yapmak zorunda kalabilir ve güç du-
rumlarda kalabilirsiniz. Düşüncelerini-
zin yeniden gözden geçirirken, duy-
gularınızda geri sayıma geçeceksiniz. 
Huzursuz olduğunuz bir konudan kaç-
mak isterken, başka gereksiz bir konu 
üzerine takılarak kendinizi hırpalaya-
bilirsiniz. Çevrenizde gelişen olaylara 
karşı, takıntı derecesinde kendinizi haklı 
gösteren değişik yorumlar getirecek, 
düşüncelerinize hiçbir şekilde sınır koy-
mak istemeyeceksiniz. Arkadaşlık iliş-
kilerinizde dengeli olmak zorundasınız. 

Kazanç sağlama-
nızda çevresel fak-

törler etkin rol alacak.  
Hayatınızda güçlü insanlar ve 

kariyerinize katkısı olacak kişilerle bir-
likte olacaksınız. Siz sıradan kişilerden 
hoşlanmadığınız için, farkında olmadan 
yöneldiğiniz insanların kariyer açısından 
önemli kişiler olduğunu biliyorsunuz. 
Maddesel imkanlarınız yeniden gözden 
geçirmek için bol zamanınız olacak. 
Yine bu dönem aşk ve sosyal evinizde 
ilerleyen Venüs ve çalışma evinizde ve 
geri giden Merkür’de eşlik ediyor. Ka-
riyerinizle ilgili yaptığınız ve cevap ala-
madığınız önemli yazışmalara, bu dö-
nem içinde yanıt alırsanız, şaşırmayın. 
Dostlar arasında yanlış anlaşılmalar ve 
tartışmalara dikkat etmelisiniz.

Para gezegeniniz 
Venüs size olum-

lu etkiler verecek. Bu 
arada aile sorunlarınız ve 

onlarla ilgili bir hareketlenme söz 
konusu olacak ve sanki ikiye bö-
lüneceksiniz. Yapabileceğiniz işleri 
planlamalısınız. Yoksa kariyerinizle 
aile arasında sıkışmak sizi yoracaktır. 
Romantizm ve duygusal hayatınızı 
sosyal yaşamınızla birleştireceksiniz. 
Eğlence dünyasında yerinizi alırken, 
ilişkilerinizi güçlü tutmanın zevkini 
yaşayacaksınız. Evliyseniz veya cid-
di bir partneriniz varsa, onunla güzel 
günler geçireceksiniz. Mümkün ol-
duğu kadar mantığınız doğrultusun-
da sakinliğinizi ön plana çıkararak 
beklemede kalın.. 

Filiz Özkol’dan
İş Dünyası Burç Yorumları

Astrolog
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Bu ay daha çok 
kişiselliğinizle ilgile-

neceksiniz. Mars ki-
şisel evinizde ilerliyor ve 

her anlamda sizi ön plana çıkarıyor. 
Merkür finans evinizde geri gidiyor.  
Güven duygusunun, maddi olanak-
larla paralel geliştiğini bildiğiniz için, 
bu konuda farklı düşüncelere sahipsi-
niz.  Hem para harcamayı seviyor bir 
yandan da yatırımlarınızı yönlendir-
mek ve paranızı çoğaltmak için ça-
lışmak istiyorsunuz. Sadece kendinize 
güvenerek, size katkıda bulunmak is-
teyenleri kibarca geri çevireceksiniz. 
İsteklerinizi başarma konusunda ol-
dukça kararlısınız. Fiziksel ve zihinsel 
aktivitelerinizle dikkat çekeceğiniz bir 
dönemdesiniz..

Duygusal iniş ve çıkış-
lar yaşıyorsunuz.. Mars 

kariyer evinize hareketlilik 
getirmiş durumda. Hırslarınız-

da artış mevcut. Toplumsal çalışmala-
rınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Bir-
likte çalıştığınız kadın arkadaşlarınızın 
fikirleri doğrultusunda hareket etmek 
isteyebilirsiniz. Gücünüzün farkında 
olmanıza rağmen, hırslı yapınızı daha 
da körükleyecek sorumluluklar peşin-
desiniz. Toplumsal olaylarda zincirle-
me konuları birbirine bağlayan çalış-
malarla başarılı bir grafik sizi bekliyor. 
Mantıklı davranışlarınızın size kazan-
dıracağı statü sayesinde istediğiniz 
platformu yakalayabileceksiniz. Kan 
tahlillerini yaptırmalı ve kolestrol sevi-
yeleriniz düşürmelisiniz.

Güneş ve Venüs 
kişisel evinizde 

ilerliyor. Merkür’de 
geri gidiyor. Bu ay  kendi 

kaderiniz kendiniz belirleyeceksiniz. 
Enerjinizi odaklayacağınız konula-
rı iyi belirleyecek ve  başlangıçlar 
konusunda oldukça cesaretli dav-
ranacaksınız. İstekleriniz konusunda 
hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için 
enerjinizi yoğunlaştırmış durumda-
sınız. Yakın çevrenizde sizinle aynı 
düşünceye sahip kişilerin enerjisin-
den faydalanabilirsiniz. Fakat ısrarcı 
tutum izlememeye çalışın, aksi taktir-
de aranızda sorunlar yaşayabilirsiniz. 
Arkadaşlarınızla sosyal organizas-
yonlar içinde olacağınız bu günde, 
girişimciliğiniz ön plana çıkıyor.

Düşünceler inize 
akıcılık kazandır-

mak istiyor ve olay-
ları kendi tarzınıza göre 

yorumluyorsunuz.Arkadaşlarınızın size 
önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, 
kendinize daha çok zaman ayırma-
lısınız. Çevrenizin sizden beklediği 
yardımlaşmayı onların istekleri doğ-
rultusunda sağlayacaksınız.. Yaşama 
mantık çerçevesi içinde baktığınız için, 
çözüme ulaşmanız zor olmuyor. Yaptı-
ğınız planlarda başarılısınız. Ruhsal ge-
lişiminiz önem kazanıyor. Duygusal ya-
şantınızla ilgili kesin tavırlarınız mevcut. 
Merkür geri giderken, çevresel koşulla-
rınızı yeniden irdelemekten korkmuyor-
sunuz Geçmişle ilgili konuların kafanıza 
takılmasına izin vermemelisiniz..

Geri giden Merkür 
bilinçaltı evinizi et-

kiliyor. . Bazı konularda 
kendinizi ispat etmek iste-

yebilir ve çabalarınızı bu doğrultuda 
özgürce yönlendirebilirsiniz. Olayların 
tarzı sizin için önemli.  Yakın dostla-
rınızın size destek vereceği, yeni ko-
nular gündeme gelecektir. Ani de-
ğişimlerin size kazandıracağı hiçbir 
şey yok. Fikir birliği içinde olduğunuz 
kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı 
yaratmamalısınız. Duygusal anlamda 
çok çabuk etkileniyor ve hızlı karar-
lar alıyorsunuz. Herkes sizinle aynı 
düşüncede olmayabilir. Toplumsal 
başarınızı biraz da, bireysel davranış 
şeklinize  borçlusunuz. Olayların yö-
nünü geniş tutmalısınız. 

Maddesel konularda 
ince hesaplar peşin-

de olacaksınız. Temkinli 
hareket etmekten yanasınız. 

Hukuksal sorunları olanlar için, güzel 
gelişmeler mevcut. Beklediğiniz yazış-
malardan istediğiniz cevapların gel-
mesiyle yaşamınıza hareket gelecek. 
Güçlü sezgilerinizi ön plana çıkarmalı, 
çalışmalarınıza destekleyici  davranış-
larınızı belirlemeli ve olayları denge-
lemelisiniz. Finans konuların gündem 
kazanmasıyla satın alma duygunuz 
ortaya çıkıyor. Arkadaş çevrenizde 
sanatsal olayların gündem kazanaca-
ğı bir dönem. Kişisel çabalarınızı işini-
ze rahat bir şekilde aktarabileceksiniz. 
Aşk ilişkilerinizde tatlı bir yaklaşım söz 
konusu.
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 362.678 1 ANKAmall AVM 550.966 1 Mavibahçe AVM 347.408
2 City's Nişantaşı AVM 330.408 2 Forum Ankara Outlet 137.244 2 TerraCity AVM 346.872
3 İstanbul Cevahir AVM 246.071 3 ACity Outlet 98.250 3 Espark AVM 133.274
4 Kanyon AVM 242.507 4 Cepa AVM 72.159 4 Park Afyon AVM 128.604
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 202.194 5 Kentpark AVM 70.296 5 Kulesite AVM 118.943
6 İsfanbul AVM 199.068 6 Gordion AVM 66.178 6 Forum Kayseri AVM 111.369
7 Marmara Park AVM 170.319 7 Next Level AVM 56.810 7 Forum Mersin AVM 110.690
8 Emaar Square Mall 153.333 8 Atlantis AVM 50.739 8 Forum Gaziantep AVM 109.115
9 Trump AVM 140.110 9 Taurus AVM 50.600 9 Gebze Center 108.158

10 İstinyePark AVM 109.173 10 Nata Vega Outlet 41.808 10 Forum Bornova AVM 105.348
11 Mall of İstanbul 108.407 11 One Tower AVM 41.067 11 MarkAntalya AVM 96.325
12 Brandium AVYM 106.835 12 Podium Ankara AVM 38.167 12 Forum Trabzon AVM 94.121
13 Maltepe Park AVM 103.951 13 Antares AVM 37.998 13 Antalya Migros AVM 93.293
14 Buyaka AVM 100.849 14 Arcadium AVM 34.364 14 Özdilek Bursa AVM 92.853
15 Aqua Florya AVM 98.288 15 Anatolium Ankara AVM 32.444 15 ÖzdilekPark Antalya AVM 85.843
16 Zorlu Center 98.088 16 Kızılay AVM 28.181 16 Point Bornova AVM 81.726
17 Torium AVM 95.862 17 Panora AVYM 26.762 17 MalatyaPark AVM 78.026
18 Palladium AVM 94.242 18 365 AVM 24.235 18 Outlet Center İzmit 77.881
19 Viaport Asia Outlet 91.352 19 Atakule AVM 23.065 19 Kent Meydanı AVM 60.593
20 Tepe Nautilus AVM 87.272 20 Tepe Prime Avenue 20.779 20 Deepo Outlet Center 59.829

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 59.522 1 ANKAmall AVM 13.352 1 14 Burda AVM 18.321
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 58.048 2 Antares AVYM 7.356 2 TerraCity AVM 9.106
3 Akyaka Park 55.616 3 Kentpark AVM 4.818 3 Sera Kütahya AVM 6.305
4 Kanyon AVM 50.455 4 Tepe Prime Avenue 4.750 4 HighWay Outlet AVM 6.056
5 Emaar Square Mall 19.472 5 Nata Vega Outlet 4.397 5 Kayseri Park AVYM 5.427
6 Capitol AVM 14.948 6 Cepa AVM 3.545 6 MalatyaPark AVM 5.039
7 Trump AVM 14.929 7 Armada AVM 3.445 7 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.760
8 Buyaka AVM 13.599 8 Atlantis AVM 3.169 8 Gebze Center 4.337
9 Viaport Asia Outlet 12.311 9 Gordion AVM 2.723 9 Park Afyon AVM 4.157

10 İstinyePark AVM 10.165 10 Panora AVYM 2.640 10 Deepo Outlet Center 3.796
11 Astoria AVM 7.971 11 ACity Outlet 2.196 11 Korupark AVM 3.464
12 Zorlu Center 7.856 12 Taurus AVM 2.173 12 Espark AVM 3.279
13 Akasya AVM 7.532 13 Arcadium AVM 2.048 13 Forum Mersin AVM 3.122
14 Sapphire Çarşı 5.646 14 Next Level AVM 1.817 14 17 Burda AVM 2.953
15 ArenaPark AVYM 5.480 15 365 AVM 1.779 15 Antalya Migros AVM 2.800
16 İsfanbul AVM 5.314 16 Bilkent Center AVM 1.704 16 Outlet Center İzmit 2.420
17 Marmara Forum AVM 5.309 17 Forum Ankara Outlet 1.653 17 Palladium Antakya AVM 2.295
18 Palladium AVM 5.230 18 Anatolium Ankara AVM 1.302 18 Bursa Kent Meydanı AVM 2.251
19 Galleria Ataköy AVM 4.835 19 Podium Ankara AVM 1.275 19 Forum Bornova AVM 2.121
20 Watergarden İstanbul 4.648 20 One Tower AVM 1.172 20 Forum Gaziantep AVM 2.080

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 82.528 1 ANKAmall AVM 111.730 1 TerraCity AVM 72.702
2 Zorlu Center 71.452 2 Antares AVYM 36.758 2 Mavibahçe AVM 69.777
3 Buyaka AVM 58.953 3 Cepa AVM 31.158 3 M1 Adana AVM 46.091
4 City's Nişantaşı AVM 52.102 4 Gordion AVM 29.252 4 Optimum - İzmir 44.148
5 İstinyePark AVM 49.828 5 Nata Vega Outlet 27.415 5 41 Burda AVM 39.548
6 İsfanbul AVM 49.779 6 Armada AVM 24.291 6 Park Afyon AVM 37.667
7 Watergarden İstanbul 46.744 7 Podium Ankara AVM 22.759 7 Kulesite AVM 37.618
8 Mall of İstanbul 41.578 8 Kentpark AVM 22.600 8 Westpark Outlet AVM 35.553
9 Akyaka Park AVM 38.166 9 Atlantis AVM 21.889 9 Point Bornova AVM 35.011

10 Maltepe Park AVM 37.178 10 ACity Outlet 20.779 10 Forum Bornova AVM 32.470
11 Kanyon AVM 36.910 11 Metromall AVM 20.331 11 Agora AVM 27.909
12 Hilltown AVM 36.775 12 Panora AVYM 20.287 12 Agora Antalya AVM 27.396
13 Vadi İstanbul AVM 35.395 13 Atakule AVM 19.816 13 Mall of Antalya AVM 27.262
14 Marmara Park AVM 35.356 14 Bilkent Center AVM 14.978 14 Antalya Migros AVM 26.695
15 212 İstanbul Power Outlet 35.301 15 Arcadium AVM 14.349 15 39 Burda AVM 26.321
16 Trump AVM 32.425 16 Forum Ankara Outlet 14.327 16 17 Burda AVM 25.864
17 Forum İstanbul AVYM 30.088 17 Taurus AVM 12.441 17 10Burda AVM 22.432
18 Meydan İstanbul AVM 30.000 18 One Tower AVM 11.377 18 Gebze Center 22.392
19 Istmarina AVM 23.181 19 Next Level AVM 9.334 19 Sanko Park AVM 21.897
20 Akasya AVM 21.717 20 Kartaltepe AVM 8.741 20 Agora Adapazarı AVM 21.740
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16 Trump AVM 32.425 16 Forum Ankara Outlet 14.327 16 17 Burda AVM 25.864
17 Forum İstanbul AVYM 30.088 17 Taurus AVM 12.441 17 10Burda AVM 22.432
18 Meydan İstanbul AVM 30.000 18 One Tower AVM 11.377 18 Gebze Center 22.392
19 Istmarina AVM 23.181 19 Next Level AVM 9.334 19 Sanko Park AVM 21.897
20 Akasya AVM 21.717 20 Kartaltepe AVM 8.741 20 Agora Adapazarı AVM 21.740
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 362.678 1 ANKAmall AVM 550.966 1 Mavibahçe AVM 347.408
2 City's Nişantaşı AVM 330.408 2 Forum Ankara Outlet 137.244 2 TerraCity AVM 346.872
3 İstanbul Cevahir AVM 246.071 3 ACity Outlet 98.250 3 Espark AVM 133.274
4 Kanyon AVM 242.507 4 Cepa AVM 72.159 4 Park Afyon AVM 128.604
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 202.194 5 Kentpark AVM 70.296 5 Kulesite AVM 118.943
6 İsfanbul AVM 199.068 6 Gordion AVM 66.178 6 Forum Kayseri AVM 111.369
7 Marmara Park AVM 170.319 7 Next Level AVM 56.810 7 Forum Mersin AVM 110.690
8 Emaar Square Mall 153.333 8 Atlantis AVM 50.739 8 Forum Gaziantep AVM 109.115
9 Trump AVM 140.110 9 Taurus AVM 50.600 9 Gebze Center 108.158

10 İstinyePark AVM 109.173 10 Nata Vega Outlet 41.808 10 Forum Bornova AVM 105.348
11 Mall of İstanbul 108.407 11 One Tower AVM 41.067 11 MarkAntalya AVM 96.325
12 Brandium AVYM 106.835 12 Podium Ankara AVM 38.167 12 Forum Trabzon AVM 94.121
13 Maltepe Park AVM 103.951 13 Antares AVM 37.998 13 Antalya Migros AVM 93.293
14 Buyaka AVM 100.849 14 Arcadium AVM 34.364 14 Özdilek Bursa AVM 92.853
15 Aqua Florya AVM 98.288 15 Anatolium Ankara AVM 32.444 15 ÖzdilekPark Antalya AVM 85.843
16 Zorlu Center 98.088 16 Kızılay AVM 28.181 16 Point Bornova AVM 81.726
17 Torium AVM 95.862 17 Panora AVYM 26.762 17 MalatyaPark AVM 78.026
18 Palladium AVM 94.242 18 365 AVM 24.235 18 Outlet Center İzmit 77.881
19 Viaport Asia Outlet 91.352 19 Atakule AVM 23.065 19 Kent Meydanı AVM 60.593
20 Tepe Nautilus AVM 87.272 20 Tepe Prime Avenue 20.779 20 Deepo Outlet Center 59.829

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 59.522 1 ANKAmall AVM 13.352 1 14 Burda AVM 18.321
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 58.048 2 Antares AVYM 7.356 2 TerraCity AVM 9.106
3 Akyaka Park 55.616 3 Kentpark AVM 4.818 3 Sera Kütahya AVM 6.305
4 Kanyon AVM 50.455 4 Tepe Prime Avenue 4.750 4 HighWay Outlet AVM 6.056
5 Emaar Square Mall 19.472 5 Nata Vega Outlet 4.397 5 Kayseri Park AVYM 5.427
6 Capitol AVM 14.948 6 Cepa AVM 3.545 6 MalatyaPark AVM 5.039
7 Trump AVM 14.929 7 Armada AVM 3.445 7 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.760
8 Buyaka AVM 13.599 8 Atlantis AVM 3.169 8 Gebze Center 4.337
9 Viaport Asia Outlet 12.311 9 Gordion AVM 2.723 9 Park Afyon AVM 4.157

10 İstinyePark AVM 10.165 10 Panora AVYM 2.640 10 Deepo Outlet Center 3.796
11 Astoria AVM 7.971 11 ACity Outlet 2.196 11 Korupark AVM 3.464
12 Zorlu Center 7.856 12 Taurus AVM 2.173 12 Espark AVM 3.279
13 Akasya AVM 7.532 13 Arcadium AVM 2.048 13 Forum Mersin AVM 3.122
14 Sapphire Çarşı 5.646 14 Next Level AVM 1.817 14 17 Burda AVM 2.953
15 ArenaPark AVYM 5.480 15 365 AVM 1.779 15 Antalya Migros AVM 2.800
16 İsfanbul AVM 5.314 16 Bilkent Center AVM 1.704 16 Outlet Center İzmit 2.420
17 Marmara Forum AVM 5.309 17 Forum Ankara Outlet 1.653 17 Palladium Antakya AVM 2.295
18 Palladium AVM 5.230 18 Anatolium Ankara AVM 1.302 18 Bursa Kent Meydanı AVM 2.251
19 Galleria Ataköy AVM 4.835 19 Podium Ankara AVM 1.275 19 Forum Bornova AVM 2.121
20 Watergarden İstanbul 4.648 20 One Tower AVM 1.172 20 Forum Gaziantep AVM 2.080

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 82.528 1 ANKAmall AVM 111.730 1 TerraCity AVM 72.702
2 Zorlu Center 71.452 2 Antares AVYM 36.758 2 Mavibahçe AVM 69.777
3 Buyaka AVM 58.953 3 Cepa AVM 31.158 3 M1 Adana AVM 46.091
4 City's Nişantaşı AVM 52.102 4 Gordion AVM 29.252 4 Optimum - İzmir 44.148
5 İstinyePark AVM 49.828 5 Nata Vega Outlet 27.415 5 41 Burda AVM 39.548
6 İsfanbul AVM 49.779 6 Armada AVM 24.291 6 Park Afyon AVM 37.667
7 Watergarden İstanbul 46.744 7 Podium Ankara AVM 22.759 7 Kulesite AVM 37.618
8 Mall of İstanbul 41.578 8 Kentpark AVM 22.600 8 Westpark Outlet AVM 35.553
9 Akyaka Park AVM 38.166 9 Atlantis AVM 21.889 9 Point Bornova AVM 35.011
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Tarzınızı ve çalışmalarınızı de-
ğerlendirecek olursak, bu sü-
reçten ve albümlerinizden 
bahsedebilir misiniz?

Uzun yıllara dayanan bir şarkıcılık geçmi-
şim var ve beraberinde yazdığım şarkıları 
bir albümde toplamaya karar vermek sanı-
rım biraz zaman aldı diyebilirim. Kendimde 
o cesareti bulmam kolay olmadı. Yaptığım 
müziği tanımlamak aslında çok kolay. İçim-
den nasıl geliyorsa öyle... Zamanın ruhunu 
şarkılarımda yansıtmaya çalışıyorum. Her 
yeni albümde farklı bir Şenay olarak dinle-
yicilerimin karşısında olmalıyım diye düşü-
nüyorum.

Son yayınladığınız Aman Avcı adlı proje-
sini anlatır mısınız? 

Aman Avcı bir Azerbaycan Halk Türküsü. 
Türkülerin hayatımda her zaman ayrı bir 
önemi olmuştur. Ve her insanın mutlaka 
bir türküsü vardır. Tolga Görsev türkünün 
bu şekliyle düzenlemesini dinlettiğinde çok 
sevmiştim ve bu yeni halinin bana çok yakı-
şacağını düşündüm. Geçtiğimiz kış ayların-
da stüdyoda kaydettiğimizde ise hayalimiz-
den hep bir yaz klibi geçiyordu.

Klibin hikayesine de değinebilir misiniz?

Aman Avcı klibimiz Ahsen Eser yönetmenli-
ğinde Bursa’nın Kestel bölgesinde Cumalı-
kızık ve Kozluören köyleri içerisinde çekildi. 
Klip bir ayrılık hikayesini şarkının 3 bölümü-
ne giriş, gelişme, sonuç olarak düz kurguda 
işlenip son sahnelerde flash backlerle hika-
ye desteklendi. Aman Avcı anonim bir Aze-
ri türküsü olduğundan modernize edilmiş 
halinde klip içerisine yerleştirilmiş bir kaç 
metafor kullanıldı. Türk destanları içerisin-
de ve Türk kültüründe sıkça kullanılan elma 
imgesi ve ağaç imgeleri işlendi. 

Elma birçok kültürde birçok anlam taşısa 
da Türk kültüründe doğuşu ve söz vermeyi 
simgeliyor. Bunun en açık örneği de Tahir 
ile Zühre destanında karşımıza çıkıyor. Aynı 
zamanda ağaç birçok Türk destanında ve 
eski inanışlarda yaşamı simgeliyor. Bunları 
direkt olarak destansı vermektense daha 
modern bir dönemde elma ile o söz verişi, 
erkeğin elmayı fırlatarak vazgeçişini  ve son 
sahnelerde ağaç altı sahneleriyle yaşamın 
doğal sürecini vurgulamak istedik. 

Sizin sanatınız dinleyiciye neyi anlatıyor? 
Kendi müzik perspektifinizden baktığı-
nızda bize bunu yorumlayabilir misiniz?

Ben sanatın hayatımıza güzellikler getirme-
sini diliyorum. Farkındalıklarımızın artması-
nı, hayal kurdurabilmeyi, yaşamın her anını 
kucaklayalım istiyorum. Belki de bu sayede 

daha iyi insanlar oluruz.

Aman Avcı’nın yapım sürecinden söz edebilir misiniz? Bu süreçte sizi etkileyen bir 
gelişme yaşandı mı?

Aman Avcı Tolga Görsevin Prodüktörlüğünde geeçekleşti. Bana şarkıyı ilk dinlettiğinde bu 
yeni hali beni çok etkilemişti ve bu şarkıyı mutlaka söylemeliyim diye geçirmiştim içimden.  
Türkü kayıtlarında çok değerli isimler yer aldı. Düzenleme Tolga Görsev, Bas gitar Cihan 

Reşit Köse, Gitarlar Erdem Sökmen, Perküsyonlar Cengiz Ercümer, Kayıt Canberk Cebecioğlu, 
Cihan Reşit Köse ve Cevdet Berkay Yavuz, Klavyeler Cevdet Berkay Yavuz ve Tolga Görsev, 
mixleri Tolga Görsev Mastering Alex McCollough, TrueEastMastering Stüdyosunda yapıldı.

Ülkemizdeki müzik kültürünü düşündüğünüzde yaratmaya çalıştığınız müzik dilinden 
bahsedebilir misiniz?

Kendi özgün dilimi yaratmaya çalışıyorum diyebilirim. Çok değişken, çabucak dönüşebilen bir 
müzik kültürümüz olduğunu düşünüyorum. Bu yeni şeylere açık olmamızı sağlıyor. Müziğimle 
geçmiş ve gelecek arasında bir köprü kurmak istiyorum. İçinde caz, pop ve etnik tınıların hoş 
bir sentezi oldu Aman Avcı.

Ayrıca rekor kıran bir klibiniz daha mevcut, bu fikrin nasıl geliştiğini anlatabilir misiniz?

“Şenay Lambaoğlu :

“Sahnede olabildiğince özgür 
olmak istiyorum.
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Albümüm Rüyalarıma gir yayınlandıktan sonra klip çekmek konusunda biraz yavaş hareket 
ettik. Şarkılar dinlendikçe, tanındıkça içlerinde en sevilene klip çekmeyi düşündük. Bir gün 
bir adam bu bakımdan hoş bir algı yarattı fakat farklı bir klip olmasını çok istiyorduk. Çetin 
Yılmaz yönetmenliğinde Türkiye’de daha önce hiç denenmemiş bir teknik ile 3.45 saniyede 
bir klip çekerek bir dünya rekoru kırmış bulunduk.

Eğitim sürecinizden ve kazandığınız ödüllerden bahsedebilir misiniz?

Yıldız Teknik Üniversite Sanat ve Tasarım Fakültesi’nden mezunum. Yine aynı fakültede 
yüksek lisansımı yaptım. En iyi caz sanatçısı ve en iyi alternatif kadın sanatçı dallarında 
birtakım ödüllerim var. Ama en büyük ödülüm sevdiğim işi yapıyor olmam.

Yorumcu kimliğinizin yanı sıra söz yazarlığı kimliğiniz de söz konusu? Bu iki dengeyi 
nasıl sağlıyorsunuz?

Yorumcu olmak ve şarkı yazmayı birbirinden ayırmam asıl zor olan. Kendi şarkımı söyle-
mek başka güzel.

Yurtdışında neler yaptınız? Orada sizi takip eden bir kitle var ve aranızda nasıl bir 
iletişim söz konusu?

Almanya’da doğdum ve çocukluğumun bir 
kısmı orda geçti. Türkiye’ye döndüğümde 
her şey çok zordu fakat farklı kültürler ara-
sında kurduğum bu ilişki yurt dışında ver-
diğimiz konserlerde iletişimimi kolaylaştırdı. 
Müzik söz konusu olduğunda dilini hiç bil-
mediğiniz bir ülkeye bile gitseniz aynı duy-
gularda buluşabiliyorsunuz.

Sahneleriniz ve konserlerinizden bahse-
debilir misiniz?

Sahnede olabildiğince özgür olmak istiyo-
rum. Dinleyicilerimle gülmek, ağlamak aynı 
hisselerde buluşmak özel anlar. Şarkılarıma 
eşlik eden samimiyetini benimle paylaşan 
herkes çok ama çok değerli.

Bundan sonra nasıl bir yol izleyeceksiniz? 

İnandığım ve bildiğim yoldan yürümeye de-
vam edeceğim. 

Röportaj
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İngiliz lüks spor otomobil üreticisi Aston 
Martin, efsane modeli DBS Superleggera'yı, 
dünya tasarım devi Zagato ile yeniden yo-
rumladı. Aston Martin ve Zagato'nun 60 yıl-
dır aralıksız süren işbirliği ile ortaya çıkan, 
gerçek ve modern bir klasik haline gelen 
DBS GT Zagato, yeni kurulan Audrain’deki 
ABD’deki Newport Concours’ta DBZ Zaga-
to’nun tamamlayıcısı olarak tanıtıldı.
Tüm dünyanın Rhode Adası’nda düzen-
lenen organizasyonda ilk kez bitmiş halini 
gördüğü bu ikonik ikili, Aston Martin tara-
fından yapılan en değerli yeni spor otomo-
billeri temsil ediyor.

5.2 LİTRE V12 MOTOR 760 BEYGİR

Daha önce açıklanmış olan DB4 GT Zaga-
to devamının modern ikizlerinden biri olan 
DBS GT Zagato, bu eşsiz eşleşmenin çağdaş 
yarısını oluşturuyor. Aston Martin DBS GT 
Zagato, 5.2 litrelik, 760 beygir çift turbolu 
V12 motor gücüne sahip. Zengin Caithness 

Spicy Kırmızı deri, Zagato ‘Z’ koltuk kapito-
neden oluşan iç döşemesi, hem kanatlı vi-
teslere hem de direksiyon simidine kullanı-
lan karbon fiberden oluşuyor. Detaylarda 18 
ayar altın kullanılıyor.

Öncelikle bir dünyaya sahip olan DBS GT 
Zagato, yapılandırılabilir karbon ve metal 3D 
baskılı iç kaplamaların ilk otomotiv uygula-
masını kullanıyor. Güzel bir merkezi ‘eyer’ 
tasarımı, üç farklı malzeme ve kaplamada 
kullanılabilen benzersiz bir parametrik, ki-
litleme formuna sahiptir. Bu, basılı Karbon, 
Alüminyum veya - Yüzyıl Spesifikasyonunun 
bir parçası olarak - PVD kaplı (fiziksel buhar 
biriktirme) Altın Paslanmaz Çelik seçimi-
ni içerir. Sonuncusu, mükemmel bir parlak 
yüzey elde etmek için kalifiye zanaatkarlar 
tarafından ek cilalama ve işlem sonrası ile 
yaklaşık 100 saat yazdırma süresi gerektirir. 
Bu, öncü teknolojik yeniliklerle birlikte gele-
neksel Aston Martin malzeme gemisinin zir-
vesini temsil ediyor.

MÜKEMMEL UYUM

Aston Martin Genel Müdür Yardımcısı ve 
Baş Yaratıcı Sorumlusu Marek Reichman 
“Aston Martin'deki tasarım stüdyosu, And-
rea (Zagato) ve ekibi ile birlikte çalışarak  
zaten  muhteşem bir araç olan DBS Super-
leggera'yı aldılar ve Aston Martin kimliğini 
koruyan ve yalnızca Zagato’nun başarabile-
ceği şekilde mükemmel bir hale getirdiler. 
Bu, zamansız bir ikonun modern ifadesidir” 
diye konuştu.

Zagato İcra Kurulu Başkanı Andrea Zagato 
ise “Aston Martin’in stilinin zarafeti, sınıfı 
ve saflığı her zaman kendi rasyonel tasarım 
dilimizle mükemmel bir uyum içinde. Zaga-
to’nun Yüzüncü Yılı, dünyadaki yeni inovatif 
standartlara ulaşmak amacıyla  koleksiyon-
lara yenilikçi bir yaklaşım için ortak vizyonla 
güçlendirilen geçmiş ve gelecek arasındaki 
köprüyü temsil etmektedir” açıklamasında 
bulundu.

ASTON MARTIN 2 YENİ EFSANE 
MODELİNİ TANITTI
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