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  Değerli Mall&Motto okuyucuları, acısı ve tatlısı ile bir yılı daha geride 
bıraktık. Artık bütün gözler 2020 ye odaklanmış durumda. Beklentiler 
yüksek. Seçimsiz bir yıl bizi bekliyor. Yeni açılacak projeler ile sektör daha 
da büyüyerek rekabet ön plana çıkıyor. Pazarlama aktivitelerinden tutunda İK 
ve Projeler ile rakiplerinin bir adım önünde olmak isteyen AVM’ler mutlaka 
yenilikler yaparak irtifa kazanmak isteyecek. Dijitalleşen dünyada dijitalleşen 
organize perakende sektörü ve mağazacılık rakiplerine fark atacak bu 
bağlamda 2020 yılı dijitalleşme yılı olacak gibi görünüyor. Sosyal medyasını 
iyi kullanan projeler öne çıkacak artık haberleri nasıl gazetelerden ve TV den 
öğrenmiyorsak alışveriş trendlerini ve ziyaret edeceğimiz AVM leri de  klasik 
olarak değil sosyal medya etkileşimlerinden seçileceği bir sürece giriyoruz. 
Dergimizin hazırladığı sosyal medya ligi bu konuda bir fikir verebilir. Buradaki 
en önemli ayıraç takipçi satın alarak skor yapan AVM’ler ile organik takipçisi 
olan AVM’leri iyi ayırmak.

Bu vesile ile 2020 yılına daha dijital bir ortamda kendimizi yenileyerek siz 
değerli okuyucularımızın karşısına çıkacak olmanın heyecanı ile sizlere mutlu, 
başarılı, bol cirolu ve kapı girişli bir yıl diliyoruz.

İyi okumalar…
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Dünyada zorlu ekonomik koşulların ve belirsizliklerin 
hakim olduğu bir dönemden geçiyoruz.

Kamu bankalarımızın konut kredilerine verdiği 
desteğin tüm sektöre olumlu yansıdığını 
düşünüyoruz.

Hopi perakendenin Spotify’ı olma yolunda ilerliyor.

Başarının sürdürülebilir olmasını garantilemek, 
sadece zamanın dinamiklerine uyarak ve değişime 
odaklanarak sağlanabilir.

Sosyal ağlardaki trendlerin değişimi baş 
döndürücü bir hızla ilerlerken bunları takip 
edemeyenler ise yarışta geride kalıyor.

Danışmanlık hizmeti alan AVM’ler bir adım öne 
çıkıyor.

Akfen, gücünü çok sayıdaki yatırımcılarından gelen 
yüksek talep ile bir kez daha kanıtlamış oldu.
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KOÇ HOLDİNG YILIN İLK 9 AYINDA 114 MİLYAR TL KONSOLİDE CİRO VE 3,3 
MİLYAR TL KONSOLİDE ANA ORTAKLIK PAYI NET DÖNEM KÂRI ELDE ETTİ

‘‘Dünyada zorlu ekonomik koşulların ve 
belirsizliklerin hakim olduğu bir dönemden 
geçiyoruz. Koç Topluluğu olarak yılın ilk 9 
ayında disiplinli yönetim anlayışımız, sağ-
lam bilançomuz, dengeli portföy yapımız, 
kuvvetli bati teşkilatımız ve tedarik zinci-
rimizin de katkısıyla güçlü konumumuzu 
sürdürdük. Dijital dönüşüm programımız 
ile küresel rekabet gücümüzü artırıyoruz. 
Yatırımlarımıza aralıksız devam derken, 
ihracat performansımız ile ekonomimize 
katkı sağlıyoruz. Ülkemizin en fazla istih-
dam sağlayan topluluğu olarak Forbes’un 
dünyanınen iyi iş verenleri listesinde 59 
basamak birden yükselerek 35. sırada yer 
aldık. Dünyanın en iyi işverenleri arasında 
ülkemizi ilk 100’de temsil ediyor olmanın 
gururunu yaşıyoruz.’’

Koç Holding, 2019 yılının ilk 9 ayında kon-
solide bazda toplam 114 milyar TL gelir 
elde ederken, 3,3 milyar TL konsolide ana 
ortaklık payı net dönem kârı gerçekleştirdi. 
İlk 9 ay finansal sonuçlarını değerlendiren 
Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Tüm 
dünyada zorlu ekonomik koşulların ve belir-
sizliklerin hâkim olduğu bir dönemden geçi-
yoruz. Ticaret savaşları, Brexit belirsizliği ve 
artan jeopolitik riskler, 2019’da dünya eko-
nomisinde belirgin bir yavaşlamaya neden 
oldu. Koç Topluluğu olarak yılın ilk 9 ayında 
disiplinli yönetim anlayışımız, sağlam bi-
lançomuz, dengeli portföy yapımız, kuvvetli 
bayi teşkilatımız ve tedarik zincirimizin de 
katkısıyla güçlü konumumuzu sürdürdük. 
2016 yılından bu yana yürüttüğümüz Dijital 
Dönüşüm Programımız ile küresel rekabet 
gücümüzü artırıyoruz. Yatırımlarımıza ara-
lıksız devam ederken, ihracat performansı-
mız ile ekonomimize katkı sağlıyoruz. Uzun 
vadeli değer yaratma hedefimiz ve küresel 
vizyonumuz doğrultusunda Topluluğumuzu 
kararlılıkla ileri taşıyoruz” şeklinde konuştu.
Levent Çakıroğlu: “Yılın ilk 9 ayında 5,8 mil-

yar TL’lik kombine yatırım gerçekleştirdik.”
Aralıksız sürdürdükleri yatırımlarının faa-
liyetlerine ivme kazandırdığını ve ihracat 
performansları ile Türkiye ekonomisine kat-
kı sağlamaya devam ettiklerini vurgulayan 
Levent Çakıroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Uzun yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz 
yatırımlarımız, Ülkemize ve insanımıza duy-
duğumuz güvenimizin en büyük göstergesi. 
Koç Topluluğu olarak yılın ilk 9 ayında ger-
çekleştirdiğimiz 5,8 milyar TL’lik kombine 
yatırım ile birlikte son 5 yılda gerçekleştir-
diğimiz kombine bazda yatırım miktarı 38 
milyar TL’ye ulaştı. Topluluk şirketlerimiz, 
Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık 
yüzde 10’unu gerçekleştirerek dış ticaret 
açığındaki iyileşmede önemli rol oynuyor. 
Tüpraş, özelleştirme sonrasındaki 13 yılda 
yaklaşık 6,5 milyar dolar yatırım yaptı. 9 ay-
lık üretim miktarı, geçen yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 11 artışla 21,2 milyon tona 
ulaşan Tüpraş, Ülkemizin akaryakıt ihtiyacı-
nı karşılamayı sürdürdü. Uluslararası pazar 
fırsatlarını da yakından takip eden Tüpraş, 
2019 yılında faaliyete geçen Londra Ticaret 
Ofisi ile ithalat ve ihracat operasyonlarını 
destekleyerek tedarik zinciri ve satış faali-
yetlerinden ek değer yaratmayı hedefliyor. 
Otomotiv sektörüne baktığımızda, son ay-
larda faizler ve enflasyondaki aşağı yönlü 
eğilimin iç talebi hareketlendirdiğini gör-
dük. Tofaş’ta küresel pazarlar için gelişti-
rilen Fiat Egea, yılın ilk 9 ayında otomotiv 
pazarında en çok tercih edilen model oldu. 
Tofaş, Egea ailesi için 2020 sonuna kadar 
gerçekleştireceği 225 milyon dolarlık ye-
nileme yatırımı kapsamında çalışmalarına 
devam ediyor. Ülkemizin ihracat şampiyo-
nu Ford Otosan ise ilk 9 ayda 248 bin adet 
ihracat gerçekleştirerek tarihinin en yüksek 
ihracat hacmine ulaştı. 

Diğer yandan Arçelik, Beko markası ile 
Ocak-Ağustos 2019 döneminde Doğu Av-
rupa pazarında 1’inci sırada, Batı Avrupa’da 
2’nci sırada yer almaya devam ederken, Gü-
ney Afrika ve Romanya’daki pazar liderliğini 
de korudu. Türkiye’de de pazar payını artı-
ran Arçelik’in, ilk 9 aylık dönemdeki konso-
lide cirosu bir önceki yıl aynı döneme göre 
yüzde 21 oranında arttı. Arçelik, finansal ve 
operasyonel başarılarının yanı sıra bir ilki 
daha gerçekleştirerek dünya çapında firma-
ların sürdürülebilirlik performansını değer-
lendiren Dow Jones Sürdürülebilirlik Endek-
si’nde sektör lideri seçildi.”

Levent Çakıroğlu: “Uluslararası piyasalarda 
Ülkemize ve bankamıza duyulan güveni bir 
kez daha teyit ettik.”

Bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirme-
lerde bulunan Levent Çakıroğlu sözlerine 
şöyle devam etti: “Kuruluşunun 75’inci yılını 
kutlayan Yapı Kredi, güçlü sermaye yapısı, 
müşteri odaklı bankacılık anlayışı, nitelikli 
insan kaynağı ve uzun yıllara dayanan itiba-
rı ile ülke ekonomisini desteklemeye devam 
ediyor. Yılın ikinci yarısında 21 ülkeden 39 
bankanın katılımı ile 950 milyon dolar sen-
dikasyon kredisi sağlayan Yapı Kredi, bu 
işlemle uluslararası piyasalarda ülkemize 
ve bankamıza duyulan güveni bir kez daha 
teyit etti. 1 milyar doların üzerinde talebin 
geldiği işlem, yılın ikinci yarısında alınan 
sendikasyon kredileri arasında en yüksek 
katılımcıya sahip oldu. Yapı Kredi, bu sen-
dikasyon kredisi ile daha da çeşitlendirdiği 
kaynaklarını, önümüzdeki dönemde özellik-
le dış ticaretin finansmanı için de kullanarak 
ihracatı desteklemeye devam edecek.”

Levent Çakıroğlu: “Yürüttüğümüz çalışma-
ların küresel ölçekte takdir edilmesi bizi çok 
mutlu ediyor.”

Levent Çakıroğlu, son dönemde küresel öl-
çekte peş peşe açıklanan başarıların gururu-
nu yaşadıklarını da anlatırken şöyle devam 
etti: “Her fırsatta vurguladığımız gibi çalış-
malarımızı itibar ve topluma hizmet odaklı 
bir Topluluk olmanın getirdiği sorumlulukla 
yürütüyoruz. Yönetim felsefemizin merke-
zinde insan kaynağımız yer alıyor. Forbes’un 
geçtiğimiz günlerde açıkladığı ‘Dünyanın En 
İyi İşverenleri’ listesinde 59 basamak yük-
selerek 35’inci sırada yer aldık. Bu küresel 
listede ilk 100’de yer alarak, ülkemizi temsil 
eden tek şirket olduk. Diğer yandan Vehbi 
Koç Vakfı, kuruluşunun 50’nci yılında ül-
kemize kazandırdığı onlarca eserin ve on 
binlerce öğrenciye verdiği desteğin haklı 
gururunu uluslararası düzeyde önemli bir 
ödülle taçlandırdı. 70 yıldır faaliyet gösteren 
The American Turkish Society’nin ‘Küresel 
Hayırseverlik Ödülü’ne, Vehbi Koç Vakfı lâ-
yık görüldü. Son olarak, geçtiğimiz gün tek 
kullanımlık plastik tüketimine 2020 sonuna 
kadar son vereceğimiz yönündeki taahhü-
dümüzü kamuoyuyla paylaştık. 21’inci yüz-
yılda iklim değişikliği ile birlikte en önemli 
çevre sorunları arasında gösterilen bu plas-
tik atık sorununun çözümüne yönelik Koç 
Topluluğu olarak kararlılığımızı ortaya koy-
duk. Sürdürülebilirlik gündemimizde önem-
li yer tutuyor. Bu alandaki performansımızı 
da her geçen gün daha da geliştiriyoruz. 
Tüm bu çalışmalarımızla ülke ekonomimizin 
yanı sıra toplumsal gelişime de destek ol-
maya devam ediyoruz.”

Koç Holding Ceo’suKoç Holding Ceo’su
Levent ÇAKIROĞLU:Levent ÇAKIROĞLU:
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PERAKENDE ŞEKIL DEĞIŞTIRIYOR
Boyner Grup’un 2015 yılında tüketicilerle 
buluşturduğu alışveriş uygulaması Hopi, 
“Meet Up Retail Now” etkinliği ile yeni 
dünya, yeni müşteri, yeni trendler ve big 
datanın perakendecilerin hayatına getirdiği 
değişimleri ele aldı. Açılışını Boyner Grup 
Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in ger-
çekleştirdiği etkinlikte Hopi Genel Müdürü 
Neslihan Uçar Çadırcı, Perakende Gurusu 
Douglas Stephens, Konda Araştırma Genel 
Müdürü Bekir Ağırdır, Futurebright ve Dav-
ranış Enstitüsü Kurucusu Akan Abdula gibi 
birçok önemli isim de deneyimlerini katılım-
cılarla paylaştı. Etkinliğin ana gündem mad-
desi değişen tüketici alışkanlıkları, datanın 
bu değişimdeki hayati önemi ve peraken-
dede nasıl etkin kullanılacağıydı.

Türkiye’de mobil sadakat uygulaması sek-
törünü yaratarak geleceğin perakende 
teknolojilerini geliştiren Hopi, önümüzdeki 
yıllarda geleneksel hale getirmeyi amaçladı-
ğı “Meet Up: Retail Now” etkinliğinin ilkini 
gerçekleştirdi. Açılışını Boyner Grup Yöne-
tim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in yaptığı 
ve 200’ü aşkın katılımcı ile gerçekleştirilen 
‘Hopi Meet Up Retail Now’da alışverişin bu-
günü ve geleceği konuşuldu. 

Cem Boyner: Hopi yediveren gibi do-
ğuran bir iş haline geldi, “perakendenin 
Spotify’ı” olacak

Hopi Meet Up Retail Now buluşmasının açı-
lış konuşmasını yapan Boyner Grup Yöne-
tim Kurulu Başkanı Cem Boyner, Hopi’yi ge-
liştirmek için 3 yıl çalıştıklarını hatırlatarak, 
“Bu süreçte teknoloji geliştirmek bize mi 
kaldı diye düşündüğümüz günler oldu ama 
2015’ten bu yana Hopi o kadar önemli bir 
noktaya geldi ki artık yediveren gibi doğu-
ran bir iş haline geldi. Hopi “perakendenin 
Spotify’ı” olma yolunda ilerliyor” dedi.

Cem Boyner: 4 yılda alışverişin yüzde 40’ı 
internete kayacak

Perakendede çok büyük tektonik değişiklik-
ler olduğunu söyleyen Cem Boyner, “Benim 
tahminime göre 4 senede alışverişlerin yüz-
de 40’ı internetten yapılmaya başlanacak. 
Bu oranın yüzde 45-50’yi de geçmeyeceğini 
düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Kişiselleştirme devri bitiyor, devir duyu-
ları anlama devri

Müşteriyi anlamanın her zamankinden 
önemli olduğunu söyleyerek konuşmasına 
başlayan Hopi Genel Müdürü Neslihan Uçar 
Çadırcı, “Artık yıllardır anlatılan kişiselleştir-
meden bahsetmiyoruz, duyulara ve duygu-
lara hitap etmemiz gerekiyor. Müşteri ma-
ğaza içinde mutlu mu mutsuz mu, ona nasıl 
daha iyi hizmet verebilirim konusunu dert 
ediyoruz. Müşterilerin yüzde 81’i mağazaya 
gitmeden önce ‘online’da fiyat araştırması 
yapıyor. Yüzde 75’i kalite ve fiyatın paralel 
olmadığını düşünüyor. Deneyim çok daha 
önemli bir hale geldi” dedi.

Hopi markalar ve müşteri arasında tek-
nolojik bir köprü

Hopi’nin 7,8 milyon kullanıcısı ve 162 üye 
markadan oluşan dev koalisyonu ile müşte-
riyi anlamak için büyük veriyi anlamlandıran 
çok önemli bir köprü görevi gördüğünü an-
latan Uçar, “Artık kampanya ile ürün satmak 
daha da zor. Alım gücünün azalması da bu 
durumun önemli bir etkeni. Mağazalar artık 
sadece vitrin olarak kullanılıyor. Markalar 
artık müşteriye kişisel kampanyalar, çözüm-
ler ve ayrıcalıklı hizmet sunmak durumunda. 
Hopi büyük datayı anlamlandırmak için her 
gün 40 farklı kaynaktan gelen 15 milyon an-
lık veriyi işliyor. Hopi bir teknoloji yani bir 
köprü ve ürün satmıyor, müşteriyi yönlendi-
riyor” şeklinde konuştu.

Hopi 400 milyon Paracık kazandırdı  

Perakende sektöründe müşteri sadakatinin 
önemini vurgulayan Neslihan Uçar Çadır-
cı Hopi’nin başarısını da bunun bir kanıtı 
olduğunun altını çizdi. Hopi’nin en sadık 
kalınan markalar arasında Migros ve Ye-
meksepeti’nin ardından üçüncü sırada yer 

aldığını belirten Çadırcı, “2019 yılında Ho-
pi’nin üstünden geçen alışveriş cirosunun 
6 milyar TL olmasını bekliyoruz. Bu da 24 
milyon işlem demek. Hopi ile bugüne kadar 
kullanıcılarımıza 400 milyon Paracık kazan-
dırdık. Kullanıcılarımız bu Paracıkların 338 
milyonunu yüzde 34 daha değerli şekilde 
453 milyon olarak harcadı. Yani Hopi ile 
hem kullanıcı hem de perakendeci için daha 
akıllı ve avantajlı bir alışveriş ortamı yarat-
tık” dedi.

Datayı doğru yorumlayan markalar kaza-
nacak

Migros Pazarlama İletişimi ve CRM Direk-
törü Kına Demirel, BP Türkiye Ülke Müdürü 
Martin Thomsen ve Boyner Genel Müdürü 
Eren Çamurdan’ın katıldığı panel oturu-
munda ise değişen müşteri motivasyonları 
karşısında data ve sadakat programlarından 
nasıl faydalandıklarından bahsedildi.

E Ticarette Türkiye dünyadan hızlı büyü-
yor

E-ticarette dünyada yüzde 22’lik bir büyü-
me gerçekleşirken, Türkiye’de oranın yüzde 
37 olduğunun altını çizen Perakende Guru-
su Douglas Stephens, “Türkiye’de internet 
alışverişi genç nüfusun fazlalığı nedeniyle 
daha hızlı büyüyor. Türkiye’de yaş ortala-
ması 31, Avrupa’ya göre 10 yaş daha genç” 
dedi. Verinin önemini vurgulayan Stephens, 
“Çok büyük ölçeklli global e-ticaret devle-
ri tüketici davranışını analiz ediyor. Bu şir-
ketlerin yaptığı en önemli şey veri akışını 
kontrol etmek. Biz daha herhangi bir ürünü 
sipariş etmeden isteyeceğimiz ürünün sev-
kiyatını başlatacak bir altyapı kuruyorlar” 
diye konuştu.

Mağazaların deneyim merkezine dönüş-
mesi gerekiyor

E-ticarette yolun daha başında olduğumuzu 
vurgulayan Stephens, “Online ekonomi şu 
an çok küçük, bu gelecekte büyük ölçüde 
değişecek. Günümüzde 1,9 trilyon dolar-
lık bir işlem gerçekleştirilirken, potansiyel 
27 trilyon dolar” dedi.  Mobil ticaretin 10 
yılda 10 kat arttığını vurgulayan Douglas 
Stephens, “Gelecekte mağazalara gitme 
oranımız azalacak. Bu nedenle mağazaların 
insanlara deneyim sunan mecralar haline 
gelmesi, perakendecilerin ise veriyi iyi kul-
lanarak tüketiciyle doğrudan ilişki kurmaları 
gerekiyor” şeklinde konuştu.
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Ak Portföy'ün başarıları, uluslararası dü-
zeyde de dikkat çekiyor. Dünyanın önde 
gelen finans yayınlarından World Finance, 
“Yatırım Yönetimi Ödülleri” (World Finance 
Investment Management Awards) kategori-
sinde Ak Portföy’ü bu yıl da “Türkiye’nin En 
İyi Yatırım Yönetimi Şirketi (Best Investment 
Management Company, Turkey 2019) seçti.

“Yatırım yönetiminde, hızlı ve esnek bir 
şirket olmaktan gurur duyuyoruz...”

World Finance’den aldıkları ödülün ge-
rekçelerine dikkat çeken Ak Portföy Genel 
Müdürü Mehmet Ali Ersarı, “Sektörün en 
iyilerinden oluşan ekibimiz ile yatırımcıları-
mıza sunduğumuz güçlü değer önermeleri, 
profesyonel süreçlere dayanan çalışma biçi-
mimiz bizi bu prestijli ödüle taşıdı” dedi ve 
ekledi:

“Ak Portföy Yönetimi’nin gücü değişime ve 
dönüşüme liderlik etmesinden kaynakla-
nıyor. Yatırım yönetiminde, hızlı esnek ve 
yenilikçi bir şirket olmakla gurur duyuyoruz. 
Yıllar içinde şirketimizi teknik bir portföy yö-
netim şirketinden, müşteri odaklı bir şirkete  
dönüştürmeyi başardık. Ülkemizde tasarruf 
sahiplerinin birçok yeni varlık sınıfına yatı-
rım yapabilmesini mümkün kılan rakipsiz bir 
ürün yelpazesi ürettik. Bu geniş evren yeni 

AK PORTFÖY TÜRKIYE’NIN EN IYI PORTFÖY YÖNETIM ŞIRKETI SEÇILDI

Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı: “Yatırımcı odaklı yaklaşımımız 
ve sektördeki gücümüz bizi World Finance 2019 ödülüne taşıdı.”

nesil yatırımcıların beklentilerine de yanıt 
veriyor.”

“2019’da tasarruf sahiplerinin tercihi Ya-
tırım Fonları oldu...”

Bu yıl yatırım fonları pazarının tasarruf sa-
hiplerinin ilgisiyle ciddi büyüme gösterdi-
ğinin altını çizen Ersarı, bu enstrümanlarda 
2019 başında 49 milyar TL olan toplam var-
lık büyüklüğünün, Kasım başı itibariyle 98 
milyar TL’ye ulaşarak yüzde 100 büyüdüğü-
nü ifade etti.
Yatırım fonlarının, finansal piyasaların de-
rinleşmesini sağlayan çok önemli araçlar 
olduklarını vurgulayan Ersarı, “Özellikle orta 
ve uzun vadeli yatırımların yönlendirildiği 
fon türleri üzerinden yapılan yatırımların 
sermaye piyasasına ve piyasaların istikrarına 
önemli katkılarda bulunduğu gibi, kamu ve 
özel sektöre ciddi kaynak sağlayarak eko-
nomik gelişmeye de destek oluyor” dedi.

Ersarı, “Yatırım fonlarının en önemli avantaj-
larından biri tasarruf sahiplerinin erişiminin 
zor olduğu varlık sınıflarına yatırım yapmayı 
kolaylaştırması. Ak Portföy Gayrimenkul Ya-
tırım Fonu, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 
ve Dünya’nın geleceğini temsil eden 20 dev 
teknoloji şirketine kolayca yatırım yapmanı-
zı sağlayan Ak Portföy Yeni Teknolojiler Fo-
nu’nu örnek olarak verebilirim” diye ekledi 
ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“2020’nin, düşük faiz ve parasal genişleme 
hamlelerinin global ekonomi üzerinde po-
zitif etkilerinin görülmeye devam edeceği; 
gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye’de de 
varlık fiyatlarının olumlu seyredeceği bir 
yıl olacağını öngörüyoruz. Dolayısı ile ya-
tırımcıların birçok varlık sınıfında yatırım 
fonlarına ilgisinin artarak devam etmesini 
bekliyoruz. Ak Portföy de yenilikçi ürünle-
riyle büyüyen sektöre liderlik etmeye de-
vam edecektir.”

“Özel Portföy Yönetim Şirketleri arasında 
2019 Büyüme Şampiyonu Ak Portföy...”

“Ak Portföy, Toplam yönetilen varlık bazın-

da bugün itibarıyla 40.6 milyar lira büyüklük 
ile sektörde yüzde 16 pazar payına sahip. 
2019 yıl başından bugüne Ak Portföy 16 
milyar TL’lik büyüme ile özel portföy yone-
tim şirketleri arasında sektörün en çok bü-
yüyen kurumu oldu. 

Emeklilik Fonları Yönetiminde AvivaSA, Axa 
ve Allianz gibi global emeklilik şirketlerinin 
kurucusu olduğu toplam 58 adet emeklilik 
fonunu yöneten kurumumuz, 22.3 milyar 
lira büyüklük ve yüzde 19 pazar payı ile 
özel kurumlar arasında sektör lideri. Yatırım 
fonlarında da yılbaşına göre yüzde 100’ün 
üzerinde bir büyüme ile 12.7 milyar TL’lik 
büyüklüğe ulaştık. Bir diğer iş kolumuz olan 
Kurumsal ve Bireysel Portföy Yönetiminde 
de 5,6  milyar TL’lik büyüklük ile Özel Port-
föy Yönetimi Şirketleri içindeki liderliğimizi 
sürdürüyoruz.  
 “Tasarruf sahiplerinin birikim ve yatı-
rımlarına değer katmak öncelikli hede-
fimiz...”

Ersarı: “Yeni kuşağın, son yıllarda hızla deği-
şen tüketim alışkanlıkları, gelişen ihtiyaçları 
ve finansal teknolojinin dönüşümü, sektö-
rün geleceğini belirleyen faktörler olacak” 
dedi ve şöyle devam etti:

“Özellikle dijital çözümlerle yeni kuşakların 
tasarruf ve yatırım yapmasını kolaylaştıra-
cak, onları doğru yönlendirecek çözümlere 
ihtiyaç var. Her geçen gün büyüyen glo-
bal fintech ekosistemi içinde önemli bir 
yer edinen ülkemizde de öncülüğünü üst-
lendiğimiz “ROBO Danışmanlık” gibi yeni 
teknolojiler ve dijitalleşme tüm sektörlerde 
olduğu gibi portföy yönetim sektörüne de 
damgasını vuracak. Pazarın en geniş dağı-
tım ağına sahip kurumu olarak, değişen ya-
tırımcı ihtiyaçlarını ve trendleri çok yakından 
izliyoruz. Bu da sürekli yaşayan, gelişen ve 
dönüşen bir ürün ve hizmet evrenine sahip 
olmamızı sağlıyor. Kesinlikle dijital teknolo-
jilere öncelik vermeye devam edeceğiz. Bu 
teknolojiler, portföy yönetim ürünlerimizi 
ve yatırım danışmanlığı hizmetlerimizi daha 
geniş kitlelere sunmamızı sağlayacak temel 
araçlar olacak.”

Mehmet Ali Mehmet Ali ERSARIERSARI
Ak Portföy Genel MüdürüAk Portföy Genel Müdürü



/CapacityAVM

"Görseller temsilidir, hediyeler farklılık gösterebilir." Bu kampanya Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bahisler ve Oyunlar Dairesi Başkanlığı’nın 05.11.2019 tarihli 40453693-255.01.02-E.10306 
numaralı izni ile düzenlenmiştir. Çekiliş ile ilgili bilgi almak için www.capacity.com.tr web sitesine veya 444 9 272 numaralı Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi telefonuna başvurulabilir. 

1 KİŞİYE

MERCEDES-BENZ
C 200 4MATIC FL AMG

1 KİŞİYE

MERCEDES-BENZ
CLA 200 AMG

YENİ YILDA

CAPACITYİLE
YOLA DEVAM

YENİ YILDA

CAPACITYİLE
YOLA DEVAM

TEK SEFERDE
100 TL

ALIŞVERİŞE
1 ÇEKİLİŞ HAKKI

TEK SEFERDE
100 TL

ALIŞVERİŞE
1 ÇEKİLİŞ HAKKI

TARİHLERİ
ARASINDA

1 ARALIK 2019

16 ŞUBAT 2020
1 ARALIK 2019

16 ŞUBAT 2020

TARİHLERİ
ARASINDA



14

MALl&MOTTO / Haberler



15

 Haberler / MALl&MOTTO 



16

MALl&MOTTO / Haberler

HALK GYO
NITELIKLI PROJELER GELIŞTIRMEYE DEVAM EDECEK

Dengeli yatırım portföyü ve nitelikli proje-
leriyle faaliyetlerini sürdüren Halk GYO, 

üçüncü çeyrek finansal verilerini açıkladı. Yı-
lın ilk 9 ayı sonunda konut satış gelirleri, dü-
zenli kira gelirleri ve finansal gelirden oluşan 
toplam hasılatı 96 milyon TL’ye ulaşan Halk 
GYO, aktif büyüklüğünü 2,7 milyar TL'ye ta-
şıdığını duyurdu. Şirketin aynı dönemdeki 
net karı ise 47,5 milyon TL olarak gerçekleşti.

Konut kredilerinin düşmesi ve firmaların 
sürdürdüğü kampanyaların yılın üçüncü 
çeyreğinde sektöre canlılık kazandırdığı-
nı ifade eden Halk GYO Genel Müdürü Dr. 
Feyzullah Yetgin şunları söyledi:

“250 alt sektörü doğrudan etkileme gücü-
ne sahip olan gayrimenkul sektörü, Ülkemiz 
büyümesine en fazla katkı veren sektörler-

dendir. Kamu bankalarımızın konut kredi-
lerine verdiği desteğin tüm sektöre olum-
lu yansıdığını düşünüyoruz. Gayrimenkul 
sektörü Türkiye’nin kent yaşamına değer 
katmayı sürdürecek, Halk GYO da bu sü-
reçte nitelikli projeler geliştirmeye devam 
edecektir. Konut satış gelirleri, düzenli kira 
gelirleri ve finansal gelirden oluşan toplam 
hasılatımızı, yılın 3. çeyreği sonunda 96 mil-
yon TL’ye yükseltmeyi başardık. Paydaşla-
rımıza katma değer yaratma, gayrimenkul 
sektörünün gelişimine katkımızı artırarak 
devam ettirme yönündeki faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz.”

HALK GYO PROJELERINDE SATIŞLAR 
DEVAM EDIYOR

Teknik Yapı işbirliği ile Alsancak’ta hayata 
geçen Evora İzmir projesinde kampanyalı 
fiyatlarla satışlarına devam eden Halk GYO, 
Vakıf GYO işbirliğiyle “Mutluluk Evinizden 
Başlar ”sloganıyla hayata geçirilen konut 
projesi Bizimtepe Aydos ile Er Konut İnşaat 
ortaklığıyla inşaatı tamamlanan Şehristan 
Konutları’nda da anahtar teslimleri sürdü-
rüyor. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 
Projesi’nin en büyük paydaşlarından biri 
olan Halk GYO, bu proje kapsamındaki 46 
ve 34 katlı Halk Ofis Kulelerinin inşasına da 
devam ediyor.

Toplam Aktifler: 2,7 milyar TL

Özkaynaklar: 2,3 milyar TL

Net Dönem Karı: 47,5 milyon TL

HALK GYO 2019
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK
MALİ VERİLERİFeyzullah YETKİNFeyzullah YETKİN

Halk GYO Genel MüdürüHalk GYO Genel Müdürü
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ÜLKER BİSKÜVİ 2019’UN 3. ÇEYREK RAKAMLARINI AÇIKLADI 

Ülker Bisküvi, 2019 yılının üçüncü 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre satışlarını yüzde 31,7 
artışla yaklaşık 1,9 milyar TL’ye ulaş-
tırdı. Türkiye operasyonları yüzde 32, 
ihracat ve yurtdışı operasyonları ise 
yüzde 31,1 büyüdü. Şirketin 9 aylık 
cirosu ise 5.7 milyar TL oldu.

Ülker Bisküvi, 2019’un üçüncü çeyrek ra-
kamlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na 
(KAP) açıkladı. KAP’a yapılan açıklamaya 
göre, Ülker Bisküvi 2019’un üçüncü çeyre-
ğinde cirosunu bir önceki yılın aynı döne-
mine göre yüzde 31,7 artışla 1,9 milyar TL’ye 
ulaştırdı
.
Şirketin, Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı 
(FAVÖK) 2019 yılı üçüncü çeyreğinde 2018 
yılının aynı dönemine göre yüzde 33,7 artış-
la 314,6 milyon TL oldu. İhracat ve yurtdışı 
operasyonlarının toplam 9 aylık FAVÖK’teki 

payı yüzde 46,8‘ye ulaştı. 

Şirketin 2019 yılının üçüncü çeyreğinde de 
büyümesini sürdürdüğüne dikkat çeken 
Ülker Bisküvi Yönetim Kurulu Başkanı ve 
CEO’su Mehmet Tütüncü: “Toplam ciromu-
zu 2019 yılı üçüncü çeyreğinde geçen yılın 
aynı dönemine kıyasla yüzde 31,7 artırdık. 
Türkiye operasyonlarımızı yüzde 32, ihracat 
ve yurtdışı operasyonlarımızı yüzde 31,1 
büyüttük. Şirketin üçüncü çeyrek konsoli-
de FAVÖK marjını yüzde 16,6’ya ulaştırdık” 
dedi.

Tütüncü sözlerine şöyle devam etti: “Ülker 
Bisküvi olarak üretimimizle, ihracatımızla, 
Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya de-
vam ediyoruz. Hem Türkiye pazarında hem 
de ihracat ve yurtdışı operasyonlarında yılın 
ilk iki çeyreğinde olduğu gibi güçlü büyüme 
trendimizi sürdürdük. Türkiye’deki verimlilik 
çalışmalarımız maliyet avantajı sağlarken, 
ülkemizi üretim ve ihracat üssü haline ge-
tirdik. Yeni ürünlerimiz ve ürün sinerjileriyle 
büyümeyi destekliyoruz. Ar-Ge’ye ve ino-
vasyona yaptığımız yatırımlar da büyüme-
mize katkı sağlıyor. Kurulduğumuz günden 
bu yana israfsız ve verimli üretim prensibiy-
le çalışırken bunun enflasyonla mücadelede 
en kalıcı ve etkili yöntem olduğu bilinciyle 
hareket ediyoruz.”  

“MAKSİMUM DEĞER ÜRETMEYİ 

HEDEFLİYORUZ”

Tütüncü, finansal ilerlemenin yanı sıra Ül-
ker Bisküvi’nin 2015 yılında BİST Sürdürü-
lebilirlik endeksinde ilk gıda şirketi olarak 
yer almaya başladığını ve bugüne kadar da 
endeksteki yerini korumaya devam ettiğini 
ifade ederken sürdürülebilirliğin, gelecek 
yıllarda işlerin devam ettirilmesinde temel 
bir nokta olduğunu söyledi. 
Yatırımcıların dünya borsalarında, sorumlu 
kaynak yönetimi, üretim ve ticaret yapan 
şirketlerin hisselerini seçtiklerini vurgula-
yan Tütüncü, “Tüketiciler, kaynakları yarı-
nı düşünerek kullanan üreticilerin ürün ve 
markalarına öncelik tanıyor. Özellikle genç 
yetenekler dünyaya karşı sorumlu iş strate-
jisi olan şirketlerde çalışmayı tercih ediyor.  
Bunları da dikkate alarak sürdürülebilirliğe 
yatırım yaparken; beşerî sermaye, marka ve 
itibar değeri, inovasyon gücü gibi alanlar-
dan oluşan gayri maddi varlıklarımızı en üst 
değerde yöneterek finansal piyasalarda ku-
rumsal yatırımcılarımıza ve hissedarlarımıza 
maksimum değer üretmeyi hedefliyoruz” 
diye konuştu.  
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Yıldız Holding profesyonel sosyal paylaşım 
platformu LinkedIn tarafından düzenlenen 
ve yüzlerce şirketin değerlendirildiği Linke-
dIn Talent Awards 2019 Ödülleri'nde, “En İyi 
İşveren Markası” ödülünü kazandı.

Yıldız Holding, 500 ve üzeri çalışana sahip şir-
ketlerin LinkedIn üzerindeki işveren markası 
performansının değerlendirildiği LinkedIn 
Talent Awards 2019 Ödülleri’nde, "Best Emp-
loyer Brand- En İyi İşveren Markası” katego-
risinde birinci oldu. Yüzlerce şirketin çalışan 
beyanlarını ve paylaşımlarını tek tek incele-
yen LinkedIn, bu kategoride yüksek etkileşim 
yakalayan ve yenilikçi projeler sunan Yıldız 
Holding’i büyük ödüle layık gördü. 

Yıldız Holding İnsan Kaynakları Genel Mü-
dür Yardımcısı Bahattin Aydın, “Kazanılan bu 
ödül, Yıldız Holding olarak bugüne kadar iz-
lediğimiz doğru stratejinin bir kanıtı. Çalışma 
arkadaşlarımızı odağına koyduğumuz İnsan 
Kaynakları stratejilerimizi ve işveren marka-
sına bakışımızı, yine onlardan ve paydaşla-
rımızdan gelen geri bildirimlerle güncelliyo-
ruz.” değerlendirmesinde bulundu. İşveren 
markası kategorisi; işverenin çalışanlarına 
sunduğu gelişimin getirilerinin yanı sıra his-
settirdiği aidiyet duygusu, değer ve toplum 
içerisindeki marka itibarıyla tanımlanıyor.  

ÇALIŞANLAR ŞİRKET İÇERİSİNDE
SOSYALLEŞİYOR

Holdingin her çalışan kademesinde ve global 
ölçekte her lokasyonda sahiplendiği “Mutlu 
Et Mutlu Ol” felsefesi kapsamında, çalışan-

YILDIZ HOLDİNG 
‘EN İYİ İŞVEREN MARKASI’ SEÇİLDİ

ların “Gönüllük Kulübü” ile Türkiye’de ihti-
yaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleri 
üstlendiğinden söz eden Aydın, çalışanların 
dalış, fotoğraf, gezi, müzik, yemek ve bota-
nik kulüplerinin etkinlikleri sayesinde sosyal 
faaliyet olarak da bir araya gelme imkânı 
bulduğunu aktardı.  Aydın sözlerine şöyle 
devam etti: “Çalışma arkadaşlarımızın spor 
faaliyetlerini de destekliyoruz. Yıldız Holding 
bünyesinde çalışanlarımızın katılımıyla bas-
ketbol ve koşu takımları kurduk. Tüm şirket-
lerimizde spor müsabakaları düzenliyoruz. 
‘Mutlu Akşamüstleri’ adı altında ikram etkin-
liklerimiz, ‘Uzmanına Sor’ ismi altında çalış-
ma arkadaşlarımız için pedagoji, çocuklara 
yönelik ilk yardım gibi sosyal yaşamlarıyla 
ilgili bilgilendirme seminerleri düzenliyoruz. 
Yıldız Holding’i bir ‘İşveren Markası’ olarak 
konumlandırmak için sosyal medya, şirket içi 
etkinlikler vesilesiyle potansiyel, mevcut ve 
eski çalışma arkadaşlarımızın yer alabileceği 
diyalog, paylaşma ortamını destekliyoruz. Bu 
amaçla alanlarında tanınmış ve ünlü isimleri 
çalışanlarımızla bir araya getirdiğimiz ‘Yıldızlı 
Sohbetler’  ve etkinliğimiz bu düşüncenin bir 
ürünü olarak ortaya çıktı.” 

ÇALIŞANLAR ANLIK ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ 
İLE TAKDİR EDİLİYOR

Şirketin insan kaynakları politikalarının yeni-
likçi pek çok uygulamayla şekillendiğini anla-
tan Bahattin Aydın, “Anlık ödüllendirme sis-
temimiz tüm şirketlerimizde aktif kullanılıyor. 
Buna ek olarak Yıldız Holding’in dünyada 
faaliyet gösteren tüm şirketlerindeki en iyi iş 
uygulamalarını desteklediğimiz ‘Senenin Yıl-

dızları’ ödül platformumuzla başarı hikâyele-
rini ödüllendiriyoruz, çalışma arkadaşlarımızı 
takdir ediyoruz” açıklamasını yaptı. 

GENÇ YETENEKLERE
YILDIZ HOLDİNG’DE ÇALIŞMA
FIRSATI

Genç çalışanlara Yıldız Holding’de kariyer 
imkanı yaratmak için yürütülen çalışmalar-
dan söz eden Aydın sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Yıldız Holding bünyesinde her yıl yüzlerce 
stajyer alımı yapıyoruz bunu yanı sıra 9 yıldır 
kültleşen genç yetenek programımız Job@
YıldızHolding işveren markası açısından, 
gençlerin Yıldız Holding dünyasını daha iyi 
algılamaları için fırsat sunuyor ve genç yete-
nekleri Yıldız Holding Ailesi’ne kazandırarak 
organizasyonumuzu zenginleştirmeye de-
vam ediyoruz. Bu sene 1 Temmuz- 31 Ağus-
tos tarihleri arasında 65 genç, Yıldız Holding 
ve Grup Şirketlerinde proje bazlı stajını ta-
mamladı. Ayrıca Ağustos’ta başlayan yeni 
mezun işe alım görüşmelerimiz sonucunda 
20 ‘Genç Yetenek’ bünyemize dahil oldu.

Çalışma arkadaşlarımıza ‘Yıldız Akademi’ ça-
tısı altında özel interaktif sınıf içi ve yüzler-
ce seçenekleriyle online eğitim kapsamında 
gelişim yolculuğu olanağı sağlıyoruz.  Ayrı-
ca çalışanlarımızı yabancı dil konusunda da 
online ve sınıf içi eğitim seçenekleri sunarak 
fayda sağlamayı hedefliyoruz.

Dünyanın en prestijli danışmanlık şirketlerin-
den Brandon Hall Group tarafından bu sene 
Mükemmellik Ödülü'ne layık görülmüş ‘En İyi 
Gelişim Avantajı Sağlayan Yetenek Yönetimi 
Stratejisi’ne sahibiz.  Dijitalleşme sürecine en 
hızlı uyum sağlayan ve uygulayan şirketlerin 
başında geliyoruz. İK ve idari işler süreçleri-
ni de dijital platforma taşıyarak, yenilikçi bir 
adım attık. Çalışma arkadaşlarımız, fikirlerini, 
taleplerini ve projelerini, dijital ortamda fark-
lı kanallarda herkesle paylaşabiliyor. İşte bu 
uygulamalar, etkinlikler, şirket içi iklim bize 
ödüle taşıdı. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum.”
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ARÇELIK’TEN ENGEL TANIMAYAN TASARIMCILARA SERTIFIKA

Ayşe Göktaş, Şeyma Dağlı, Aysun Çalkaya, Murat Girgin ve Halise Östündağ olmak üzere işitme engelli 5 öğrenciye sertifikaları Koç Holding 
Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik Buzdolabı Ürün Direktörü Ayhan Önder, Anadolu Üniversitesi Rektör Yar-

dımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Eskişehir Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Hasan Yoldaş’ın katıldığı törenle verildi. 

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu öğrencileri, “İşitme Engelli Tasarımcı Yetiştirme Programı” kapsamında 21 Ocak – 20 
Mayıs 2019 tarihleri arasında tasarım süreçleri, teknik resim, plastik ve metal parça tasarımı gibi 18 farklı alanda, 4 aylık süre zarfında haftada 
2 gün toplam 140 saat ders gördü. 21 Mayıs – 31 Ekim 2019 tarihleri arasında programın uygulama kısmı için Arçelik’in Ar-Ge departmanın-
da istihdam edilen öğrenciler; 100 adet parça tasarladı, 16 adet montaj yaptı, 120 yeni teknik kelime öğrendi, problem çözümüne yönelik 4 

adet proje ve 40 parça için audit raporu hazırladı. 

Arçelik’in ülke genelinde engelli bireylerin eğitim ve istihdamına katkı sağlayacak bir model oluşturma hedefiyle Anadolu 
Üniversitesi ve IŞKUR ortaklığında düzenlediği “Işitme Engelli Tasarımcı Yetiştirme Programı” ilk mezunlarını verdi.

Program kapsamında tasarım eğitimi alan işitme engelli 5 öğrenciye sertifikaları takdim edildi. 

“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonuyla sürdürülebilirlik alanında öncü çalışmalar yürüten Arçelik, toplumsal sorumluluk anlayışıyla 
gelişimin önündeki engelleri kaldırmayı sürdürüyor. Arçelik Buzdolabı Ürün Direktörlüğü’nün, ülke genelinde engelli bireylerin eğitim ve 
istihdamına katkı sağlayacak bir model oluşturmak hedefiyle Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu ve İŞKUR iş birliğiyle 

hayata geçirdiği “İşitme Engelli Tasarımcı Yetiştirme Programı” ilk mezunlarını verdi.
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‘de bu ay...

CAPACITY’NIN YENI YIL HEDIYESIYLE YOLA DEVAM!

Yeni yılda son model bir otomobiliniz olsun ister misiniz? 

Çekiliş heyecanını doyasıya yaşayacağınız, Capacity’nin yeni yıl kampanyası için 
geri sayım başladı.2020 yılına sayılı günler kala, Capacity’nin misafirlerine özel 
olarak düzenlediği Yeni Yıl Kampanyası’nda birbirinden özel iki adet Merce-
des-Benz marka otomobil, şanslı talihlilerini bekliyor!

Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 
05.11.2019 tarihli ve 40453693-255.01.02-E.10306 numaralı izniyle düzenlediği, 
‘Yeni Yıl Kampanyası’ ile Mercedes-Benz’den, “C 200 4Matic FL AMG ve CLA 200 
AMG” model iki adet otomobil hediye edecek.

Siz de şanslı talihlilerden biri olmak için, 1 Aralık 2019 – 16 Şubat 2020 tarihleri 
arasında devam edecek çekilişe, Capacity AVM mağazalarından tek seferde ya-
pacağınız 100 TL ve katları alışverişleriniz ile katılabilirsiniz.

Çekiliş, 22 Şubat 2020 tarihinde Milli Piyango İdaresi Şube Müdürü, Noter ve 
değerli misafirlerin de katılımıyla Capacity’de gerçekleşecek. Törenin ardından 
28 Şubat 2020 tarihinde asil ve yedek talihliler Posta Gazetesi’nde ilan edilecek. 
Bu muhteşem kampanyaya siz de katılın, Capacity’nin yeni yıl hediyesiyle yola 
devam edin!

YENI YIL SÜRPRIZLERI IÇIN ARADIĞIN HER ŞEY CAPACITY’DE!

Capacity’de yeni yıl heyecanı başlıyor

Yeni yılda ihtiyaçlarınızı tamamlarken, sevdiklerinizle birlikte kendinize vakit ayır-
mayı da unutmayın! Sıcacık atmosferiyle kendinizi iyi hissedeceğiniz Capacity’de, 
muhteşem bir ay sizi bekliyor olacak. 

Bu ay kendinizi masal diyarında hissedeceğiniz ışıl ışıl atmosferiyle Capacity 
AVM’de; atölye, etkinlik ve kampanyaların büyülü yolculuğu başlayacak. Aralık 
ayı atölyeleri Akıl ve Zekâ Oyunları ile başlayacak, Süper Bilim Dedektifleri’nin 
eğlenceli deneyleri, Kar Küresi Yapımı, Noel Baba ve Geyik Yapım Atölyesi, Kar 
Kızağı Boyama ve Süsleme, Işıklı Noel Evi Yapımı, Yılbaşı Ağacı Yapımı gibi keyifli 
aktiviteler ile devam edecek. 

5-15 Aralık 2019 tarihleri arasında Efsane Mercedes-Benz Otomobil Sergisi ile 
birbirinden özel otomobiller Capacity’de sergilenecek. Sergi devam ederken, 13-
15 Aralık arasında da slot car etkinliğiyle muhteşem bir yarış başlayacak. Vazge-
çilmez bir tutku olan otomobillerin yanı sıra slot car etkinliğiyle de Capacity’de 
keyifli vakit geçireceksiniz. 

Annelerin severek takip ettiği ve Capacity’nin özel etkinliklerinden biri olan Zey-
nep Gözübüyük ile Anne&Bebek Yogası, bu ay hoş bir sohbete ev sahipliği yapa-
cak. 12 Aralık Capacity’de yoga için buluşacak anneler, 20 Aralık 2019 tarihinde 
Zeynep Gözübüyük ile Anne Kahvesi Buluşması’nda bir araya gelecek. Her iki et-
kinliğe katılım için önceden kayıt yaptırmayı sakın unutmayın!  Etkinlik ve atölye-
ler ile ilgili detaylı bilgi için www.capacity.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. 
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DİJİTAL LED TASARIMI

Emre Balık

YAZAN&YÖNETEN

Aneliya Ivanova

Serdar Yılmaz

Genel Koordinatör

 0532 576 10 49 
e ma

PRODÜKSIYON
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Karadeniz’in en büyük Outlet Alışveriş Merkezi 
olan Lovelet Outlet Samsun'un ilk özel sahne-
sin de çocuklara ücretsiz özel drama dersleri 
veriyor. Lovelet Sahnesinde çocukların duygu-
larını fark edebilmeleri, hayal güçlerini gelişti-
rebilmelerine yönelik Her pazar 13:00 ile 15:00 
arası Drama Atölyeleri devam ediyor.

Drama derslerinin içeriğinde, diksiyon, hayal 
gücü, doğaçlama, rol-mimik, ve duygularını 
uygun şekilde ifade edebilmelerini, çocukların 
sosyal beceriler kazanmasına, zeka ve kişilik 
gelişimlerinin olumlu etkilenmesine, sosyalleş-
melerine, dil becerilerinin gelişmesine yardımcı 
olunan drama derslerine 7 - 13 yaş arası tüm 
çocukları katılabilir.

Lovelet Outlet Alışveriş merkezi özgün kon-
septi, mimarisi ve nefes aldıran açık alanlarıyla 
ziyaretçilerine farklı bir alışveriş deneyimi sun-
maya devam edecek.

LOVELET SAHNESINDE
ÜCRETSIZ DRAMA ATÖLYELERI
DEVAM EDIYOR
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Yat ır ımlar ın ıza Değer Kazand ır ır !
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Türkiye’de ve dünyada kendi geliştirdiği 
yazılımı ve kendi ürettiği müzikleri ile dijital 
yayın yapan tek kurum olan SMG; bugün 30 
ülkede, 11 bini aşkın noktada 750’den fazla 
kuruma yasal müzik, anons ve jingle yayın 
hizmeti sunuyor. Türkiye pazarının yüzde 
50’sinin müzik ihtiyaçlarını karşılayan ku-
rumun bu başarısının ardında ise sektörün 
çehresini değiştiren özel bir yazılım gizli. 

Türkiye’nin teknoloji ve bilişim gündemini 
belirleyen; geleceği bugüne taşıyarak bu 
konuda bireylerin, şirketlerin ve ülkemizin 
vizyon, strateji ve yol haritası oluşturmasını 
destekleyen Bilişim Zirvesi’19 çatısı altında 
organize edilen Teknoloji Kaptanları Ödül-
leri’nde SMG, Yılın İnovasyon Projesinde 
2.’lik ödülünün sahibi oldu. SMG’nin kuru-
cu ortaklarından Serkan Polat ve ekibinin 
geliştirdiği özel müzik yazılımı ile bu ödülü 
aldılar. İTÜ ARI Teknokent’te çalışmalarını 
sürdürdüklerini belirten Polat, Türkiye’de 
bir ilk olan teknolojilerini anlatıyor. Polat, 
“Türkiye’de ve dünyada kendi geliştirdiği-
miz yazılım ile dijital müzik yayını yapan tek 
şirket olarak, yazılımımızla ilgili yeni proje-
lerimizi İTÜ ARI Teknokent’teki ofisimizde 
gerçekleştiriyoruz. 2017 yılında Teknokent’e 
girmeye hak kazandık. Türkiye’nin en hız-
lı büyüyen şirketleri arasından sıyrılıp, İTÜ 
Teknokent’te yer almak ve üç yıldır orada 
olmak bizim için gerçekten çok önemli. Aynı 
zamanda teknolojinin hızla ilerlediği günü-
müzde kendimize ait yazılımla bu teknolojik 
gelişimlere katkı sağlamak da mutluluk ve-
rici. Teknokent’teki çalışmalarımıza devam 
edip müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik 
yazılımımızı geliştirmeye devam edeceğiz” 
dedi.

Standart yayına çağ atlatan teknoloji...

Sektöre pek çok yenilik getirdiklerini dile 
getiren Polat, “Biz sektöre adım attığımız-
da bu işi yapan bazı kurumlar vardı. Çoğu 
radyo geçmişli olan bu kurumlar, broadcast 
kökenli idi. Yani tek bir frekans üzerinden 
yayın yapıyor ve tüm müşterilerine aynı 
yayını sunuyordu. İnternet üzerinden yayın 
yapılmaya başlandığında da aynı mantık ile 
çalışmalarına devam ettiler. Tek yayın, farklı 
noktalar prensibi ile çalıştılar. Biz aynı mar-
kanın farklı noktalarındaki değişik ihtiyaçları 
üzerine odaklandık. Bunun üzerine bir ya-
zılım geliştirdik. Yazılımımızın yüklü olduğu 
SMG Player’ı hedef noktadaki bilgisayara 
yüklüyoruz ya da SMG music-box donanı-
mımızı kullanıma sunuyoruz. Music-boxlar’a 
yazılım ve eserleri yüklemiş olarak kullanıma 
sunuyoruz. SMG Player yazılımı ise tüm işle-
tim sistemleriyle uyumlu. Her bir bilgisayara 
çalma listeleri ile ilgili komutları yolluyoruz. 
Bir değişiklik talebi geldiğinde kolaylıkla 
müdahale edebiliyoruz” dedi. 

“Türkiye’deki teknolojik koşulları göz 
önüne aldık”

Teknolojilerini geliştirirken Türkiye’deki has-
sasiyetlere dikkat ettiklerini anlatan Polat, 
“Hizmet vermeye başlamadan önce Türkiye 
koşullarını göz önünde bulundurduk. Türki-
ye’de halen her şehirde ya da aynı şehirde 
olsa bile her şubede internet hızı sabit de-
ğil. Kurumların pek çoğu internet bağlantı-
larını kurum için haberleşme için kullanıyor 
ve oldukça düşük hızlı hizmet sunuyor. Hal 
böyle olunca onlara farklı bir hizmet anlayışı 
ile yaklaşmak gerektiğini düşündük. Biz in-
ternet üzerinden streaming metoduyla de-

ğil depola - çal yöntemiyle yayın yapıyoruz. 
Böylelikle bağlantısının kesildiği ya da hızı-
nın düştüğü anlarda bile yayın kesilmiyor. 
Söz konusu yayın noktası kota problemi 
yaşamıyor. Mesai saatlerinde internet bağ-
lantısı kullanılmadığı için kurum içi internet 
trafiği aksamıyor. Ayrıca her noktada istek 
ve talepler doğrultusunda yayın yapabiliyo-
ruz. Mesela 100 şubeli bir kurumun her bir 
şubesi için aynı anda farklı içerikler hazırla-
yıp, çalabiliyoruz” dedi.

Tekrara düşmeyen anons ve jingle’lar...

Bu sayede kurumların tüketici ve çalışanlara 
vermek istedikleri mesajları da kolaylıkla ve-
rebildiğine değinen Polat, “Akıllı yazılımımız 
sayesinde mağaza içi müziği kontrol ede-
bilir, istenilen anons ve jingle’ı yayınlaya-
bilir hale getiriyoruz ve halka açık yerlerde 
kurumların dilediği mesajı rahatlıkla vere-
bilmesini sağlıyoruz. Profesyonel ekibimiz 
tarafından hazırlanan müzik listeleri o mar-
kanın müşteri kitlesi ve imajı ile eşleşiyor. 
Farklı saatlere ya da yılın farklı dönemlerine 
yönelik yayın programlaması yapabiliyoruz. 
Düzenli güncellemelerle tekrara düşmüyo-
ruz” dedi. 

Binlerce şubeli market zincirlerinden otel-
lere kadar geniş bir işletme yelpazesine 
seslenen SMG, kendi geliştirdiği yazılımı 
sayesinde hizmet verdiği firmalarda müzik 
yayınını tek merkezden gerçekleştiren mar-
ka, kurumların ihtiyacına yönelik tüm işlet-
me müziği çözümlerini özel listeler halinde 
paylaşıyor ve yönetiyor. 7/24 teknik destek 
sunarak anlık taleplere yanıt veriyor.  

SMG yılbaşına özel müzik listeleriyle yeni 
yıla şimdiden hazır
Her döneme ve özel günlere uygun liste-
ler sunan SMG,  yılbaşı müzik listeleriyle 
müşterilerinin hizmetinde. Markanın hedef 
kitlesine, sektörüne uygun hazırladıkları 
müzik listeleriyle yasal müzik yayını konu-
sunda sektör lideri olan SMG, yaklaşan yıl-
başı dönemi için her telif modeline uygun 
hazırladığı müzik listelerini müşterilerinin 
beğenisine sunuyor. AVM, otel, restoran, 
perakende ve daha pek çok sektöre hiz-
met veriyor, 50 kişilik uzman ekibiyle yayın 
hizmeti verdikleri her bir nokta için titizlikle 
çalışıyor. Yeni yıl heyecanını müşterilerine 
yaşatmak isteyen firmalar için hazırlanmış 
müzik listelerini çoktan yayınlamaya başladı 
bile. 

SMG’YE TEKNOLOJİ KAPTANLARI ÖDÜLLERİ’NDEN 
YILIN İNOVASYON PROJESİ 2.’LİK ÖDÜLÜ

Serkan PolatSerkan Polat
SMG Kurucu OrtağıSMG Kurucu Ortağı
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2019 YILININ İLK 9 AYINDA AKFEN GYO’NUN
OTEL GELİRLERİ %18 ARTIŞLA 83,7 MİLYON TL’YE ULAŞTI

Türkiye, Rusya ve KKTC’de 21 gayrimen-
kullük portföyü bulunan Akfen GYO’nun 
2019 yılı 9 aylık finansal sonuçları, Türki-
ye’nin turizmdeki büyüyen performan-
sına paralel olarak artışına devam etti.

Akfen GYO’nun Türkiye’de sahibi oldu-
ğu 15 otelin ortalama oda fiyatı geçen 
yıla göre yüzde 20’lik artışla 231 TL’ye 
çıkarken, toplam elde edilen gelir ise 
yüzde 18 artarak 83,6 milyon TL’ye ulaş-
tı.

Turizmde gelen turist ve gelir anlamında 
yükselişini devam ettiren Türkiye’nin bu ba-
şarısı turizm şirketlerinin finansal tablolarını 
da olumlu etkilemeye devam ediyor.

2019 yılının Ocak-Eylül aylarını kapsayan 9 
aylık finansal sonuçlarını açıklayan Akfen 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO), 
Türkiye’nin turizmdeki yükselişinin deste-
ğiyle, Türkiye, Rusya ve KKTC’de 20 otel ve 
1 ofis binasından oluşan portföyünden elde 
ettiği toplam gelir yüzde 18 artışla 83,6 mil-
yon TL’ye ulaştı. 

15 OTELIN DOLULUK
ORANI YÜZDE 70’E ÇIKTI

Akfen GYO’nun Türkiye'de faaliyet gösteren 
15 otelinin ortalama doluluk oranı bu yılın ilk 
9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemi-
ne göre, yüzde 2,1 artışla, yüzde 70’e çıktı.

Otel doluluk oranlarındaki bu artış bera-

berinde oda fiyatlarını da arttırdı. Akfen 
GYO’nun Türkiye’de sahibi bulunduğu 15 
otelin ortalama oda fiyatı ilk 9 ayda, geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 20’lik artışla 
KDV hariç 231 TL (36 Euro) olurken, bu otel-
lerden elde ettiği gelir ise yüzde 26,3 arttı. 

Akfen GYO’nun Rusya'da faaliyet gösteren 
Ibis Otel Yaroslavl, Ibis Ofis ve Otel Samara, 
Ibis Otel Kaliningrad ve Ibis Otel Moskova 
gayrimenkullerinde ortalama doluluk ora-
nı %60 olurken, Türkiye ve Rusya’daki tüm 
otellerin toplam ortalama doluluk oranı da 
yüzde 67 olarak gerçekleşti.

BÜYÜYEN TURIZM SEKTÖRÜ
PORTFÖYE OLUMLU YANSIYOR

2019 yılı 9 aylık finansal sonuçlarını değer-
lendiren Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç 
Karaağaoğlu, turizm sektöründe geçen 
yıldan bu yana yaşanan büyümenin Ak-
fen GYO’nun turizm ağırlıklı portföyüne de 
olumlu yansıdığını kaydetti.

Her alanda önemli bir turizm ülkesi olarak 
öne çıkan Türkiye’nin gelecek yıllarda da bu 
sektördeki yükselişini devam ettirmesinin ül-
keye değer yaratmaya devam ederken, Ak-
fen GYO’nun portföy değerini de yukarı çe-
keceğine dikkat çeken Sertaç Karaağaoğlu, 
“Türkiye’de faaliyet gösteren 15 otelimizin 
doluluk oranları yüzde 70’lere ulaştı. Yük-
seliş dikkate alındığında Akfen GYO gelirle-
rinin gelecek dönemde daha da yukarılara 
çıkacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.
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 ‘İLK İŞİM GİRİŞİM’ 2019 YARIŞMASININ 
KAZANANLARI BELLİ OLDU

Bu yıl beşincisi düzenlenen ‘İlk İşim Girişim’ 
yarışması sonuçlandı. Çalık Holding, Yıldız 
Teknopark ve Yıldız TTO iş birliğiyle, ‘Yeni Gi-
rişimler’ ve ‘Yeni Fikirler’ olmak üzere iki kate-
goride gerçekleştirilen yarışmanın kazananla-
rı, 12 Kasım’da düzenlenen törende açıklandı.

İnovatif, topluma faydalı ve aynı zamanda ti-
carileşme potansiyeli yüksek olan iş fikirlerine 
destek olmak amacıyla Yıldız Teknik Üniver-
sitesi, Çalık Holding, Yıldız Teknopark ve Yıl-
dız Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) iş birliğiyle 
gerçekleştirilen ‘İlk İşim Girişim’ yarışmasının 
kazananları belli oldu. Su Bazlı Yol Şerit Bo-
yası projesiyle Mehmet Emin Kaçar ‘Yeni Fi-
kirler’ kategorisinin, Kenevir Sütü Üretimi ve 
Kenevir Sütünden Fermente Ürünler Üretil-
mesi projesiyle Emine Yılmaz ‘Yeni Girişimler’ 
kategorisinin kazananı oldu.

Ülke çapında girişimcilik kültürünün benim-
senerek vizyoner genç girişimcilerin ulus-
lararası pazarlara girmelerini hedefleyen 
yarışmanın finalistleri, jüri önünde gerçekleş-
tirdikleri sunumlarla projelerini anlattı. 

Yeni Girişimler ve Yeni Fikirler Ödüllendi-
rildi

İlk İşim Girişim Yarışması 2019’un kazanan-
ları iki ayrı kategoride farklı ödüllerin sahibi 
oldu. ‘Yeni Fikirler’ kategorisinde Su Bazlı Yol 
Şerit Boyası projesiyle Mehmet Emin Kaçar 
birinci olurken, Patlayıcılarla Uzaktan Müca-
dele Aparatı projesiyle Hazar Doğanlar ikinci 
ve Yenilenebilir Enerji projesiyle Muhammet 
Suna ve Triskelion projesiyle Ayşe Şeyda Gür-
soy üçüncü sırada yer aldı. İlk üç dereceye 
girenlere, para ödülünün yanı sıra Yıldız Ön 
Kuluçka Merkezi’nde altı ay boyunca ücretsiz 
ofis imkânı sunulacak.

‘Yeni Girişimler’ kategorisinde başarı göste-
rerek dereceye giren yarışmacılar arasında 
Kenevir Sütü Üretimi ve Kenevir Sütünden 
Fermente Ürünler Üretilmesi projesiyle Emi-
ne Yılmaz birinci olurken, ikinciliği Atık Su ve 
Mikro Alglerden Biyodizel Üretimi projesiyle 
Selen Şanal ve Honey Pull projesiyle Hakan 
Aktan ve Erdem Çakırca üçüncülüğü kazan-
dı. Bu kategoride dereceye giren tüm aday-
lar para ödülüne ek olarak Yıldız Kuluçka’da 
kapalı, açık ve sanal ofis olanaklarına sahip 
olacaklar.

“Girişimcilik Ekosistemini Destekliyoruz”

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Bahri Şahin beşincisi düzenlenen ve sürdü-
rülebilir hale gelen ödül töreniyle ilgili yap-
tığı konuşmasında, üniversite-özel sektör iş 
birliğinin önemine dikkat çekerek, toplumun 
tüm paydaşlarının milli hedeflerimizi maksi-
mize etmek için çalışmaya devam etmesi ge-
rektiğini söyledi. Şahin, “Bir ülkenin girişimci 
sayısı ne kadar çoksa ülkenin gelişmişlik dü-

zeyi de o kadar fazladır. Hatta gelişmek için 
dışarıdan girişimci alan ülkeler de var. Başa-
rılı olmuş büyük işler girişim hikâyelerinden 
çıkıyor. Üniversite ve özel sektör temsilcileri 
üzerine düşen ödevi doğru yapmalı. Eğitim 
sadece üniversitenin işi değil, özel sektör öğ-
renciye zamanında ulaşmalı. Sosyal konuları 
araştırdığımız Sosyopark, sanatsal çalışmalar 
yürüttüğümüz Satpark ve teknoparkımızla 
ülkemizin girişimcilik ekosistemine destek 
oluyoruz.” dedi.

Çalık Holding Bankacılık Grup Başkanı Galip 
Tözge, “İlk İşim Girişim yarışmamıza gösteri-
len ilgi ve katılım her geçen yıl artıyor. Genç 
kardeşlerimizin girişimcilik heyecanı gerçek-
ten mutluluk ve umut verici. Biz grup olarak 
Türkiye'nin üreten ve değer yaratan, rekabet 
edebilen bir ülke olma yolundaki dönüşümü-
nü hızlandırmak için girişimciliğin çok önemli 
bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu ekosistemi 
oluşturmak, büyütmek için üzerimize düşen 
sorumluluğu yerine getirme konusunda ka-
rarlıyız.” ifadelerini kullandı.
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SECURITAS TÜRKİYE 
2025 STRATEJİSİNİ AÇIKLADI
Güvenlikte bilgi lideri Securitas, Başlama 
Vuruşu Toplantısı’nda yönetim kadrosu 
ile 2025 hedeflerini paylaştı. Verimli, farklı 
ve sürdürülebilir kavramlarının yön verdi-
ği 2020 yol haritasının önemli noktaların-
dan biri olan 20 bin çalışan hedefini erken 
yakalayan şirket, “binlerce datanın analiz 
edildiği öngörülebilir güvenlik hizmetleri” 
için çıktığı dijital dönüşüm yolculuğuna 
devam ediyor.  

Securitas Başlama Vuruşu Toplantısı, bu yıl 
1-3 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya 
Calista Luxury Resort Otel’de gerçekleştiril-
di. Securitas Türkiye tüm idari kadrosunun 
katıldığı toplantıda 20 bin kişiye ulaşan 

dev Securitas ailesinin birlikte daha güçlü 
ve hedef odaklı çalışacağı teması üzerinde 
duruldu. Etkinlikte aynı zamanda 10. 20. ve 
25.yılını dolduran çalışanlara ödüller verildi.

Bölgelerin ve departmanların 2020 hedef-
lerini anlatan özel sunumlar gerçekleş-
tirdikleri toplantının son gününde konu-
şan Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat 
Kösereisoğlu 2019 yılını oldukça verimli 
geçirdiklerini belirterek, “Securitas olarak 
2025 hedefimize giderek yaklaşıyoruz. Bil-
gi lideri olarak teknolojiyi her geçen gün 
işimizi daha da entegre ediyor, geleceğin 
güvenliğini inşaa ediyoruz” dedi.
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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
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Ankara’nın ilk alışveriş merkezlerinden olan, 
“Mutluluk Paylaştıkça Çoğalır” mottosunu 
benimseyen, konuklarına en kaliteli hizme-
ti; sıcak, modern ve konforlu bir mekânda 
sunan Bilkent Center’ın 20 Yıllık başarısını 
Tepe Emlak Yatırım Genel Müdürü sayın 
Hayal Olcay’a sorduk.

Bilkent Center’ın da aralarında bulundu-
ğu birçok başarılı projeye imza atan Tepe 
Emlak Yatırım hakkında bilgi verir misi-
niz?

Tepe Emlak Yatırım İnşaat ve Ticaret A.Ş 
olarak, 1996 yılından bu yana Türkiye’nin en 
köklü kuruluşlarından biri olan Bilkent Hol-
ding çatısı altında, perakende sektöründe 
ilkleri başarmış ve farklılık yaratan birçok ba-
şarılı projeye imza atmış olmanın gururuyla 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

AVM yönetimi ve danışmanlığı hizmetleri-
mizin yanı sıra konsept ve proje danışman-
lığı yapıyor, alışveriş merkezlerindeki ticari 
alanların kiralanması konusunda stratejik 
düşünüp farklılıklar yaratmayı amaçlıyoruz. 
Misyonumuz her zaman müşteri memnuni-
yeti odaklı hizmet anlayışı olduğu için pro-
jelerimizde konuklarımızın beklentilerini ön 
planda tutuyor, stratejilerimizi bu doğrultu-
da oluşturuyoruz. Ziyaretçilerimizin alışveriş 
ve sosyal ihtiyaçlarını keyifli ortamlarda kar-

Bilkent Center 20 YAŞINDA!
şılamaya özen gösteriyoruz. Hizmet verdiği-
miz bütün alanlarda gerek kurumsal yapımız 
gerekse bağlı bulunduğumuz holding şir-
ketlerinin sağladığı sinerjiyi avantaja dönüş-
türerek, yarattığımız çözümlerle çalıştığımız 
markalara değer katmanın yanı sıra birçok 
kişiye de istihdam imkânı yaratıyoruz.

Tepe Emlak Yatırım bünyesinde 42 Maslak, 
Sığacık Teos Marina, Mix Kayseri AVM gibi 
karma kullanımlı projelere verdiğimiz ticari 
alan kiralama ve konsept danışmanlığı hiz-
metlerimizin yanı sıra, hali hazırda Bilkent 
Center, Bilkent Station, Tepe Nautilus, Anka-
ra’nın ilk açık hava projesi Tepe Prime Ave-
nue, 365 AVM ve Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nın 
kiralama ve yönetimini gerçekleştirmekte ve 

bazı önemli karma projelere ticari alanları ile 
ilgili kiralama ve konsept danışmanlığı hiz-
meti vermekteyiz.

Bilkent Center AVM’nin yenilenme süre-
cinden bahseder misiniz? 20. Yaşınızı kut-
larken Bilkent Center’ı diğer AVM’lerden 
ayıran özellikleri nasıl sıralarsınız?

1998 yılından beri hizmet veren Bilkent Cen-
ter, Ankara’nın ilk AVM’lerinden biridir. Es-
kişehir Yolu, Ümitköy, İncek ve Çankaya’nın 
kesiştiği bir lokasyonda yer alıyoruz.  Bilkent 
Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi,  ODTÜ 
ve yeni hizmet vermeye başlayan Bilkent Şe-
hir Hastanesi’ne olan yakınlığımız çok büyük 
bir avantaj olarak ortaya çıkıyor.

Konumun yanı sıra, Ankara’nın ilk Erişilebi-
lirlik Belgeli “Engelsiz AVM” olma özelliğiyle 
sektördeki farkımızı ortaya koyduk. 42 araç-
lık engelli otopark alanı, tekerlekli sandalye 
hizmeti, her katta bulunan engelli tuvaletleri, 
asansörleri ve yürüyen merdivenleriyle “En-
gelsiz AVM” olma konusuna verdiğimiz öne-
mi belgelendirdik. 

İçinde bulunduğumuz rekabet ortamında 
fark yaratan cesur projelere imza atmanın ne 
kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bil-
kent Center’ın yenilenen bölümü ile Anka-
ralıların günün telaşı içinde soluklanacakları,  
hem alışveriş yapıp hem de kaliteli zaman 
geçirebilecekleri keyifli yaşam alanları oluş-
turmayı hedefledik. Konum avantajımızı ve 
sektördeki tecrübemizi kullanarak öncelikle 
mimarinin ve konseptin üzerine yoğunlaş-
tık. İçten, samimi, sıcak bir mekân arayan 
gençlerin, ailelerin, çocukların, yaşlıların ve 
çalışanların, kısacası toplumun her kesimin-
den insanın seveceği, kendini iyi hissedeceği 
alışveriş, yaşam ve gastronomi merkezi kav-
ramlarını bir araya getirerek sektöre öncülük 
eden bir mekan yarattık.

Bilkent Center’ın yenilenme çalışması her 
detayını özenle planladığımız için uzun bir 
süreç aldı. Sürecin ilk etabını 2015 yılında 

Hayal OLCAYHayal OLCAY
Tepe Emlak Yatırım Genel MüdürüTepe Emlak Yatırım Genel Müdürü
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Bilkent Station’ın açılması ile gerçekleştirdik. 
Bilkent Station ile konuklarımızın kendilerini 
rahat, keyifli ve ait hissedecekleri, tren garı 
görüntüsünde olan özel mimarisi ile Tür-
kiye’de hiç yapılmamış alışveriş, yaşam ve 
gastronomi alanları oluşturduk. Özel mima-
risi içerisinde zengin dünya mutfağı alterna-
tifleri ve eğlence mekânları ile fark yarattık. 
Bilkent Station gerek içinde bulundurduğu 
markalarla, gerekse konsepti ve mimarisi ile 
Ankara ve Türkiye’de adından övgüyle söz 
ettiren,  dikkat çeken, çok konuşulan bir pro-
je oldu. 

Bilkent Center renovasyonu, sürecin 2.  ve 
son aşamasıydı. 16.500 metrekarelik bir 
alanı alışveriş merkezine dahil ederek 20’ye 
yakın mağaza oluşturduk ve konusunda uz-
man mimarlarla çalışarak modern,  keyifli ve 
konforlu alanlar yarattık. Sektöründe öncü 
birçok mağazayı bünyemize kattık. Migros,  
D&R, Toyzz Shop, Avva, İpekyol, B&G Sto-
re,  Mavi,  Atasun Optik, SPX, Desa, Roman, 
Chakra, Samsung, Siemens, Çilek, Spx, Vak-
ko, Yves Rocher, Oliver Weber  gibi açılan 
yeni mağazalarla ve yenilenen Prestige sine-
ma bölümüzle konuklarımıza keyifli alışveriş 
deneyimi yaşatmaya başladık. Marka karma-
mıza uygun diğer ulusal ve uluslararası fir-
malarla görüşmelerimiz devam etmekte.
  
20. yılında yenilenerek, “Mutluluk Paylaş-
tıkça Çoğalır” mottosunu benimseyen, ko-
nuklarına en kaliteli hizmeti, kendisini özel 
hissedeceği şekilde vermeye çalışan Bilkent 
Center’da sürekli olarak yenilemelere yö-
nelik yatırımlar yapıyor ve konuklarımızın 
keyifli ortamlarda alışveriş ve sosyal ihtiyaç-
larını karşılamaya özen gösteriyoruz. Mimari 
kriterleri hem çevreci bir çerçevede hem de 
farklılık hissettiren koşullarda, kaliteye azami 
önem vererek belirliyoruz.

Bilkent Center AVM’de ne tür etkinlik 
alanları var? Düzenlediğiniz etkinlik ve 
projelerde nerelere dikkat ediyorsunuz?

Çevremizde gelişen rekabet koşullarını titiz-
likle değerlendirerek sürekli iyileştirmeler ya-
pıyoruz. AVM’lerin sadece alışveriş için değil 
aynı zamanda sosyal hayatın da bir parçası 
olduğunun bilinciyle planladığımız etkinlik-
lerle fark yaratmaya çalışıyoruz. Kahve Fes-
tivali gibi Ankara’da ilk olan ve çok ses geti-
ren projelere ev sahipliği yapıyoruz. Sanata 
önem verip mutlaka sanatsal etkinliklere, 
sergilere, konserlere programlarımızda yer 
veriyoruz. Düzenlediğimiz 22. Uluslararası 
Ankara Caz Festivali, Uluslararası Sanat Festi-
valleri ile dünyaca ünlü müzisyen,  ressam ve 
heykel sanatçılarına ev sahipliği yapıyoruz.  
2800 m² alanda hizmet veren, güvenli bir 
ortamda çocuklara hevesle bekledikleri ak-
tivitelerin sunulduğu, eğlendirirken öğret-
meye özen gösterilen Ma&Me&Pa çocuk 
ve aile kulübümüz bulunmakta.  Küçüklerin 
ve büyüklerin gönüllerince kayabilecekleri 
buz pateni pisti ve çocuklar için marangoz-
luk, mutfak,  ahşap tasarım ve mekatronik 
gibi meslek atölyeleri, müzik, tiyatro ve parti 
alanları ile benzersiz bir hizmet sunulmakta.

Son dönemde aldığınız Uluslararası bir-
çok ödülle başarınızı taçlandırdınız. Kısa-
ca bilgi alabilir miyiz?

Başarının sürdürülebilir olmasını garantile-
mek, sadece zamanın dinamiklerine uyarak 
ve değişime odaklanarak sağlanabilir. Bilkent 
Center’da kalitemizden ödün vermeden ye-
niliklerimizi sürdürmeyi önemsiyoruz. Bu yıl 
4.sünü gerçekleştirdiğimiz, Bilkent Center ile 
bütünleşerek önemli bir sosyalleşme platfor-
mu haline gelen ve her sene başarısı katla-
narak artan Ankara Kahve Festivali’ni ödülle 

taçlandırarak Amerika Pazarlama ve İletişim 
Profesyonelleri Derneği (AMCP) tarafın-
dan düzenlenen Hermes Creative Yaratıcılık 
Ödülleri’nden 4 kategoride platin ödül aldık. 
Aynı zamanda, 3. Uluslararası Bilkent Sanat 
Festivali ile dünyanın en önemli pazarlama 
ve iletişim ödülleri arasında gösterilen “Mar-
Com Ödülleri”nde “Özel Etkinlik” kategori-
sinde Platinum ödülün sahibi olduk.
Bunun yanı sıra, yenileme projemizle gayri-
menkul sektöründe dünya çapında yüksek 
standartlı ve mükemmeliyeti sağlamış proje-
lere farkındalık yaratmak amacı ile Uluslara-
rası Gayrimenkul Ödülleri tarafından verilen 
European Property Awards’ta “Ticari Yeni-
leme/Geliştirme” ve “Perakende Mimarisi” 
kategorilerinde 2 ayrı ödül aldık. Prestij ve 
mükemmelliğin simgesi Avrupa Gayrimenkul 
Ödülleri’nde böylesine değerli bir başarı elde 
ettiğimiz için çok mutluyuz.

Başarıda emeği geçen tüm ekibimize, değerli 
iş ortaklarımıza ve 20 yıldır bizi tercih eden 
ziyaretçilerimize teşekkür ederiz.

Sektör hakkında genel bir değerlendirme 
ve önerilerinizi alabilir miyiz?

Türkiye AVM’lerle 1990’lı yıllarda tanıştı. 
2018 yılı sonu itibariyle Türkiye genelinde 
toplam 13 milyon m2’de faaliyet gösteren 
431 adet alışveriş merkezi bulunuyor. Yaşa-
mın ve ekonominin nabzını tutan, vatandaş-
larımızın ve turistlerin büyük ilgi gösterdiği, 
güvenli ticaretin merkezi AVM’ler istihdama 
ve ekonomiye sağladıkları katkı dolayısıyla 
da büyük önem taşıyor. Ancak özellikle bü-
yükşehirlerin alışveriş merkezi sayısı ve m2’si 
açısından doygunluğa ulaştığı, yeni yatı-
rımların Anadolu’nun diğer şehirlerine ve o 
şehrin kültürüyle bütünleşecek konseptlerle 
yönelmesi gerektiği düşüncesindeyim. 

Artan rekabet ortamında AVM’lerde farklılaş-
ma ihtiyacı daha da belirginleşecek. Sektö-
rümüz için en büyük fırsat mevcut AVM’lere 
yeni fonksiyonların kazandırılıp, tüketicilerin 
değişen tercih ve beklentilerine göre trend-
lere uygun hale getirildiği yenileme ve dö-
nüşüm projelerine ağırlık verilmesidir. Sos-
yal alanların zenginliği, eğlence, lifestyle ve 
fonksiyon odaklı olmak üzere farklı katego-
rilerde ayrışmak giderek daha çok önem ka-
zanıyor. En son trendler içerisinde üstü açık 
AVM’ler, sokak dokusunu yansıtan AVM’ler 
ve yeşil-çevreci AVM’ler sayılabilir. Marketle-
re ayırılan alanlar küçülürken, gastronomiye 
ayrılan alanlar büyüyor. Çocuklara özel alan-
lar ile açık ve güçlü peyzaj düzenlemeleriyle 
oluşturulan mekanlar devreye giriyor. 

Biz de Tepe Emlak Yatırım olarak değişim ve 
gelişimin sürekli olması gerektiğine inanıyor, 
her projemizde trendlere uygun ve uygulan-
mamış yeni fikirler yaratmaya çalışıyoruz.
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SUR YAPI’NIN YENİ SATIŞ NOKTASI
ALMANYA’DA AÇILDI
Özel sektörün en geniş portföye sahip fir-
ması Sur Yapı, mega şehir projesi başta 
olmak üzere tüm projelerine gelen yoğun 
yurtdışı taleplerini yerinde karşılamak üzere 
harekete geçti. Almanya’nın Köln kentinde 
showroom açan Sur Yapı, Avrupa’daki Türk 
vatandaşlarına memlekette ev sahibi olmak 
için açılışa özel bir de kampanya başlattı. 
Peşinatsız, ara ödemesiz, 2.300 TL’den baş-
layan sabit taksitlerle sadece taksit ödeye-
rek İstanbul ve Antalya’daki 12 projesi için 
sunduğu bu özel kampanyayla Sur Yapı, Al-
manya’daki vatandaşlarımıza memleketten 
ev sahibi olma fırsatı sunuyor. 

Sur Yapı’dan Avrupa’da yaşayan Türk 
vatandaşlarına sevindirici haber geldi. Sur 
Yapı Köln Satış Noktası açıldı. Antalya’da 
inşa edilen mega proje ve Semt Bahçekent 
maketlerinin sergilendiği showroom, sabah 
09.30 ile akşam 18.30 arasında faaliyetler-
ine başladı. Açılışa özel bir de kampanya 
düzenlendi. Kampanyada, başta Türkiye’nin 
mega şehir projesi Sur Yapı Antalya olmak 
üzere İstanbul’daki 11 proje çok cazip fırs-
atlarla satışa sunuldu. 

Sadece taksit ödeyerek ev sahibi 
olunuyor

Önümüzdeki bir buçuk yıl içinde yaklaşık 
7.500 konut ve iş yerini teslim etmeye 
hazırlanan Sur Yapı, bu kampanyayla bir 
ilke imza atarak sadece taksitle ödemeli ev 
sahibi yapıyor. 

2.300 TL’den başlayan taksitlerle

Sur Yapı’nın Almanya başta olmak üzere 
Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşları için 
sunduğu kampanyasında açılışa özel 
peşinatsız, ara ödemesiz, 2.300 TL’den 

başlayan sabit taksitlerle satışlar başladı. 

%15 indirimle peşinatsız, ara 
ödemesiz ödeme modeli

Kampanya kapsamında öncelikle yüzde 
15 indirim uygulanıyor. Daha sonra ev tu-
tarının yüzde 80’lik kısmı için 180 ayda 0.69 
vade ile banka kredisi kullandırılıyor. Kalan 
yüzde 20’lik kısım içinse Sur Yapı bünye-
sinde 120 ayda 0.69 vade ile sabit taksitler-
le ödeme imkanı sunuluyor. Böylece konut 
alıcısı sadece taksit ödeyerek ev sahibi ola-
biliyor. 

Mega şehir projesi Sur Yapı 
Antalya’ya ilgi yoğun

Köln Satış Noktası’nın açılışıyla ilgili 
konuşan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı
Z. Altan Elmas: ” Başta Antalya Projemiz ol-
mak üzere tüm projelerimize yurt dışından 
yoğun ilgi var. Köln Satış Noktası’nı açarak 
Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarımı-
zla yüz yüze iletişim kurmak istedik. Son 
bir yılda Almanya’da katıldığımız fuarlarda 
ve açtığımız stantlarda Sur Yapı markamı-
za olan güven ve projelerimize olan ilgiyi 
yakından gördük. Karşılıklı iletişim ihti-
yacını gidermek, yurtdışına özel kampany-
aları daha rahat organize edebilmek için ilk 
adres olarak Köln’ü seçtik. Anna Schneider 
Steig3 50678 adresinde faaliyetlerimize 
başlarken bir de çok özel bir kampanya 
başlattık” dedi.  

29 farklı ülkeye satış yapıldı

Elmas şöyle devam etti: “Özellikle Anta-
lya Projemiz, tüm dünyadan yabancı zi-
yaretçilerin ve yatırımcıların ilgi odağı oldu. 
Bugüne kadar 29 farklı yabancı ülke vatan-

daşı ile Almanya, Hollanda, Fransa, İsveç, 
Belçika, Danimarka, Kanada, Yunanistan,
Avusturalya, Portekiz, Norveç gibi 27 farklı 
ülkede yaşayan Türk vatandaşlarımız, An-
talya projemizden daire ve dükkan alımı 
yaptı. O nedenle Avrupa’ya özel kampa-
nyamıza Sur Yapı Antalya Projesi de dahil” 
edildi. 

Türkiye’den ev almanın tam zamanı
 
Sur Yapı olarak Avrupa’da yaşayan vatan-
daşlarımızla buluşmayı, onlarla yüz yüze 
konuşmayı önemsiyoruz diyen Elmas: 
“Tüm vatandaşlarımızı satış ofisimize
bekliyoruz. Türkiye’den ev sahibi olmak için 
tam zamanı. Sunduğumuz bu cazip fırsat-
tan yararlanmalarını tavsiye ediyoruz.”

Kampanya tüm Sur Yapı Projeleri’nde 
geçerli

Sur Yapı’nın tüm projelerinde kampanya-
dan yararlanmak mümkün. İstanbul’un 9 
ilçesinde devam eden ve satışta olan 11 
proje bulunuyor:

Avrupa Yakası’nda Kağıthane’de Tempo 
City, Topkapı’da Topkapı Evleri, Ispar-
takule’de Bahçeyaka, Bahçekent’te Semt 
Bahçekent. 

Anadolu Yakasında da Sancaktepe’de 
Muhit, Sultanbeyli’de İlkbahar 1 - 2. Etap 
ve Gölbahçe Evleri, Koşuyolu’nda Excel-
lence, Ümraniye’de Exen İstanbul ve Şehir
Konakları, Maltepe’de YeşilMavi projeleri 
yer alıyor. 

Antalya’da yeni bir Antalya 
kuruluyor 

Antalya’da geleceğe miras modern bir şe-
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hir kurma hedefiyle yolan çıkan Sur Yapı, 
8 milyar TL’lik yatırımla Türkiye’nin mega 
gayrimenkul projesini hayata geçiriyor. 
Türkiye’nin incisi Antalya’ya yeni bir yaşam 
alanı sunan Sur Yapı, 1 milyon 300 bin
metrekare alanıyla yeşil ve mavinin iç içe 
olduğu Antalya’nın özüne uygun mo-
dern bir şehir inşa ediyor. 19 bin bağımsız 
bölümden oluşan projede, konutlar, ofisler, 
home office’ler, dükkanlar, çarşılar, okullar, 
sağlık alanları, ibadet alanları, sosyal alan-
lar, müzeler ve büyük kent parkı yer alıyor. 
Türkiye’nin markası Antalya’ya yeni bir An-
talya armağan ediliyor.

Çevreye saygılı mimarisiyle dikkat 
çekiyor

Antalya Projesi, çevreye saygılı ve plan-
lı mimarisiyle dikkat çekiyor. Proje, şehir 
planlaması ve mimari açısından Avrupa 
kentlerini aratmıyor. Çağdaş mimarisi, sos-
yal ve çevreci unsurları Avrupa’da yaşayan 
Türk’lerin Sur Yapı’yı tercih etme sebebini 
oluşturuyor. Projeyle yaklaşık 70 bin kişinin 
yaşayacağı yeni bir şehir detaylarıyla haya-
ta geçiriliyor. Yaklaşık 249 bin metrekaresi 
yeşil alanlardan oluşan bu şehrin ortasına 
ise 157 bin metrekare büyüklüğünde An-
talya’nın en büyük şehir parkı kuruluyor. 
Parkın içerisinde göletler, seralar, oyun ve 
aktivite alanları, dinlenme tesisleri, semt 
pazarı, müze, kafeler, gezi ve koşu parkur-
ları yapılıyor. 

Mega Şehir Projesi’nde teslimlere 
sayılı günler kaldı

Yaklaşık 8 bin konutun inşaatının aynı anda 
sürdüğü Sur Yapı Antalya Projesi’nde ilk 
etapta bulunan 6 bin 417 dairenin teslim-
leri 2019 Aralık ayından itibaren başlıyor. 20 

bin kişinin yaşayacağı Park etabında sona 
gelindi. Bu etabın bazı bloklarında artık son 
çalışmalar yapılıyor; doğramalar takılıyor, iç 
mobilya - ankastreleri takılıyor. 

Ikinci etap Sur Cadde de hızla yük-
seliyor

Antalya’ya yeni bir şehir kazandıran Sur 
Yapı Antalya Projesi, 1,3 kilometre uzun-
luğundaki caddesiyle de göz dolduruyor. 
Alışverişten sanata, modadan finansa kadar 
her zevke ve ihtiyaca hitap eden, Sur Cad-
de’de günlük ayak hareketinin 100 bin, aylık 
3 milyon, yıllık 36 milyon olması bekleniyor. 
İkinci etapta yer alan Sur Cadde’de inşaat 
hızla ilerliyor. Tamamlandığında İstan-
bul’daki İstiklal Caddesi’nin bir benzerini 
Antalyalılarla buluşturacak olan Sur Cad-
de’de ticari alanlar, ofis ve dairelerin yanı 
sıra gündüz nüfusunu da çekecek pek çok 
sosyal ve kültürel aktivite olacak. 

Turkuaz etabı da belirmeye başladı

Bin 105 adet bağımsız bölümden oluşan Sur 
Yapı Antalya Projesi’nin merakla beklenen 
3’üncü etabında da inşa çalışmaları devam 
ediyor. “Suyla gelen medeniyet” temasının 
hakim olduğu Turkuaz etabının tüm blokları 
su kenarında yer alıyor. Turkuaz etabı, 
yemyeşil bahçesi ve rengarenk çiçekleri, 
çocuklar ve yetişkinler için dört mevsim 
kullanılacak açık ve kapalı yüzme havuzları, 
gölet kenarındaki dinlenme alanları, site 
konsepti içerisinde oluşturulan meydanlar, 
yürüyüş yolları ve modern çevre düzenle-
mesiyle ön plana çıkıyor. Türkiye’nin mar-
kası Antalya’da inşa edilen bu modern şe-
hirde geniş balkon kapıları, turkuaz rengi 
göletlerin, portakal ve limon ağaçlarının, 
zeytinliklerin, rengarenk çiçeklerin bulun-

duğu Turkuaz etabına açılıyor. 

Akıllı Kent projeleri arasında ilk üçe 
girdi 

Sur Yapı Antalya projesi Avrupa Birliği’nin 
2020 programında “Akıllı Kent” olmak için 
17 projenin içinden yarışarak 3 projeden 
birisi seçildi. MatcUP’dan sağlanan 5 mil-
yon Euro hibe desteği ile hayata geçirilecek 
akıllı aydınlatmalar, elektrik enerji depola-
ma ve üretim alanları, akıllı yönetim uygu-
lamaları, akıllı sayaçlar ile Sur Yapı Antalya 
projesi örnek bir akıllı kent olacak. 

Green GOOD Design Ödülü 

Çağdaş mimarisi, sosyal ve çevreci unsurları 
ile ön plana çıkan proje, dünyanın en eski 
ve en saygın tasarım yarışmaları arasında 
yer alan Green GOOD Design kapsamında 
da ödül kazandı. Avrupa Mimarlık Sanat 
Tasarım ve Kentsel Araştırmalar Merkezi ile 
Chicago Athenaeum Mimarlık ve Tasarım 
Müzesi tarafından 2009 yılından bu yana 
verilen Green GOOD Design; ürün tasarımı, 
ulaşım, mimarlık, kentsel planlama gibi 
farklı disiplinlerden projeleri uluslararası 
düzeyde ödüllendiriyor. Sur Yapı Antalya 
Projesi, bu kapsamda ‘‘Yeni Kepez Yeşil 
Merkez” teması ile 2018 Green GOOD De-
sign ödülünü almaya hak kazandı.

En Iyi Kentsel Dönüşüm Projesi 
seçildi

Proje, Management Plus tarafından her 
yıl organize edilen “5. Ulusal Her Yönüyle 
Kentsel Dönüşüm Kongresi”nde ise “En iyi 
Dönüşüm Projesi” seçildi.
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“YENI YASALARIN TÜM TARAFLARI 
MUTLU EDECEĞINE INANIYORUZ”

Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun 
(TPF) Ekim ayı sektör değerlendirme ve yö-
netim kurulu toplantısı Ankara'da gerçek-
leşti. Ankara PERDER üyeleri ve TPF Yönetim 
Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleşen 
toplantıda sektörün 10 aylık performansı de-
ğerlendirildi. Yerel zincirlerin yöneticileri, TPF 
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün'ün 
katılımıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ve Ankara 
Ticaret Odası’nı (ATO) ziyaret etti. 

Organize perakendenin en büyük çatı örgü-
tü Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) 
heyeti, üyeler arasında birlik ve beraberliği 
güçlendirmek için yönetim kurulu toplan-
tılarını Türkiye genelinde düzenlemeye de-
vam ediyor. Ömer Düzgün başkanlığında 
geçtiğimiz aylarda Bursa, Van ve İstanbul'da 
gerçekleştirilen toplantıların dördüncü mer-
kezi ise Ankara oldu. Ankara PERDER üyeleri 
ve TPF Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıy-
la gerçekleşen toplantıda sektörün 10 aylık 

performansı değerlendirilerek, yerel zincirle-
rin yeni dönem projeleri görüşüldü. 

“YENI YASALARIN TÜM TARAFLARI 
MUTLU EDECEĞINE INANIYORUZ”

Sektörde yaşanan rekabetin yanı sıra eko-
nomik koşullara rağmen yerel zincirlerin 
bulunduğu bölgelerde yatırıma devam etti-
ğini kaydeden TPF Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Düzgün; "TPF çatısı altında güçlerini 
birleştiren yerel zincirlerin tek bir amacı var. 
Daha fazla kardeşimize iş ortamı yaratmak, 
üreticilerine, sektörüne, tüketicisine, ülkesine 
daha fazla fayda sağlamak. Tek yürek halin-
de yürüttüğümüz çalışmalarla TPF bugün 4 
bine yakın satış noktasında hizmet veriyor, 
70 bine yakın personele istihdam sağlıyo-
ruz. Koşullar net bir şekilde çizilmediği için 
son yıllarda hızla artan market açılışları, in-
dirim marketlerinin yapıcı olmayan rekabet 
yaklaşımı; yerel market işletmecilerine, üre-
ticiye, ülke ekonomisine, kısacası tüm taraf-
lara zarar veriyor. Mevcut Perakende ve Hal 
Yasası’ndaki eksik ayaklarla ilgili önerilerimizi 
sunduk. Bakanlıklarımızın uzun süredir gün-

TPF YÖNETİM KURULU ANKARA’DA TOPLANDI
deminde olan yeni Perakende ve Hal Yasa-
sı’nın tüm tarafları mutlu edeceğine inanıyo-
ruz" dedi.

“ÜLKEMIZE VE TÜKETICIMIZE DEĞER 
YARATMAYA DEVAM EDECEĞIZ”

Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren 
yerel zincirlerin bulunduğu illerde sosyal ya-
şamın önemli bir parçası olduğunu belirten 
Düzgün, "Yerel zincirler olarak biz, kendi öz 
sermayesi ile bulunduğu bölgede kazanıp, 
yine aynı bölgeye yatırım yapan girişimcile-
riz. Kendi insanımız ile gülüp, derdi ile üzü-
len, kendi bölgesinin üreticisini destekleyen 
işletmecileriz. Maliyetlerin her geçen gün 
arttığı, operasyonel karlılıkların düştüğü bir 
rekabet ortamında mücadele etsek de yaşa-
dığımız bu sıkıntılı günleri aşacağımıza ina-
nıyoruz. Yerel perakendeciler kar edemiyor 
diye yatırımlarını başka ülkelere taşımaz. Biz 
işimizi yapmaya, hayata geçirdiğimiz pro-
jelerle, Yerel Zincirler Buluşuyor gibi tüm 
sektör paydaşlarını kucaklayan organizas-
yonlarla, ülkemizi ve tüketicimizi odağımıza 
aldığımız yaklaşımla değer yaratmaya de-
vam edeceğiz. Ülkemiz için faydalı olacak her 
türlü kararın yanında olacağız" açıklamasını 
yaptı. TPF Başkanı Ömer Düzgün üyeler ara-
sında birlik ve beraberliği güçlendirmek için 
Türkiye'yi dolaşmaya devam edeceklerini 
kaydetti. 

BÖLGESEL ZIYARETLER DEVAM EDI-
YOR

TPF Yönetim Kurulu Üyeleri ve PERDER Baş-
kanları iki günlük program kapsamında An-
kara’da ziyaretlerde de bulundu. Gelir İdaresi 
Grup Başkanı Mesut Uçak’ı ve Ankara Ticaret 
Odası Başkanı Gürsel Baran'ı makamında 
ziyaret eden TPF üyeleri, Türkiye genelinde 
yürütülen çalışmalar, Ankara'daki yerel zin-
cirlerin konumu, hedefleri ve sektörün gün-
deminde yer alan yeni Perakende ve Hal Ya-
saları ile ilgili görüşlerini paylaştı. 
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Tepe Nautilus’a dair neler söylemek ister-
siniz?

Tepe Nautilus, 17 yıldır Kadıköy, Üsküdar, 
Acıbadem, Koşuyolu, Bağdat Caddesi gibi 
nüfusun yoğun olduğu bir bölgede hizmet 
veriyor. Anadolu Yakası’nın en köklü alışveriş 
merkezlerinden biri olmasıyla birlikte yılların 
getirdiği deneyim, müşterinin beklenti ve 
ihtiyaçlarına yönelik kaliteli hizmetimizle sa-
dık bir müşteri kitlemiz var. Avrupa yakasını 
Anadolu yakasına bağlayan Halkalı – Gebze 
Marmaray hattının yanı sıra metro, otobüs 
ve minibüs gibi toplu taşıma araçlarıyla kolay 
ulaşılabilen merkezi bir lokasyonda olmamız 
Anadolu Yakası’nda her zaman ziyaretçile-
rimizin ilgi odağında olmamızı sağlıyor. 17 
yıldır İstanbul’un her noktasından, keyifli ve 
kaliteli vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerin 
buluşma noktası olmaya devam ettiğimizi 
söyleyebilirim.  

2019 yılı Tepe Nautilus için nasıl geçti?

2019 yılında Tepe Nautilus olarak yeni mar-
kaları bünyemize katarken gerçekleştirdi-
ğimiz etkinliklerle ziyaretçilerimize keyifli 
anlar yaşattık. Çevremizde gelişen rekabet 
koşullarını titizlikle değerlendirdik ve müşte-
rilerimizin ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak 
sürekli bir gelişim ve yenilenme sürecinde 
olduk. Avrupa’nın en büyük spor perakende 
zincirlerinden Decathlon’un yanı sıra Twigy, 
Kitikate, Özdilek Ev Tekstili ve Lufian gibi 
değerli markaları da bünyemize kattık.  Bu-
nun yanı sıra alışveriş merkezlerinin sadece 
alışveriş yapılan bir mekân olmadığı, aynı za-
manda sosyal yaşamın da bir parçası olma 
bilinciyle gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle, her 
yaş ve kesimden ziyaretçilerimize dokunma-
ya çalıştık. Keyifli söyleşiler, çocuk etkinlikleri, 
açıkhava sinema gösterimleri ve satış kam-
panyaları gibi projelerimizin yanı sıra açık 
otoparkta 10 binden fazla kişinin katılımıyla 
gerçekleşen Okula Dönüş Festivali’ne ev sa-
hipliği yaptık. 2019 bizim için 10 milyondan 
fazla ziyaretçiyi keyifle ağırladığımız bir yıl 
oldu. 

Tepe Nautilus’ta mağaza doluluk oranı ve 
marka karması nedir? Markalarınızı seçer-
ken kriterleriniz nelerdir?

Marka karmamız her zaman müşterileri-
mizin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 
şekilleniyor. Şu anda Carrefour, Boyner, Ci-
nemaximum, Tepe Home, Decathlon, Zara, 
Marks & Spencer, Paşabahçe, Teknosa, 
Ayakkabı Dünyası, Sephora, Mudo Collec-
tion, Network, Yargıcı gibi dekorasyondan 
elektroniğe, giyim ve kozmetikten ev tekstili 
ürünlerine kadar çok geniş bir yelpazeye sa-
hip marka karmamız bulunuyor.% 99 mağa-
za doluluk oranına sahibiz. 134 mağaza sayı-
mız ile ziyaretçilerimizin ihtiyaç duyduğu her 

şeye kolaylıkla ulaşabildiği, alışverişin yanı 
sıra gerçekleşen etkinlikler ile keyifli zaman-
lar geçirdiği bir yılı geride bırakıyoruz. Önü-
müzdeki dönemlerde de ziyaretçilerimizin 
beklentilerine ve değişen ihtiyaçlarına yöne-
lik çalışmalarımıza devam edeceğiz.  

2019 yılında gerçekleşen projeleriniz ne-
lerdir?

Tepe Nautilus olarak misyonumuz her za-
man müşteri memnuniyeti odaklı bir hizmet 
oldu. Bu kapsamda projelerimizi ve etkinlik-
lerimizi gerçekleştirirken ziyaretçilerimizin 
beklentilerini ön planda tutarak stratejile-
rimizi oluşturuyoruz. Ziyaretçilerimizin alış-
veriş ihtiyaçlarının yanı sıra kendilerini rahat 
hissedebilecekleri ve keyifle vakit geçirebile-
cekleri sıcak, içten ve samimi bir yaşam alanı 
yaratıyoruz. 

2019 yılında da her yıl olduğu gibi birçok 
etkinlik, kampanya ve söyleşiye ev sahipliği 
yaptık.  Çocuk ziyaretçilerimiz için hem eğ-
lenecekleri hem de öğrenecekleri aktivite-
ler gerçekleştirdik. Minik ziyaretçilerimizi el 
becerilerini geliştirebileceği atölyelerin yanı 
sıra, Kral Şakir, Niloya, Elif’in Düşleri, Muci-
ze Uğurböceği ve Karakedi gibi sevilen çizgi 
film karakterleri ile ücretsiz tiyatrolarda bu-
luşturduk. 

2019 yılında Tepe Nautilus olarak Türkiye’de 
ilk kez dev bir çadırda gerçekleşen dünyaca 
ünlü oyunların yer aldığı Okula Dönüş Fes-
tivali’ne ev sahipliği yaptık. Minika Go, Play 
Doh, Transformers, Monopoly, Süper Dok-
tor, Connect 4 ve Bil Bakalım Kim, Dream 

Printer’ın yanı sıra bubble, illüzyon, balon 
katlama showları, Youtuber Hasan Mustan’ın 
eğlenceli gösterisi ile gerçekleşen festivalde 
2 gün boyunca 10 binden fazla ziyaretçi en 
sevdiği oyunlar ve karakterleri ile bir araya 
gelerek keyifli anlar yaşadı. 
Yılın her mevsimine denk gelecek şekilde 
ziyaretçilerimizin keyifle dinleyebileceği ve 
hayata dair içerikler bulabileceği Tepe’de 
Sohbet isimli söyleşiler düzenliyoruz. Sevgi-
liler Günü, Kadınlar Günü gibi özel günleri de 
düşünerek sohbet içeriklerimizi belirliyoruz. 
Bu zamana kadar pek çok ünlü ismi ağırla-
manın mutluluğunu yaşıyoruz. 2019 yılında; 
Burcu Esmersoy, Kürşat Başar, Jale, Doğa 
Rutkay, Melek Baykal ve Özge Ulusoy gibi 
değerli isimler bizlerle oldu. Tepe Nautilus 
’un geleneksel etkinlikleri arasında yer alan 
‘Nihat Sırdar ile Sivrisinek’ programı da okul-
ların kapandığı gün canlı olarak açık otopar-
kımızda gerçekleşti. Nihat Sırdar, karnesiyle 
birlikte gelen çocuklarımıza minik hediyeler 
dağıttı. Söyleşi, etkinliklerin yanı sıra bel-
li temalarda sergiler de düzenliyoruz. Sene 
boyunca Tarım ve İnsan Sergisi, Çanakkale 
Zaferi ve İlhan Gülek’in “Atatürk’ü Özlem-
le Anıyoruz” sergilerine ev sahipliği yaptık. 
Bunların yanı sıra alışveriş kampanyalarımız 
ile ziyaretçilerimize kazançlı alışveriş fırsatları 
sunduk. Tepe Nautilus Card kampanyaları-
mız yıl içerisinde devam etti, ziyaretçilerimiz 
harcadıkça anında kazandıkları kart kampan-
yalarımızı çok seviyorlar. Mart ayında Tepe 
Nautilus’a gelerek tek seferde 150 TL ve üze-
ri alışveriş yapan herkes özel tasarım, çevre 
dostu bez çantanın sahibi oldu. Haziran ayın-
da Axess ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile 
Axess üye işyeri mağazalar toplam 350 TL ve 
üzeri alışverişe 50 TL chip-para kazandırdı. 
Şimdi de Multinet ile keyifli bir işbirliği içe-
risindeyiz. Tepe Nautilus bünyesindeki Mul-
tinet üye işyerlerinde yapılan 30 TL ve üzeri 
her harcamada ziyaretçilerimiz hediye %20 
tatlı para kazanıyor.  Yılbaşı için düzenledi-
ğimiz kampanyada da Tepe Nautilus Card 
üzerinden bir çekiliş kurgusu hazırladık. 12 
Ocak’a kadar alışveriş merkezimize gelerek 
tek seferde 150 TL ve üzeri harcama yapan 
ziyaretçilerimize 1 çekiliş hakkı veriyoruz. Çe-
kiliş sonucunda 10 ziyaretçimize 10.000 TL ve 
5 ziyaretçimize de 5.000 TL yüklü Tepe Nau-
tilus Card hediye edeceğiz. 

2020 hedefleriniz nelerdir?

İlk günden bu yana hizmet kalitesi ve müşteri 
memnuniyetinden ödün vermeden sektörde 
birçok alanda öncü olmaya çalışıyor, farklı 
ve başarılı projeler gerçekleştirmeye gayret 
ediyoruz. 2020’de de sahip olduğumuz lo-
kasyon-ulaşım-marka karması avantajımızın 
yanı sıra müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini 
merkezine alan projelerimizle ziyaretçilerimi-
zin kalbinden geçen her şeyin yer aldığı alış-
veriş merkezi olmaya devam edeceğiz.

Ertuğ TuranErtuğ Turan
Tepe NautilusTepe Nautilus

Alışveriş Merkezi MüdürüAlışveriş Merkezi Müdürü
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Alkaş’ın Türkiye temsilciğini yaptığı, Türk 
perakende sektörünün öncü markala-
rının yurtdışına açılma hedeflerini des-

tekleyen MAPIC, 13-15 Kasım tarihlerinde 
Fransa Cannes’da 25. defa gerçekleştirildi. 3 
günde toplam 8.500 ziyaretin gerçekleştiril-
diği fuarda uluslararası arenaya Türk pera-
kende markalarını tek çatı altında tanıtmak 
için BMD (Birleşmiş Markalar Derneği) ve 
İHKİB (İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği) işbirliği ile kurulan siner-
jinin de etkisiyle global hedefler doğrultu-
sunda büyük adımlar atıldı. Türk perakende 
markaları, hedeflenenin de üzerinde B2B 
görüşmeleri gerçekleştirerek globalleşme 
yolundaki kararlılıklarını ortaya koydular. 
Fuara katılan Türk markalarının üst düzey 
temsilcileri uluslararası katılımcılar ile fuar 
genelinde 632 B2B gerçekleştirildi. IHKIB 
ve BMD işbirliği ile kurulan TurkishBrands 
standında yer alan Avva, B&G Store, D’S Da-
mat, İpekyol, Kiğılı, Hemington, Penti, Pers-
pective ve Yargıcı gibi güçlü markaların yanı 
sıra stantla katılan firmalar arasında Polin, 
Dof Robotics, Turkmall ve V-Count yurt dışı 
hedefleri doğrultusunda ikili görüşmeler 
gerçekleştirdi. AYD’nin her yıl geleneksel 
olarak gerçekleştirdiği akşam yemeğinde 
uluslararası katılımcılar Türk markalarıyla bir 
araya geldi.Alkaş Genel Müdürü Yonca Akö-
zer, büyük bir başarıyla tamamlanan MAPIC 
2019’un hedeflerin de üzerinde uluslararası 

MAPIC 2019’DA TÜRK PERAKENDE MARKALARI 632 B2B İLE FRANSA’DAN DÖNÜYOR

iş görüşmelerine sahne olmasını, “Türk pe-
rakende markalarının globalleşme yönün-
deki kararlılıkları kadar, uluslararası firmala-
rın Türkiye ilgisini de gösteriyor” sözleriyle 
yorumladı.

Hem Türk markalarının yurtdışında gelişti-
recekleri global işbirlikleri hem de ulusla-
rarası yatırımcıyı Türkiye’ye yatırıma yön-
lendirmeleri açısından son derece değerli 
göstergeler olduğunu belirten Aközer’in bu 
noktadaki değerlendirmeleri ise şöyle oldu: 
Markalarımıza gösterilen bu ilgi,   mağaza 
açtıkları ülkelerde yarattıkları algının güçlü 
olduğunu göstermesi kadar yıllar boyunca 
markalaşma doğrultusunda attıkları adımla-
rın, ne denli etkili olduğunu ortaya koyması 
açısından da değerli. Global hedeflere ulaş-
ma açısından markalarımıza bu denli etkili 
bir platform sunmaktan ayrıca gururlu ol-
duğumuzu da belirtmek gerekiyor.”

BMD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel 
MAPIC fuarıyla ilgili değerlendirmelerde 
bulundu:

“106 markamızın 125 ülkede, 4.396 yurt 
dışı mağazası ve 12.884 diğer satış nokta-
sına sahip olmak üzere toplamda 17.280 
satış noktası bulunuyor. Yurt dışında 4.396 
mağazası bulunan BMD Üyelerinin 2023 yı-
lında dünyada 20.000 yurt dışı mağazasına 

ulaşacağını hedefliyoruz. Bu amaçla, yurt 
dışı hedef pazarlarını ve yeni iş birliklerini 
değerlendirebileceğimiz  MAPIC’te bu yıl da 
yer alıyoruz.

İlk kez 2014 yılında BMD üyesi 8 markayla 
oluşturduğumuz ve bu yıl altıncı kez kuru-
lan Türk Markaları (Turkish Brands) standını 
son üç yıldır ise İHKİB’in iş birliğiyle ger-
çekleştiriyoruz. Hazır giyim markalarımızın, 
uluslararası yatırım ve franchise gruplarıyla 
bir araya geldiği bu uluslararası platform-
da, markaları ve alışveriş merkezleriyle pe-
rakende sektörümüzün, Türk ekonomisinin 
temel unsurlarından ve güçlü aktörlerinden 
biri olduğunu anlattık. Yabancı yatırımcıları, 
Türkiye’ye yatırımı sürdürmeye davet ede-
rek Türk markalarının uluslararası genişleme 
planlarını ve yurt dışı yatırımlarını aktardık. 
Türk markalarının bir arada olduğu stan-
dımızda, uluslararası ziyaretçiler ile önemli 
bağlantı olanakları sağladık. Türk markala-
rını ileriye taşıyan, küresel pazarda açılım 
sağlayan böyle organizasyonlarda temsili-
yetimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

İHKİB Yönetim Kurulunu temsilen etkinliğe 
gelen Nejdet Ayaydın memnuniyetini dile 
getirerek;   

‘‘Türkiye, hazır giyimde küresel bir oyuncu. 
Dünyanın beşinci, Avrupa Birliği’nin üçüncü 
büyük tedarikçisi konumundayız. 2018’de 
toplamda 224 ülke ve özerk bölgeye 17,6 
milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Top-
lam hazır giyim ihracatımızın yüzde 75’inde 
İHKİB’in 10 bini aşkın üyesinin imzasının bu-
lunmasından ayrıca gurur duyuyorum.

Türk moda endüstrisinin amiral gemisi ko-
numundaki İHKİB olarak biz İstanbul’u dün-
yanın en önemli moda merkezlerinden biri 
yapmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda 
birçok çalışma ve projeyi birlikte yürütüyo-
ruz. Ülkemiz bu çalışmalar sayesinde hızla 
fason üretici kimliğinden sıyrılarak özgün 
tasarımları ve moda markalarıyla küresel 
arenada rakiplerinden her geçen yıl biraz 
daha ayrışıyor. 

Hazır giyim markalarımızın halen 100’den 
fazla ülkede 2000’i aşkın mağazası bulunu-
yor. Biz markalarımızın gittikleri ülkelerde 
kökleşmelerini, farklı pazarlardaki fırsatları 
değerlendirmelerini ve yeni markalarımızın 
yurt dışına açılmalarını Türk Moda Endüst-
risi’nin tanıtımı için büyük bir fırsat olarak 
değerlendiriyoruz. Bu ilkeden hareketle 
markalarımızın 80 farklı ülkeden gelen AVM 
yatırımcılarının yanı sıra master franchise’lar 
ve markalarımızın ortaklık yapabilecekleri 
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şirket temsilcileri ile görüşme imkânı bul-
dukları MAPIC etkinliğine 3. Kez “Turkish 
Brands” standında, Türkiye’nin önde gelen 
9 Hazır giyim markası ile katıldık. Etkinlik sü-
resince Türk markalarına gösterilen yoğun 
ilgi bizleri çok mutlu etti.  İHKİB olarak orta 
vadede 33 milyar dolarlık ihracat hedefimi-
ze ulaşabilmek için tasarımlı ve markalı üre-
timimizi hızla arttırırken bu tür etkinliklerle 
hem ülkemizi tanıtıyor hem de markalarımı-
zın yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirme-
lerine katkıda bulunuyoruz.’’

AYD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Altaş;

‘’Dünyanın en büyük uluslararası perakende 
ve gayrimenkul fuarı MAPIC’in, Türkiye’nin 

Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan stratejik 
rolünü ve dünya standartlarında sahip oldu-
ğu projeleri küresel perakendeciler ve AVM 
yatırımcıları ile buluşturmak için önemli bir 
fırsat sunduğuna değinen AYD Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Altaş sözlerine şu 
şekilde devam etti: “Bugün sektörümüzün 
en çok ihtiyaç duyduğu şey, Türkiye ticari 
gayrimenkul sektörünün, alanında pek çok 
ülkeden önde bulunan ve birer yaşam mer-
kezine dönüşmekte olan alışveriş merkezle-
rinin ülke markasına katma değer sağlaya-
cak platformlarda yer almasını sağlayarak 
ülkemizin gücüne güç katmak. 

Yeni dönemde AVM yatırımcıları olarak; 
tüketiciler, perakendeciler ve sektörel tüm 

çözüm ortaklarımızla birlikte perakende 
sektörünün gelişimi için tam bir işbirliği içe-
risinde çalışmayı hedefleyen AYD’yi temsi-
len, bu yıl da başarılı bir yıl geçireceğimize 
inanıyorum. Şimdiden tüm katılımcılara ve-
rimli ve keyifli bir organizasyon diliyorum”

MAPIC 2019’a ilişkin istatistikler ise fuarın 
bir kez daha dünya perakendecileri için çe-
kim merkezi olduğunu ortaya koydu. Fuar-
da 80 ülke temsil edilirken, katılımcı pera-
kendeci sayısı, 2000’e ulaştı. Yatırımcı firma 
katılımı 1.300’ü bulurken, katılımcılardan 
750’si yeni firmalardan oluştu ve bununla 
birlikte fuarı toplamda 8.500 kişi ziyaret etti. 



48

MALl&MOTTO / Analiz

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 Istanbul’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.” 
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Tüpraş’tan 9 Ayda 22,2 Milyon Ton Satış,
179 Milyon Dolar Yatırım

Tüpraş, yılın ilk 9 ayında üretim miktarını geçen yılın aynı dönemine 
göre %11 artırarak 21,2 milyon tona ulaştırdı. 2019 yılının üçüncü 
çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan Tüpraş, söz konusu 
dönemde toplam 22,2 milyon ton satış gerçekleştirerek Türkiye’nin 
akaryakıt ihtiyacını karşıladı. 

Tüpraş, 2019 yılının 3. çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. 
Operasyonel verimlilik odaklı faaliyetlerini sürdüren Tüpraş, 2019’un 
ilk 9 ayında da Türkiye’nin akaryakıt ihtiyacının karşılanmasındaki 
sorumluluğunu başarıyla gerçekleştirdi.

Yılın ilk yarısında İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nde ger-
çekleştirdiği planlı bakım ve iyileştirme duruşuna rağmen Tüpraş, bu 
yılın dokuz ayında üretim miktarını geçen yılın aynı dönemine göre 
%11 artırdı. Dokuz ayda toplam üretim tutarı 21,2 milyon ton olarak 
gerçekleşti. 2019 yılının 3. çeyreğindeki üretim miktarı ise 7,5 milyon 
ton oldu.

Yılın 3. çeyreğinde, Tüpraş’ın yurt içi satış miktarı 6,4 milyon ton 
olurken, toplam satış miktarı 7,8 milyon tona ulaştı. 2019 yılının ilk 
dokuz aylık döneminde toplam satış miktarı ise 22,2 milyon ton ola-
rak gerçekleşti.

Dokuz aylık satış hasılatı %7 artışla 68 milyar TL oldu

Ham petrol fiyat ortalamasının geçen senenin aynı dönemine göre %18 
düşmesinin etkisiyle, 2019 yılı 3. çeyrek satış hasılatı %23 azalarak 23 
milyar TL olurken, 9 aylık satış hasılatı ise %7 artışla 68 milyar TL oldu. 

3. çeyrekte rafinaj kârlılığı, küresel ekonomideki belirsizliklerin ve 
yavaşlama beklentilerinin talep üzerindeki olumsuz etkisi ve jeopo-
litik gelişmeler nedeni ile düşen ağır ham petrol arzı sonucu artan 
maliyetlerden olumsuz yönde etkilendi. Tüpraş’ın kullandığı ağır 
ham petrol maliyetlerindeki bu artışa ilave olarak yerli ham petrol 
fiyatlarına ek maliyet getiren yasal düzenlemenin olumsuz etkileri 
de rafinaj kârlılığının zayıf seyretmesine neden olan etkenler ara-
sında yer aldı. 

Buna ek olarak, geçen yıla göre artan doğalgaz maliyetleriyle yük-
selen operasyonel giderler ve finansman maliyetleri 2019 yılı 3. 
çeyreğinde 155 milyon TL net zarar kaydedilmesine neden oldu. 

Tüpraş, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu (IMO) mevzuat 
değişikliğine hazır

Tüpraş, yılın ilk 9 ayında, gelecek Uluslararası Denizcilik Organizas-
yonu (IMO) mevzuat değişikliğine hazırlık amacıyla bakım çalışma-
larını başarıyla tamamladı. Tüpraş 1 Ocak 2020 itibarıyla devreye 
girecek olan IMO 2020 Regülasyon değişikliği öncesi en kompleks 
ünitelerini bakımdan geçirerek bu değişikliğe hazır hale gelmiş 
oldu. 
Rafinaj ve lojistik için toplam 179 milyon Dolar yatırım

Rafinaj ve lojistik için 9 aylık dönemde toplam 179 milyon Dolar 
yatırım harcaması gerçekleştiren Tüpraş, bugüne kadar olduğu gibi 
önümüzdeki dönemde de artan küresel rekabet gücüyle Türkiye 
ve bütün paydaşları için katma değer oluşturmaya devam edecek.
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Movapark AVM’yi nasıl tanımlarsınız?

Movapark AVM olarak Mardinin ilk alışveriş 
merkeziyiz. Açılışımızı yaptığımız 15 Haziran 
2012 tarihinden bugüne konsept olarak böl-
gede tek olma özelliğimizi de hala koruyoruz. 
Ziyaretçilerimize  alışveriş keyfi ile birlikte yaz 
sezonu boyunca Türkiye’nin en büyük aqu-
aparklarından biri olma özelliği bulunan ha-
vuzlarımzla da harika bir tatil sunuyoruz. Tüm 
yıl boyunca bölgede en büyük salona sahip 
olmanın mutluluğu ile birçok konser ve evli-
liklere şahitlik yapıyoruz. 
Alışveriş merkezimizdeki lunapark ve gokartla 
heyecanın seslerini duymak ayrı bir keyif ve-
riyor. Alışveriş merkezimizin konsept projesi-
ne son olarak bir otel ilave ettik ve bölgenin 
turizmine katkı sağladık. Tüm bu projeleri 
bünyesinde bulunduran Movapark AVM, böl-
gede farklı bir nefes ve adres olmaya devam 
etmektedir.

AVM olarak hangi dijital mecraları aktif 
kullanıyorsunuz ve AVM’nizin en verimli 
kullandığı mecra hangisidir?

Son yıllarda sosyal medyanın yani digital 
mecraların dünya genelinde büyük çıkışıyla 
birlikte, satış pazarlama alanını ele aldığı bi-
linen bir gerçektir. Bundan dolayı da tüm ye-
rel, ulusal, uluslararası markalar ve AVM’lerde  

N.Nazlı ÖZDEMIRN.Nazlı ÖZDEMIR
MovaPark AVM Genel MüdürüMovaPark AVM Genel Müdürü

doğal olarak büyük ölçüde sosyal medya pazarlama alanına büyük ilgi göstermekte ve harca-
malar yapmaktadırlar. Bundan dolayı yapılabilecek çalışmalarda en doğru mecrayı seçmek ve en 
doğru pazarlama hamleleri yapmak için çalışıyoruz.

 Movapark AVM olarak bizlerde digital mecraları da en çok intagram, facebook ve web olmak 
üzere tüm alanları aktif ve verimli olarak kullanıyoruz ve popülariteye göre verimli kullandığımız 
mecralarda aylık kullanıcı sayımız her geçen gün artmaktadır.

Müşterilerinize ulaşmakta sizin için sosyal medyanın gücü ve önemi nedir?

Sosyal medya, iş görünürlüğünüzü arttırmak için kullanabileceğiniz stressiz ve kârlı dijital pazar-
lama platformlarından biridir. Bir sosyal medya stratejisi uygulayarak, marka bilinirliğinizi önemli 
ölçüde artırmanıza yardımcı olmaktadır. Zamanın değerli olduğu bu dönemde sosyal medya 
da olmamız, müşterilerimizin bizleri bulmasını ve bizlerle bağlantı kurmasını kolaylaştırırsınız.

Ürün ve/veya marka pazarlamasının en fazla olduğu yerin sosyal medya olduğunu düşünürsek, 
sosyal medya hesapları doğru yönetildiğinde ve burada doğru stratejiyle yer alındığında, rakip-
lerinizden geride kalmamakla birlikte rahatlıkla önlerine geçebilirsiniz. Geniş kitlelere ulaşabiliriz, 
hedef kitlemize hızlı ve doğrudan ulaşabiliriz ve ölçümleme yapabiliriz. 

Sosyal ağlardaki rekabeti ne kadar gerçekçi buluyorsunuz? Rekabet ortamında nasıl bir 
yol izliyorsunuz?

Sosyal ağlardaki trendlerin değişimi baş döndürücü hızla ilerlerken, bunları takip edemeyen-
ler ise yarışta geride kalıyor. Bu rakamların artması pazarın genişlemesine neden olurken yeni 
oyuncular rekabeti de beraberinde getiriyor. Özellikle son dönemde hızlı büyüme oranıyla dik-
kat çeken Snapchat, Facebook’ta yer alan milenyum kuşağını kendisine çekti.

Türkiye pazarına baktığımızda, internet kullanıcılarının 42 milyonunun aktif olarak sosyal med-
yada yer aldığını, bu kullanıcıların 36 milyonunun ise sosyal medyaya mobil cihazlardan ulaştığı 
görebiliyoruz.  Yüksek çözünürlük destekleyen cep telefonları ve daha da kaliteli ekran çözünür-
lükleri ile mobil işlemci hızlarıyla birlikte önümüzdeki yıllarda sanal gerçeklik sosyal ağ özellikleri 
oluşacaktır ve bu teknolojiler AVM’lerin müşterileri ile olan iletişimini güçlendirecektir.
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Danışmanlık hizmeti alan
AVM’ler bir adım öne çıkıyor.

NTS Danışmanlık KurucusuBehiye SAVAŞKAN I
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Türkiye AVM’lerle 88- 90’lı  dönemler de  ta-
nıştı. Gerek yerli oyuncuların bu alanda gi-
rişimleri gerekse yabancıların yatırımlarıyla 
AVM sayısı hızla arttı.
 
Global ekonomik krize rağmen Türkiye’ de 
AVM sektörü 2020 yılında da cazibesini yi-
tirecek gibi gözükmüyor. Alışveriş  Merkez-
leri  öncelikle pazarın genişliğinden dolayı 
oldukça ilgi çekici. En önemli pazarlar her 
zaman nüfusu yüksek ülkelerde oluşmuştur. 
AVM’ler Türkiye’de her geçen gün önemini 
daha da artırıyor. Her istediğinizi kapı kapı, 
cadde cadde gezmeden non stop olarak bir 
durakta alabilme şansına sahip oluyorsunuz. 
Bunu da müşteriye AVM’ler sunuyor. Mağa-
za karma ve çeşitliliğiyle her istediğinizi ken-
dinize en yakın AVM’den temin edebiliyor-
sunuz. Üstelik hemen her semtte irili ufaklı 
AVM’ler  var. İstanbul’un bu dağınık yerleş-
me şeklini düşündüğünüzde AVM’ lerin ne 
derece ihtiyaca göre dağıldığını göreceksi-
niz. 15 milyonluk sanayisi ve çalışan kesimiy-
le birlikte İstanbul, birçok dünya ülkesini bile 
gerek nüfus gerekse de sanayi olarak geride 
bırakıyor. Alışveriş Merkezleri Türkiye’ de 
bir endüstriye dönüşmüş durumda. Türkiye 
pazarı gelişme potansiyeline de sahip. Sü-
rekli göç alan İstanbul’da AVM’ler olmazsa 
olmaz. Baktığımız zaman Avrupa’ da kişi ba-
şına düşen alışveriş merkezi sayısı Türkiye’ 
den çok daha fazla.
 

PROFESYONEL YAKLAŞIM

Özellikle son dönemde AVM’lerde yaşanan 
doluluk problemi göz önüne alındığında, 
AVM’lerde konsept danışmanlığı, kiralama 
ve yönetimini yapan biz danışman firmaların 
üzerine çok şey düşüyor. 

Yatırımcının projenin en başında, daha arazi 
geliştirme, fizibilite çıkarma ve konsept be-
lirleme gibi çalışmaları yapılmadan önce bu 
konularda bizlerle çalışmaya başlaması ge-
rekiyor. 

AVM YATIRIMLARININ BAŞARILI OLMASI 
IÇIN,

• Yatırımın doğru planlanıp, uygulanması,

• Doğru mimari konseptin geliştirilmesi,

• Gelir ile paralel finansal yükümlülüklerin ha-
zırlanması,

• Bölgeye ve mimariye uygun mağaza karma-
sının oluşturulması,

• Alışveriş merkezinin pazardaki yerinin doğru 
konumlandırılması,

• Doğru pazarlama stratejilerinin uygulanması,

• Doğru bir alışveriş merkezi yönetimi.

AVM YATIRIMININ YÖNETIMDEKI BAŞARI 
IÇIN,  

-Alışveriş Merkezi yönetim ekibinin, AVM açıl-
madan önce kurulması, inşaat aşamasında 
AVM'yi tanıması, kiracılarla görüşmelerde bu-
lunması ve AVM'yi açılışa hazır hale getirmesi,

 -Alışveriş merkezinin lokasyonu, bölge halkı-
nın ekonomik/sosyal durumu, beğeni ve bek-
lentileri, merkezin konsepti, rakip merkezlerin 
durumuna göre doğru kiralama ve marka kar-
masının yapılması.

- Alışveriş merkezlerinde yer alan mağaza 
sahiplerine en çok satış için konforlu, temiz, 
güvenli ortamı oluşturarak; istikrarlı kira geliri 
sağlanması.

-Ziyaretçilere, perakendecilere, yatırımcılara, 
yönetim kadrosuna ayrı ayrı yaklaşımlar oluş-
turarak, bu yaklaşımlar arasında koordinasyo-
nun sağlanması.

- Müşteri neden bizi tercih ediyor  veya tercih 
etmeli sorusunu doğru cevaplayarak,  ‘Doğru 
Müşteri’nin gelmesi sağlamak,  ciroyu artırmak, 
yönetim giderlerini düşük tutmak ve alışveriş 
merkezinin değerinin artırılması.

Ata Corner - Lüleburgaz

Kartaltepe AVM - Polatlı
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Ata Corner - Tekirdağ

1071 Bayburt - Bayburt

Cadde Çomu - Adana

- Müşterilerin değişen ve artan beklentileri-
ne paralel, rekabet ortamında fark yaratacak 
hizmet anlayışını getirerek  verimliliği ve sa-
tışı artırmak..

- İşini seven, tecrübeli ve öğrenmeye açık 
ekiplerle, karmaşık sorunlara yenilikçi çö-
zümler getirerek;  şeffaflık, hesap verebilirlik, 
katılımcılık, yenilikçilik, tutarlılık, sorumluluk 
gibi evrensel yönetim ilkelerini hassas bir şe-
kilde samimiyetle uygulamak gerekiyor.
NTS Danışmanlık, 2019’u birçok proje ile 
bitiriyor. Şu anda çalışmalarını sürdürdü-
ğünüz hangi projeleriniz var?

Proje yatırımcımız Ata GYO ile Ata Corner 
Lüleburgaz projemizde şehir merkezine yü-
rüyüş mesafesinde, geniş otopark kapasiteli, 
otogar karşısında konumlandırılmış, her yaş-
tan tüketiciye hitap eden, bünyesinde Kah-
ve Dünyası, Burger King, Koçtaş Fix, Neşve, 
A101, bin metrekare içerisinde kendisine ait 
asansör ve yürüyen merdivenin olduğu 3 kat-
tan oluşan, ailelerin gelip çocuklarını güvenli 
bir şekilde teslim edebilecekleri, her yaşa hi-
tap eden oyun parkurları ve oyun makinaları 
ile bilardo ve gençlik merkezi alanları yaratan 
Playpark projemizde yer alıyor. Ata Corner 
Tekirdağ,  merkezde bölgenin cadde mağa-
za projesi olarak her yaştan tüketiciye hitap 
eden, teknoloji ve moda trendlerini yakından 
takip edebileceği bir alışveriş merkezidir. 
Ata Corner Nevşehir, Nevşehir Borsa Kav-
şağı’nda bulunmakta, bodrum, zemin+as-
ma kat+1 ve 3 kattan oluşmaktadır. Cadde 
Çomu, yatırımcısı Sunar Group ile Adana 
Merkez Ziyapaşa Bulvarı’nda bölgenin ilk 
cadde mağaza projesi olarak hayat bulacak. 
Kartaltepe Alışveriş ve Yaşam Merkezi, ya-
tırımcısı MSB Grup Yapı’nın toplam 120 bin 
metrekare alanda 508 konut ve alışveriş ve 
yaşam merkezi ile Ankara Eskişehir yolu üze-
rinde yer alıyor. Polatlı’nın ilk ve tek alışveriş 
ve yaşam merkezi olan Kartaltepe Alışveriş 
ve Yaşam Merkezi, bin 500 metrekare LC 
Waikiki, bin 500 metrekare Flo, bin metre-
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Denge Towers - Sancaktepe

kare Ebebek, bin 100 metrekare Playpark ve 
Bowlingo, File, Cinemaximum, Gloria Jean’s 
Coffees, Burger King, Watsons, Mavi, Gratis, 
Atasun Optik, Popeyes Penti, Pizza Wings, 
D&R, Usta Dönerci, Collezione ve birçok ek-
lenen yeni markasıyla 29 Aralık 2018'de yılın 
son projesi olarak açıldı. 1071 Bayburt, Bay-
burt merkezde 15 bin metrekare kiralanabilir 
alanda bölgenin ilk cadde mağaza projesi 
olarak her yaştan tüketiciye hitap eden, zi-
yaretçilerin teknoloji ve moda trendlerini 
yakından takip edebileceği bir alışveriş ve 
yaşam merkezi olacak. Flo ve  Migros’un açı-
lışını yaptığı projemizde  Tanjant ( Mavi, Us. 
polo, Hummel, Columbia, Loft, Puma, Koton, 
Levis, Mustang, Fashion Friends, Lee Cooper, 
Dockers) içerisinde birçok marka ile yakında 
açılıyor. Denge Towers, Yatırımı DENGEYAPI  
tarafından gerçekleştirilen Sancaktepe mer-
kezde, Ataşehir, Kartal, Çekmeköy ilçelerine 

komşu merkezi bir lokasyonda , Tem bağ-
lantı yoluna 2 dakika, 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsüne 18 dakika, Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsüne 20 dakika mesafede bulunan 
projemiz içerisinde markalar yerlerini almaya 
başladı, A101 ile market kategorisini tamam-
layan proje diğer markalarıyla teknolojiden  
fast food , cafe alanlarına kadar her yaştan 
ziyaretçinin yakından takip edebileceği sos-
yal yaşam alanı olarak Mart 2020'de hayata 
geçecek. Star Alışveriş Merkezi, Yalova’nın 
kent merkezinde olup, şehrin merkezi tüm 
noktalarına yürüme mesafesindedir. Alış-
veriş merkezi 4 kattan oluşmaktadır. En alt 
katta 250 araçlık ve otopark asansörlü çatı 
katında 150 araçlık otopark alanı mevcuttur, 
yer aldığı lokasyonun tam karşısında İstan-
bul Deniz Otobüsleri (İDO) ve 500 kapasiteli 
uluslararası yat limanı ve şehrin diğer ilçeleri-
ne ulaşımın sağlandığı bin dolmuş kapasiteli 

durak yer almaktadır. Cizre Park, Şırnak'ın 
en önemli ilçelerinden biri olan Cizre’de pro-
jelendirilmiş olan Cizre Park Yatırımı MRD 
Group, mimarisi MYTrend, tarafından ger-
çekleştirelen 45 bin 920 metrekare inşaat 
alanına sahip olan kompleks projede 4 blok 
bulunmaktadır. Toplam 128 daire ve 11 bin 
metrekare alana sahip birçok mağaza alanı 
bulunmaktadır. LcWaikiki, Flo, Migros, Ko-
ton, Adil Işık (ADL), Gratis, Playpark, Burger 
King, D’S kiracılarımız arasında 2020 Nisan 
ayında açılacak. Kares Outlet Center, Kara-
bük merkez de 55 bin metrekare kapalı alan 
33 bin 500 metrekare kiralanabilir alanda 
her yaşta tüketiciye hitap eden, teknoloji ve 
moda trendlerini yakından takip edebileceği 
bir alışveriş merkezidir. 2010'da açılışını yap-

tığımız projemizde 170 adet mağaza bulun-
makta olup 10 senedir hem yönetimi, hem 
de yeniden yapılanan mağaza kiralama ça-
lışmaları da tarafımızdan devam etmektedir.

Iş hayatındaki başarılarınızın dışında ke-
yifli bir spor dalı olan yelken yarışlarında 
da yer alıyorsunuz. Bu daldaki başarıları-
nız hakkında da bilgi verebilir misiniz?

NTS Danışmanlık olarak perakende ve gay-
rimenkul sektöründe birçok başarılı projeye 
imza atmış bir firmayız. Kendi sektörümüzde 
başarılarımız devam ederken, bu keyifli ve 
heyecan verici sporda da başarımızı her sene 
devam ettirelim istiyoruz. Bu sene özellikle 
diğer senelerden farklı oldu,  yelkene başla-
dığımız gün itibari ile kendimizi en güzel ve 
doğru şekilde ifade etmemizi sağlayan Yel-
ken camiasının fotoğraf üstadı Osman Uğur 
sayesinde uluslararası her yıl düzenlenen 
“Mirabaud Yacht Racing Image “ fotoğraf 
yarışmasında finale kaldık. Gurur verici bir yıl 
oldu bizim için, kendisine bir kez daha teşek-
kür etmek istiyorum.
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Alışveriş Merkezleri: Yeni Ufuklar Semi-
neri, Altınbaş Üniversitesi ve ECE Türki-
ye’nin ev sahipliğinde Altınbaş Üniver-

sitesi Gayrettepe Yerleşkesi’nde gerçekleşti. 
Seminerde, ticari gayrimenkul sektöründe 
yaşanan değişim süreci, gayrimenkulün ge-
leceği, perakendecilikte yeni dönem, diji-
talleşmenin etkileri ile yatırım finansmanı 
konuları sektörün önde gelen isimleri ve 
akademisyenler tarafından masaya yatırıldı. 

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Talat Çiftçi, açılış konuşmasında “eski-
den tüketiciler herhangi bir şey satın almak 
istediklerinde tek bir mağaza üzerinden 
ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Günümüzde ise 
AVM’ler birçok mağaza ve ürünle tüketici-
lere fiyat alternatifli seçenekler sunuyorlar. 
Ayrıca gelişen dijital alışveriş imkanları ve 

“ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ: YENİ UFUKLAR” SEMİNERİNDE
SEKTÖRÜN GELECEĞİ MERCEK ALTINA ALINDI

elektronik gelişmeler, bütün kitle ve sek-
törleri etkiliyor. Biz de Altınbaş Üniversitesi 
olarak Nöro pazarlama konusundaki çalış-
malarımızı sürdürüyor, üniversitemizdeki 
CO-OP eğitim modeliyle, eğitim ve iş yaşa-
mını birleştirmeyi hedefliyoruz’’ dedi.

Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. A. Ercan Gegez ise konuşma-
sında “alışveriş merkezlerinin rekabet ede-
bilmeleri için konumlandırma stratejilerini 
çok iyi belirlemeleri gerektiğini” vurguladı. 
Günümüzde alışveriş merkezlerinin “alışve-
riş” fonksiyonunun çok ötesine geçtiğini, 
daha çok gezme, eğlence ve sosyalleşme 
ihtiyacını tatmin eden bir yaşam merkezleri 
haline döndüğünü, bu durumun da alışveriş 
merkezlerine önemli sosyal sorumluluklar 
yüklediğini belirterek, alışveriş merkezleri-

nin para harcatma odaklı merkezler olmak 
yerine insanlara sosyal faydalar sağlayan 
merkezlere dönüşmeleri gerektiğini ifade 
etti. 

ECE Türkiye Genel Müdür ve CFO’su Nuri 
Şapkacı açılış konuşmasında, “Alışveriş Mer-
kezi sektörünü şekillendiren yeni paramet-
relerin ortaya çıktığı ve müşteri beklentileri-
nin değiştiği bir dönemde bulunuyoruz. Bu 
noktada sektörün tüm paydaşları arasında 
yapıcı iş birlikleri geliştirmek ve geleceğe 
yönelik uzun vadeli stratejik planlamalar 
yapmak önem kazanıyor. Çalışmalarımızı 
yaratıcı ve yenilikçi bir vizyonla kurgulama-
mız, müşteri ve teknoloji odaklı yaklaşım-
larla alışveriş deneyimini zenginleştirmemiz 
gerekiyor. ECE Türkiye olarak Altınbaş Üni-
versitesi ile birlikte bugün bu etkinliğe ev 
sahipliği yapmaktan, sektörün geleceğini 
farklı bakış açıları ile değerlendirmekten ve 
bu anlamda sinerji yaratacak bir iş birliğinin 
parçası olmaktan dolayı mutluluk duyuyo-
ruz” dedi. 

Seminerde “Gayrimenkulün Geleceği” baş-
lıklı bir sunum gerçekleştiren ECE Türkiye 
Genel Müdür ve CEO’su Stefan Zeiselmaier, 
zor zamanlardan geçen ticari gayrimenkul 
sektörünün yeniden büyüme ivmesi yaka-
layacağını, ancak küresel ve yerel etkilerle 
sektörde büyük bir değişimin başladığı-
nı vurguladı. Alışveriş merkezlerinin de bu 
denklemde uzun dönemli başarıya ulaşmak 
için doğru konumlandırılmaları gerektiğini 
belirten Zeiselmaier, “Alışveriş merkezleri, 
sadece perakende arzının müşterilerle bu-
luştuğu mekanlar olmaktan çıkıyor. Artık 
alışveriş merkezi deyince, perakendenin 
yanı sıra farklı fonksiyonların birbirini des-
teklediği karma kullanımlar, insanları bir 
araya getiren sosyal merkezler, müşterilerin 
yenilikleri deneyimleyebilecekleri showro-
om’lar, online ve offline’ın birleştiği çoklu 
kanallar akla geliyor. Bu karmaşık yapıların 
çekim gücü, ortak yaşam alanları, veri mer-
kezleri, yeni nesil oteller gibi farklı fonksi-
yonlarla daha da artırılıyor” dedi. 

Perakendecilikte yeni dönem

ECE Türkiye Alışveriş Merkezi Yönetimi Di-
rektörü Semet Yolaç Canlıel’in moderatör-
lüğünde gerçekleşen “Perakendecilikte Yeni 
Dönem” başlıklı panelde, BMD ve Twigy 
Terteks Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ön-
cel, Boyner Grup Başkan Yardımcısı ve İcra 
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Komitesi Üyesi Serdar Sunay ve Altınbaş 
Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
Bölümü’nden Dr. Tülay Şamlıoğlu konuş-
macı olarak yer aldı. 

BMD ve Twigy Terteks Yönetim Kurulu Baş-
kanı Sinan Öncel, “Perakende dönüşüyor, 
dijitale eviriliyor. Geleneksel satış alanla-
rında gerekli değişiklikleri yapmayanların 
yaşamlarını sürdürmeleri zorlaşırken, diji-
talleşmenin gerekliliklerini yerine getirenler 
için de önümüzdeki yakın gelecekte bugün-
den tahmin bile edemeyecekleri fırsatlar 
açılacaktır” dedi.

Boyner Grup Başkan Yardımcısı ve İcra Ko-
mitesi Üyesi Serdar Sunay, “Perakendenin 
misyonu, artık eskisine göre çok daha kar-
maşık. Bizler artık, temel müşteri yararını 
gözeterek insan ve teknolojiyi en mükem-
mel şekilde bir araya getirmeli, muazzam 
bir ürün karması derlemeli ve bunu erişil-
mez bir hizmet seviyesi ile sunmalıyız. Bu 
noktada “müşteriyi okuyabilmek” işimizin 
en önemli parçası. Boyner Grup olarak ha-
yata geçirdiğimiz “Hopi” uygulamamız ile 
teknolojiden yararlanarak müşterilimize 
verdiğimiz hizmetin mükemmel olması için 
çalışıyor ve dünya perakendesine de örnek 
oluyoruz” dedi.

Ticari Gayrimenkulde Finansman Süreç-
leri

 “Fizibilite Sanatı, Perakende ve AVM Yatı-
rımlarında Finansman Mücadelesi” başlıklı 
günün ikinci paneli ECE Türkiye CFO’su Nuri 

Şapkacı moderatörlüğünde gerçekleşti. Pa-
nelde, Yapı Kredi Proje ve Yapılandırılmış 
Finansman Direktörü Hale Tunaboylu Yayla 
ve QNB Finansbank Proje ve Yapılandırılmış 
Finansman Direktörü Umut Ultav, proje fi-
nansmanının Türkiye’deki gelişimi ile pera-
kende ve AVM yatırımlarının finansmanında 
dikkat edilmesi gereken konular hakkında 
görüşlerini paylaşırken problemli projelerde 
bankacılık sektörünün sağladığı destek ve 
önerilere de değindiler.  

Akademik kariyerinin yanı sıra iş dünyası 
ve medyada da ekonomi yorumculuğuyla 
tanınan Altınbaş Üniversitesi Öğretim Gö-
revlisi ve Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin de 
seminer kapsamında “Organize Perakende 
ve Alışveriş Merkezleri” konulu bir sunum 
gerçekleştirdi. Alkin, “Gelişen dinamikler ve 
değişen paradigmalar ışığında tüketim ta-
lebinin ne yöne doğru evrildiğini, geleceğin 
ekonomisi ile bugünkü ekonomi arasında 
ne gibi yaklaşım farkları olacağını anlatır-
ken, dijital teknolojiler, Iot, Sanayi 4.0 ve AR 
ile ilgili trendleri göz ardı etmiyoruz. Buna 
rağmen gelişen ve değişen dünyanın tüketi-
ci trendleri ve organize pazarlar olarak nite-
lendirmemiz gereken AVM’lerin kazanacağı 
yeni özellikleri anlamak için sosyolojik, psi-
kolojik hatta diplomatik gelişmeleri de takip 
etmek zorundayız. Popüler Kültürün etkisi 
ise sosyal medya ile giderek artarken, bir 
yandan gelirinden fazla tüketen bireyleri ya-
ratmak isteyen kurumlar diğer yanda kendi 
kendine yeten sistemleri kurmaya çalışanlar 
kıyasıya çarpışıyor diyebilirim...” dedi. 
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ANADOLU GRUBU ÇALIŞANLARI Bİ-FİKİR İLE
DEĞER YARATMAYA DEVAM EDİYOR

Anadolu Grubu çalışanlarının Bi-Fikir ile 
beş yılda yarattığı değer 600 milyon TL’ye 
ulaştı.

Anadolu Grubu’nun inovasyon programı 
Bi-Fikir kapsamında 2019’un en iyi projele-
ri seçildi. Yılın en iyi projelerinin tanıtıldığı 
Bi-Fikir Festivali’nde konuşan Anadolu Gru-
bu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, 
“Bi-Fikir, Anadolu Grubu’nun yenilikçi ve 
gelecek odaklı bakış açısının iş yapış süreç-
lerine yansıması. Grup vizyonumuzun geliş-
tirdiğimiz projelere yansıması, doğru yolda 
olduğumuzu gösteriyor” dedi. Anadolu 
Grubu çalışanları tarafından hayata geçiri-
len projelerle son 5 yılda yaratılan toplam 
değerin 600 milyon TL’ye yaklaştığı Bi-Fikir 
kapsamında, 2015 yılından bu yana 30.000 
fikir, 4.500 hızlı uygulama ve 1.500 projeye 
ulaşıldı. Her 5 fikirden 1’i hayata geçirildi.
 
Anadolu Grubu çalışanlarının yaratıcı fikir-
lerini özgürce sunabildikleri, fikirleriyle tüm 
Grup şirketlerine katma değer sağladıkları 
bir inovasyon platformu olan Bi-Fikir kap-
samında 2019 yılının en iyileri seçildi. Bu yıl 
beşinci kez gerçekleştirilen Bi-Fikir ile bugü-
ne kadar yaratılan toplam değer 600 milyon 
TL’ye yaklaştı. Anadolu Grubu’nun ortak de-
ğerlerinden; insan odaklılık, girişimcilik, ye-
nilikçilik ve yaptığı her işte öncü olma yak-
laşımından yola çıkarak “Fikir seninle başlar, 
öncümüz sen ol” mottosu ile gerçekleştiri-
len Bi-Fikir programında, Grup çalışanları-
nın fikirleri projelendirildi, yenilikçi birçok 
ürün ve hizmet geliştirildi. Programda bu 
yıl “Mucitler” kategorisinde Anadolu Efes’in 
“Pubinno - Akıllı Bira Musluğu” projesi, “Ka-
şifler” kategorisinde ise Çelik Motor’un “Ka-
puta Vur” projesi birinci oldu. Finale kalan 
Anadolu Grubu şirketleri, Anadolu Isuzu Ar-
Ge Merkezi’nde düzenlenen Bi-Fikir Festiva-
li’nde projelerini tanıttı.  

“Yeniliği her zaman cesurca destek-
liyoruz”

Programa fikirleriyle katılan tüm yarışmacı-
ları tebrik eden Anadolu Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan festival-
de yaptığı konuşmada “Bi-Fikir, Anadolu 
Grubu’nun yenilikçi ve gelecek odaklı ba-
kış açısının iş yapış süreçlerine yansıması” 
dedi. Bi-Fikir’de öne çıkan proje konuları-
nın; e-dönüşüm ve teknoloji, iş güvenliği 
ve sağlığı, paydaş memnuniyeti, sürdürü-
lebilirlik, sosyal sorumluluk, verimlilik, mali-
yet azaltma, yeni ürün ve hizmet geliştirme 
alanlarında olduğuna dikkat çeken Özilhan, 
“Grup vizyonumuzun geliştirdiğimiz proje-
lere yansıması, doğru yolda olduğumuzu 
gösteriyor. Biz yeniliği her zaman cesurca 
destekliyoruz. İş yapış yöntemlerimizi ve 
kaslarımızı kuvvetlendirecek her türlü ge-
lişime açığız ve gerekli her türlü değişime 
öncü olmaya hazırız.  Bunun için, içinde 
bulunduğumuz hızlı dijital dönüşüm çağını 
çok sıkı takip etmemiz gerekiyor” ifadelerini 
kullandı.

Dijital dönüşüm çağında en çok tartışılan 
ve dikkat edilmesi gereken konunun “yıkı-
cı değişim” olduğunu dile getiren Tuncay 
Özilhan “Dijital yıkıcı değişim ile tüketiciler, 
müşteriler, şirketler, değer zincirleri, sektör-
ler, hatta içinde bulunduğumuz ekosistem 
alışılagelen değişim hızından çok daha hızlı 
ve farklı biçimde değişime maruz kalıyor. 
Bu değişime adapte olmak için şirketle-
rin stratejilerinde, iş modellerinde, ürün ve 
hizmetlerinde, müşterilerine yaşattıkları de-
neyimde,  iş süreçlerinde, organizasyonel 
yapılanmalarında, karar alma mekanizma-
larında, kullandıkları teknoloji altyapılarında 
ve kurdukları işbirliklerinde dijitalize olması 
artık bir zorunluluk halini aldı” diye konuştu.
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“Bi-Fikir Anadolu Grubu’nun yeni-
likçi ve girişimci ruhunun en önemli 
sembolü”

Bi-Fikir’in Anadolu Grubu’nun yenilikçi ve 
girişimci ruhunun en önemli sembolü haline 
geldiğini belirten Anadolu Grubu Icra Baş-
kanı Hurşit Zorlu, “Bi-Fikir, bu yıl 5 yaşında. 
Her geçen gün büyüyor, kapsamını geniş-
letiyor ve yeni uygulamalarla zenginleşiyor. 
Hem grup çalışanlarımızın hem de artık 
programımızın çok önemli bir parçası olan 
üniversiteli gençlerimizin fikirleriyle tüm hı-
zımızla değer üretmeye devam ediyoruz” 
dedi. Bi-Fikir kapsamında yapılan çalışma-
larla, üretilen değerin 5 yılda 600 milyon 
TL’ye yaklaştığını vurgulayan Zorlu sözleri-
ne şöyle devam etti: “Devam eden projele-
rimizin hayata geçmesiyle bu rakamın daha 
da artmasını bekliyoruz. Değer üretmek, 
Anadolu Grubu olarak bizim vazgeçilmez 
unsurlarımızdan birisi. Faaliyet gösterdiği-
miz her sektörde, her coğrafyada her şey-
den önce değer üretmek için çalışıyoruz. Bu 
doğrultuda yakın zamanda gelecek odaklı 
sürdürülebilir değer üretme vizyonumuzu 
sembolize eden “Anadolu’dan Yarınlara” 
markamızı oluşturduk. Anadolu’dan aldığı-
mız güçle yarınlarımızı güzelleştirmek için 
çalışıyor, ekonomik olarak ürettiğimiz değe-
rin yanı sıra toplumsal ve çevresel alanlarda 
da çok önemli faydalar sağlayan projeler 
gerçekleştiriyoruz. Bir fikir ile yapabileceği-
miz şeylerin sınırı yok. Bir fikirden yepyeni 
iş modelleri, daha önce hiç görülmemiş ta-
sarımlar, denenmemiş uygulamalar ortaya 
çıkabilir. Bir fikir; kronikleşmiş problemleri 
çözebilir, tıkanmış yolları açabilir, yolumuza 
nasıl devam edeceğimize dair bize yol gös-
terebilir. Yeter ki yenilikçi bakış açımızdan, 

gelişim isteğimizden ve değişimlere adapte 
olabilme yeteneğimizden ödün vermeye-
lim.” 
 
“Fikir Seninle Başlar, Öncümüz Sen 
Ol”
  
2015 yılında hayata geçirilen Bi-Fikir ile 
bugüne kadar 30.000 fikir, 4.500 hızlı uy-
gulama ve 1.500 projeye ulaşıldı. Yapılan 
değerlendirmeler ve çalışmalarla her 5 fikir-
den 1’i hayata geçirildi. Daha önceki yıllarda 
Bi-Fikir’de yarışan projelerin yüzde 35’i ha-
yata geçirildi ve yüzde 40’ının da çalışmaları 
devam ediyor. Bu yıl Anadolu Grubu şirket-
lerinde dereceye giren, toplamda 24 proje 
yarı finalde yarıştı. 18 Ekim’de düzenlenen 
yarı finalde “Kaşifler” sürdürülebilirlik, iş gü-
venliği ve sağlığı, paydaşların memnuniye-
ti, sosyal sorumluluk, çalışan motivasyonu 
ve iletişim alanlarında; “Mucitler” ise ürün 
ve hizmet, verimlilik ve maliyet alanlarında 
gerçekleşen projelerini sundular. Bu pro-
jeler arasından seçilen 3 Kaşif ve 3 Mucit  
sahnede yarışırken, diğer projeler de fuaye 
alanında tanıtıldı.
 
Üniversite öğrencilerinden bir yılda 313 
yenilikçi fikir geldi

Bi-Fikir Programı geçen yıl Anadolu Gru-
bu’nun kampüs markası KAP (Kariyerini 
Anadolu Grubu’nda Planla) ile birleştirilerek 
üniversite öğrencileri de programa dahil 
edildi. Üniversitelerden gelen 313 yenilikçi 
ve yaratıcı proje önerisinden 9’u, Bi-Fikir 
KAP İnovasyon Kampı’na alındı. Beş haftalık 
çalışmanın ardından yapılan final sonucun-
da 2018-2019 Bi-Fikir KAP’ta dereceye gi-
ren projeler de Bi-Fikir Festivali kapsamında 
tanıtıldı.
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AYD, ULUSLARARASI YATIRIMCILARI
MAPIC TÜRKİYE YATIRIMCILAR AĞI DAVETİNDE AĞIRLADI

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıla-
rı Derneği (AYD) tarafından bu yıl 
7.’si düzenlenen geleneksel MAPIC 
Türkiye Yatırımcılar Ağı davetinde, 
çoğunluğu yabancı yatırımcı olmak 
üzere yaklaşık 240 perakendeci ve 
yatırımcı bir araya geldi. Davette söz 
alan Uluslararası Alışveriş Merkezle-
ri Birliği ICSC Avrupa Başkanı Peter 
Wilhelm, Türkiye’nin, Avrupa’daki 
en dinamik ve yenilikçi pazarlardan 
biri olduğunu ve Türkiye’yi tümüyle 
Avrupa’nın bir parçası olarak gördü-
ğünü söyledi.

AYD, Alkaş’ın temsilcisi olduğu MAPIC Fuarı 
kapsamında düzenlenen geleneksel MAPIC 
yemeğini bu yıl 13 Kasım Çarşamba akşamı 
Intercontinental Carlton Cannes Hotel’de 
gerçekleştirdi. Yeni iş birliği ve ortaklıklara 
zemin hazırlanabilmesi için bu yıl yedinci 
kez düzenlenen yemeğe Türkiye gayrimen-
kul ve perakende sektörü oyuncuları ile 
uluslararası sektör liderleri katılım gösterdi.
Türkiye’nin, Avrupa’daki en dinamik ve ye-
nilikçi pazarlardan biri olduğunu ve Türki-
ye’yi tümüyle Avrupa’nın bir parçası olarak 
gördüğünü vurgulayan ICSC Avrupa Baş-
kanı Peter Wilhelm davette şöyle konuştu: 
“3 yıldan beri AYD’nin MAPIC yemeğine 
tereddütsüz bir şekilde katılıyorum, çün-
kü burada kendimi evimde hissediyorum. 
Türkiye, Avrupa’daki en dinamik ve yenilikçi 
pazarlardan biri. Kişisel olarak görüşüm Tür-
kiye tümüyle Avrupa’nın bir parçası. İstinye 
Park’ı ilk ziyaret ettiğim zamanı hatırlıyorum 
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da çok etkilenmiştim ve Avrupa’nın bazı 
ülkelerindeki kibirli sektör arkadaşlarımın 
buraya gelip Türkiye’deki sektörün neleri 
başardığını görmeleri gerektiğini düşün-
müştüm. 

Wilhelm sözlerine şöyle devam etti: “AYD 
dahil Avrupa çapındaki tüm ulusal dernek-
lerle görüşmeler gerçekleştirdik ve sek-
törümüzün ihtiyaçlarını belirlemeye çalış-
tık. Avrupa Birliği nezdindeki problemlere 
odaklanmaya çalışarak çalışma grupları 
oluşturduk. Bu çalışma grupları güvenlik, 
kiralama, ekonomi, hukuk, perakende gibi 
birçok konuda çalışmalar yapıyor. Türki-
ye’den sektör temsilcilerini hem bu çalışma 
gruplarına hem de ICSC Avrupa’ya girmele-
rini çok arzu ediyoruz. 

Türkiye son dere etkileyici bir pazar ve müt-
hiş markalara sahip. Türk markalarını Doğu 
Avrupa’da birçok ülkede görüyoruz ancak 
Batı Avrupa’da çok fazla göremiyoruz. Türk 
markalarını daha fazla Belçika’da, Fransa’da 
Almanya’da diğer Avrupa ülkelerinde de 
görmek istiyoruz. Buralarda Türk markaları-
na ve onların dinamik yapısına, konseptine 
ihtiyacımız var.”

AYD Başkanı Altaş: “Ticari gayrimen-
kul sektörünün yatırımcı açısından 
daha da cazip hale gelmesi ve ulus-
lararası normlarda kendine ait mev-
zuat hükümlerine tabi olması adına 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Davetin açılış konuşmasını yapan AYD Baş-
kanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş şöyle konuştu: 
“Ülkemizde şu anda 433 AVM’miz, 13 mil-

yon metrekare kiralanabilir alanı ile ekono-
mimize değer katmaya devam ediyor. Her 
geçen gün de bu değeri hem niteliksel hem 
de nicel olarak artırma gayreti içindeyiz. 
Alışveriş merkezleri ülkemizde bulundukları 
bölgeye kazandırdıkları ekonomik değerin 
yanı sıra sağladıkları sosyal ve kültürel avan-
tajlarla da birer yaşam merkezi haline gel-
miş durumda. Alışveriş merkezleri ülkemizin 
dünyadaki önemli alışveriş turizmi destinas-
yonlarından biri haline gelmesine de olanak 
sağladı. Biz de ülkemizin yüksek yatırım 
değerine sahip ticari gayrimenkul sektörü-
nün yatırımcı açısından daha da cazip hale 
gelmesi ve uluslararası normlarda kendine 
ait mevzuat hükümlerine tabi olması adına 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Altaş sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizde 
hâlâ AVM bulunmayan 16 şehrimiz mevcut. 
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki özellik-
le doğu ve güneydoğu bölgelerimizde 
AVM’lerimiz ailece vakit geçirilebilecek en 
güvenli yerler olarak görülüyor. Dolayısıyla 
bu bölgelerimiz hala büyük bir yatırım po-
tansiyeli taşıyor. AYD olarak biz de yerli ve 
yabancı yatırımcıları doğru yönlendirmekle 
mükellefiz ve bu yönde çalışmalarımızı yo-
ğun olarak sürdürüyoruz. Örneğin hem pe-
rakendeci hem de yatırımcılara rahat bir ne-
fes aldıracak kanuni düzenlemeler üzerinde 
yoğun mesai harcıyoruz.”

Davette söz alan AYD Başkan Yardımcısı ve 
JLL Ülke Başkanı Avi Alkaş MIPIM’i Türki-
ye’de yapacaklarını belirterek şu açıklama-
larda bulundu: “Türkiye’de sektörümüzde 
son derece olumlu gelişmeler yaşandı ve 
tüm bu güzel gelişmelerin ödümüzdeki dö-
nemlerde de bölgemizdeki diğer ülkelere 
de örnek olmasını diliyoruz. Sizlerle daha 
önce bilgisini paylaştığımız üzere MIPIM’i 
Türkiye’ye getirmek için çalışacağımıza söz 
vermiştik. Bu yıl 10-11 Aralık’taki RE360 et-
kinliğimizde başarılı bir organizasyon ge-
çirmemiz halinde gelecek yıl MIPIM’i Türki-
ye’de yine hep birlikte yapacağız.”

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı 
Sinan Öncel ise BMD üyesi markalar 3 yıl 
gibi bir süre içinde yurtdışındaki mağaza sa-
yılarını neredeyse ikiye katladığını vurgula-
yarak şöyle konuştu: “BMD üyesi markalar 3 
yıl gibi bir süre içinde yurtdışındaki mağaza 
sayılarını neredeyse ikiye katlayarak 4400’lü 
sayılara ulaştı. BMD üyesi 106 markanın 125 
ülkede mağazası var. Türk markalarının tüm 
dünyada 13.000’in üzerinde satış noktası 
bulunuyor. 3 yıl içinde gerçekleştirdiğimiz 
bu büyüme gerçekten etkileyici ancak bi-
zim için yine de yeterli değil. MAPIC’e de 
Türk markalarının yoğun bir katılımı var ve 
önümüzdeki yıl çok daha büyük bir katılım-
la belki de 30’un üzerinden markayla MA-
PIC’de olmayı umuyoruz.”
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AKFEN HOLDİNG YATIRIMCININ YOĞUN İLGİSİYLE
200 MİLYON TL’LİK TAHVİL İHRACI GERÇEKLEŞTİRDİ

Türkiye’nin önde gelen yatırım grup-
larından Akfen Holding, yurtiçindeki 
nitelikli yatırımcılara yönelik çıktığı 

200 milyon TL’lik tahvil ihracını başarıyla 
tamamladı. 2010’dan bu yana dokuzuncu 
tahvil ihracına çıkan Akfen Holding bu iş-
lemlerin sonunda toplam 1,43 milyar TL’lik 
ihraca imza atarken, elde edilen kaynağın 
Akfen’in gelecek yıllardaki yatırımları için 
kullanılması planlanıyor.

Tahvil ihracı hakkında bilgi veren Akfen 
Holding Finanstan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı (CFO) Gülbin Uzuner Bekit, “Ser-
maye piyasalarında her zaman ilkleri ger-
çekleştiren Akfen, son olarak 2 yıl vadeli 200 
milyon TL’lik tahvil ihracıyla sermaye piya-
salarında olan gücünü çok sayıdaki yatırım-
cılardan gelen yüksek talep ile bir kez daha 
kanıtlamış oldu. Sermaye piyasalarında var 

olduğumuz ilk günden itibaren bu piyasa-
lara güvenimiz devam etmektedir. Akfen 
Holding’e duyulan güvenle tahvil ihracımı-
za gelen yüksek talebin Türkiye’nin ve Türk 
ekonomisinin geleceği anlamında önemli 
bir gösterge oluşturacağına inanıyoruz” ifa-
delerini kullandı.

Türkiye’nin önde gelen yatırım grupların-
dan Akfen Holding’in 200 milyon TL’lik 
tahvil ihracı başarıyla tamamlandı. Akfen 
Holding’in 2 yıl vadeli ve 3 ayda bir kupon 
ödemeli olarak yapılan 200 milyon TL tahvil 
ihracı 20 Kasım 2019 tarihinde Oyak Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleş-
tirildi. 150 milyon TL olarak planlanan tahvil 
ihracında çok sayıdaki yatırımcıların yoğun 
ilgisiyle 200 milyon TL’lik satış yapıldı. 2010 
yılından bu yana 9 yılda dokuzuncu tahvil 
ihracına çıkan Akfen Holding bu işlemlerin 

sonunda 1,4 milyar TL’lik ihraca imza attı.

AKFEN’IN GELECEK YILLARDAKI
YATIRIMLARINDA KULLANILACAK

Tamamı Türkiye’de olmak üzere 2018 yı-
lında 5,6 milyar TL’lik yatırım hayata geçi-
ren, 2019 – 2020 yıllarında çeşitli projelerle 
yapacağı yaklaşık 10 milyar TL’lik yatırımı 
tamamlayacağını duyuran Akfen Holding, 
tahvil ihracıyla birlikte elde edeceği kayna-
ğı gelecek yılların yatırımları için kullanmayı 
planlıyor.

Akfen Holding’in 2 yıl vadeli ve 3 ayda bir 
kupon ödemeli olan 200 milyon TL’lik tahvil 
ihracının büyük ilgi gördüğünü ifade eden 
Akfen Holding Finanstan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı (CFO) Gülbin Uzuner 
Bekit, “Akfen Holding olarak inşaat, enerji, 
deniz liman işletmeciliği, deniz ulaşımı, gay-
rimenkul, madencilik, sigorta ve reasürans 
brokerliği, su/atık su ve katı atık yönetimi 
sektörlerindeki faaliyetlerimizle Türkiye’nin 
altyapı ve üstyapı sektöründeki yatırımları-
mıza devam etmekteyiz.  150 milyon TL’lik 
bir tahvil ihracı planladık. Ancak firmamıza 
güvenin sonucunda gelen çok yüksek talep 
ile ihraç miktarımızı arttırıp 200 milyon TL 
ile sınırlayarak tahvil satışını başarıyla ger-
çekleştirdik. Akfen Holding’e duyulan gü-
venle tahvil ihracımıza gelen yüksek talebin 
Türkiye’nin ve Türk ekonomisinin geleceği 
anlamında önemli bir gösterge oluşturaca-
ğına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

9 TAHVIL IHRACINDA
1.43 MILYAR TL TALEP

Akfen Holding, 2 yıla kadar vadeli 200 mil-
yon TL’lik ihraca gelen yoğun talep ile bir-
likte dokuzuncu tahvil ihracını başarıyla 
gerçekleştirirken, 9 yıllık süreçte 9 tahvil 
ihracı ile şimdiye kadar tüm tahvil ihraç-
larından toplam 1,43 milyar TL’lik ihraca 
imza attı. Akfen 2010 yılında 100 milyon TL, 
2011’de 80 milyon TL, 2012’de 200 milyon 
TL, 2014’te 400 milyon TL, 2017’de 450 mil-
yon TL ve bugün tamamlanan tahvil ihracı 
ile de 200 milyon TL’lik ihraç gerçekleştirdi.

Gülbin Uzuner BEKİTGülbin Uzuner BEKİT
Akfen Holding CFOAkfen Holding CFO
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İHRACAT YAPTIRIM TEHDİTLERİNE TAKILMADI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ekim ayı 
ihracat rakamlarını Denizli’de açıkladı. Tür-
kiye’nin ihracatı 2019 yılı ekim ayında 16 
milyar 336 milyon dolar oldu. 

TİM Başkanı İsmail Gülle, “2019 yılında kü-
resel ticaretin içerisinden geçtiği zorlu süre-
ce rağmen Türkiye olarak ihracatta olumlu 
bir grafiğe imza atıyoruz. Yakın dönemde 
Barış Pınarı Harekatımız sonucunda ülke-
mize yönelik yaptırım tehditlerine rağmen 
ihracatımız başarılı seyrini sürdürdü. İh-
racatçılarımızın dinamizmleri ve stratejik 
kararları sayesinde ihracatımız, doğru rota 
tespitleri ile rakiplerimizin üzerinde artışlar 
sergilemeye devam ediyor. Sayın Bakanımız 
öncülüğünde, ihracatımızda hayata geçiri-
len atılımlar ve dijitalleşme adımları rekorla-
ra uygun zemin hazırlıyor. Daha çok çalışıp, 
katma değer odaklı üretim bilinci ile 226,6 
milyar dolarlık 2023 yılı ihracat hedefimizi 
rahatlıkla aşacağız” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla ekim ayı 
geçici dış ticaret verilerini, TİM’in açık ileti-
şim platformu niteliğindeki bölgesel meclis-
lerinin altıncısı olan “TİM Denizli Meclisi’ni 
düzenlediği Denizli’de açıkladı. Ekim ayında 
ihracat, Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre 
16 milyar 336 milyon dolar oldu. Yılın ilk 
10 ayında ise ihracat yüzde 2,1 artış ile 149 
milyar dolara, son 12 aylık ihracat da 180 
milyar dolara ulaştı.

Küresel piyasalarda korumacılık rüzgarla-
rının etkilerini sürdürmeye devam ettiğini 

söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, sözlerine 
şöyle devam etti: “Küresel yatırımların karşı 
karşıya kaldığı durağanlık sonucu, hali ha-
zırda zaten negatif seviyelere inen faiz oran-
larının daha da inebileceği beklentisi piya-
salara hakim olmuş durumda. ABD Merkez 
Bankası FED, geçen haftaki toplantısında bu 
sene üçüncü kez faiz indirimi gerçekleştire-
rek gösterge faizlerini 1,50 -1,75 bandına 
indirdi. Avrupa Merkez Bankası ise son ger-
çekleştirdiği toplantıda, faiz değişikliğine 
gitmese de politika faizini sıfırda, mevduat 
faizini ise yüzde eksi 0,50 seviyelerinde sabit 
bırakırken, 1 Kasım itibariyle 20 milyar Euro 
tutarında bir tahvil alım programına tekrar 
başlayacağını duyurdu. Bilhassa Avrupa’da, 
küresel gelişmelerin yarattığı belirsizlik, pi-
yasada kredi muslukları sonuna kadar açık 
olmasına rağmen, toplumun talebinde ve 
yatırımlarda bir canlanma ibaresi yaratamı-
yor. Bu durum da dünya ticaretini ve küresel 
büyümeyi, haliyle doğrudan etkiliyor. Ulus-
lararası Para Fonu’nun (IMF) 2019 yıl sonu 
büyüme beklentisi, Dünya için yüzde 3’e çe-
kilirken, Ülkemiz içinse, Ekim ayında revize 
edilerek yüzde 0,2’ye yükseltilmiş durumda. 
Önde gelen derecelendirme kuruluşlarından 
Fitch’in, dün Türkiye raporunda görünümü 
yükselterek, ekonomimizin özellikle den-
gelenme noktasında ilerleme kaydettiğinin 
altını çizmesi de, Türkiye’nin çizmiş olduğu 
toparlanma tablosunu onaylar niteliktedir. 
Bu toparlamada 2018 yılında karşı karşıya 
kaldığımız kur saldırılarının etkilerini, Hükü-
metimizin ve Merkez Bankamızın doğru ve 
yerinde karar ve politikalar ile bertaraf etmiş 
olmalarının etkisi büyük. İhracatçılar olarak 

bizler, “Yeni Ekonomi Programı” ile çizilen 
yol haritasının, büyüme, istihdam, enflasyon 
ve cari denge beklentilerine uygun olarak, 
2020 yılının ilk çeyreği itibariyle bir değişim 
sürecini sırtlayacağını öngörüyoruz. “

Ihracatımız rakiplerimizin üzerinde artış-
lar sergiliyor

Yılbaşından beri küresel ticaret savaşlarının 
ve ekonomi-politik çalışmaların negatif et-
kisine rağmen ihracatın öngörüldüğü gibi 
aylık performansındaki iyi seyrini devam 
ettirdiğini kaydeden İsmail Gülle, “2019 yı-
lında küresel ticaretin içerisinden geçtiği 
zorlu sürece rağmen Türkiye olarak ihracat-
ta olumlu bir grafiğe imza atıyoruz. Yakın 
dönemde Barış Pınarı Harekatımız sonucun-
da ülkemize yönelik yaptırım tehditlerine 
rağmen ihracatımız başarılı seyrini sürdür-
dü. Rakiplerimiz ve hedef pazarlarımız ile 
karşılaştırdığımızda, ülkelerin 2019’da ser-
giledikleri ihracat performansları, ülkemi-
zin başarısını daha da öne çıkarır nitelikte.  
2019 yılı ilk 8 aylık ihracat verisini açıklayan 
ülkelerden Güney Kore’nin ihracatı yüzde 
9,6 düşmüş durumda. Birleşik Krallık’ta ise 
azalma yüzde 5,9, Almanya’da yüzde 5,6, 
İspanya’da da düşüş yüzde 4,7 olurken, Gü-
ney Afrika’da yüzde 5’lik bir ihracat daral-
ması var. Dünya devi Çin ise, yüzde 0,3’lük 
sınırlı bir ihracat artışı gerçekleştirdi. Ülke-
miz ise ilk 8 ayda yüzde 2,9 artış oranına 
imza atmıştı. Dolayısıyla, ihracatçılarımızın 
dinamizmleri ve stratejik kararları sayesinde 
ihracatımız, doğru rota tespitleri ile rakiple-
rimizin üzerinde artışlar sergilemeye devam 
ediyor. Sürdürülebilir ekonomik kalkınma-
nın odak noktasında olan İhracat Ailemiz 
her geçen gün büyümeye devam ediyor. 
İhracat yapan firmaların sayısı 13 yıldır ilk 
defa ithalat yapanları geride bırakmış du-
rumda. 2018 yılında 79 bin 773 ithalatçı-
mız var iken, ihracatçı sayımız 83 bin 286’e 
yükseldi. Sayın Bakanımız öncülüğünde, 
ihracatımızda hayata geçirilen atılımlar ve 
dijitalleşme adımları rekorlara uygun zemin 
hazırlıyor. Çok daha başarılı rakamlara ula-
şabilmemiz adına, firmalarımızın finansman 
olanaklarına erişimi kritik önemde. Hazine 
ve Maliye Bakanımızın açıkladığı son geliş-
meler, 1 Kasım itibariyle de faizlerin 11-14 
bandına inmesi, ek istihdama sağlanan kre-
diler gibi adımlar, bilhassa yatırım ortamı-
nın da iyileşmesi adına memnuniyet verici 
gelişmeler. Özellikle girdi maliyetlerindeki 
artışa karşın Hükümetimizin dengeleyici kur 
politikasından vazgeçmemesi ihracatçıları-
mız için en önemli önceliklerden birisi” dedi. 
Bakan Pekcan öncülüğünde “İhracat Ana 
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Planı” doğrultusunda TİM ve ihracatçı bir-
likleri olarak hem hedef pazarlarda yoğun-
laşmaya odaklandıklarını, hem de İhracat 
Ailesini 100 bine taşıyacak proje ve eğitim-
leri aralıksız sürdürdüklerini belirten Gülle, 
“Dijital dönüşüm bilinci ile, lojistik ve finan-
sal süreçlerimizi kolaylaştıracak, ABD gibi 
hedef pazarlarına tedarik sistemimizi bir 
üst seviyeye taşıyacağız. Bilhassa, yüksek 
teknoloji yoğunluğu anlamında, belirlenen 
yüzde 5,8’lik pay hedefini, hem rekabetçilik, 
hem de ülkemizin marka değeri anlamın-
da en önemli hedeflerimizden birisi olarak 
kabul etmeliyiz. TİM olarak, Ülkemizin 7 
bölgesinin tamamında gerçekleştirdiğimiz, 
projeler, eğitimler ve inovasyon odaklı çalış-
malar da, yüksek teknoloji ihracatının payı-
nın arttırılmasına verdiğimiz önemin en net 
göstergesidir. İhracatçılar olarak bizlerin so-
rumluluğu, Bakanlığımızın açıkladığı İhracat 
Ana Planı’nda, altı çizilen hedeflere yönelik 
stratejileri, sahada en iyi şekilde yürüterek, 
hem ihracatçılarımıza hem de ülke ekono-
mimize, en iyi getiriyi sürdürülebilir şekilde 
sağlayabilmektir. Daha çok çalışıp, katma 
değer odaklı üretim bilinci ile 226,6 milyar 
dolarlık 2023 yılı ihracat hedefimizi rahatlık-
la aşacağız” dedi. 

Ekim’de 1.555 firma ihracata başladı

Ekim ayı ihracatına ilişkin detaylara değinen 
TİM Başkanı şunları kaydetti: “Öncelikle, 
ekim ayında 1.555 firmamızın ihracata ‘Mer-
haba’ dedi. Denizli ilimizden de 18 firmamız, 
ilk kez ihracat ailemize katıldı. Firma özelin-
de bakıldığında, ekim ayı içerisinde toplam 
40 bin 312 firmamız ihracat gerçekleştirdi.”

Otomotiv sektörü liderliğini korudu

Ekim ayının lideri, 2,82 milyar dolarlık ihra-
cat ile Otomotiv sektörü oldu. Otomotivi, 
1,93 milyar dolar ihracat ile Kimyevi Mad-
deler ve 1,55 milyar dolar ihracat ile Hazır-
giyim ve Konfeksiyon sektörleri takip etti. 
İhracatını en çok artıran sektörler ise yüzde 
95,2 artışla 347 milyon dolara ulaşan Fındık 
ve Mamulleri, yüzde 35,8 artışla 281 milyon 
dolara ulaşan Savunma ve Havacılık ile yüz-
de 22,2 artışla 1,93 milyon dolara ulaşan 
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 
oldu. Sektörlerin ihracat yaptıkları ülke sa-
yılarına bakıldığında 205 ülke ve bölgeye 
gerçekleştirdiği ihracatla Kimyevi Maddeler 
birinci, 198 ülke ile Hububat ikinci, 192 ülke 
ile Çelik üçüncü oldu.

106 ülkeye ihracat arttı

Ekim ayında ihracatçılar, ülkemizin bayra-
ğını 207 ülke ve bölgede dalgalandırmayı 
başardı. Bu ülkelerin 106’sına ihracat artar-
ken 78 ülkede ise artış yüzde 10’un, 36 ül-
kede ise yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşti. 

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 
1,49 milyar dolar ile Almanya, 982 milyon 
dolar ile Birleşik Krallık ve 978 milyon dolar 
ile Irak oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı 
yüzde 48,3 olurken, ilk 20 ülkede bu pay 
yüzde 65,7 olarak gerçekleşti. En büyük pa-
zarımız olan Avrupa Birliği’nin ihracatımız-
daki payı ekimde yüzde 48,4 oldu.

En dikkat çekici artış Giresun’da yaşandı
İllerin ihracatına bakıldığında; ekim ayında 
47 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçek-
leştiren ilk 3 il sırasıyla; 6,19 milyar dolarla 
İstanbul, 1,43 milyar dolarla Bursa ve 1,34 
milyar dolarla Kocaeli oldu. En dikkat çeki-
ci artışlar ise; ihracatını 3 kata çıkararak 39 
milyon dolara ulaşan Giresun, yüzde 83 ar-
tışla 30 milyon dolara ulaşan Düzce ve yüz-
de 63 artışla 50 milyon dolar ihracat yapan 
Afyon’da yaşandı. Giresun ve Düzce’de ih-
racat artışında fındık sektörü etkili olurken, 
Afyon’da hububattaki artış başarıyı getirdi.

179 ülkeye TL ile ihracat yapıldı

Ay boyunca 179 ülkeye ihracatta TL kulla-
nıldı, toplam rakam 5,9 milyar TL oldu. 7 bin 
213 firma ekim ayında beyannamelerinde 
Türk Lirasını tercih etti.

10 aylık parite kaybı 4,2 milyar dolar
Miktar bazında ihracatta ise ekimde yüz-
de 23,3 artışla 15 milyon tona, yılın ilk 10 
ayında yüzde 19,1 artışla 122,8 milyon tona 
ulaşıldı. Son olarak, ekim ayında Euro dolar 
paritesinin etkisi negatif yönlü 302,4 milyon 
dolar olurken, yılın ilk 10 ayında pariteden 
kaynaklanan negatif etki 4,2 milyar dolar 
oldu.

Denizli potansiyelini bir üst lige taşıya-
bilir

TİM’in “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” 
hedefi doğrultusunda ihracatçının talepleri-
ni dinlediği ve bölgesel sorunlarını masaya 
yatırdığı “TİM Denizli Meclisi” toplantısına 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Denizli Valisi 
Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye 
Başkanı Osman Zolan, Denizli İhracatçı Bir-
likleri temsilcileri ve bölgenin önde gelen iş 
insanları katıldı.

Denizli ilinin ihracat potansiyeline vurgu 
yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, şunları ak-
tardı: 

“Ege Bölgesinde İzmir ve Manisa'nın ekono-
mik yığılma avantajına rağmen Denizli’miz 
başarılı bir ivme ile bir sanayi merkezi olarak 
ön plana çıkmayı başarmıştır. Bugün ülke-
mizin dışa açılan kapılarından olan Denizli, 
tekstil, hazırgiyim ve mermer başta olmak 
üzere, tüm ekonomik faaliyet alanlarında, 
Dünya ile rekabet edebilir hale gelen bir ili-

miz haline gelmiştir. İhracatta istisnasız ilk 
10 il içerisinde olurken; TİM’in geleneksel-
leşmiş araştırmalarından olan İlk1000 İhra-
catçı Araştırması’nın 2019 Raporuna göre, 
Türkiye’nin en büyük 1000 ihracatçısının 
arasında 28 Denizlili firmamız bulunmakta-
dır. Havlu ve bornoz üretiminde önemli bir 
merkez olan Denizli, bu alanda ülkenin yıllık 
ihracatının yaklaşık üçte birini karşılamakta 
olup, pamuklu tekstil alanında da dünya 
başkenti olarak kabul görmektedir. 2002’de 
Denizli ilimizin yıllık ihracatı 680 milyon do-
lar iken, 2004’de 1 milyar doları aşarak 1,2 
milyar dolara, 2018 itibari ile de 3,1 milyar 
dolara yükseldi. İlimizin 2018 yılında eriştiği 
bu rakam, aynı zamanda da tüm zamanla-
rın en yüksek yıllık ihracat rakamı. 2018 yı-
lında toplam ihracatımızdan aldığı pay ise 
yüzde 1,9 olarak karşımıza çıkıyor. 2002’de 
de bu oran yüzde 1,9 idi. Türkiye’nin ihracat 
artışına paralel bir artış performansı olan 
ilimizin, ülkemizin ihracat artış oranını da 
aşan bir tempoda performans göstermesini 
bekliyoruz. Bunun için ölçek büyütmeden, 
markalaşmaya, tasarım ve Ar-Ge merkez-
lerinin verimliliğinden pazar çeşitliliğine 
kadar birçok konuyu gündeme getirebiliriz. 
Çünkü sanayileşmesi birçok ile örnek olarak 
gösterilen Denizli’nin, bu anlamda da öncü 
olması mümkün. Böylece önce bölgemiz, 
ardından ülkemizin ihracatını sırtlamak, ili-
mizin hedefleri arasında öne çıkarak, Deniz-
li’nin potansiyelini de bir üst lige taşıyabilir.”
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TEPE SERVİS TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖRNEK BİR PROJEYE İMZA ATTI!

Türkiye’de sınırlı şirket tarafından sunulan 
entegre tesis yönetimi hizmetleri kapsamın-
da tek elden sürdürülebilir çözüm önerileri 
sunmayı amaçlayan Tepe Servis ve Yönetim, 
diğer kurum ve kuruluşlar için emsal teşkil 
edecek önemli bir projeye imza attı. Geliş-
tirdikleri “Temiz Çevre” projesi ile çevre ve 
doğaya saygılı çözümler sunmayı hedefle-
diklerini vurgulayan Tepe Servis ve Yönetim 
Genel Müdürü Canan Çakmakcı, “Projemizin 
ilk ayağı Ankara’daki AVM’lerde yer alan ço-
cuk oyun alanları oldu. Söz konusu alanları; 
virüs ve mikropların %99’unu yok eden ve 
üremelerini durduran, çevreye duyarlı an-
timikrobiyal koruyucularla ücretsiz olarak 
dezenfekte ettik. #öncekirletme mottosuyla 
ön plana çıkardığımız projemize önümüzde 
süreçte de devam edeceğiz” dedi.

Bilkent Holding şirketlerinin oluşturduğu 
Bilkent Hizmet Grubu çatısı altında yer alan, 
entegre tesis yönetimi sektörünün yüzde 100 
Türk sermayeli lider şirketi Tepe Servis ve 
Yönetim, doğa ve çevre duyarlılığı alanında 
örnek bir çalışmaya imza attı. Bu kapsamda 
gerçekleştirilen “Temiz Çevre” projesinin ilk 
ayağı Ankara’daki AVM’lerde yer alan çocuk 
alanları oldu. #öncekirletme mottosuyla dik-
katleri üzerine çeken proje doğrultusunda; 
AVM’lerdeki oyun alanları, virüs ve mikrop-
ların %99’unu yok eden ve daha önemlisi 
üremelerini durduran, çevreye duyarlı anti-

“Temiz Çevre” Projesi ile AVM’lerdeki Çocuk Oyun Alanları Çevreye Duyarlı Ürünlerle Dezenfekte Edildi!

mikrobiyal koruyucularla ücretsiz olarak de-
zenfekte edildi.
Proje, eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili 
öncesinde başladı!

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tepe 
Servis ve Yönetim Genel Müdürü Canan Çak-
makcı, proje kapsamında 2019-2020 eğitim 
öğretim döneminin 18-22 Kasım tarihlerine 
denk gelen ilk ara tatili öncesinde, Ankara’da-
ki çeşitli AVM’lerde yer alan çocuk alanlarını 
çevreye duyarlı antimikrobiyal koruyucularla 
dezenfekte edildiğini belirtti. “Toplum sağlığı 
açısından bu tür alanlarda hijyen sağlamanın, 
bakteri, virüs ve mikropların çapraz bulaşma 
riskini minimize etmenin son derece önemli 
olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kulla-
nan Çakmakcı, “Projemizle; bu tür alanlarda 
bakteri, virüs ve mikropların çapraz bulaşma 
riskini ortadan kaldırmayı hedefledik. Çocuk 
oyun alanlarındaki tüm yüzeylerde, bilinen 
bakteri, virüs ve mikropların %99’unu yok 
eden ve daha önemlisi üremelerini durduran, 
güçlü etkiye sahip antimikrobiyal koruyucu-
lar kullandık. Söz konusu çevreci koruyucular 
ağır metal ve gümüş içermiyor, zehirli mad-
de ve kimyasal kalıntı bırakmıyor. En önemlisi 
ise diğer bakteri, virüs ve mikropların direnç 
kazanmasını engelliyor” diye konuştu. 
9 bin personeliyle 81 ilde hizmet veriyor!

Tepe Servis ve Yönetim’in kurumsal temizlik 

hizmeti kapsamında 9 bin personeliyle 81 
ilde hizmet verdiğini de anlatan Çakmakcı, 
özetle şu açıklamaları yaptı: “Hizmet verdi-
ğimiz alanlar arasında okullar, hastaneler, 
banka şubeleri, AVM’ler gibi insanların toplu 
halde bulunduğu birçok alan var.  Toplum 
sağlığı açısından bu tür alanlarda hijyen sağ-
lamanın son derece önemli olduğu kanaatin-
deyiz. Kirlenme ve kontaminasyon olduktan 
sonra ister geleneksel ister profesyonel me-
todlarla temizlik yapılsın, bir sonraki kirlen-
menin gerçekleşmesi maalesef kaçınılmaz 
oluyor. Bu da yönetilmesi ve sürdürülebilme-
si zor bir süreci beraberinde getiriyor. Temiz 
Çevre projemizin ilk etabında bu durumun 
önüne geçebilmek amacıyla temizlik hizmet-
lerinde fark yaratacak, çevreye duyarlı, yük-
sek hijyen sağlayabilecek, uygulaması kolay, 
toplum sağlığını gözeterek, mikrop, virüs ve 
bakterilerin çapraz bulaşma riskini azaltıp, 
aynı zamanda mikrop ve virüslere direnç ka-
zandırmayacak, herhangi bir kimyasaldan ve 
sudan etkilenmeyecek ürünler kullanıyoruz.”
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PERAKENDEDE FIYAT POLITIKASI 
NASIL IYILEŞTIRILIR?

Fiyatlandırma politikalarının iyileştirilmesi 
söz konusu olduğunda; gıda, kişisel bakım, 
pet, temizlik, kozmetik alanlarındaki pera-
kende zincirlerinin hem dijital pazarla yarış-
ta, hem de tüketicilerin artan beklentilerine 
ayak uydurmakta birçok zorlukla karşıla-
şıldığı bir gerçek. İndirim ve kampanyalar, 
artık her sosyo-ekonomik gruptan tüketici-
lerin ortak beklentisi. Üstelik bir kampanya 
biter bitmez bir diğer kampanyanın devre-
ye girmesini istiyorlar. Kampanya ve fiyata 
dayalı rekabet, günümüzde dijital ticaretin 
de estirdiği rüzgarla bir fırtınaya dönüşmüş 
durumda…

Peki hem kazançlı, hem de müşterinin yü-
zünü güldürecek bir fiyatlandırma politikası 
ve fiyat iyileştirmesi için nelere dikkat etme-
lisiniz? Başarılı bir fiyatlandırma politikası 
oluşturmak için tüyoları uluslararası araştır-
ma şirketi 4Service Türkiye Direktörü Mert 
Gırgıç kaleme aldı...

Ilk ve en önemli adım: Değişimi benimsemek  

Değişim iyidir. Kuşkusuz, bugünün perakendecileri fiyat optimizasyonunun önemli olduğu-
nu biliyorlar. Pek çok perakendecinin bir fiyatlandırma stratejisi olsa da, çoğu müşteri odaklı 
olmaktan ziyade modası geçmiş ve çoğu zaman manuel yaklaşımlar ve araçlar kullanıyor. 
Ancak, kurallar değişti. Dünya giderek daha dinamik ve rekabetçi bir şekilde büyüdükçe, 
Amazon gibi önde gelen dijital oyuncuların tüm fiyatları gerçek zamanlı olarak optimize 
etmek için hareket etmesiyle, perakendecilerin yeni yollar bulmaları kaçınılmaz hal aldı. Ge-
leneksel yaklaşımlardan sıyrılıp gözlerimizi yeni çözümlere açma ve operasyonel değişimi 
benimseme zamanı.

Öncelikle geleneksel kategori fiyatlandırma yapılarını unutun. Değişime direnmeyin. Bugü-
nün gerçeği net: Perakendecilerin büyük çoğunluğu rekabet ve fiyat şeffaflığını artırarak çok 
düşük marjlarla çalışıyor. Müşteriler kesinlikle değer bilincine sahip ve perakendecilerden 
fiyat şeffaflığı istiyorlar. Fiyat algısını iyileştirme ve performans hedeflerine ulaşma arasında 
herkesi mutlu edecek bir denklem kurmak oldukça zor. Fakat gene de tüketici beklentile-
rine ayak uydurmak artık bir seçenek değil, bir zorunluluk ve hepimiz bu zorunluluğa göre 
hareket etmeliyiz.

Gerçek zamanlı, dinamik fiyatlandırma stratejilerini benimseyin. Gerçek zamanlı çok kanallı 
fiyat optimizasyonuna geçerseniz bir adım önde olursunuz. Perakendenin öncüleri, fiyatla-
rı artık tüm kategorilerde müşterilerin ve pazarın anlık davranışlarına dayalı olarak ayarla-
maktadır. Bu sizi zarar ettirmez; aksine karınızı ve rekabet gücünüzü korumanızın etkili bir 
yoludur. Bütüncül, çok kanallı ve gerçek zamanlı bir fiyatlandırma yaklaşımı kullanılmasının, 
rekabetçi fiyat pozisyonunu ve algısını geliştirirken satışlarda ve karda yüzde 2 ila 3 artış 
sağladığı kanıtlanmıştır.

Kişiselleştirme sözde kalmasın!

Sadakat programları, müşterileriniz için ödüllerden daha fazlasını sunar. Aslında, dijital sa-
dakat programları, perakendecilerin müşterileri hakkında alışveriş alışkanlıkları ve tercihleri 
de dahil olmak üzere çok geniş bilgi edinmelerini temin eder. Dijital sadakat programınızı, 
farklı müşteri segmentleri hakkında bilgi edinmenin ve sonunda stratejik bir kişiselleştirilmiş 
fiyatlandırma stratejisi kurgulamanın anahtarı olarak düşünün.

Müşteri odaklılık bugün pazarlama sektörünün tüm oyuncuları tarafından üzerinde çok ko-
nuşulan bir kavram olsa da ne yazık ki uygulamada aynı ilgiyi bulmuyor. Bu aslında büyük 
bir fırsat demek. Yani onların özel ihtiyaçlarına cevap verme konusunda gerçek bir fırsat 
var. Bunu yaparak, anında müşteri odaklı olursunuz. Forrester'ın müşteri odaklılık üzerine 
yakın tarihli bir raporu, “müşteri takıntılı” firmaların yüzde 93'lük bir memnuniyet oranına 
sahip olduğunu ortaya koydu. Rapor, yüksek müşteri memnuniyetinin işletme maliyetlerini 
(müşteri kaybını ve müşteri kazanma maliyetini azaltmak gibi) azalttığını ve yeni müşteriler 
ve karlılığı artırarak değer kattığını göstermektedir.  

Verilerinizi kişiselleştirilmiş bir fiyatlandırma stratejisine bağlayın. Kampanyalarınızı optimize 
etmek için sadakat verilerini kullanın. Bunu ne yazık ki hala çok az şirket yapıyor.  Peraken-
deciler, fiyatlandırma ve promosyonlarda kişiselleşmeyi sağlamak için dijital sadakat verile-
rinden yararlanarak, anahtar segmentlerde ve pazarlarda bireysel müşteriler için en uygun 
fiyatı belirleyebilirler. En sadık müşterilerinizi, özel tekliflerle birlikte sadakat programınızla 
ödüllendirerek, rakipleriniz arasından sıyrılabilirsiniz. Sadakat programına bağlı olarak sunu-
lan teklifler herkes tarafından görülmez!

Mert GIRGIÇMert GIRGIÇ
4Service Türkiye Direktörü4Service Türkiye Direktörü
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MİMARİ VE DEKORASYONLARINDA KULLANILAN
RENK ÖZGÜRLÜĞÜ İLE ÖNE ÇIKAN 5 OTEL

Hotels.com, mimarisi ve dekorasyonlarında kullanılan 
renklerin özgünlüğüyle öne çıkan 5 otele ışık tutuyor.

Sonbaharın bitişi ile günler kısaldı, güneş eskisi kadar parlak değil ve 
ağaçlar da yapraklarını neredeyse tamamen döktü.

Hotels.com™ Instagram hesaplarını, paylaşımlarıyla daha renkli hale 
getirmek isteyen seyahat severler için, dünyanın dört bir yanında 
renk paletlerinin özgünlüğüyle öne çıkan 5 özel oteli derledi. 

Bu oteller, Portekiz seramiğinin mavisinden Meksika folklorunun 
fuşyasına kadar bir sonraki tatil kaçamağınızda sizlere sonbaharı 
renklendirmek ve yaz güneşine geri kavuşmanız için mükemmel bir 
fırsat olacak…

Bela Vista Hotel & SPA - Relais & Châteaux, Portimão / Portekiz

Portimão'daki bu 5 yıldızlı otel, yoğun mavi kullanımıyla Portekiz'in 
ünlü seramik karolarından ilham almış. Krem rengi bir kale içinde yer 
alan Bela Vista Hotel & Spa'nın dikkat çekici mavi iç mekanı, Atlantik 
Denizi'ne baktığı düşünülürse yazın bitişinin hüznünü üzerinizden 
atmanız için mükemmel bir lokasyon. Keyfinizi yerine getirmek için 
Praia da Rocha'ya bakan otelin spa ve havuzunu ziyaret edip kendi-
nizi şımartmaya hissetmeye ne dersiniz? 

Rosas & Xocolate Boutique Hotel, Merida / Meksika

Rosas & Xoclate Hotel, fuşya ve koyu ahşaptan ilham alan tasarımıyla 
çikolata bağımlıları ve gül tutkunları için ideal. Egzotik avlusuna ışığın 
girişiyle pembe duvarların suya yansıması, Instagram’da paylaşmak 
için mükemmel kareler veriyor. Maya medeniyetinin yaşadığı gele-
neksel bir kakao tarlasında yer alan Rosas & Xocolate Boutique Ho-
tel'in 17 özel odası, bir spa’sı ve rüya gibi bir de havuzu var.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa, Phú Quoc / 
Vietnam

Bir renk cenneti olan bu tatil köyü, Tayland Körfezi'nin ünlü 'Vietnam 
İncisi'nde, Phu Quoc'ta yer alıyor. Otel, sık bir orman ve engin okyanu-
sun yanı başında, enerji ve birbirinden güzel renkleri içinde barındıran 
ufak bir şehir gibi. Her bir binası, bir renkten ilham almış sofistike bir 
tasarıma sahip. Hiç şüphesiz ki  JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay 
Resort & Spa bu yıl keşfedilmesi gereken ve Instagram’da paylaşmayı 
mutlaka isteyeceğiniz otellerden biri.
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Colony Hotel Palm Beach, Florida / Birleşik Devletler

Palmiye ağaçları, güneş ve tiril tiril yaz kıyafetleri vaadiyle bu otel, Palm 
Beach'in en önemli sembollerinden biri. Bölgenin 'renkli mücevheri' 
olarak da tanımlanan Colony Hotel Palm Beach, bugüne kadar tüm 
dünyadan birçok ünlü ismi de cezbederek ağırlamış. Karakteristik pem-
be rengiyle tamamlanan klasik İngiliz kolonyal tarzdaki bu otel; gerek 
süitlerinde,  gerekse de villaları ve çatı katlarında geçmişle geleceği en 
şık şekilde sentezliyor. Ayrıca restoranı da bölgenin en iyi gastronomi 
örneklerini sunuyor. Colony Hotel Palm Beach, Instagram fotoğrafları 
için bire bir; üstelik kim bilir belki de bu fotoğraf bir ünlüyle bir kare 
olur?

The Gritti Palace, Venedik / Italya

Venedik'teki Santa Maria de la Salud Katedraline bakan bu 16. yüzyıl 
sarayının tasarımı, renkleri ve dokuları bir üst seviyeye taşıyor. Yoğun 
kırmızılar, yeşiller ve hatta turuncular ile bezenmiş bu otelin her köşesi, 
konuklarını özel ve asil bir ortamda ağırlıyor. Müzeler ile dolu çevresi ve 
Büyük Kanal'a bakan ve kıyas kabul etmeyecek terasıyla bu otel, son-
bahara bir parça renk ve görkem katmak isteyenler için mükemmel bir 
seçim.
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Avlu Kongre ve  Kültür MerkezindeAvlu Kongre ve  Kültür Merkezinde

SANATSEVERLER
AVLU’DA BULUŞUYOR!

Sanatın ve sanatçının seyircisiyle buluştuğu 
çok özel sahnelerden biri olan Avlu Kongre 
ve Kültür Merkezi (AKKM) Balıkesir’de et-
kinliklerin nabzını tutmaya devam ediyor.

Ekim 2018 tarihinden itibaren sezonun en 
sevilen tiyatrolarını ve en sevilen sanatçı-
larını ağırlayan AKKM’nin yönetim ve işlet-
mesini Farkındalık Stüdyosu üstleniyor. 650 
ile 850 kişilik iki adet amfi tiyatro salonu ve 
4 bin 500 kişilik fuaye alanıyla hizmet veren 
AKKM; panel, konferans, konser, yetişkin ve 
çocuk tiyatrolarıyla da eğlencenin ve sana-
tın en uğrak mekanı olarak hizmet sektö-
ründe başarılı adımlarla ilerliyor.  

Balıkesir ve çevre illerden gelen misafirle-
rin, sanatla bütünleştiği merkezde, Korkut 
Kitap ve Kahve ile de sevdiğiniz yazarların 
eserlerini ve okul ihtiyaçlarınızı karşılayabi-
leceğiniz bir kitabevi sizleri karşılıyor. Kitap 
fuarlarıyla da bir ilke imza atan ve Avlu Ba-
lıkesir AVM içerisinde yer alan kitabevi ve 
kahve ile misafirler bir mola vermeyi de ih-
mal etmiyor. 

Misafirlerinin her an keyifli ve sporla bir 
arada olmasına imkân sunan kitabevinde 
derbi heyecanları ise bir başka yaşanıyor! 

Geçen Ay
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Kahve alanında dev ekranlarda izlenen 
futbol keyfi misafirlerin yoğun katılımı ile 
muhteşem bir atmosfere dönüşüyor. 

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte; İki 
Kitap Bir Heves, İkinci Bahar, İki Bekâr, 
Bülent Bey’in Hikâyesi, Müjdat Gezen Ti-
yatrosu Mustafa Kemal, Niloya Sürpriz 
Yumurta Müzikali, Sineklerin Tanrısı, Uğur 
Yücel Azınlıkta Kaldık gibi kıymetli tiyat-
rolar AKKM sahnesinde seyirciyle buluştu. 

Tiyatroların yanı sıra ses getiren konser-
lerde de Tuğçe Kandemir, Emir Can İğrek, 
Cem Adrian, Evgeny Grinko, Şenay Lam-
baoğlu, Ahmet Aslan gibi isimler yer aldı.

Aralık ayı etkinliklerinde ise, Bana Amy De 
Amy Winehouse, Sefa Doğanay Show, Ta-
mamla Bizi Ey Aşk, Hanım&Efendi, Göksel, 
On Küçük Zenci, Ferhangi Şeyler, Fareler 
ve İnsanlar, Bandırma Vapuru gibi tiyatro 
ve konserler de sizleri bekliyor olacak. 

Konser, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri gibi 
çok özel aktivitelere ev sahipliği yapan 
AKKM’de eğlence devam ediyor. Siz de 
etkinliklerden haberdar olmak için sosyal 
medya hesaplarını takip etmeyi unutma-
yın. 
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İLKLERİN ADRESİ YİNE 
AGORA ANTALYA AVM
Agora Antalya Alışveriş Merkezi içerisinde 01-03 Kasım  tarihleri arasında düzenlenen ‘’Gü-
zellik ve Sağlıklı Yaşam Günleri 2019 ‘’festivaline ulusal ve uluslararası  33 seçkin marka 
katılımı ile renkli görüntülere sahne oldu.

Agora Alışveriş Merkezi, güzellik ve bakımını düşünenler için bu yıl Antalya’da bir ilki ger-
çekleştirerek çok kapsamlı ve firma bakımından katılımlı bir festivale imza attı.

3 gün boyunca düzenlenen  etkinliklerde;  hair show, zumba workshop, gibi çeşitli
workshoplar düzenlendi , konusunda uzman pek çok kişi AVM ziyaretçilerini bilgilendirdi. 

Festivalin en renkli günü 3 Kasım’da Özge Ulusoy’un da katılımı ile gerçekleşti. Güzellik ve 
sağlıklı yaşama dair önemli tüyolar veren Ulusoy’a büyük ilgi gösterildi.

Söyleşi sonrasında katılan ziyaretçiler arasından yapılan çekilişle katılımcılar birbirinden de-
ğerli hediyelerin de sahibi oldu.

70
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01 – Ofenbach -  Be Mine
02 – Twin Bandit, Joshua Hyslop - Stolen Dance (Acoustic)

03 - Daniela - Have Yourself a Merry Little Christmas
04 – R3HAB – Lullabay (Acoustic)

05 - Kiddo & Gashi - Coming Down
06 - Aaron Krause & Liza Anne - Every Breath You Take

07 - Jasmine Thompson - Rather Be
08 - Nina Nesbitt - Loyal to Me

09 – Jillian Edwards - All My Christmases
10 - Havana – I Lost You

ÜNLÜ DJ VE ARANJÖR SELAMİ BİLGİÇ MALL&MOTTO
İÇİN ANLATIYOR!

Yeni yıla yaklaştığımız bu günlerde muhtemelen çoğu marka raflarını 
ürünlerini dekorlarını yeni yıl konseptine uygun olarak tasarlamaya 
başlamıştır.Kırmızıların ağırlıkta olduğu renkler ,kardan adamlar ,kar 

topları ,geyikler ,kızaklar ,noel babalar derken her tasarım yeni yıl 
üzerine olacak.Bunları hazırlarken tabiki müşterilerinize bu hissiyatı 
yaşatıp algısını yeni yıla çevirmek için uğraşacaksınız.Tüm bunların 

yanında mutlaka müziklerinizi de yeni yıla uygun olarak güncellemeyi 
unutmayın derim.Markanızın konseptine uygun seçilmiş müziklerin 
arasına mutlaka yeni yıla uygun olarak yeni yıl şarkılarınıda listeleri-
nize ekleyin. Ama bunun kolay bir iş  olmadığını düşünürsek müş-
terilerinizin keyif alması adına kapalı devre müzik servisinizi  bu işi 
profesyonel olarak yapan şirketlerden veya kişilerden danışmanlık 

alarak çözebilirsiniz.Bu sayede mağazanız için özenle seçilen müzikler 
belirli bir ses seviyesinde  tutularak müşterilerinizi hem kulağını hem 

ruhunu mutlu ederek yeni yıla keyifle gireceksiniz.
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FORUM KAPADOKYA 10 YILLIK KOMŞULUĞU
HANDE ÜNSAL İLE KUTLADI

Nevşehir’in ilk göz ağrısı, Forum Kapa-
dokya AVM, 10.yılını sürpriz ikramlar 
ve pop müziğinde hızlı bir çıkış yakala-

yan Hande Ünsal ile kutladı.

2009 yılının kasım ayında kapılarını açan 
şehrin buluşma noktası olan Forum Kapa-
dokya, alışverişten eğlenceye etkinliklerden 
kampanyalara kadar her konuda olduğu 
gibi 10.yıl coşkusunu ziyaretçileri ile pay-
laştı.

Alışverişin yanında yıl boyunca süren birbi-
rinden renkli aktiviteleriyle bölge halkının 
sosyal yaşam merkezi haline gelen Forum 
Kapadokya AVM, 24 Kasım’da pop müziği-
nin sevilen ismi Hande Ünsal’ın sahne aldığı 
konser ile büyük bir coşku ile kutlandı. Bir-
birinden sevilen şarkılarını Nevşehirli hay-
ranları ile seslendiren Ünsal,10.yıl pastasını 
da AVM yönetim ekibi ve mağazacıları ile 
sahnede kesti.

Farkındalık Stüdyosu tarafından gerçek-
leşen konserde sempatik sanatçı, aynı za-
manda Öğretmenler Günü’nü de kutlaya-
rak, tüm öğretmenler içinde özel bir şarkı 
seslendirdi.
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Burcu Polatdemir
 NLP Uzmanı &Çocuk Kaygı Terapisti 

Duygu Durum Dengesi

Hayatta ,doğada her şey bir dengede bildi-
ğimiz gibi.. Mevsimlerin döngüsü, doğada-
ki canlıların farklı yaşam biçimleri, doğum, 
ölüm gibi döngüler hiç durmadan hep bir 
devinim halinde günbegün ilerlemekte ge-
lişmekte..

Biz insanlar da dengede kalma  durumu 
daha çok akışa bırakarak değil de biraz 
çaba harcayarak gerçekleşiyor gözlemleri-
me göre.. Özellikle son zamanlarda yapılan 
çalışmalarda ve dikkat çekilen konuların 
başında dengede kalmak için kişinin gerek 
fiziksel  gerekse de  zihinsel  bazı aktivite-
lerde bulunması tavsiye ediliyor.. 

Diğer canlıların aksine denge kurma konu-
sunda  zorluk yaşadığımız aşikar.. Peki ne-
den..

Çünkü yaşarken gündelik hayatımızda için-
de bulunduğumuz birçok durum normal 
dengemizde kalabilmeyi ve bunu süreklilik 
haline getirebilmeyi ne yazık ki zorlaştır-
makta.. Bu ne demek?

Herkes Tibet’ te meditasyon yaparak erişe-
meyebiliyor maalesef bu iç denge konusu-
na.. İş yaşamı ,özel yaşam sorunları, rekabet, 
kıyas konusunda yaptırım , hayata dair bek-
lentiler, hayal kırıklığı, para, hırs, yaşam mü-
cadelesi ve internetin hayatımıza getirdiği 
yeni gündemler kişiyi bazen kendine bile 
yabancılaştırabiliyor..  Bazen insan kendinde 
bildiği, kanıksadığı duygu durumlarına bile 
başkasına aitmiş gibi davranabiliyor. 

Peki herkes dengede kalmak zorunda mı?  
Çoğumuz çoğu zaman olamayabiliyoruz. 
Çünkü bana göre dengede olma hali bir 
başkasına göre farklı olabilir. Ama bunun uç 
noktaları çoğunlukla bizi ve çevremizi rahat-

sız edebiliyor. Mesela; iş arkadaşınız bildiği-
niz kadarıyla kendi halinde, sorumluluklarını 
yerine getiren iş yaşamında sosyal ilişkileri 
iyi biri diyelim.. Kişinin hayatında yaşadığı 
herhangi bir duygusal boşluk, fiziksel bir 
kayıp veyahut ciddi bir maddi sıkıntı kişinin 
hem iç dengesindeki dinamikleri hem de 
dış dünyayla olan ilişkilerini bir anda altüst 
edebilir. Bu kişi çevresinden beklenmeyen 
davranışlar sergileyebilir. Bu durum etraf-
taki insanlar tarafından acayip karşılanabilir 
ki duygu değişimleri de zihinsel dünyamızın 
bir dengesidir..

Peki bu durum nasıl sağlıklı yönetilir ona 
bakalım..

Kişinin içinde bulunduğu durumu fark et-
mesi en önemli başlangıç.. Denge kurma 
konusunda kendini hangi konularda işin 
içinden çıkılmaz hissediyorsa önce acil olan-
larla işe başlamak doğru bir yol olacaktır. 
Diyelim ki, aile değerleri bu kişi için maddi-
yattan daha önemli ise çocuğuyla ilgili so-
rununu halledemeden iş yaşamında verimli 
saatler geçirememeye başlar. Bu da kişinin 
motivasyonunu bozabilir. Bunu fark eden 
bir yöneticiniz varsa şanslısınız eğer yoksa 
iyi bir iş arkadaşınız bu durumunuzu yönet-
meniz için geçen sürede sizi idare edebilir. 
Fakat bunu fark edemeyen ya da etmeyen 

özel/iş /aile yaşamınızdaki kişiler sizin es-
kisi gibi olmadığınızı hatta son zamanlarda 
davranışlarınızın değiştiğini size bir şekilde 
duyurur. Bu durum; sıkıntı içinde kalan kişi-
nin durumunu bazen daha da zorlaştırabilir.
Kişi ; fark ettikten sonra kendine bir süreç 
belirleyebilir. Acil olarak onu en çok etkile-
yen olayın etkilerini hafifleterek başlaması 
yerinde olur. Bunun için yöneticiye durumu 
açıkça belirtmek, eğer sorun çocukla ilgi-
li bir durumsa onun problemine eğilecek 
bir süre için izin istemek, sağlık sorunuysa 
bunun hangi durumlarda kolay çözüme 
kavuşturulacağı ile ilgili araştırma yapmak 
yerinde olabilir. Böyle durumlarda durumu 
gizlemek yerine yardım edeceğini düşün-
düğünüz kişilerle durumu paylaşmak işinizi 
kolaylaştırabilir.

Sıkıntınızın bir kısmında hafiften de olsa 
yol aldığınızı görmeniz sadece düşünüp 
çare aramaktan çok daha iyidir. Bu bile si-
zin kendi iç duygu dinamiğinizde kendinizi 
güvende hissetmenizi sağlayabilir. Kendi 
kendinize notlar almanız konuları pozitif/
negatif yönleriyle size dönüşlerini  yazarak 
görmeniz çok daha efektif olacaktır. Denge-
miz çoğu zaman bizim her şeyimizdir.

Bol dengeli günler dilerim..
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MÜŞTERİ ALACAĞI ÜRÜNE
3.5 SANİYEDE KARAR VERİYOR
Yeni nesil araştırma ve teknoloji şirketi REM People, perakende dünyasındaki de-
ğişen satın alma trendlerini açıkladı. Eskisi gibi liste ile planlı alışveriş dönemi bitti. 
Müşteriler mağazaya girdiğinde alacağı ürüne rafa bakarak ortalama 3.5 saniyede 
karar veriyor. Tüketiciler, aklındaki her 1 ürüne karşılık 1.7 ürün daha satın alıyor. 
Müşteriler en uygun fiyatı yakalayabilmek için birden fazla mağaza geziyor…

Perakende analitiği alanında çalışan yeni nesil araştırma ve perakende teknolojileri 
şirketi REM People, perakende dünyasındaki değişimi ortaya koydu. REM People’a 
göre artık tüketiciler eskisi gibi liste yaparak alışverişe çıkmıyor. Müşteriler alışveriş 
sırasında 3.5 saniye içinde alacağı ürüne karar veriyor. Ayrıca aklındaki alacağı her 
ürüne karşılık 1.7 ürün daha satın alıyor. Dünyanın 40 ülkesinde perakende devlerine 
hizmet veren REM People, perakende dünyasındaki yeni trendi şöyle açıklıyor: 

Son 10 yılda alışkanlıklar değişti

Özellikle son 10 yılda tüketicilerin satın alma davranışları da değişti. Eskiden Türki-
ye’de önceden hazırlanan bir listeyle yapılan alışveriş yerine artık daha çok mağaza 
içindeki deneyim süresince karar veriliyor. Yani artık planlı alışverişin büyük oranda 
sonuna gelindi.

1 ürüne karşılık 1.7 ürün alıyorlar

Yeni dönemde alışveriş yaparken tüketicilerin aklında genel bir liste bulunuyor. An-
cak yapılan araştırmalar markette tüketicinin aklındaki her 1 ürün için fazladan 1.7 
ürün daha aldığını gösteriyor.

Rafın karşısında 3.5 saniye

Tüketiciler bir ürünü almak üzere rafın karşısına geçtiklerinde ortalama 3.5 saniye 
içerisinde satın alma kararını veriyor ve ürünü sepete atıyor.

Rafı en güçlü markaya gidiyor

Tüketicinin satın alma kararının yüzde 70’inden fazlasını etkileyen unsurlardan biri 
mağaza içindeki performans ve uygulamalar. Kararın en büyüğü mağaza içinde ve-
riliyor. Tüketiciler rafı en güçlü ve büyük olan markayı güçlü marka olarak algılayıp 
tercih ediyor.

Uygun fiyat için geziyorlar

Türkiye’de perakende sektörünün içinde bulunduğu dönemde tüketicilerin fiyat 
hassasiyeti de arttı. Daha önce sadece belirli bir kategori fiyat hassasiyeti taşırken 
artık neredeyse tüm tüketici grupları en uygun fiyat için birden çok mağaza geziyor.
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Engin YILDIRIM

"Kriz" beklenmeyen, öngörülemeyen bir 
durumun ortaya çıkmasıdır. Krizler dış et-
kenlerden kaynaklanabileceği gibi (örneğin 
ulusal ekonomik politikalar, global krizler), 
iç etkenlerden de (örneğin yönetsel darbo-
ğaz, departmanlar arası anlaşmazlık, iş yap-
ma biçimlerinde sorunlar, çalışanlar arasın-
da uyumsuzluk vb.) kaynaklanabilir. 

Kriz riski karşısında savunmaya geçmek ve 
tasarrufa yönelmenin ilk refleksi olarak, iş-
letmeler pazarlama ve reklam harcamala-
rında kısıtlamaya giderler. Oysa bu tür kriz 
dönemlerinde susup bir kenara çekilmek, 
onca yıl yapılan emeklerin de boşa harcan-
masına neden olur. Kriz dönemlerinde he-
pimize düşen önemli görevler var. Sağlıklı 
ve gerçekçi bir durum tespiti yapmalıyız. 
Hepimizin aynı gemide olduğu bilinciyle, 
olası hasarları el birliği ile en aza indirecek 
ve çarkın dönmesini sürdürecek önlemlere 
odaklanmalıyız. Böyle dönemlerde işletme-
nin ayakta kalabilmesi, hedeflerin gözden 
geçirilmesi, stratejilerin ve politikaların ir-
delenerek kurumun krizden zararsız ya da 
en az zararla çıkacağı yolun doğru ve za-
manında tayin edilebilmesine bağlıdır. Kriz 
süresince her anın ve kararın büyük önemi 
vardır. Yönetsel kararsızlıklar ve yönetimde 
yaşanan panik, zincirleme karar ve yaklaşım 
hatalarına ve dolayısı ile kuruma büyük za-
rar verecek majör hataların yapılmasına yol 
açabilir.

Krizde yapıla 3 hata:

Kriz döneminde paniğe kapılan girişimciler 
genel olarak üç ana hata yapıyorlar:

1- Maliyetleri düşürmek için ilk adım olarak 
pazarlama ve reklam bütçelerinde kesinti 
yapılır.

Müşteriye Odaklanan Ayakta Kalır!

2- Ekonomiler durakladığında, iç ve dış ta-
lep ile satışların aynı oranda düşeceği var-
sayılır.

3- Zor günler için belirlenen strateji, dönem 
boyunca hiçbir değişklike yapılmadan ay-
nen uygulanır.

Bu önlemlerin gerisinde, ‘düz mantık’ yak-
laşımı ve “Ekonomi daraldığına göre benim 
de işlerim daralacak” düşüncesi yatar. Düz 
mantığın kaçınılmaz sonucu savunmaya 
ağırlık vermek ve geriye yaslanmaktır. Oysa 
farklı düşünce tarzı, yaklaşım ve önlemlerle, 
durgunluk dönemlerinde bile işin geliştiril-
mesi, hiç olmazsa hasarın asgari düzeyde 
tutulması mümkündür.

Krizde Müşteri Kendisini “Daha Fakir” 
Hissediyor! 

Kriz dönemlerinde şirketlerin en değerli 
varlıkları sermayeleri değil, müşterileridir. 
Bir kriz sırasında müşteriler kolayca unutu-
labilir. Ancak bu, kaybedenlerin yaptığı en 
büyük hatadır. Kriz dönemi de olsa, insan-
lar yine alışveriş yapmak zorundadır. Böyle 
dönemlerde olan ise, sadece insanların ön-
celiklerinin değişmesidir. Müşterilerin böyle 
dönemlerde en büyük sıkıntısının kendile-
rini daha ‘fakir’ hissedip güven kaybetme-
leridir. Bu nedenle daha dikkatli seçimler 
yapmaya özen gösterirler. Bu noktada şirket 
için en önemli unsur, müşterilerin değişen 
ihtiyaçlarını anlayabilmektir.

En Akıllıca Hamle, Daha Uygun Fiyatlı 
Farklı Ürünler Sunabilmek

Kriz dönemleri, yeni fırsatlar düşünme ve 
bazı cesur hamlelerde bulunma zamanı-
dır. Rakipleriniz kendini geri çektiği için, 
pazarda yenilikçi ürünler açısından önemli 
bir boşluk doğuyor. Rakiplerinizin dikkati 
dağılmışken pazara değerli yenilikler geti-
rin. Özellikle müşterilerin aynı ihtiyaçlarını 
görebilecek, daha az fonksiyonel ama çok 
daha uygun fiyatlı ürünler bu dönemde ha-
yata geçirilebilecek en akıllıca hamledir.

Kriz dönemlerinde dikkat edilmesi gereken 
en önemli ikinci unsur ise odaklanmaktır. Bu 
yüzden yapılması gereken, yeni müşteriler 
kazanmak yerine, eldeki müşteriyi tutmaya 

çalışmaktır. Bunun yolu ise, alışveriş yapar-
ken artık iki kere düşünen mevcut müşteri-
lere farklı fiyatta yeni ürün seçenekleri suna-
rak alternatiflerini artırmaktır.

Bunları Yapın:

• Müşterilerin değişen önceliklerini anlayıp 
pazara ona göre ürünler sürün,

•1.99 veya 99 TL gibi anahtar fiyatlara odak-
lanın,

• Taktik promosyonlara gidin,

• Ücretsiz deneme ürünleri dağıtın,

• Farklı tanıtım kanallarına yönelin,

• Mağaza sahibi olmak yerine franchise ver-
meyi seçin,

• Pazara daha uygun fiyatlarla alınabilecek 
‘anahtar ürün’ler sürerek müşterileriniz için 
farklı fiyat seçenekleri yaratın. Krizde tale-
bin artacağı ürünlere odaklanın. Örneğin 
otomobil satışlarının düştüğü bu dönemde, 
daha az yakıt harcayan küçük arabalar yük-
selişe geçecek. Ya da daha az fonksiyonel 
ancak ucuz teknoloji ürünlerine talep arta-
caktır.

• Ziyaretçilerin bazı mağazalarda alışveriş 
etmeden de oturabilmelerine, vakit geçire-
bilmelerine fırsat sağlayın.

• Farklı olun kazanın…

Bunları Yapmayın:

• Pazarlamaya son vermeyin,

• Müşterinize müşteri katmak için masraflı 
dekorasyon değişiklikleri, genişleme, bü-
yüme, yeni yatırım yapma gibi planlarınızı 
duruma göre erteleyip, var olan müşteriyi 
elinizde tutmaya odaklanın.

• Reklam harcamalarını kesmeyin,

• Personel çıkarmayın,

• Aracılı satışlardan mümkün olduğu kadar 
kaçının. Bu maliyet farkı ürün fiyatınıza yan-
sıyacağı için satışlarınız etkilenecektir.
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LITTLE CAESARS, SEKTÖRÜNDE ISO 9001 BELGESİNİ ALAN İLK MARKA OLDU

Bu sene 60. yılını kutlayan sevilen pizza 
markası Little Caesars; nefis kenar, “bir alana 
bir bedava” konsepti gibi sektöre yön ve-
ren ilklerine bir yenisini daha ekledi. Little 
Caesars Türkiye, kurduğu etkili ve sürdüre-
bilir yönetim sistemleri ile gıda perakende 
sektörü fast food kategorisinde ilk ISO 9001 
Belgesi alan marka oldu. 

13 Kasım 2019, Istanbul;

Türkiye’de ilklerin mucidi Little Caesars, 60. 
yılında Türkiye’de yine bir ilke imza attı. Bu-
gün beş kıtada 6 bine yakın restoranla tü-
keticilere ulaşan, ülkemizde Çelebi Holding 
çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Little 
Caesars, gıda perakende sektörü, fast food 
kategorisinde ilk ISO 9001 Belgesi alan mar-
ka oldu.

Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Ha-
tay, İstanbul, Kocaeli, Mersin, Sakarya, Sam-
sun, Tekirdağ, Zonguldak’ta 80’i aşkın şube 
ile hizmet veren Little Caesars’ın bu belgeyi 
almasındaki en önemli etmenin kurduk-
ları etkili ve sürdürebilir yönetim sistemi 
olduğunu anlatan Little Caesars Türkiye 
Genel Müdürü Banu Arıduru: “Türkiye’de 
gıda perakende sektörü fast food kate-
gorisinde ilk ISO 9001 Belgesi alan marka
Little Caesars oldu. Günümüzde tasarım, 
üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmet-
lere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sü-
rekli iyileşmeyi hedefleyen kalite yönetim 
sistemlerinin uygulanması bir şart oldu. 
ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standart-
ları Serisi; etkili bir yönetim sisteminin nasıl 

kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini 
ve sürdürebileceğini göz önüne seriyor. Ku-
rumların organizasyon yapısından müşteri-
leri memnuniyet seviyesine, veri analizinden 
etkin süreç yönetimine, satın almadan satışa 
kadar pek çok noktada kalite yönetim sis-
temi koşullarını belirleyen bu özel belgeyi 
almak gerçekten gurur verici”.

Bu standardın amacının kurumlarda oluşa-
bilecek hata ve kusurların önüne geçmek 
olduğuna dikkat çeken Arıduru, “Standart; 
etkin bir kalite yönetim sistemi oluştu-
rulması ve uygulanması halinde müşteri 
ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve 
hizmetler üretileceğini belgeliyor. Little 
Caesars Türkiye olarak geçmiş dönemde 
tüketicilere sunduğumuz yüksek kalite an-
layışımızı çıtasını yükselterek daha da ileriye 
taşıyacağız” dedi.
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SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER

Suna DUMANKAYA
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

Eklem Ağrıları için TarifÖksürük  ve   Bronğit için
Tarifler

Tarif 1

Tarif 2

Tarif 3

Malzemeler:

150 gr jelatin
1 su bardağı su
1 kase yoğurt
ve ya bal

Yapılışı:

İki tatlı kaşığı jelatini suya koyun ve 
geceden sabaha kadar bekletin.

Sabah şiştiğini göreceksiniz.

Yoğurt ya da meyve suyuna koyup 
yiyebilirsiniz.

Malzemeler:

2 Yemek kaşığı tereyağı
1 Yemek kaşığı pekmez

Yapılışı:

Tereyağını kaynatıp ocaktan alın. 
İçine pekmezi karıştırıp günde 3 
kaşın yiyebilirsiniz.

Malzemeler:

2 Yemek kaşığı ayçiçek tohumu
2 Yemek kaşığı bal
1 Çay kaşığı elma sirkesi

Yapılışı:

Blender’dan geçirip gün içerisinde 
yiyebilirsiniz.

Malzemeler:

2 Yemek kaşığı ayçiçek tohumu
2 Yemek kaşığı bal
1 Çay kaşığı elma sirkesi

Yapılışı:

Blender’dan geçirip gün içerisinde 
yiyebilirsiniz.
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 BITCOIN VE HUKUMUZDAKİ YERİ

“Sanal para”, son yıllarda çokça duyduğu-
muz, hatta kullandığımız bir para birimi ha-
line geldi. Çalışma prensibi “kriptografi”ye, 
yani şifrelemeye dayandığı için bu tür para-
lara “Kripto” (crypto) da denilmekte. Genel 
olarak gizli yazım kod ve teknikleriyle ilgi-
lenen bir bilim olan kriptografi, günümüz 
güvenlik teknolojilerinde bilginin korunma-
sının temelini teşkil ediyor.

Sanal/Kripto para denilince aklımıza önce-
likle “Bitcoin” gelmesi ise, Bitcoin’in ilk krip-
to para birimi olmasından kaynaklanmakta. 
Bitcoin’le aynı çalışma esaslarına sahip ve 
kullanımı yaygın diğer sanal para birimle-
riyle de son dönemde çokça karşılaşıyoruz. 
Bunlar ise “Bitcoin alternative”in kısaltması 
olarak “Altcoin” olarak adlandırılıyor.

Bitcoin Nasıl Edinilir, Nasıl Transfer
Edilir?

Bitcoin, 2008 yılında denklerarası/uçtan uca 
(peer to peer) elektronik para transfer sis-
teminin “Satoshi Nakamoto” takma isimli 
kişi ya da kişiler tarafından deneysel olarak 
başlatılmasıyla ortaya çıkmıştı. Buradaki 
“peer to peer”, para arzının merkezi idare 
tarafından yapılmaması, para transferlerinin 
de merkez bir kuruluş tarafından takip edil-
memesini ifade ediyor.

Bitcoin para arzı, yazılım ve sistem kullanı-
cılarının anlaşması üzerinden gerçekleşiyor. 
Bu nedenle Bitcoin kuru, herhangi bir para 
birimine bağlı olmaksızın, tamamen pazar-
daki arz ve talebe göre değişkenlik gösteri-
yor. Bunun için de herhangi bir devlet, ban-
ka, vs. kurum veya kişi tarafından manipüle 
edilemiyor.

Bitcoin sahibi olmak isteyen bir kişinin, ön-
celikle bilgisayarına aynı isimli açık kaynak 
yazılım programını indirmesi gerek. Satın 

alınan Bitcoin, kullanıcının bilgisayarında-
ki dijital cüzdanda tutuluyor. Bitcoin sa-
hibinin, bir özel anahtarı (Private Key) bir 
de açık anahtarı (Public Key) oluyor ve bu 
anahtarlar bir dosyada saklanıyor. Dosyanın 
bilgisayardan silinmesi ya da kaybedilmesi, 
içeriğindeki Bitcoin’lerin de silinmesi/kay-
bedilmesi anlamına geliyor. 

Bitcoin transferi ise; Bitcoin gönderilmek 
istenen kişinin, göndericiye açık anahtarını 
bildirmesi ile başlayan ve bir “dijital imza 
zinciri”nden oluşan süreçtir. Bu şu demek 
oluyor ki; her bir Bitcoin geçirdiği aşamalar-
la ilgili bilgi içeriyor ve bir kullanıcıdan diğe-
rine yapılan her transfer kodun bir parçasını 
oluşturuyor. 

Bir kullanıcıya Bitcoin gönderirken önce-
likle o kullanıcının açık anahtarı isteniyor. 
Gönderici; bir önceki işlemin “hash”ini (fark-
lı metinler üretebilen bir algoritma olan 
“hash”, dijital verinin parmak izi gibidir) ve 
alıcının açık anahtarını giriyor, özel anahtar 
ve dijital imza ile işlemi onaylıyor. Bu şekilde 
Bitcoin’i dijital ortamda transfer ediyor. Alıcı 
da özel anahtarını şifreyi çözmek için kulla-
nıyor. Özel anahtar sadece Bitcoin üzerin-
de hak sahibi olan kişi tarafından bilinebilir 
ve Bitcoin üzerindeki tasarruf yetkisi özel 
anahtar kimdeyse ona aittir. Bu noktada 
açık anahtarı IBAN numarasına, özel anah-
tarı ise banka hesabına girerken kullandığı-
mız şifreye benzetebiliriz.

Bitcoin transfer edildikten sonra sadece yeni 
sahibi tarafından kullanılması mümkündür. 
Ayrıca Bitcoin üzerine zaman damgası ko-

nulur ve her bir zaman damgası bir önceki 
zaman damgasını içerir. Zaman damgası ile 
Bitcoin’in kopyalanması, birden fazla kereler 
kullanılması ve aynı Bitcoin ile çifte harcama 
yapılması engellenmiş oluyor. 

Bu esnada, süreçteki tüm dijital imzalı iş-
lemler ağa gönderilir. Böylece Bitcoin’in 
sahipleri açısından sıralı bir zincir oluşur ve 
her yeni işlem yayınlanması ile ağın bunları 
doğrulaması gerekir. Yani aslında tüm iş-
lemler ağa açık şekilde yapılıyor.

Bitcoin transfer işlemi, esasında ağdaki tüm 
kullanıcılara mesaj gönderme anlamına ge-
liyor. İşlem havuzuna (Memory Pool) düşen 
bu mesajda; Bitcoin’i gönderen adres, hangi 
adrese gönderildiği ve Bitcoin miktarına iliş-
kin bilgiler yer alıyor. 

Bitcoin “Madenciliği

Bitcoin dendiğinde peşi sıra mutlaka duy-
duğumuz bir kelime “madencilik” (“Mi-
ning”). İşte yukarıda açıkladığımız işlemleri 
doğrulayanlar bu madencilerdir (“Miners”). 
Bunlar, işlemin doğruluğunu onaylamak için 
matematiksel problemleri hızlı bir şekilde 
çözen özel bilgisayarlar vasıtasıyla yapılır. 
Yani madencilik, matematiksel formüllerin 
bilgisayar desteği ile çözülmesi sürecinin 
adıdır. 

Madenciler, yukarıda değindiğimiz işlem 
havuzuna düşen işlemleri tek tek doğrular. 
Doğrulama işleminde, söz konusu Bitcoin’in 
önceden harcanıp harcanmadığı araştırıl-
maktadır. Doğrulama yapan madenci, sis-

Bahar Nalan Danış
Avukat Arb.

MALl&MOTTO / Makale



79

Makale / MALl&MOTTO 

teme “bloğu zincire ekledim” gibi bir mesaj 
gönderir. Diğer madenciler, bu mesaj üzeri-
ne yapılan işlemi ve blok oluşumunu doğru 
kabul etmeyip kontrol de edebilir.
Madencilik vasıtasıyla bilgisayar sistemleri 
üzerinden çözüm bulan kişilere, diğer bir 
deyişle bloğu oluşturan madencilere yeni 
Bitcoin verilir. Ki bu, yeni Bitcoin üretmenin 
tek yoludur. 

Bitcoin sistemi başlangıçta “Bireysel Ma-
dencilik” temelinde kurulmuştu ancak ha-
vuz sistemi (“Pool Mining”) denilen bir 
yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemde ma-
dencilik faaliyeti, belirli bir havuza dâhil olan 
madencilerin katkılarıyla gerçekleşmektedir. 
Bu durumda ödül, havuzdaki madencilere 
katkıları ölçüsünde paylaştırılır.

Bitcoin madenciliği güvenlik açısından son 
derece etkin bir süreçtir, zira dürüstlüğü 
ödüllendiren bir sistematiği vardır. Kulla-
nıcılar dolandırıcılıkla Bitcoin elde etmeye 
çalışmaktansa kendileri Bitcoin üretmeyi 
yeğler, çünkü böylelikle daha fazla Bitcoin 
kazanılmaktadır.

Türk Hukukunda Bitcoin (ve Benzerleri)

Mevcut durumda yasal mevzuatımızda Bit-
coin veya diğer sanal paralarla ilgili bir dü-
zenleme bulunmamaktadır ancak “Elektro-
nik Para”ya ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 

Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 
2007/64 sayılı Ödeme Hizmetleri Direktifi, 
2009/44 Direktifi ve 2009/110 sayılı Elekt-
ronik Para Kuruluşlarının Kurulması, Faali-
yetlerinin Sürdürülmesi, Denetimi Direktifi 
çerçevesinde hazırlanan  “6493 Sayılı Öde-
me ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, 
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuru-
luşları Hakkında Kanun”un 3/ç maddesinde 
“Elektronik Para”; “ihraç eden kuruluş tara-
fından kabul edilen fon karşılığı ihraç edi-
len, elektronik olarak saklanan, bu Kanunda 
tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştir-
mek için kullanılan ve elektronik para ihraç 
eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişi-
ler tarafından da ödeme aracı olarak kabul 
edilen parasal değer” olarak tanımlanmıştır. 

Bitcoin’i ihraç eden bir kuruluş olmadığın-
dan, Bitcoin’in hukukumuzda Elektronik 
Para olarak kabul edilmediğini söyleyebi-
liriz. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurulu da 25.11.2013 tarihinde bir Basın 
Açıklaması yayınlayarak “…Herhangi bir res-
mi ya da özel kuruluş tarafından ihraç edil-
meyen ve karşılığı için güvence verilmeyen 
bir sanal para birimi olarak bilinen Bitcoin, 
mevcut yapısı ve işleyişi itibarıyla Kanun 
kapsamında elektronik para olarak değer-
lendirilmemekte..” demiştir.

Ancak bu, Bitcoin ve benzerlerinin hukuka 
aykırı olduğu anlamına gelmemelidir; bu 
tür paraların hukuki mahiyetinin ve bunlar-
la bağlantılı hukuki ve cezai sonuçların ayrı 
ayrı değerlendirilmesi gerekir. 

Ceza Hukuku açısından Türk Ceza Kanun’u-
nun 2. Maddesi yol gösterici olacaktır; “Ka-
nunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kim-
seye ceza verilemez...” Bitcoin’i yasaklayan 
bir düzenleme bulunmadığından, kullanım 
veya transferinin suç teşkil etmesi de söz 
konusu olamaz. Ancak Bitcoin aracılığıyla 
dolandırıcılık, kara para aklama vs. eylemler 
işlenirse bir suç gündeme gelebilir.

Bitcoin’le ilgili bir hukuki uyuşmazlık çıkma-
sı durumunda ise öncelikle Bitcoin’in hu-
kuki mahiyetinin belirlenmesi gerekecektir. 
Konuyu düzenleyen özel bir kanun henüz 
bulunmadığından, hukuki bir nitelendirme 
yapmak için genel kanun metni olan Mede-
ni Kanunumuzdan faydalanabiliriz. Bu nok-
tada; “Bitcoin ve genel olarak sanal paraları 
Medeni Kanun anlamında ‘Eşya’ olarak ni-
telendirilmek mümkün mü?” sorusu akla 
gelmektedir. Medeni Kanunda “Eşya”nın 
tanımı yapılmamıştır ancak Kanunun gene-
line bakıldığında bir şeyin eşya olarak de-
ğerlendirilebilmesi için fiziksel bir varlığının 
olması gerektiği anlaşılmaktadır. Bitcoin’in 
ise somut bir varlığı yoktur. 

Burada kanunun yapıldığı sırada ortada 
olmayan, teknolojik bir gelişme sonucu 
oluşmuş bir “Kanun Boşluğu” söz konusu-
dur. Kanun boşluğunun doldurulması ise şu 
şekilde mümkün olmaktadır; Medeni Kanun 
madde 1’e göre öncelikle konuya ilişkin örf 
ve âdet hukuku kuralının bulunup bulunma-
dığına bakılır. Sanal paralara ilişkin henüz 
böyle bir kural mevcut bulunmadığından bu 
seçeneğin uygulanabilirliği yoktur. O halde 
boşluğun doldurulması için, yine Medeni 
Kanun madde 1 uyarınca “Hâkimin Hukuk 
Yaratması” gerekecektir. Yani bir yasal dü-
zenleme getirilinceye kadar konuyla ilgili 
bir dava gündeme gelirse, davaya bakan 
hakimin (veya hakimlerin) Bitcoin’in hukuki 
niteliğini belirlemesi ve yargılamayı bunun 
üzerinden karara bağlaması gerekecektir.

Gündemimize birden giren ve karlılık ora-
nıyla yatırımcıların dikkat çekmeye başla-
yan sanal para uygulamalarının gelip geçici 
bir trend olmadığı artık az çok belli oluyor. 
Dünyanın gittiği yön, fiziksel ödeme araç-
larının gittikçe önemini yitireceğini gösteri-
yor. Baş döndüren bir hızla yaşanan tekno-
lojik ilerlemelere hukuk da devamlı gelişen, 
dinamik bir nosyon olarak ayak uydurmak 
zorunda. Bu anlamda Bitcoin’le ilgili yasal 
düzenlemelerin bir an önce ülkemiz günde-
mine de gelmesini temenni ediyoruz.
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Yoğun iş temposunda business görünüme rahatlık 
katan XD Design’in Bobby Bizz koleksiyonu kolay ve 
fonksiyonel kullanımıyla erkeklerin gözdesi oluyor. 
Hem elde hem de sırtınızda taşıma imkanı sağlayan 
XD Design sırt çantası modelleri, sadeliğinize şıklık ka-
zandırırken kombininize de uyum sağlıyor. Ergonomik 
taşıma özelliği sayesinde tüm gün vücudu yormayan 
Bobby Bizz modelli sırt çantaları, yoğun iş görüşmele-
rinizde enerjinizi olumsuz etkilemiyor. Valiz askı aparatı 
ile iş seyahatlerinizde yükü valize bırakan sırt çantaları, 
keyifli bir seyahat geçirmenizi sağlıyor. 

İş hayatına yaşanan yoğun tempoyu daha rahat geçi-
rebilmenin en iyi yolu fonksiyonel ve kullanışlı bir çan-

PLAZA ŞIKLIĞI RAHATLIK KAZANDI

tadan geçiyor. Kurumsal iş hayatında resmi bir duruşa 
sahip tarzınıza uyum sağlayan XD Design sırt çantası 
modelleri, şıklığın yanında rahatlığı beraberinde geti-
riyor. 

Elde, sırtta veya valiz üstünde taşınabilme özelliğiyle 
birçok seçenek sunan XD Design sırt çantası modelle-
ri, erkeklerin plaza şıklığına şıklık katıyor. Gizli ve kilit-
lenebilir fermuarları ile hırsızlara meydan okuyan sırt 
çantası modelleri, hem güvenilir hem de rahat bir iş 
seyahati vadediyor. Küçük eşyalarınızı saklamak için 
çeşitli bölme ve gizli ceplerle dizayn edilen XD Design 
sırt çantaları, Beymen, Vakkorama ve Hipicon. com’da 
satışa sunuluyor.
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DEĞİŞİM FIRSATI

Yazar Gerald Jamposky; sevgiyi, korkudan 
arınma diye tanımlar. Ona göre ya korku var-
dır ya da sevgi. Eğer korkuyorsak, kalbimizde 
sevgiye yer yoktur.

Tek başına kalmak, ayrılık, öfke, suçluluk 
duygusu, korku sendromunu oluşturur. Kor-
kudan arınıp sevgiye sığınmak ve bizim için 
sevginin sürekli olmasını isteriz.

Biz değişimi istesek de istemesek de mutlaka 
olacak, yaşam, öğrenme fırsatıdır. Kendinizi 
iyi hissetmek için her gün ne yapıyorsunuz? 
Başkalarını suçlayarak ya da kurban rolü oy-
nayarak değişemezsiniz.

Dünyanın hızla değiştiğini çevremizden hep 
duyarız. Değişim de hayatın bir parçası, her 
başlangıç ve bitişin bir değişim olması gibi. 
Her ne kadar hayattaki değişim sürekli olsa 
da bunun insandaki yansıması hızlı ve köklü 
olmaktan uzaktır. Bunun nedeni ise zihinsel 
karmaşanın çok olması ve insandaki direnç 
mekanizmalarıdır. Ön yargısı ve koşullanma-
ları olan bir zihin için olumlu yönde değişim 
zordur. Kişisel değişim ve ilerleme için zihin, 
kalp ve davranış merkezlerinin sağlıklı çalış-
ması çok önemlidir.

Her an, her şey, değişerek eskisi olmaktan çı-
kıp yeni bir şeye dönüşmektedir. Öyleyse siz 
ne yapıyorsunuz?

Hayatta elde edemedikleriniz için hala yakın-
maya devam mı etmek istiyor musunuz?
Böyle gelmiş böyle gider mi diyorsunuz?
Ya da benden geçti artık mı ? Bu sistem böy-

le başka ne olabilir ki mi?

Bile bile bahaneler üretmeye devam mı ede-
ceksiniz? Eğer gerçekten değişmek istiyorsa-
nız, değişebilirsiniz.

Artık fiziksel sağlığınızı, içinizde ki uyumu ve 
huzuru yaratmaya başlayacak mısınz?
Eğer şimdi eyleme başlamadıysanız, başla-
maya niyetiniz var mı?

Kendinize şu soruyu da sorabilirsiniz; Ben 
gerçekten değişmek istiyor muyum?

Detaylara takılmamayı, komplekslere ka-
pılmamayı, eksikliklerinizin farkına varmayı, 
kendinizi ihmal etmemeyi, sizi mutsuz ve 
başarısız kılan tutum ve davranışlarınızı terk 
ederek yaşamınızı anlamlı ve coşkulu kılacak 
tutum ve davranışlara götürecek değişimi is-
temez misiniz?

Sağlıklı bir toplum istiyorsak, unutmamalıyız 
ki sağlıklı toplum sağlıklı bireylerden oluşur. 
Toplum sağlığı için önce kendi sağlığımızı 
gerçekleştirmeliyiz, her bakımdan her dü-
zeyde…

Eğer gerçekten değişmek istiyorsanız, deği-
şebilirsiniz. Eğer bu konuda gereken çalış-
maları yapmaya hevesliyseniz, yapacağınız 
değişiklikler yaşamınızı daha da güzelleşti-
recektir.

Bir, değişim istesek de istemesek de mutlaka 
olacak yaşam, öğrenme fırsatıdır.

Olmak istediğiniz kişi olmakta özgür olursu-
nuz. Bireysel gelişim; herkesin istediği ama 
bu konuda çok az kişinin sabırla bir şeyler 
yapmaya cesaret gösterdiği bir olgu.

Eğer bu konuda gereken çalışmaları yapma-
ya hevesliyseniz, yapacağınız değişiklikler 
yaşamınızda fark yaratacak.

Sizin üstünüzde bir gücüm yok. Bunu sizin 
için ben yapamam.

Gücün sizin elinizde olduğunu, sürekli kendi 
kendinize hatırlatmanız gerek.

Ve değişimi gerçekten istediğiniz zaman, 
size çeşitli fikirler verecek birçok bilgiye ula-
şacaksınız.

Evren olağanüstü yardımlarını sizden esirge-
mez.

Gereksinim duyduğunuz her şeyi önünüze 
serer.

Eğer biraz değişebilirseniz, kısa sürede ken-
dinizi çok iyi hissetmeye başlayacaksınız. 
Bununla birlikte, hayatınızdaki yeni ve olum-
lu etkilerin getirdiği değişiklikler sizi başka 
başka farkındalıklara taşıyacak. Bir noktada, 
geçmişi geride bırakıp yeni bir hayata, yeni 
bir dünya ya başlama seçeneği yaratacak.

Ve siz değişimi isteseniz de istemeseniz de 
mutlaka olacak. Yaşam, farkında olanlar için 
olumlu değişim fırsatıdır…

Mert GÜLERDEĞİŞİM FIRSATI



82

MALl&MOTTO / Haberler

KURUMSAL SEYAHATTE YENİ YAPILANMA: BIZIGO.COM

Erka Grubu, halihazırda kurumsal seyahat 
ve etkinlik yönetimi alanında yüzlerce fir-
manın çözüm ortağı olarak hizmet veriyor. 
Şimdi ise, yazılımını kendi bünyelerindeki 
Ar-Ge Merkezi’nde geliştirdikleri “Bizigo.
com” ürünü ile kurumsal seyahatleri farklı 
bir boyuta taşıyorlar.

2017 yılından bu yana her gün büyüyen, 
genç ve araştırmacı ekibi ile yüzlerce ku-
rumsal firmanın seyahat ve etkinlik yöneti-
mini gerçekleştiren Erka, sektördeki başarı-
sına bir yenisini daha ekledi.

TURIZMDE YENI BOYUT
BIZIGO.COM ILE TEK TIKLA KURUMSAL 
SEYAHAT

Erka, faaliyet verdiği iş ortaklarına, rezer-
vasyon yönetimini kolay ve hızlıca yapa-
bilme imkanı sunan Bizigo.com ile fark 
yaratıyor. Erka tecrübesi ile kurulan Ar-Ge 
Merkezi’nde inovatif yaklaşım ve son tek-
noloji alt yapı ile geliştirilen Bizigo.Com 

kurumsal seyahat planlamasında, firmala-
rın bir numaralı tercihi olmayı hedefliyor.

Erka, “Bizigo.com” ile uçak bileti, konakla-
ma ve toplantı organizasyonlarını tek bir 
portal üzerinden hizmete sunuyor. Şirket-
lerin iş seyahatlerini, kullanıcılarının talep-
lerine en uygun şekilde tasarlanmış, esnek 
işleyiş yapısına sahip gerçek zamanlı bir 
on-line rezervasyon portalı olan Bizigo.
com, kullanım kolaylığı ile zaman ve ma-
liyet tasarrufu sağlarken, aynı zamanda 
gelişen teknolojiyi de en verimli şekilde 
kullanıyor.

Seçkin firmalar tarafından tercih edilen Bi-
zigo.com, kurumların gereksinimlerini ön 
planda tutarak, kurumsal gezginlerin ihti-
yaçlarına göre özelleştirilebiliyor.

Bizigo.com ile yürütülen faaliyetler arasın-
da; uçak bileti, otel rezervasyonları,rapor-
lama, vize bilgileri, araç kiralama, transfer 
ve toplantı planlama yer alıyor.
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Taylan KÜMELİ
Sağlıklı Beslenme ve

Diyet Uzmanı

Yaşayan her canlıdaki dokuların, organ-
ların ve hücrelerin; oksijen, karbondi-
oksit, aminoasitler, yağlar, vitaminler 

ve mineraller gibi madde ve besinlere gerek-
sinimi vardır.
Metabolizma faaliyetleri sonucunda oluşan 
artık ürünlerin de vücuttan uzaklaştırılması, 
vücut ısısının düzenlenmesi, asit-baz den-
gesinin korunması, hormonlar ve enzimlerin 
vücudun gerekli bölgelerine taşınması gere-
kir. Bütün bu işlemleri bir taşıma sistemi ger-
çekleştirir ki bu işi kalp ve damarlardan oluşan 
dolaşım sistemi yapar.

Kalp bu sistem içerisinde motor görevi yapar. 
Kalp dakikada 60-80 vuruş arasında değişen 
bir hızla günde 9000 litre kanı vücudumuza 
pompalar. Hayati bir organımız olan kalbin 
yaşam süresince hiçbir dinlenme dönemi 
yoktur. Bu nedenle kalbin düzgün çalışması 
için gerekli olan tüm maddeler eksiksiz olarak 
ve zamanında alınmalıdır. Kalp kasının normal 
fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için sa-
dece kalp kasının yeterli oksijeni ve besinleri 
alması yetmez. Kalbe kanı getiren damarların 
da sağlıklı, esnek ve doğru fonksiyon görür 
durumda olması gerekmektedir.

Yaşla birlikte damarlarda yer yer yağ (koles-
terol) birikimi olur. Erken dönemde damar-
lardaki daralma (darlık derecesi %30-%40) 
kan akımına önemli engel oluşturmadığı için 
hiçbir şikayete yol açmaz ve bulgu vermez. 
Darlık derecesi % 70- 80'i geçtiği zaman hiç 
beklenmedik bir anda damar pıhtıyla tıkanır 
ki daralan damar akciğerlerdeyse solunum 
yetmezliğine, beyindeyse felce, kalpteyse 
kalp krizine neden olabilir. Yapılan istatistikle-
re göre ülkemizde ölüm nedenlerinin % 47'si 
kalp ve damar hastalıklarına bağlıdır.

Kalp hastalıklarında ileri yaş, erkek cinsiyeti ya 
da aile hikayesinde kalp-damar hastalığı geç-
mişi değiştirilemeyecek faktörlerdir.

KALP HASTALIĞI VE KALP KRIZI OLUŞTU-
RAN RISK FAKTÖRLERI

Genler: Kalıtım kolesterol seviyeleri üzerinde 
önemli bir etkendir. Araştırmacılar aile ile iliş-
kili hypercholesterolemia ve diğer ailevi ko-
lesterol bozukluklarından dolayı tüm dünya 
da her yıl 10 milyon orta yaşlı insanın öldü-
ğüne inanmaktadırlar. Bazı kişiler Karaciğerde 
LDL alıcılarının eksikliği ile doğarlar.Bu yüzden 
karaciğerin filtre kapasitesi sınırlıdır. Başka ka-
raciğer bozuklukları da kolesterol seviyelerini 
etkilerler.

Tiroid hastalıkları, diabet gibi bazı gene-
tik faktörlerde kolesterol seviyelerini arttırıcı 
etki gösterebilirler.Bu sebeple ailenin tıbbi 
öyküsünün bilinmesi önemlidir. Ailede erken 
yaşlarda geçirilmiş kalp krizi veya kalp krizine 
bağlı ölüm öyuküsü varsa koroner arter has-
talığı veya yüksek kolesterol riski ailevi olarak 
artmaktadır.

Yağlı Yiyecekler: Eğer yağlı yiyecekleri çok 
fazla tüketiyorsanız kanınızdaki LDL seviyeleri 
yükselecektir. Kolesterol et, peynir gibi hay-
vansal gıdalarda ve hazır gıdalarda çokça bu-
lunur.Bunları tükettiğinizde vücudunuz daha 
çok sature yağ ve kolesterol emer.

Hareketsiz yaşam tarzı: Diyet kadar önemli 
bir risk aktörüdür. İstatistikler fiziksel aktivite 
ile kolesterol düzeyleri arasında direk ilişki 
olduğunu göstermektedir. fiziksel aktivitesi 
az olan kişilerde HDL düşük, LDL yüksektir ve 
koroner arterlerde plaklar oluşmaktadır.

Aşırı Kilo: Ciddi derecede şişman kişilerin 
kanlarında kolesterol ve trigliserid miktarları 
oldukça yüksektir. amerikan Kalp Birliği aşırı 
şişmanlığı kalp-damar hastalıkları açısından 
büyük risk faktör olarak kabul etmektedir.
Çünkü aşırı şişman kişiler hareketsizdirler ve 
beslenme alışkanlıklarında yağlı yiyeceklerin 
payı çok yüksektir.Bu da arterler de plaklar 
oluşumunu hemen hemen garantilemektedir.

Sigara: Sigara içenler yüksek kolesterol se-
viyeleri açısından risk grubundadırlar. Sigara 
içenlerin arterlerinin iç duvarlarının yüzeyle-
rinde düzensizlikler oluşur ve bu düzensiz yü-

zey daha çok yağ tutulumuna sebep olur. Si-
gara içenlerde HDL miktarları yaklaşık olarak 
%15 azalmaktadır. Genellikle hareketsiz ya-
şantı tarzına eğilimlidirler. Düşük HDL düzey-
leri ile tütünün toksik etkileri bir araya geldi-
ğinde kalp krizi riskinin arttığı görülmektedir.

Aşırı Alkol Tüketimi: Ilımlı miktarlarda tü-
ketilen alkolün(özellikle günde bir-iki bardak 
kırmızı şarabın) yararı,aşırı miktarlarda tüketi-
len alkolun ise karaciğere zararı ve kolesterol 
ve trigliserid düzeylerini yükseltici etkisi vardır.

Yaşlanma: Yaşla beraber genellikle kolesterol 
düzeylerinde de artış görülür. 45yaş ve daha 
üstündeki erkekler, 55 yaş ve daha üstündeki 
bayanlar her yıl kolesterol seviyelerini ölçtür-
melidirler.Ayrıca sigara ve hareketsizlik gibi 
diğer risk faktörlerden mümkün olduğunca 
uzak durmalıdırlar.

Cinsiyet: Erkeklerde 45 yaş ve üzerinde yük-
sek LDL düzeyleri görülme sıklığı artar. Ka-
dınlarda ise menapozu izleyen dönemlerde 
kolesterol seviyesinde belirgin artış görülür. 
Ancak hormon replasman tedavisi yapılan 
kadınlarda kolesterol düzeyleri azalmaktadır.

Yüksek kan basıncı (Hipertansiyon): Damar 
yapılarında değişiklikler oluşmuştur ve risk 
artmıştır. Bazı tansiyon ilaçları LDL ve Trigli-
seridleri arttırıp HDL yi düşürebilir.Kontrollere 
önem vermek gereklidir.

Stres: Stres ve yüksek kolesterol düzeyleri 
arasındaki ilişki henüz kanıtlanmış değildir.
Ancak bazı araştırmacılar stres altındaki insan-
ların kendilerini daha çok yiyerek veya alkol 
ve tütün tüketimini arttırarak teselli ettiklerini, 
bunun da kolesterol düzeylerini olumsuz etki-
lediğini savunmaktadırlar.

Yanlış beslenme: Fazla yağlı yiyecek yemek 
gibi çok az yağlı yiyecekleri yemek te koles-
terolü yükseltir.Uzun süreli uygulanan yetersiz 
ve dengesiz diyetler kalbi zayıflatır.Tansiyonu 
bozabilir böbrek ve kalpte bozukluklara se-
bep olabilir. Bol lif, iyi yağ asidi, sebze, meyve 
ve rafine edilmemiş tahıllardan oluşan denge-
li bir beslenme programı uygulanmalıdır.

KALP SAĞLIĞI VE BESLENME
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PORSCHE VE LUCASFILM 
STAR WARS İÇİN UZAY GEMİSİ TASARLIYOR

Porsche AG ve efsanevi Star Wars filmlerinin yapımcısı Lucasfilm serinin son filmi “Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi” için daha önce benzeri gö-
rülmemiş bir uzay gemisi tasarlıyor. Gemi, filmin  dünya prömiyerinde görücüye çıkacak.

Uzay gemisinin Porsche tasarım DNA’sına sahip olacağını ifade eden Porsche AG Tasarım Departmanı Başkan Yardımcısı Michael Mauer,  “Bu 
heyecan verici bir görev. İlk bakışta ortak bir yönlerinin olmadığı düşünülse de iki markanın da benzer bir tasarım felsefesi var. Star Wars tasarım 
ekibiyle sıkı işbirliği bizim için son derece olumlu bir gelişme. İki tarafın da bu işbirliğinden büyük avantajlar elde edeceğini düşünüyorum” dedi. 

Lucasfilm Başkan Yardımcısı ve Yetkili Kreatif Direktör Doug Chiang ise “Star Wars ve Porsche markalarının küresel cazibesi bu markaların ikonik 
tasarımları ile şekilleniyor. Bu proje ile iki dünyayı birleştiriyoruz. Çok, çok uzakta olan bir galakside geçen egzotik bir filmi tasarlarken ve heyecan 
verici Porsche spor otomobiller geliştirirken ortaya konan hassas bir çalışma. Bu işbirliği, Porsche ve Star Wars’a layık olan heyecan verici yeni bir 

uzay gemisi yaratmak için iki markanın en iyi özelliklerini harmanlayacak inovatif bir tasarım vaat ediyor.” diye konuştu. 

Tasarım ekibi, uzay gemisini tasarlamak ve uygun bir model oluşturmak için ilerleyen haftalarda düzenli olarak Stuttgart, Kaliforniya ve San 
Francisco’da buluşacak.

Modelin Aralık ayındaki “Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi” filminin galasındaki resmi tanıtımına ek olarak Porsche, bu etkinlikte 4 Eylül tarihinde 
Dünya prömiyerini gerçekleştirdiği ilk tamamen elektrikli spor otomobili olan Taycan modelini de sergileyecek. 
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İdeal kilomuza ulaşmak için nasıl kilo ver-
meliyiz? Yıllardır dilden dile dolaşan bu so-
runun cevabını henüz kesin bir şekilde almış 
değiliz. İnsanın kilosu nasıl belirlenir. Diyet 
beyinde mi başlar? Yoksa can sıkıntısı yara-
tan insanı psikolojik bunalımlara sokan di-
yetlere devam mı? Peki ya hangisi? Bunları 
okuduğumuzda ne kadarda karışık her şey 
değil mi?’’ yeni fikirlerin kabul görmesi için, 
bir bilim adamı neslinin ölmesini ve yenisi-
nin onun yerini doldurmasını beklemeliyiz’’ 
demiş Max Planck.

Bizde ya kulaktan dolma öğrendiğimiz yan-
lış beslenme programlarını uygulayacağız 
yâda muhteşem bir şekilde çalışan bilinçaltı 
programımızı yeniden programlayacağız. 
Ne yaparsak yapalım beynimizdeki bazı 
düşünceleri değiştirmediğimiz sürece kilo 
vermemiz mümkün olmayacaktır. Kilo ver-
meyi zorlaştıran düşünceleri merak ediyor 
muyuz?

Zayıf olmalıyım, mükemmel olmalıyım

Diyete başlamalıyım ve sonuçları hemen 
görmeliyim.

Doyana kadar yemeliyim.

Yiyorum çünkü kendimi iyi hissediyorum.

Diyete uymak çok zor. Beceremiyorum.

Bilindiği gibi her şey beyinde başlar. Mutlu-
luk huzur beyinde başlar beyin vücudun %2 
si olsa da geri kalan %98'ı yönetir. Çoğumuz 
onu nasıl çalıştırmamız gerektiğini öğren-
miyoruz oda kafamızın içinde kafasına göre 
çalışıyor.

Yukarıda saydığımız sebepler ne kadarda 
tanıdık değil mi? özellikle bayanlar tarafın-

Fatma Fidan

HER ŞEY BEYİNDE BAŞLAR
BEYİNDE BİTER

dan dile getirilen bu sıralama mükemmel 
olma yolunda ilerlemenin bir sonucudur. 
İnsanlar yanlış düşünceler sonucu olması 
gerektiği gibi olamıyor ne yazık ki. Yapılan 
yanlış diyetler yanlış beslenme programları 
işin içinden çıkılmaz bir hal aldığı zaman kişi-
lerde psikolojik rahatsızlıklara neden olur. En 
belirgin öz güven eksikliğidir.

Yukarıdaki örnekleri açıklamak gerekirse:
Diyete başlamalıyım ve sonuçları hemen 
görmeliyim: diyete başladığımız zaman erte-
si gün baskülün ibresinde bir farklılık görme-
miz çok düşük bir ihtimaldir.

Doyana kadar yemeliyim: insanlar aç kalırım 
korkusuyla önlerine gelen tüm yiyecekleri 
tüketmeye çalışır bu da bize büyük bir piş-
manlık olarak geri döner.

Yiyorum çünkü kendimi iyi hissediyorum: 
Burada da insanlar kendilerini mutlu etmek 
için yiyeceklere sarılırlar. Ama öğrenilmesi 
gereken en büyük konunu yiyecekten gelen 
bir mutluluk olmalıdır. Kendimizi iyi de his-
setsek kötüde hissetsek o an ki ruh halimiz 
bizi rahatlatır.

Diyete uymak çok zor: Şartlandırılmış kişilik 
ve kendine güvenmeme duygusuyla hareket 
eden insanları kolaylıkla arkasına sığınacak-
ları bir duvardır bu.

Burada sıralamaya kalkışırsak bu liste burada 
uzar gider. Bilmemiz gereken şudur ki insan 
ne düşünürse o dur. Aynaya baktığımızda 
mutluluğu aynada görüyorsak biz gerçekten 
mutluyuzdur. Yanlış diyetler öz güven eksik-
liği yanlış düşünceler bizi daha iyiye götür-
mez aksine bizden çok şey alır götürür. 

Son olarak diyorum ki HER ŞEY BEYİNDE 
BAŞLAR.
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ANADOLU’NUN KAYIP HAZİNELERİ PAŞABAHÇE MAĞAZALARI’NDA

Anadolu topraklarında binlerce yıldır var ol-
muş sayısız uygarlığın kültürel ve sanatsal 
birikimini cam ve cam ustalığı ile birleştirerek 
gelecek nesillere miras bırakmak için çalışma-
larını sürdüren Paşabahçe Mağazaları, “Ta-
rih-Kültür-Cam” Koleksiyonlarına yepyeni bir 
koleksiyon olan Kayıp Hazineler’i ekledi. İzinli 
veya izinsiz kazılar sonucu yurt dışına götürü-
len tarihi eserlerden ilham alınarak tasarlanan 
Kayıp Hazineler Koleksiyonu, Kasım ayı itiba-
rıyla Paşabahçe Mağazaları’nda satışa sunul-
du.

Paşabahçe Mağazaları Genel Müdürü Esra To-
kel “Bağlı olduğumuz Şişecam Topluluğu’nun 
kültürel mirası koruma ve gelecek kuşaklara 
aktarma misyonu doğrultusunda, Anadolu’da-
ki tarih ve kültür birikimini cama yansıttığımız 
Tarih-Kültür-Cam Koleksiyonlarının 14’üncü-
sü olan Kayıp Hazineler Koleksiyonu’nu tarih 
ve sanat severlerle buluşturmanın heyecanını 
yaşıyoruz. Kayıp Hazineler Koleksiyonu aracılı-
ğıyla yurt dışına götürülen tarihi eserlerle ilgili 
farkındalık yaratmayı, geri alınmış eserlere ve 
kültür varlıklarına sahip çıkma konusunda da 
bilinci artırmayı hedefliyoruz” dedi. 

Anadolu topraklarında binlerce yıldır var ol-
muş sayısız uygarlığın kültürel ve sanatsal 
birikimini cam ve cam ustalığı ile birleştirip 
yeniden yorumlayarak gelecek nesillere miras 
bırakmak için çalışmalarını sürdüren Paşabah-
çe Mağazaları, “Tarih-Kültür-Cam” Koleksiyon-
larına “Kayıp Hazineler” Koleksiyonu’nu ekledi. 
Özgün tasarım anlayışı ve yenilikçi bakış açısını 
camla buluşturan Paşabahçe Mağazaları, bu 
yepyeni koleksiyon ile Anadolu’nun tarih bo-
yunca ev sahipliği yaptığı uygarlıkların kültür 

bileşiminden oluşan zengin kültür mirasını 
ürünlerine yansıtıyor.

Paşabahçe Mağazaları’nın birçok medeniye-
tin buluşma noktası olan ve kültür varlıkları 
konusunda zengin bir tarihi geçmişi bulunan 
Anadolu’dan yurt dışına götürülen ya da çe-
şitli anlaşmalarla geri alınabilmiş eserlerden 
ilham alarak hazırladığı Kayıp Hazineler Ko-
leksiyonu’nda sınırlı sayıda üretilen 30 özel 
tasarım yer alıyor.

Kayıp Hazineler Koleksiyonu ile yurt dışına 
götürülen tarihi eserler ile ilgili farkındalığı, 
geri alınmış eserlerimize ve kültür varlıkları-
mıza sahip çıkılması konusunda da bilinci ar-
tırmayı hedeflediklerini söyleyen Paşabahçe 
Mağazaları Genel Müdürü Esra Tokel, “Bağlı 
olduğumuz Şişecam Topluluğu’nun kültürel 
mirası koruma ve gelecek kuşaklara aktar-
ma misyonu doğrultusunda, Anadolu’daki 
tarih ve kültür birikimini cama yansıttığımız 
Tarih-Kültür-Cam Koleksiyonlarının 14’üncü-
sü olan Kayıp Hazineler Koleksiyonu’nu tarih 
ve sanat severlerle buluşturmanın heyecanı-
nı yaşıyoruz. Koleksiyon aracılığıyla evrensel 
dünya mirasına sahip çıkacak bilinci oluştur-
mak ve çeşitli sebeplerle bozulan, yok olan 
kültürel ve tarihi değerlerimizin yaşatılması 
konusunda farkındalık yaratmak öncelikle-
rimiz arasında yer alıyor. Topraklarımızdaki 
mevcut eserlerimize gerekli koruma bilinci 
ile yaklaşılması konusuna da dikkat çekmek 
istiyoruz” dedi.

Hititler, Likyalılar, Karyalılar, Urartular, Doğu 
Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi Ana-
dolu’da en parlak dönemini yaşamış uygarlık-
ların tarihi eserlerinden ilham alınarak geliş-
tirilen ve her zaman değerini koruyacak göz 
alıcı özgün tasarımları içeren Kayıp Hazineler 
Koleksiyonu, Kasım ayı itibarıyla Paşabahçe 
Mağazaları’nda satışa sunuldu. Koleksiyonun 
en fazla 2 bin adet olacak şekilde sınırlı sayıda 
üretilecek parçaları şöyle:

Antik Amfora: 11’nci yüzyılda Marmaris 
yakınlarında Serçe Limanı adlı küçük körfez-
de kayalara çarparak batan gemiden ilham 
alınarak tasarlanan Antik Amfora’nın üzerin-
deki rölyef desenler, çıkarılan binlerce cam 
parçasının bir araya getirilerek eserlerin teker 
teker oluşturulmasına gönderme yapıyor. 
Batıkların yerlerini belirleyen Anfora’lardan 
esinlenerek oluşturulmuş olan Antik Anfora 
üzerindeki desenler, Serçe Batığı ticaret ge-
misinden çıkan İslami camlar üzerinden alın-
dı. ABD, Almanya, Rusya, Danimarka, İtalya, 
Fransa, İsviçre, Bulgaristan, Ukrayna ve İngil-
tere gibi ülkelerin müzelerinde sergiledikleri 
de Türkiye'den çıkarılmış birçok tarihi eser ve 
amfora bulunuyor. Şişecam Topluluğu, 35 yıl 

önce Marmaris Serçe Limanı’nda keşfedilen 
Cam Batığı’nın hikayesini ‘Cam Yeniden Cam’ 
adıyla belgesel haline getirmişti. 

Cihan Barutluk Obje: 14-16’ncı yüzyıl Os-
manlı dönemine ait süsleme özelliklerini taşı-
yan saz yolu üslubundan esinlenilerek tasar-
landı. Ülkemizden çeşitli yollarla götürülen 
veya hediye edilen barutluklar, Danimarka 
Davids Samling ve New York Metropolitan 
Müzesi gibi müzelerde sergileniyor.

Sefer Alınlık: Avrupa müzelerinde, kuşatma 
ve savaşlardan ele geçirilen çok sayıda Anado-
lu kökenli askeri araç gereçten biri olan Sefer 
Alınlık, 17’nci yüzyıla ait tombak bir at alınlı-
ğından esinlenilerek tasarlandı. Sefer alınlık 
üzerindeki desenleri tasarlanırken Los Angeles 
Sanat Müzesi’nde sergilenen 16’ncı yüzyıl Os-
manlı tombak at alınlığından ve Rusya Hermi-
tage Müzesi’ndeki at alınlığının hatai ve floral 
bezemelerinden esinlenildi.

Zafer Miğfer üzerinde yer alan desenler, 16-
17’nci yüzyıl Osmanlı dönemine ait Moskova 
Kremlin Müzesi ve Hermitage Müzesi’nde 
sergilenen miğferlerden esinlenilerek oluştu-
ruldu. Özellikle Osmanlı döneminde kullanılan 
rumi ve hatai stilindeki miğferin alt parçasında 
bulunan desenler de miğferlerin kulak siperli-
ğinden esinlenilerek tasarlandı. Benzer miğfer 
örnekleri halen Fransa Louvre Müzesi, Alman-
ya Bayerisches Armee Müzesi ve ABD Metro-
politan Müzesi’nde sergileniyor.

Nefise vazolar ve Nefise kaseler:  Farklı çi-
nilerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve bir 
araya gelirken ne kadar değerli olduklarını 
hatırlatan eski Japon geleneği ‘kintsugi’ tekni-
ğinden esinlenerek tasarlanan Nefise vazolar 
ve Nefise kaseler, yurtdışındaki yüzlerce çiniye 
dikkat çekmek amacıyla tasarlandı. British ve 
Louvre Müzeleri başta olmak üzere, yurt dışın-
daki müzelerde yüzlerce İznik çini ve seramik-
leri sergileniyor.

Çinili Tütsülük: bugün, İngiliz Müzesi’nde  
sergilenen yaklaşık 1510 yılına ait İznik işi ka-
lemdanın üzerinde bulunan desenlerden il-
ham alınarak tasarlandı. 

Lale Dokumalı Vazo: Hatai ve lale motifle-
rinden oluşturulan ürün, Harvard Üniversitesi 
Sanat Müzesi ve Arthur M Sacler koleksiyo-
nunda yer alan Osmanlı Dönemi 16’ıncı ve 
17’inci yüzyıla ait bir kumaştan esinlenerek 
oluşturuldu.

Sümbül Dokumalı Vazo: Çok yapraklı, lale, 
sümbül ve nar motiflerinden oluşturulan ürün, 
Osmanlı Dönemi 16’ıncı yüzyıla ait bir kumaş-
tan esinlenilerek tasarlandı.
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Karanfil Dokumalı Vazo: Çok yapraklı çer-
çeveli şemse şemalı ürün, Osmanlı Dönemi 
16’ıncı yüzyıla ait bir kumaştan esinlenilerek 
oluşturuldu. Kumaş şu an Danimarka’daki Da-
vid Samling Müzesi’nde sergileniyor.

Tuveys Dokumalı Mumluk: Tavus kuşu tüyü 
motifiyle, birbirine bağlı şemseler kullanılarak 
çok yapraklı özgün bir kompozisyonla de-
korlanan ürün, Floransa, Bargello Müzesi’nde 
Osmanlı Dönemi 17’nci yüzyıla ait bir kumaşın 
deseninden esinlenilerek tasarlandı.

Hitit Keçisi: 1907-1912 yılları arasında Büyük-
kale ve çevresinde yapılan kazılarda bulunan 
ve yurtdışına kaçırılan on binlerce Boğazköy 
çivi yazılı tabletlerden biri olan M.Ö. 2000 yı-
lına ait Bronz Keçi Tablet, yapılan görüşmeler 
sonucunda 2018 yılında Fransa’dan geri alındı 
ve yeniden ülkemize kazandırıldı. 

Milet Agora Kapısı Kitap Dayanağı: El ima-
latı camdan üretilen ve ‘patede verre’ tekni-
ği ile şekillendirilen Milet Agora Kapısı kitap 
desteği,  Sultan II. Abdülhamid Han’ın bilgisi 
dâhilinde Almanlar tarafından Berlin’e başka 
eserlerle beraber götürülen Millet Agora Ka-
pısı’ndan esinlenilerek oluşturuldu. Eser, Ber-
lin’deki Pergamon Müzesi’nde sergileniyor.

Milet Testi: M.Ö. 630 yıllarına tarihli bir pişmiş 
toprak testiden esinlenerek tasarlanan ürün, 
üzerinde griffon, keçi, ceylan ve su kuşları, en 
alt bordürde ise lotus ve lotus tomurcukları ile 
betimlendi. Milet Testi benzeri sıvı taşımak için 
kullanılan yonca ağızlı oenokhoeler; Almanya 
Glyptothek Müzesi, Paris Louvre Müzesi, ABD 
Getty Museum gibi birçok yabancı müzede 
sergileniyor.

Geyikli Kandil: Desenlerinde eski çağlara ait 
bitki ve geyik motiflerinin kullanıldığı kan-
dil günümüzde ülkemizden götürülen Erken 
Roma Dönemine ait kandillerden esinlenerek 
tasarlandı. Ülkemizden götürülen Erken Roma 
dönemine ait kandiller bugün Rusya, Avrupa 
ve Amerika’da bulunan birçok müzede sergi-
leniyor.

Didyma Sütun Kase ve Didyma Sütun Vazo: 
Didim Antik Kenti’nden çıkan kolonlardan 
esinlenerek tasarlanmıştır. M.Ö 3’üncü yüzyıla 
ait kolon parçaları çeşitli yollarla Türkiye’den 
çıkartılmış olup bugün Fransa’da Louvre Mü-
zesi’nde sergileniyor. 

Mozaikli Kase ve Mozaikli Vazo: 1960’lı yıl-
larda yağmalanan Çingene Kızı Mozaği’nin 
yurtdışına götürülen 12 parçasından esinle-
nilerek tasarlandı. ABD’nin Ohio eyaletinde 
Bowling Green Üniversitesi tarafından satın 
alınan bu parçalar, 2018 yılında Türkiye’ye ge-
tirildi ve Gaziantep'te bulunan Zeugma Moza-
ik Müzesi'nde sergileniyor.

Troya Kulplu Vazo: Formunu Troya’ya özgü 
kulplu kupalardan alan vazo, Troya hazine-
lerindeki altın takıları temsil eden rölyef de-
senlerle dekorlandı. Özel çabalar ve çalışma-
lar sonucunda bir miktar eserin ait oldukları 
topraklara dönmesi sağlanırken, diğer eserler 
bugün Rusya Hermitage Müzesi ile Puşkin 
Müzesi’nde, ABD Pennsylvania Müzesi’nde, 
Almanya Schmuck Museum Pforzeim’da, New 
York Metropolitan Sanat Müzesi ve İngiliz 
Müzesi’nde sergileniyor. 1871-1890 yılları ara-
sında kaçak kazılarla tahrip edilen Troya'dan 
kaçırılan Troya Hazineleri’nin Türkiye'ye iadesi 
için çabalar hala sürdürülüyor.

Troya’dan Testiler: MÖ. 2600-2450 yılları-
na ait Troya’ya özgü kulplu toprak kaplardan 
esinlenerek tasarlandı. Benzer eserler, İngilte-
re Ashmoleon Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde 
sergileniyor. 

Helenistik Miğfer Kandil: Bergama toprak-
ları üzerinde yaşayan Mysialılara ait bronz bir 
miğferden esinlenerek tasarlanan bu miğfer-
ler, Almanya’da bulunan Pergamon Müzesi’n-
de sergileniyor.

Devler Savaşı Obje: Zeus ve Devler arasında 
geçen savaş sahnesinin canlandırıldığı objede 
karakterler, kronolojik bir örgüde farklı cam 
katmanlara işlendi. Mağlup edilmiş dev tasvir-
leri geride, tüm ihtişamıyla galip gelecek olan 
Zeus ise önde konumlandırıldı. Bergama Zeus 
Sunağı, Osmanlı İmparatorluğu’ndan gemiler-
le Almanya’ya taşınarak Berlin Devlet Müze-
si'ne konuldu. Müzede onarılarak ayağa kal-
dırılan, İkinci Dünya Savaşı sırasında Rusya'ya 
götürülen ve savaş sonrasında Almanya'ya 
iade edilen bu görkemli sunak, müzeye adını 
vermiştir.

Yortan Vazo: Karabük’ün bir beldesi olan 
Yortan’dan çıkan MÖ. 2750-2300 yıllarına ait 
İç Batı Anadolu kültürünü temsil eden siyah 
renkli el yapımı toprak bir üründen esinlene-
rek tasarlandı. Yortan’dan çıkan pek çok eser 
bugün Amsterdam Üniversitesi, Allard Pierson 

Müzesi’nde sergileniyor.

Birgi Mumluk: İzmir’in Ödemiş ilçesinde bu-
lunan Birgi Ulu Camii minberinin kapısı 1993 
yılında izinsiz olarak yurt dışına çıkartılmış, yurt 
içinde ve yurt dışında aranan minber kapısı 
Londra’da bir operasyon neticesinde bulun-
muş ve 11 Kasım 1995 tarihinde ülkemize ge-
tirilmiştir. Ürün Selçuklu geometrik desenleri 
ile dekorlanmıştır. 

Divriği Sahan: Sivas’taki Divriği Cami’nin 
doğu nefinin güney duvarı ile birleştiği bölüm-
de bulunan ceviz ağacından yapılmış 2 ahşap 
panel kaybolmuştur. Ancak yapılan çalışmalar 
sonucunda New York’ta bulunan panel 29 Ni-
san 1999 tarihinde, Londra’da bulunan panel 
ise 9 Mayıs 1999 tarihinde ülkemize getirilmiş-
tir. Divriği Sahan bu ahşap panellerde yer alan 
bitkisel motifler ve bordürlerden esinlenilerek 
tasarlanmıştır. 

Farisi Gümüş Maşrapa: Ürün yurt dışından 
geri alınan 17. yüzyıla ait II. Osman tuğralı 
gümüş bir maşrapadan esinlenerek tasarlan-
mıştır. Yurt dışına götürülen Selçuklu, Memluk, 
Timur (Moğol), Endülüs ve Osmanlı dönemine 
ait İslam eserler birçok açık artırmada koleksi-
yonerlere satılmaktadır. 

Istanbul’dan Işlemeli Şişe: 1764 yılına ait 
bir gülabdandan esinlenerek tasarlanan ürü-
nün üzerine floral desenlerle oluşturulmuş bir 
kompozisyon dekorlandı. Günümüzde yurt içi 
ve yurtdışı müzelerinin koleksiyonlarını süs-
leyen bu tür eserler, yurtdışına çeşitli yollarla 
götürülmüştür. Eserin orijinali Atina Benaki 
Müzesi’nde sergilenmektedir.

Nuh’un Gondolu: Anadolu’da yaşamış ve 
soyu tükenmiş olan Anadolu aslanı, fil, çita, 
pars, yaban eşeği gibi çeşitli hayvan motifleri-
nin yer aldığı ürün üzerindeki motifler Nuh’un 
Gemisine alınan hayvanları temsil etmektedir. 
Ülkemizde, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi sınırla-
rında, Telçeker Köyü yakınlarında gemi teknesi 
izini andıran çukurun Nuh’un Gemisi’ne ait bir 
iz olduğu iddiaları bulunmaktadır.
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Perakende alışverişe yılda 
1 trilyon 60 milyar Lira harcıyoruz

PLAT Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve 
Tedarikçileri Derneği’nin düzenlediği 5. 
Private Label Zirvesi’nde perakende sektö-
rünün gelişimi değerlendirildi. BİM COO’su 
Galip Aykaç, konuşmasında perakende har-
camalarının 1 trilyon 60 milyar Liraya ulaş-
tığını bunun yüzde 50’sini de gıda harca-
malarının oluşturduğunu açıkladı. Zirvede 
açıklanan Nielsen Araştırmasına göre özel 
markalı ürünler 9 ayda yüzde 29 büyürken 
hızlı tüketim ürünlerindeki payı ise yüz-
de 21’e ulaştı. Artık markette satılan her 5 
üründen 1’i özel markalı.

Üretici ve tedarikçi firmaların yanı sıra ulu-
sal ve yerel ölçekteki perakende zincirleri-
nin temsilcilerinin katıldığı PLAT 5. Private 
Label Zirvesi, “Kalıcı Olmak için Çıkış Yol-
ları” temasıyla gerçekleştirildi. BİM COO’su 
Galip Aykaç, A101 CEO’su Erhan Bostan ve 
Migros CMO’su Cem Rodoslu gibi peraken-
de sektörünün güçlü isimleri de 5. Private 
Label Zirvesi’ndeydi.

BİM COO’su Galip Aykaç, 5. Private Label 
Zirvesi’nde toplam perakende harcamala-
rının 1 trilyon 60 milyar TL’ye ulaştığını ve 
bunun yüzde 50’sinin gıda harcamalarından 
gerçekleştiğini söyledi. Aykaç, gıda harca-
malarının yüzde 26’nın ise modern pera-
kendeciler aracılığıyla yapıldığını belirtti. 
Verimlilik konusuna da vurgu yapan Galip 
Aykaç, “Rekabet etmek için verimliliği artır-

mak gerekiyor. Verimliliği sağlayamadıkları 
için rekabet edemeyenlerin önce sorunları 
görmeleri ve çözmeye çalışmaları gerekiyor. 
Yasal düzenlemelerle bu sorunlar çözüle-
mez. Kimseyi tek tipleştirmeyen, farklılıklara 
izin veren düzenlemeler işe yarar. Gelişmiş 
ülke olmak istiyorsak bu tip düzenlemeler 
yerine verimlilik artışının sağlanması üzerin-
de durulmalı.” diye konuştu.

Her yıl 1000 mağaza açarak yoluna devam 
eden A101’in CEO’su Erhan Bostan da şun-
ları söyledi: “A101 kıt kaynaklarla bu nokta-
ya geldi ve geldiğimiz noktadan da mutlu-
yuz. 2023 yılında 9 bin olan mağaza sayımızı 
13 bine, bin 400 olan ürün sayımızı 2 bine 
çıkarmayı hedefliyoruz. A101 olarak gerek 
ulusal gerekse uluslararası markalarla çalış-
maya her zaman devam edeceğiz. Bu arada 
Privatel Label üreticilerinin markalarını da 
raflarımızda bulunduracağız. Ancak ana işi-
miz olan Private Label’da da ürün sayımıza 
400 çeşit daha koyacağız. Hâlihazırda ma-
ğazalarımızda 700 çeşit Private Label ürü-
nümüz bulunuyor”. 

Nielsen Perakende Hizmetleri Direktörü İl-
ker Unutkan’ın zirvede yaptığı sunum pera-
kende sektörü ve tüketicinin alışveriş alış-
kanlıklarına yönelik önemli bilgiler verdi. 
Tüketici uygun fiyatlı ürünü ve promosyon-
ları takip ediyor.

Fiyatlardaki artış alışveriş alışkanlıklarını da 
değiştirdi. Eskiden satın aldığı ürünün fi-
yatına çok fazla dikkat etmeyenler şimdi 
market market gezerek ya da online site-
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lerden araştırarak fiyatları karşılaştırıyor ve 
promosyonları takip ediyor. Artık 10 tüke-
ticiden 9’u alışverişte önce fiyata bakıyor. 
İlker Unutkan, Nielsen Shopper Trends 
2019 araştırmasının sonuçlarına göre artan 
fiyat farkındalığı ile birlikte alışverişçilerin 
en avantajlı promosyonları yakalamak için 
daha fazla efor sarf ettiğini vurguladı. Unut-
kan, her 10 alışverişçiden 9’unun ürünlerin 
tamamı ya da birçoğunun fiyatını bildiğini, 
her 4 alışverişçiden üçünün ise Private Label 
fiyatları ile markalı ürünlerin fiyatlarını karşı-
laştırdığını söyledi. 

Perakendenin en hızlı büyüyeni özel 
markalı ürünler

Son rakamlara göre markette satılan 5 ürün-
den 1’ini özel markalı ürünler oluşturuyor. 
Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) pazarı ciro-
su, yılın 9 aylık döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 16 büyüdü. Aynı dö-
nemde Private Label sektöründeki büyüme 
ise yüzde 29 olarak gerçekleşti. Özel markalı 
ürünler bu büyüme ile toplam FMCG paza-
rındaki (sigara ve alkol hariç) payını yüzde 
21’e yükseltti. Private Label ürünler tüketi-
cinin yaptığı ‘fiyat-kalite’ karşılaştırmasın-
dan galip çıktı. Büyümede tüketicinin özel 
markalı ürünlere duyduğu güvenin artması 
ve deneyenlerin memnun kalması önemli 
bir etken oldu. Bu yılın 9 ayında ‘daha fazla 
market markalı ürün satın alıyorum’ diyen-
lerin oranı geçtiğimiz yılın 9 aylık dönemine 
kıyasla yüzde 26’dan yüzde 29’a yükseldi. 
Alışveriş yapanların yüzde 42’si market mar-
kalı ürünler için ‘normal markalardan daha 
ekonomik’, yüzde 27’si ‘normal markalar 
kadar iyi kaliteli’, yüzde 22’si ise ‘‘market 

markalı ürünlerin kalitesi artıyor’ yanıtını 
verdi. 

Gıdada özel markalı ürünlerin payı yüzde 
21,7’ye çıktı

Özel markalı ürünlerde en çok tercih edilen 
ürün grubunu gıda oluşturuyor. Nielsen ve-
rilerine 2019 Ocak-Eylül ile 2018 Ocak-Eylül 
ayları karşılaştırıldığında gıda perakende-
sinde özel markalı ürünlerin payı bu yıl yüz-
de 21,7’ye yükseldi. Geçen yıla göre yüzde 
26’lık bir artış yaşandı. Süt ürünleri, bakka-
liye ürünleri ve yağlar ise gıdada başı çeken 
PL ürünleri arasında. Market markalı süt 
ürünleri yüzde 44,7 ile neredeyse bu alanın 
yarısını oluşturuyor. 

Marketin yeni yıldızı özel markalı ürünler

Özel markalı ürünler kendi kategorilerinde 
liderliğe oynuyor. Bebek bezleri, tereyağı, 
domates salçası, bebek mendilleri, ev te-
mizleyicileri ve sıvı yağ ürün kategorilerinde 
Private Label ürünler, markalı ürünlerden 
daha hızlı bir büyüme gösteriyor. Bu kate-
goriler aynı zamanda PL payının en yüksek 
olduğu kategoriler olarak dikkat çekiyor. 

Ev Temizlik ve kişisel bakım ürünleri yük-
selişte!

Marka sadakatinin en yüksek olduğu kate-
goriler arasında yer alan temizlik ürünleri ve 
kişisel bakımda da dengeler değişti ve tü-
ketici özel markalı ürünleri daha fazla tercih 
eder hale geldi. Bu yılın 9 aylık döneminde 
ev temizlik ürünleri kategorisindeki özel 
markalı ürünlerin cirosu geçen seneye göre 

yüzde 41 artı ve toplam cirodaki payı yüz-
de 20,2’ye ulaştı. Aynı şekilde kişisel bakım 
ürünlerinin cirosu da yüzde 39 artış kaydetti 
ve toplam kişisel bakım cirosundaki payını 
yüzde 19,6’ya çıkardı. 

Türkiye PL’de Avrupa’dan hızlı büyüyor

Nielsen Perakende Hizmetleri Direktörü 
İlker Unutkan’ın verdiği rakamlara göre 
Türkiye’de Private Label cirosunun Hız-
lı Tüketim Ürünleri cirosundaki payı 2018 
yılında yüzde 20’ye yükselmişti. Bu yılın 9 
aylık dönemindeki büyüme ile birlikte bu 
oran yüzde 21’in üzerine çıktı. Türkiye bu 
rakamlarla dünya ortalaması olan yüzde 
16,3’ün üzerinde yer alırken halen Avrupa 
ortalaması olan yüzde 31,5’in gerisinde. 
Ancak Avrupa’da Private Label ürünlerdeki 
büyüme 2016 yılından sonra yerinde sayar-
ken Türkiye mevcut büyüme hızı ile gelecek 
vaat ediyor. 

PLAT Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer Özer 
de özel markalı ürünlerin Avrupa’daki Pazar 
paylarına bakıldığında ülkemizde gidecek 
uzun bir yol olduğunu belirtti ve büyüme-
nin devam edeceğini söyledi. 5. Private La-
bel Zirvesi’nde sektördeki bu büyümenin 
sağlıklı ve kalıcı olması için neler yapılma-
sı gerektiği üzerinde durduklarını belirten 
Özer, “Üretici ve tedarikçilerimizin müşteri 
beklentilerini yakından izleyerek yatırımları-
nı bu yönde devam ettirmeleri önemli. Re-
kabet etmek için farklılaşmayı sağlamamız 
gerekiyor. Yeni ve inovatif ürünlerle tüketi-
cinin özel markalı ürünlere duyduğu güveni 
devam ettirecek çalışmalara yoğunlaşaca-
ğız” diye konuştu. 
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REFLÜNÜN 6 NEDENİ

Prof. Dr. Melih Özel 
Gastroenteroloji Uzmanı

İnsanların yüzde 7’si her gün yemek borusunda bir yanma hissi yaşıyor. Bu belirtileri gece 
yaşayanların sayısının oldukça yüksek olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Gast-
roenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Özel “İnsanların yüzde 36’sı geceleri reflü belirtilerini 
yaşıyor. Reflü komplikasyonları kadınlara göre erkeklerde daha fazla gözlenirken, yaşam 

tarzı reflünün en önemli sebeplerinden biri” açıklamasında bulundu.

Reflü ile bağlantılı sorun yaşayan hastaların 
büyük bir bölümü göğüste yanma ve mide 
asidinin boğazlarına ağızlarına gelmesin-
den şikâyetçi. Olguların yüzde 10-15’inde 
göğüs ağrısı ya da daha geniş bir ifade ile 
kalp hastalığını düşündürebilecek belirtile-
rin görülebildiğini söyleyen Anadolu Sağlık 
Merkezi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. 
Melih Özel, “Reflü semptomları 50 yaş üze-
rindeki bireylerde daha sık görülürken, reflü 
semptomlarının başlama yaşı, kadınlarda 
erkeklerden biraz daha geç oluyor. Ayrıca 
hastalığa ait komplikasyonlar erkeklerde 
kadınlara göre biraz daha fazla gözleniyor” 
dedi. Hastalığın oluşumunda tek bir neden-
den ya da her hastada etkili olabilecek ortak 
nedenlerden söz edebilmenin zor olduğunu 
vurgulayan Prof. Dr. Melih Özel, en fazla in-
celenen ve etkili olduğu bulunan sebepleri 
şöyle sıraladı:

Yaş 

İleri yaş, yalnızca adale gücündeki kayıp ne-
deni ile değil, hem başka nedenlerle daha 
fazla ilaç kullanma riskinin artması hem de 
ilaçlara karşı daha erken yaşlarda sahip olu-
nan toleransın da kaybolması dolayısı ile de 
reflü açısından bir risk oluşturuyor.

Obezite 

Kilo fazlalığı ve obezite gastroözofageal 
reflü hastalığı riskini artıran en önemli ne-
denlerden biri. Midenin aşırı dolmasının 
yarattığı basıncın, dolaylı olarak alt özofa-
gus sfinkteri üzerinde bir etki yaratabileceği 
ya da aşırı yağlı ve kalorili gıdaların yemek 
borusu alt ucundaki adalenin gevşemesine 
neden olabileceği belirtiliyor. Gastroözofa-
geal reflünün vücut kitle indeksi, bel çevre-

si ve kilo alımı gibi ölçülebilir, objektif bazı 
ölçütlerle doğrudan ilişkili olduğu kesin bir 
şekilde ortaya konuluyor.

Diyafram fıtıkları 

Halk arasında “mide fıtığı” olarak adlandırı-
lan bu durum, midenin bir bölümünün ye-
mek borusunun diyafram adalesinin içinden 
geçtiği açıklıktan yukarıya doğru kayması 
ve göğüs içerisine doğru fıtıklaşmasıdır. So-
nuçta mide içeriğinin yukarıya, yemek bo-
rusuna kaymasına engel olamayacağından 
reflü ortaya çıkar. Burada akılda tutulması 
gerekli olan önemli bir konu fıtık – reflü iliş-
kisinin her reflü hastasında mutlaka olması 
gereken bir ilişki olmadığı. Her reflü hasta-
sında diyafram fıtığı görülmediği gibi, her 
diyafram fıtığı olan hastada da reflü oluş-
ması şart değil.

Gebelik 

Gebeliğinin ilk üç ayı içerisinde reflüye ait 
belirti ve bulguların görülme sıklığı aynı 
dönemde gözlenen bulantı yakınmasının 
sıklığına neredeyse eşittir. Hamile kadınla-
rın yüzde 50 ile yüzde 80 kadarında, gebelik 
sırasında yeni başlayan reflü semptomları 
ya da eskiden var olan reflü belirti ve bul-
gularının şiddetlendiği görülüyor. Gebeler-
de reflü hastalığının oluşumu, gebeliğe ait 
hormonların, yemek borusu duvarının hare-
ket fonksiyonları üzerine, yemek borusu alt 
ucunda bulunan adale yapılarının kasılma 
gücü üzerine ve midenin boşalma işlevleri 
üzerine olan etkileri ile yakından ilişkilidir. 

Sigara 

Sigara içenler üzerinde yapılmış araştırma-
lara göre, sigara içenlerde gastroözofageal 
reflü sıklığının içmeyenlerden daha fazla 
olduğunu ortaya koyuyor. Bunlardan biri, 
sigara içenlerde tükürük salgısının azalmış 
olmasıdır. Tükürük salgısı doğal anti-reflü 
mekanizmaların en önemlilerindendir ve 
fizyolojik olarak oluşan asit reflüsü sırasında 
yemek borusuna geri kaçan asitin nötralize 

edilebilmesinde çok önemli rol oynar. Bir 
başka mekanizma da sigara dumanı içe-
risinde bulunan toksik maddelerin yemek 
borusu mukozası üzerinde doğrudan ya-
rattıkları hasar yapıcı etkidir. Sigara içilmesi 
sırasında yutulan duman ve toksik gazların 
zararlı etkileri hem yemek borusu hem mide 
mukozasında gösteriliyor.

Yaşam tarzı

Fiziksel koşullar ve tıbbi nedenler ve ilaçlar 
dışında bazı alışkanlıklar ve davranış tarzları 
da reflü riskini artırıp hastalığın oluşumuna 
neden olabiliyor. Yağ içeriği yüksek olan gı-
daların tüketilmesi, yemekten hemen sonra 
ya da yemekten sonraki iki saat içerisinde 
yatılması, uzanılması, kafein içeren ya da 
gazlı içeceklerin tüketilmesi bu davranış bi-
çimleri arasında en başta gelen örneklerdir. 
Ayrıca yemek borusu alt ucundaki adalele-
rin gevşemesine neden olan nane, çikolata, 
domates içeren gıdalar, soğan, sarımsak ve 
her türlü baharatın tüketilmesi de yemek 
sonrası dönemin eziyetli bir hal alması-
na kolaylıkla neden olabilir. Büyük hacimli 
öğünler de reflü riskinin artmasına neden 
olan unsurlardandır.

Özetle:

* Az yiyin, öğün atlamayın, ara öğünleri ih-
mal etmeyin.
* Beslenme içeriğinizdeki yağ miktarını azal-
tın.
* Süt ve süt ürünlerini test edin. 
* Şeker, tatlı, çikolata, nane ve tarçından 
uzak durun.
* Baharatlara dikkat edin. Acı yemek güzel-
dir ama gece kâbusunuz olabilir.
* Sitrik asit içeren, kafein içeren, gazlı içe-
cekler belirtilerinizi artırabilir.
* Sebzeler gaz yapabilir ancak reflüyü az-
dırmaz. Hemen yaftayı yapıştırıp, kategorize 
etmeyin.
* Dışarıda yemek yerken, tatilde, seyahatte, 
nerede olursanız olun diyetinizin kontrolü-
nü elden bırakmayın.



92

Dr. Kübra Esen Salman
Deri Hastalıkları Uzmanı

MESLEK VE HOBİ EGZAMA SEBEBİ OLABİLİR

Oldukça sık görülen bir deri hastalığı olan egzama, derinin üst tabakalarında yangıya se-
bep olan hücrelerin birikimi ile ortaya çıkan bir reaksiyondur. Günlük hayatta kullanılan 
ve karşılaşılan çeşitli maddelerin hastalığın nedeni veya alevlendiricisi olabileceğine dikkat 
çeken Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Temizlik, 
bulaşıkla uğraşan kişiler, fırın işçileri, kuaförler, diş teknisyeni, doktor, hemşire gibi sağlık 
personelleri, çimento, tuğla, boya, resim, maket, bahçe işi ile uğraşan kişiler tahriş edici ve 
alerjen maddelerle daha sık maruz kaldıkları için el egzaması gelişmesine daha yatkındır.  İş 
yaparken yüzüklerin çıkarılması tahriş edici maddelerin yüzüklerin altında birikmesini en-
geller” açıklamasında bulundu.

Egzamanın, kaşıntı, kızarıklık, kuruluk, ke-
peklenme, deride kalınlaşma, su dolu ka-
bacıklar ve sulantı şeklinde görülebildiğini 
belirten Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hasta-
lıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Bazı 
ilaçlar ve güneş ışınları özellikle ışığa duyar-
lılığa bağlı gelişen egzamalarda hastalığı 
tetikleyebilir. Mesleki olarak yağlı ürünler, 
metalik sıvılarla temas ve soğutucu malze-
meler irritasyona neden olabilir” dedi.

Bazı meslek grupları egzamaya neden 
olabiliyor

Hastalığın özellikle kalıtsal olarak deri reak-
siyonu vermeye yatkın bireylerde daha sık 
görüldüğünü vurgulayan Deri Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Bazı mes-
lek grupları tahriş edici ve alerjen maddele-
re daha sık maruz kaldıkları için el egzaması 
gelişmesine yatkındır. Özellikle temizlik, 
bulaşıkla yoğun uğraşan kişiler, fırın işçile-
ri, kuaförler, diş teknisyeni, doktor, hemşire 
gibi sağlık personeli, çimento, tuğla ve boya 
işi ile uğraşanlar, resim, maket, bahçe işi ile 
uğraşan kişilerde egzama oluşma ihtimali 
daha fazla. Kişinin mesleği kadar hobileri de 
önemli” şeklinde konuştu.

Egzamanın her evresinde kaşınma görü-
lebilir

Egzamanın başlangıç dönemi belirtilerinin 
kızarık ve şiş bir zeminde çok sayıda su dolu 
kabarcıklar ve bunların hızla açılmasıyla su-
lantı ve kabuklanma olduğuna dikkat çeken 
Dr. Kübra Esen Salman, “Sonraki dönemde 
hafif kızarık bir zeminde çok sayıda kepek-
lenme ve kabuklanma gözlenirken, kronik 

yani ilerlemiş dönemde ise deri kalınlaşmış 
ve üzerinde kepeklenme belirgindir, yarık-
lar, çatlamalar ve kanama gelişebilir. Has-
talık nedenine göre de farklı dönemlerde 
seyredebilir ve her dönemde kaşıntı görü-
lebilir” açıklamasında bulundu.

Egzama tedavisinde düzenli ilaçlar mut-
laka hekime bildirilmeli

Egzama tedavisine başlamadan önce ge-
belik, emzirme, dahili hastalıklar ve farklı 
sebeplerden ötürü düzenli olarak kullanılan 
ilaçlarla ilgili doktorun mutlaka bilgilendiril-
mesi gerektiğini söyleyen Deri Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Deriye sü-
rülerek uygulanan steroidli kremler kaşıntı 
ve kızarıklığın giderilmesinde, egzamanın 
iyileşmesinde yararlıdır. Egzama sulantılı 
ise doktorunuzun önereceği ilaçlar ile ıs-
lak pansuman uygulaması, deri kalınlığı 
belirgin ise deri kalınlığını azaltıcı tedaviler 
gündeme gelebilir” açıklamasında bulundu. 
Hastalık çok şiddetli ise deri dışında steroid-
lerin ağız, damar, kas uygulamaları yoluyla 
da verilebildiğine dikkat çeken Dr. Salman, 
“Bu tedavilere yanıt alınamıyorsa pimekro-
limus, siklosporin, metotreksat, fototerapi 
gibi diğer tedavi seçenekleri uygulanabilir” 
dedi.

Egzamayı önlemenin 10 yolu

• Tedavide yapılması gereken en önemli 
şey; nedenin saptanması ve bu etkenle te-
mastan mümkün olduğu kadar kaçınmaktır. 
Tamamen uzak durabilmek bazen zor ola-
bilir.

• Su ve sabunla uzun süreli temas derinin 
doğal koruyucu tabakasının kaybına neden 
olur. Bu nedenle ellerin temizliği sabun yeri-
ne derinin PH’ına uygun, kokusuz ve renksiz 
bir temizleyiciyle yapılması daha uygundur. 
• Sıcak veya soğuk su yerine ellerin ılık su ile 
yıkanması daha uygundur.  

• Özellikle uzun seyirli formunda nemlendi-
riciler derinin kaybettiği nemi kazandırmaya 
yardımcı olabilir.

• İş yaparken yüzüklerin çıkarılması tahriş 
edici maddelerin yüzüklerin altında birik-
mesini engeller.

• Temizlik, bulaşık, çocuk bakımı gibi işler-
de yardımcı desteği veya bulaşık ve çamaşır 
makinesi kullanılmalı. Kısa süreli profilaktik 
eldiven kullanımı önemli. Uzun süre eldi-
ven kullanımının terlemeyi arttırabileceği 
unutulmamalı. Eldiven içine pamuklu eldi-
ven giyilmesi uygun olur. Pudralı eldivenler 
klinik bulguları şiddetlendirebildiğinden 
kullanımları uygun değil. Saç şampuanlama 
sırasında kısa süre ile eldiven giyilmesi za-
yıf iritan maddelerin deriye olumsuz etkisini 
azaltır.

• Tuvalet temizleme gibi uygulamalar sıra-
sında deterjan ile ellerin teması kesilmeli.

• Domates, portakal, limon gibi maddelerle 
doğrudan el teması engellenmeli.

• Saç boyama sırasında olası alerjenlerden 
kaçınılması ve korunması önemli.

• Eğer mesleki nedenli bir egzama düşünü-
lüyorsa kısa süreli meslek değişikliği, kalıcı 
bir sorun varsa hekimlerin önerisi ile meslek 
değişikliği gündeme gelebilir.
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Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu
İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı 

6 SORUDA ISPANAK ZEHİRLENMESİ

Ispanak, mevsim sebzeleri içerisinde en faydalı sebzelerin başında geliyor. Son 
günlerde görülen ıspanak zehirlenmesi vakaları nedeniyle ıspanak tüketmekten 
korkulduğunun altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uz-
manı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, ıspanak zehirlenmelerine ilişkin merak edilen 
soruları yanıtladı. 

Ispanağı tüketmeden önce nelere dikkat 
etmeli? Üzerindeki kimyasallardan arın-
ması için nasıl yıkamalı? 

Ispanak satın alırken yapraklarının diri ol-
masına, yapraklarının sarı-kahverengi renk-
te olmamasına, üzerinde lekeler-benekler 
bulunmamasına ve yaprak bütünlüğünün 
bozulmamış olmasına dikkat edilmeli. El-
diven giyerek akan suda yaprakları tek tek 
yıkamak, araya karışmış yabancı otları da 
mutlaka ayıklamak gerekir. 

Sirkeli ve tuzlu su gibi bir karışımın için-
de bekletmek bir çözüm mü? 

Sebzeler yetiştirilme esnasında tarım ilaçla-
rına, koruyuculara, toprakta yaşayan böcek-
lerin yumurtalarına maruz kalabilir. Ayrıca 
yağmurla gelen kimyasallar, topraktaki bak-
teriler taze meyve ve sebzelerin üzerinde 
yer alabilirler.  

Satın alınmış olan sebzelerin akan ve te-
miz olduğu bilinen bir suda iyi bir şekilde 
yıkanması yeterli olabilmekle birlikte, sirkeli 
suda bekletmek sebzedeki kalmış olan bak-
terilerin temizlenmesi için iyi bir çözümdür. 
Ayrıca ıspanak gibi kökü ile birlikte satın 
alınabilen sebzelerin kökünden ayrıldıktan 
sonra yıkanması uygun olur. Ellerimizden 
de sebzelere bakteriler geçebileceği için 
sebzeyi yıkamadan önce ve sonra ellerin de 
yıkanması gerekir. 

Ispanak yemeğini ne kadar süre içinde 
tüketmek gerekir? 2 gün buzdolabında 
kalır mı?

Pişmiş olan yemek en fazla 2 saat dışarda 
tutulmalı, sonrasında buzdolabında saklan-

malı. Hava çok sıcak ise yemek bir saatten 
fazla dışarıda tutulmamalı. Pişirilen yemek 
sonrasında en fazla iki kez ısıtılmalı. Yani ıs-
panak 2 gün buzdolabında kalabilir. 

Ispanak salatası veya yemeğinin bozul-
duğu nasıl anlaşılır? 

Yemekte ekşili veya kötü bir kokunun ol-
ması, suyunun kıvamını yitirmesi bozulma 
işaretleri olarak kabul edilebilir. 

Ispanak nasıl zehirler? Hangi toksik (ze-
hirli) maddeler ortaya çıkar? 

Ispanak, yapısında yer alan “histamin” adlı 
maddeye karşı hassasiyeti olan kişilerde 
rahatsızlık oluşturabilir. Ayrıca ıspanağın 
yetiştirilme, toplanma, nakliye, saklanma 
süreçlerinde yapraklarına bulaşmış olabilen 

bakteriler, parazitler, zararlı otlar veya kim-
yasal maddelerin etkisi ile zehirlenme belir-
tileri ortaya çıkabilir. 
 
Ispanak zehirlenmesinin belirtileri neler-
dir? Ne zaman doktora başvurmalı? 

Histamin duyarlılığı olan kişiler ıspanak ye-
diğinde midede kramp tarzında ağrı, ciltte 
kaşıntı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı gibi 
belirtiler ortaya çıkabilir. 

Ispanak yapraklarına bulaşan bakteri, kim-
yasal maddeler veya zararlı otların bulun-
ması halinde ise bulantı, kusma, ateş, ishal, 
genel durum bozukluğu gelişebilir.  

Kanlı dışkılama, şiddetli kusma, düşmeyen 
ateş, bilinç değişiklikleri gibi belirtiler varsa 
hemen doktora müracaat edilmeli.  



Filiz Özkol’dan
İş Dünyası Burç Yorumları

Astrolog

Hırslarınız konusunda ken-
dinize söz geçiremiyorsunuz. 

Aşırıya kaçmadan yaşamınızı 
yönlendirmek sizi çok şey kazandı-

racaktır. İşlek zekanızı istediğiniz gibi 
yönlendirebilirsiniz. Karşınızdaki kişile-
rin sizi anlamaları mümkün değil. Sizin 
için önem taşıyan arkadaşlarınızla ko-
nuşma ihtiyacı içindesiniz. Birlikte ça-
lıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden 
yaralanabilirsiniz. . Destek gördüğü-
nüz zaman kendinize olan güveniniz 
daha da artıyor. İdeallerinizle yaşa-
maktan son derece memnunsunuz ve 
işinize karışılmasından hoşlanmıyor-
sunuz.. Güvenebileceğiniz bir çevreye 
gereksinim duyacak ve olayları farklı 
yönlerden araştıracaksınız. 

Hayallerinizin altında ya-
tan gerçek nedenlerle baş 

etmesini öğreniyorsunuz.. Ener-
jinizi  daha belirgin bir şekilde ortaya 
koyuyorsunuz.  Mesleki ilişkileriniz 
başarılı bir şekilde ortaya koyarken, 
inatçı yapınız bir kez daha vurgulaya-
caksınız. Özellikle iş yaşamınızda yeni-
likler gerekebilir fakat sizin bu olaylara 
tepkili davranmaktan çok,  ılımlı yak-
laşmalısınız. Bulunduğunuz ortamlar-
da ön plana çıkma olasılığınız yüksek. 
Kendinizden emin tavırlarınızla çevre-
nizi etkiliyorsunuz. İçinizden geçirdiği-
niz dileklerinizin kabul görmesinden 
mutlu olacaksınız. Duygusal verimini-
zi, doğru kişilerle birlikte çalıştığınız 
zaman alıyorsunuz. 

Beklemeyi bilmediğiniz 
için, bir çok iş fırsatlarını 

kaçırıyorsunuz. Çevreniz-
deki güçlü kişilerle kuraca-

ğınız bağlantıların önemli olduğu bir 
gün. Özellikle, aile bireyleri ile yapa-
cağınız bazı konuşmalarda, farklı ko-
nuları tartışabilirsiniz. Onlar için, odak 
noktası olan konuları görmezlikten 
gelmemelisiniz. Size güveniyorlar.. Et-
rafınızda iyi niyetli kişilerin olduğu gibi 
size olumsuz gelebilecek kötü kişilerin 
varlığınız da unutmamalısınız. Boş ko-
nuşan ve her şeyi abartan insanlarda 
uzak kalmalısınız. Sosyal yaşantı sizin 
için önemli. Size karşı özverili davra-
nan kişilere karşı tedbirli olmanızı ge-
rektiriyor. 

Hedefleriniz konusun-
da duygusal dalgalan-

malar yaşayabilirsiniz. 
Duygularınızda yaşadığı-

nız değişimleri, çevrenizle pay-
laşmak isteyebilirsiniz. İdealleriniz 
doğrultusunda hareket ediyor ve 
takıntılı olduğunuz konularda taviz 
vermek istemiyorsunuz. Yeni baş-
langıçlar konusunda kendinizi baskı 
altında hissediyorsunuz. Çevrenizde 
size yardım edecek ve enerjinizi sizin 
için kullanacak arkadaşlarınız olacak-
tır.. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin 
sizi etkilemeye çalışmaları geçici aşk-
ları da gündeme getirebilir. Enerjinizi 
ve vaktinizin tümünü yakın dostları-
nızla ortak çalışmalar içinde kullana-
caksınız.

Duygusal konularda 
inatçı davranıyorsunuz. 

Dengelerinizi bozmak iste-
miyorsanız, isteklerinize bir gem 

vurmalı ve partnerinizle olan ilişkileri-
nize belli bir düzen getirmelisiniz. Ya-
şamdan ne beklediğinizi sorgulayarak, 
isteklerinizin yön değiştirmesine izin 
vermelisiniz.  Bilinçaltınızda bastırdı-
ğınız duyguların açığa çıkmasıyla ya-
şantınızda değişen koşuları yeniden 
değerlendirmeniz gerekecektir. Hayal 
kırıklıklarına yatkınsınız. Platonik duy-
gular için ideal bir dönem fakat daha 
sonra bu duygular önemini kaybede-
cek. Eğer kalbiniz boş ve kendinizi bir 
aşka hazır hissediyorsanız, problem 
olmayacaktır. Fakat aksi takdirde ba-
şınız derde girebilir..

Duygusal zaafları-
nız artabilir. Ken-

dinizi baskı altında 
hissedebilirsiniz. Değerini-

zin anlaşılmadığı duygusuna kapıla-
bilirsiniz. Kuruntulu düşünce yapınız 
çevrenize karşı yanlış kullanabilirsiniz. 
Birlikte çalıştığınız kişilerden şüphe-
lenebilirsiniz. Kariyer evinizde Nep-
tün’den önemli destek alıyorsunuz. 
Güçlü pozisyonlara gelmeniz için, ge-
rekli tüm donelere sahipsiniz. Sadece 
sabırlı olmalı ve fikir değiştirmemelisi-
niz. Jüpiter  karşıt  evinizde son defa  
ilerlerken, kişisel hırslarınızı da ön pla-
na çıkarıyor. Yoğun işlerin sizi kuşattı-
ğını görmek, temponuzu arttırmanıza 
neden olacak. Bu ay, kendinizi dingin 
hissedeceksiniz.
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Merkür artık ileri 
hareketini  yaparken  

duygusal davranma-
maya çalışmalısınız ve 

olayların altındaki gerçek nedenlerin 
üzerinde durmalısınız. İçsel sıkıntıla-
rınızın tek nedeni, çevrenizin prob-
lemlerine çözüm üretmekten yorul-
manızdır. Sadece kendi arzularınızın 
ön planda olacağı işler yapmak iste-
yeceksiniz. Cesaret ve atılganlık iste-
yen tüm işlerde başarılı olacaksınız. 
Yaşantınızdaki koşulların sizi zorla-
dığını, kararlarınızı verirken çevresel 
şartların ve içsel duygularınızın tezat 
oluşturduğunu göreceksiniz. Çocuk-
luktan kalma alışkanlıklarınızla ilgili 
sınırlarınızı ve yeni durumunuzu es-
netmek zorunda kalabilirsiniz. 

Hayallerinizin peşinde 
koşmanız gerekecek. Ai-

leniz bu konuda size des-
tek vermek yerine zorlayıcı 

kurallarla karşınıza çıkacak. Ailenizin 
kadınları ve erkekleri geleneksel dav-
ranışları sizde sorun yaratacaktır. Siz, 
ilginç kişileri sevdiğiniz için, bu du-
rumdan rahatsız olacaksınız. Bu dö-
nemde daha fazla enerji sarf etmeniz 
gerekecek. Fanatik düşünceler içinde 
sıkışabilir ve kendinizi kalıplaşmış 
duygular içinde bulabilirsiniz. Etkin 
grup arkadaşlıkları her zaman iyi so-
nuç vermeyebilir. Bazı kıskançlıklara 
hedef olabilirsiniz. Bu ay, yaşlı kimse-
lerin desteği de üzerinizde olacaktır.

Gözünüzü kor-
kutmak istemi-

yoruz fakat ani 
değişimlere hazır 

olun. Karşılaştığınız kişilerin 
sözlerinden ve beden dilinden çok 
etkileneceksiniz. Yine dostluklarınız-
da spekülatif olaylara karşı temkinli 
olmalısınız. Ani aşkların başlangıcı 
ve bitişi de bu dönemde karşınıza 
çıkabilir. Özellikle, sizi sevindirecek 
duygusal anlar yaşayabilirsiniz. Bu 
dönemde kendinizi herkesten daha 
çok seveceksiniz. Yaşam hırsınız ta-
van yapacaktır.. Hayal gücünüzü 
istediğiniz koşulları oluşturmakta 
kullanabilirsiniz. İsteklerinizin anında 
gerçekleştirmek istiyorsunuz. 

 Sınırlarınızı ge-
nişletmek istiyor-

sunuz. Kariyerinizle 
ilgili yeni gelişmeler 

söz konusu olacak. Madde-
sel konulara takıntılı olmak istemi-
yorsunuz. Kişisel güvenliğiniz için, 
parasal problemlerle uğraşmak canı-
nızı sıkabilir. Kuşkucu yönlerinizden 
kurtulmalısınız. Çevrenize karşı se-
vecen ve anaç duygular içindesiniz. 
Arkadaşlarınızın her türlü sorunlarına 
çare bulma çabası içinde olacaksınız. 
Dostlar arası kırgınlıklara aracılık ya-
pabilirsiniz. Uzun sürecek yakınlıkla-
ra tanık olacaksınız. Mantıkla duygu 
karmaşası yaşayacağınız bir dönem 
başlıyor. 

Bu ay , güç-
lü dostlukla-

rın temelini atar-
ke düşünmelisiniz.. 

Düşüncelerinden yararlanabileceği-
niz dostluklar kurabilirsiniz. Siz yine 
de dikkatli olmalısınız. Başkalarına 
çılgın gelen işler, size son derece 
kolay gelecek. . Çalışma yaşantınızla 
ilgili olumlu değişimler içinde ola-
caksınız. Sessizce işinizi yapmaktan 
hoşlandığınız için, bu dönemde ra-
hatsız edilmek istemeyebilirsiniz. Her 
konuda yoğun duygular içindesiniz. 
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 362.104 1 ANKAmall AVM 545.860 1 Mavibahçe AVM 349.482
2 City's Nişantaşı AVM 329.689 2 Forum Ankara Outlet 136.982 2 TerraCity AVM 346.670
3 İstanbul Cevahir AVM 245.656 3 ACity Outlet 97.985 3 Espark AVM 133.385
4 Kanyon AVM 241.819 4 Cepa AVM 71.946 4 Park Afyon AVM 129.691
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 202.013 5 Kentpark AVM 70.341 5 Kulesite AVM 118.564
6 İsfanbul AVM 198.452 6 Gordion AVM 66.071 6 Forum Kayseri AVM 111.164
7 Marmara Park AVM 173.075 7 Next Level AVM 56.586 7 Forum Mersin AVM 110.561
8 Emaar Square Mall 153.208 8 Atlantis AVM 50.634 8 Forum Gaziantep AVM 108.830
9 Trump AVM 141.413 9 Taurus AVM 50.447 9 Gebze Center 107.952

10 İstinyePark AVM 109.279 10 Nata Vega Outlet 41.848 10 Forum Bornova AVM 105.196
11 Mall of İstanbul 108.783 11 One Tower AVM 41.130 11 MarkAntalya AVM 96.218
12 Brandium AVYM 106.585 12 Podium Ankara AVM 38.078 12 Forum Trabzon AVM 93.875
13 Maltepe Park AVM 103.880 13 Antares AVM 37.955 13 Antalya Migros AVM 93.110
14 Buyaka AVM 101.430 14 Arcadium AVM 34.434 14 Özdilek Bursa AVM 92.765
15 Aqua Florya AVM 100.159 15 Anatolium Ankara AVM 32.369 15 ÖzdilekPark Antalya AVM 85.736
16 Zorlu Center 98.247 16 Kızılay AVM 28.087 16 Point Bornova AVM 81.464
17 Torium AVM 95.771 17 Panora AVYM 26.724 17 Outlet Center İzmit 77.822
18 Palladium AVM 94.146 18 365 AVM 24.178 18 MalatyaPark AVM 77.783
19 Viaport Asia Outlet 91.241 19 Atakule AVM 23.058 19 Kent Meydanı AVM 60.451
20 Tepe Nautilus AVM 87.502 20 Bilkent Center AVM 15.661 20 Deepo Outlet Center 59.742

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 59.386 1 ANKAmall AVM 13.456 1 14 Burda AVM 19.768
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 57.890 2 Antares AVYM 7.257 2 TerraCity AVM 10.983
3 Akyaka Park 55.306 3 Kentpark AVM 4.828 3 Sera Kütahya AVM 6.292
4 Kanyon AVM 50.379 4 Tepe Prime Avenue 4.733 4 HighWay Outlet AVM 6.047
5 Emaar Square Mall 19.412 5 Nata Vega Outlet 4.406 5 Park Afyon AVM 5.958
6 Capitol AVM 14.919 6 Cepa AVM 3.576 6 Kayseri Park AVYM 5.410
7 Trump AVM 14.884 7 Armada AVM 3.481 7 MalatyaPark AVM 5.026
8 Buyaka AVM 13.580 8 Atlantis AVM 3.170 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.762
9 Viaport Asia Outlet 12.282 9 Gordion AVM 2.746 9 Gebze Center 4.315

10 İstinyePark AVM 10.155 10 Panora AVYM 2.657 10 Deepo Outlet Center 3.792
11 Astoria AVM 7.955 11 ACity Outlet 2.200 11 Korupark AVM 3.456
12 Zorlu Center 7.866 12 Taurus AVM 2.176 12 Espark AVM 3.270
13 Akasya AVM 7.528 13 Arcadium AVM 2.055 13 Forum Mersin AVM 3.122
14 Sapphire Çarşı 5.640 14 Next Level AVM 1.825 14 17 Burda AVM 2.933
15 ArenaPark AVYM 5.470 15 365 AVM 1.795 15 Antalya Migros AVM 2.806
16 İsfanbul AVM 5.292 16 Bilkent Center AVM 1.701 16 Outlet Center İzmit 2.423
17 Marmara Forum AVM 5.269 17 Forum Ankara Outlet 1.661 17 Palladium Antakya AVM 2.288
18 Palladium AVM 5.221 18 Anatolium Ankara AVM 1.302 18 Bursa Kent Meydanı AVM 2.242
19 Galleria Ataköy AVM 4.831 19 Podium Ankara AVM 1.283 19 Forum Bornova AVM 2.122
20 Watergarden İstanbul 4.638 20 One Tower AVM 1.160 20 Forum Gaziantep AVM 2.076

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 86.063 1 ANKAmall AVM 118.600 1 TerraCity AVM 75.681
2 Zorlu Center 72.441 2 Antares AVYM 37.425 2 Mavibahçe AVM 72.284
3 Buyaka AVM 57.486 3 Cepa AVM 31.292 3 M1 Adana AVM 45.516
4 City's Nişantaşı AVM 52.528 4 Gordion AVM 29.912 4 Optimum - İzmir 45.486
5 İstinyePark AVM 50.340 5 Nata Vega Outlet 28.154 5 41 Burda AVM 41.140
6 İsfanbul AVM 50.220 6 Armada AVM 24.976 6 Park Afyon AVM 38.576
7 Watergarden İstanbul 48.232 7 Podium Ankara AVM 23.375 7 Kulesite AVM 37.869
8 Forum İstanbul AVYM 44.282 8 Kentpark AVM 23.096 8 Point Bornova AVM 35.238
9 Mall of İstanbul 42.256 9 ACity Outlet 21.850 9 Westpark Outlet AVM 33.570

10 Maltepe Park AVM 38.438 10 Atlantis AVM 21.697 10 Forum Bornova AVM 32.881
11 Akyaka Park AVM 38.256 11 Metromall AVM 21.043 11 Agora AVM 28.718
12 Hilltown AVM 37.856 12 Atakule AVM 20.979 12 Agora Antalya AVM 28.198
13 Kanyon AVM 37.287 13 Panora AVYM 20.907 13 Mall of Antalya AVM 27.715
14 212 İstanbul Power Outlet 36.856 14 Forum Ankara Outlet 15.116 14 39 Burda AVM 27.519
15 Vadi İstanbul AVM 36.281 15 Bilkent Center AVM 15.074 15 17 Burda AVM 27.041
16 Marmara Park AVM 35.603 16 Arcadium AVM 14.690 16 Antalya Migros AVM 26.917
17 Trump AVM 32.598 17 Taurus AVM 12.967 17 10Burda AVM 25.254
18 Meydan İstanbul AVM 29.927 18 One Tower AVM 11.970 18 Gebze Center 23.194
19 Istmarina AVM 23.798 19 Next Level AVM 9.335 19 Sanko Park AVM 22.642
20 Akasya AVM 22.168 20 Kartaltepe AVM 8.896 20 Agora Adapazarı AVM 22.380
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16 Marmara Park AVM 35.603 16 Arcadium AVM 14.690 16 Antalya Migros AVM 26.917
17 Trump AVM 32.598 17 Taurus AVM 12.967 17 10Burda AVM 25.254
18 Meydan İstanbul AVM 29.927 18 One Tower AVM 11.970 18 Gebze Center 23.194
19 Istmarina AVM 23.798 19 Next Level AVM 9.335 19 Sanko Park AVM 22.642
20 Akasya AVM 22.168 20 Kartaltepe AVM 8.896 20 Agora Adapazarı AVM 22.380
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 362.104 1 ANKAmall AVM 545.860 1 Mavibahçe AVM 349.482
2 City's Nişantaşı AVM 329.689 2 Forum Ankara Outlet 136.982 2 TerraCity AVM 346.670
3 İstanbul Cevahir AVM 245.656 3 ACity Outlet 97.985 3 Espark AVM 133.385
4 Kanyon AVM 241.819 4 Cepa AVM 71.946 4 Park Afyon AVM 129.691
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 202.013 5 Kentpark AVM 70.341 5 Kulesite AVM 118.564
6 İsfanbul AVM 198.452 6 Gordion AVM 66.071 6 Forum Kayseri AVM 111.164
7 Marmara Park AVM 173.075 7 Next Level AVM 56.586 7 Forum Mersin AVM 110.561
8 Emaar Square Mall 153.208 8 Atlantis AVM 50.634 8 Forum Gaziantep AVM 108.830
9 Trump AVM 141.413 9 Taurus AVM 50.447 9 Gebze Center 107.952

10 İstinyePark AVM 109.279 10 Nata Vega Outlet 41.848 10 Forum Bornova AVM 105.196
11 Mall of İstanbul 108.783 11 One Tower AVM 41.130 11 MarkAntalya AVM 96.218
12 Brandium AVYM 106.585 12 Podium Ankara AVM 38.078 12 Forum Trabzon AVM 93.875
13 Maltepe Park AVM 103.880 13 Antares AVM 37.955 13 Antalya Migros AVM 93.110
14 Buyaka AVM 101.430 14 Arcadium AVM 34.434 14 Özdilek Bursa AVM 92.765
15 Aqua Florya AVM 100.159 15 Anatolium Ankara AVM 32.369 15 ÖzdilekPark Antalya AVM 85.736
16 Zorlu Center 98.247 16 Kızılay AVM 28.087 16 Point Bornova AVM 81.464
17 Torium AVM 95.771 17 Panora AVYM 26.724 17 Outlet Center İzmit 77.822
18 Palladium AVM 94.146 18 365 AVM 24.178 18 MalatyaPark AVM 77.783
19 Viaport Asia Outlet 91.241 19 Atakule AVM 23.058 19 Kent Meydanı AVM 60.451
20 Tepe Nautilus AVM 87.502 20 Bilkent Center AVM 15.661 20 Deepo Outlet Center 59.742

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
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2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 57.890 2 Antares AVYM 7.257 2 TerraCity AVM 10.983
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6 Capitol AVM 14.919 6 Cepa AVM 3.576 6 Kayseri Park AVYM 5.410
7 Trump AVM 14.884 7 Armada AVM 3.481 7 MalatyaPark AVM 5.026
8 Buyaka AVM 13.580 8 Atlantis AVM 3.170 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.762
9 Viaport Asia Outlet 12.282 9 Gordion AVM 2.746 9 Gebze Center 4.315
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15 ArenaPark AVYM 5.470 15 365 AVM 1.795 15 Antalya Migros AVM 2.806
16 İsfanbul AVM 5.292 16 Bilkent Center AVM 1.701 16 Outlet Center İzmit 2.423
17 Marmara Forum AVM 5.269 17 Forum Ankara Outlet 1.661 17 Palladium Antakya AVM 2.288
18 Palladium AVM 5.221 18 Anatolium Ankara AVM 1.302 18 Bursa Kent Meydanı AVM 2.242
19 Galleria Ataköy AVM 4.831 19 Podium Ankara AVM 1.283 19 Forum Bornova AVM 2.122
20 Watergarden İstanbul 4.638 20 One Tower AVM 1.160 20 Forum Gaziantep AVM 2.076

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
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  FİLİZ ÖZKOL’DAN BURÇLARA GÖRE                     YENİ YIL ALIŞVERİŞ TÜYOLARI
KOÇ ERKEĞI:

Koç erkeği zor bir insandır. Spora 
düşkünlükleri ile tanınmışlardır. Ya-
şamlarında aşkın yeri büyüktür. Giyim 
tarzından konuşmasına, düşüncelerin-
den davranışlarına kadar her şey ku-
sursuzdur. Kendi doğrularıyla yaşayan 
bu kişileri anlamak kolay olmasa da, 
birlikte  yaşamak zevklidir.  Doğuştan 
sahip oldukları çocuksu ruhları; onla-
rı iyi bir babadan çok, iyi bir arkadaş 
konumuna getirir. Onlara bu güzel 
günde, kayak takımı, spor ayakkabıları, 
eşofmanlar veya değerli bir kol saati 
hediye edebilirsiniz.

KOÇ KADINI:

İhtiyatsız, coşkulu ve dik kafalı olan  
Koç kadınları için yaşam göründü-
ğü kadar kolay değildir. İlişkilerinde 
son derece kıskanç bir yapı sergiler-
ler.. Tutkuları derin, hisleri içtendir 
Erkeğinin iyi ve kötü gününde daima 
yanında oluşu onu ideal bir iş yapar. 
Yaşamlarında çocuklarının önemi çok 
büyüktür. Yatak odasına düşkün ol-
dukları için, egzotik duvar süslerinden, 
kırmızı yatak örtülerinden ve gerçek 
çiçekler armağan edebilirsiniz.

BOĞA ERKEĞI:

Ciddi ve sakin yapıları ile, iyi bir aile 
reisi olmaya adaydırlar. Son derece 
sabırlı, pratik ve çözümleyicidirler. 
Köklerine çok bağlı olan bu kişiler, 
ömür boyu yaşlı akrabalarının her tür-
lü sorunlarına koşarlar. Yaşamın temel 
taşları oldukları için de ne zaman başı 
sıkışan bir dostu varsa o her zaman or-
dadır. Onlara bu özel günlerinde, çok 
sevdikleri bir kitap, deri bir cüzdan, 
elektronik oyunlar, onları rahat ettire-
cek aksesuar niteliğinde eşyalar, örne-
ğin; bir kuş tüyü yastık alabilirsiniz. 

BOĞA KADINI:

Çok güçlü bir fiziksel yapıya sahip 
olduğunuz için, aşkta da aşırılıklara 
kaçabilirler. Gerçek sevgiyi ararken, 
yanlış evliliklere sürüklenebilirler. Ses-
siz, sakin yapılarına rağmen, derin  ve 
yoğun duygulara sahiptirler. Annelik 
ve eş olmak onlara çok yakışır. Hiç bu 
kadar eviyle bütünleşen bir kişi göre-
mezsiniz. Mutfak malzemelerine karşı 

zaafları  çok fazladır. Günün uzun bir za-
manını mutfakta geçiren Boğa kadınlarına  
alınabilecek en iyi hediye, ilginç kullanışlı 
mutfak aletleridir.

IKIZLER ERKEĞI:

Hareketli ve değişken yapılarıyla dikkat çek-
memeleri mümkün değildir. Sonsuz bir öğ-
renme isteği içinde oldukları için çevrelerine 
asla kayıtsız kalmaları mümkün değildir. Et-
rafınızda her an eğlenceli bir İkizler görme-
niz mümkündür. Onlara en çılgın hediyeleri 
alabilirsiniz. Orijinal spor ayakkabılar, kaliteli 
bir güneş gözlüğü, renkli tişörtler, blue je-
anler ve bir seyahat çantasına hayır demez.

IKIZLER KADINI:

Temelde soğukkanlı yapısıyla; ahlaki de-
ğerleri çok kafalarına takmaz, mantıklı iliş-
kileri tercih ederler. Evliliği bir yatırım gibi 
gördükleri içinde, yüksek tansiyonlu bir aşk 
olasılığı oldukça zayıftır. Evlerinde sade ve 
yumuşaklık duygusu veren, ışığı yansıtacak 
parlak renkler hakimdir. Fazla eşyadan hoş-
lanmadıkları  için de, evleri daima ferah ve 
moderndir. Bu özel günde onlara verilecek 
hediye, günün modasını yansıtan bir kıyafet 
veya aksesuar olabilir.

YENGEÇ ERKEĞI:

Sakin ve dengeli yapıları onları bulundukları 
ortamın en sevilen kişisi haline getirir. Duy-
gularını çok derin yaşadıkları için, gizemli 
bir tablo içinde yaşarlar. Sevilen ve aranılan 
insanlardır. Bulundukları ortamın şartlarına 
çok çabuk uyum sağladıkları için, asla şika-
yet etmezler ve edenlerden de hoşlanmaz-
lar. Aile kavramı çok fazladır. İyi bir baba 
ve iyi bir eştir Ona alabileceğiniz en güzel 
hediye; anılarını saklayabileceği küçük  re-
sim albümü, ipek bir pijama, klasik sallanan 
koltuk, değerli bir tablo, sigara tabakası ve 
bir kravat.

YENGEÇ KADINI:

Duygulu, koruyucu, güçlü bir hayal dünya-
sına sahip oluşlarından dolayı  son derece 
anaç yapısıyla  evlilik için doğmuşlardır. Fe-
dakar yapıları yüzünden, verdikleri sevginin 
çok az karşılığını beklerler. Geceleri onla-
rın üstlerini örten, çocuklarının ihtiyaçlarını 
anında hisseden bir anne her zaman kolay 
olmayabilir.. Şehir dışında ve büyük huzurlu 
evleri tercih ederler.. Antika meraklısı olup, 

sallanan koltuklar vazgeçemeyeceğiniz eş-
yalardır. Anılarına dahil edebileceği bir he-
diye ile onu sevindirebilirsiniz.

ASLAN ERKEĞI:

Gösterişi ve lüksü severler. Evleri ve yaşan-
tıları görkemli olduğu için en pahalı şeyleri 
elde etmekte ustadırlar. Sevme ve sevilme 
duyguları çok yoğundur. İkili ilişkilerinde 
verdikleri kadar karşılığını da beklerler. Sev-
dikleri ile öğünmekten hoşlanırlar. Yaşamda 
her şeyin en iyisine layık olduğunu düşünür 
ve küçük şeylerle asla mutlu olmaz. Bu güzel 
günde ona en pahalı aksesuarları, deri bir 
çizme kristal şarap kadehleri, antika bir saat, 
ipek bir gömlek, altı kol düğmeleri ve aklına 
gelen her türlü kaliteli şeye hayır demez.

ASLAN KADINI:

Son derece sadık, cömert ve yüce gönül-
lü olmalarına rağmen, evlilikte her zaman 
şanslı sayılmazlar. Hatta ilişkileriniz tuhaf 
bir şekilde biter. Yaşamlarında , çoğu kez 
çocuklarıyla  sorunlarınız olur ve bu da ev-
liliklerinin  gölgelenmesine neden olabilir. 
Aslan kadınları gece hayatından ve gör-
kemden hoşlanır. Her konuda bu özelliğinizi 
yansıtan kıyafetler ve eşyalardan hoşlanır-
lar ve  bu tür hediyeleri severler.. Takıların 
da yaşantılarında önemli bir yer tuttuğunu 
unutmamalısınız.

BAŞAK ERKEĞI:

Yaşama sade bakan doğal ve samimi kişiler-
dir. Onlarla yaşamak kolay değildir. Çünkü 
disiplin duygusu içinde yaşadıkları için, bir-
likte oldukları  kişilerin de yaşam düzenleri-
ne karışırlar. Titiz ve sorgulayıcıdırlar. Baba 
oldukları zaman da  bu duyguyu geç tatma-
nın keyifsizliğini duyarlar. Ona hediye ede-
bileceğiniz şeyler: Değerli bir kol saati, klasik 
fakat ünlü bir marka parfüm, küçük elektro-
nik el oyunları, güzel bir müzik seti ve klasik 
bir gömlek..

BAŞAK KADINI:

Garip bir doğaları vardır. Az veya çok, ken-
disine yeten tavırlarıyla evliliğe her zaman 
tepkilidirler.. Seçici ve eleştirici tutumlarıyla, 
aşkı sürekli kendilerinden  uzaklaştırırlar..  
Hele evliliği hiç yaklaştırmazken, ilişkilerinde 
bencilliklerini ortaya koyarlar.. Eğer; bir gün 
gerçekten evlenmeyi isterlerse, ilişkileri say-
gı ve mantık çerçevesindedir. Klasik ve sade 
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zevkleriniz vardır. Abartıya kaçmayan her 
türlü zarif hediyelerden hoşlanırlar.

TERAZI ERKEĞI:

Dengeli oldukları söylense de her zaman 
bunun tersiniz yaparlar. Çünkü ünlü denge-
lerini koruma uğruna verdikleri savaş onları 
huysuz ve kaprisli yapabilir. Her zaman her 
şeyin en iyisini arzu ederler ve yaşamda elde 
edemeyeceği şey yoktur. Sanatçı bir kişiliğe 
sahip oldukları için çocuklarının da bu yön-
de duyguları olmasını beklerler. 2020 yılına 
veda ederken onu mutlu eden hediyeler; 
Şık bir kol saati, hoş bir süeter. Kaliteli bir 
gömlek.

TERAZI KADINI:

Onlar , aslında kendilerine  aşıktırlar. Yaşam-
ları  boyunca kendilerine  benzeyen kişileri 
arar dururlar.. Bunu yaparken de; sözde aşk 
adına mazeretler yaratarak, hep kendilerini  
haklı görürler.. Yuvarlak ve zarif mobilyalar-
dan hoşlandıkları için,, dişiliğini simgeleyen 
her türlü güzelliklere hayır demezler.. Yaşa-
mı güzelleştiren her şey onlara  hediye edi-
lebilir.

AKREP ERKEĞI:

Derin bir duygu insanıdırlar. Olaylara güç-
lü bir mantıkla yaklaştıkları için, onlara her 
konuda güvenilir. Hafızaları çok kuvvetlidir. 
Bir konuyu bir kez söylemek yeterlidir. Ha-
tırlatılmaktan nefret ederler. Asla yüzeysel 
bir kişi olamazlar. Çocukları ile iletişim kur-
ma konusunda, ketumdur. Onlardan güçlü 
bir kişilik, yaşama karşı dayanıklı olmalarını 
bekler. Bir av tüfeği, deri bir evrak çantası, 
sert bir traş losyonu, güzel bir ajanda, deri-
den yapılmış her türlü eşyayı sever.

AKREP KADINI:

Aşırılıkların ve aşırı uçların insanlarıdır. Bu 
özelliklerini bildikleri için,  kendileriyle ilgili 
yorum yapma ihtiyacı bile duymazlar. Bir Ak-
rep olarak; asla güçsüz biriyle evlenmez, an-
cak üstün kişilikte birine teslim olurlar. Güç-
lü karakterleri, ve garip adalet duygularıyla 
onları anlayabilecekleri  bir eş olabilmek de 
herkesin harcı değildir Zevkli ve seçici zevk-
leri vardır. Güzellikler hep karanlıklarda gizli 
olduğu için, imkansız olan şeylerden hoşla-
nırlar.. Sınırlarınız çok geniş olup, sevdikleri 
şeyleri özel olarak keşfetmek gerekir.

YAY ERKEĞI:

Neşeli ve yaşamla bu kadar barışık bir kişiyi 
bulmak çok zordur. Sürekli seyahat eder ve 
dünyanın her yerinde bir çok dostları vardır. 
Ruhları yeni doğmuş bir çocuk kadar saf ve 
temizdir. Çevrelerinde her türlü aktiviteye 
duyarlı oldukları için, onları her an her yerde 
görebilirsiniz. Yeni yılda ona hediyeniz; Bü-
yük bir bavul, güneş gözlüğü, dağ ve deniz 
sporları yapabileceği malzemeler, göz dol-
duran takılar, renkli tişörtler olabilir.

YAY KADINI:

Sıcakkanlı, çekici ve rahat yapılarıyla, herke-
sin eşlik edeceği ender kişilerden biridir. Öz-
gürlüklerine  derinden aşıktırlar.. Sizi evlilik 
masasına götürmek, her babayiğidin harcı 
değildir. Yaşamı sayısız flörtlerle geçen bir 
yay için, bu aşklar pek anlam ifade etmez 
Anlaşılması zor fakat geçinilmesi kolay ka-
dınlar olan yayların, geniş bir zevk armonile-
ri vardır. Özgürlüklerini  ifade eden her türlü 
objeden hoşlanırlar.

OĞLAK ERKEĞI:

Ketum ve ciddi tavırları ile tanınan bir Oğlak 
erkeğinin yumuşacık bir kalbi vardır. Dışar-
dan görülen görüntüsünün altında çekingen 
ve duygusal bir kişilik yatar. Aklı başında ve 
güvenilirdir. Çevresinde olup bitenleri, man-
tık çerçevesinde gözlemler. Sert bir mantıkla 
yaklaşır ve sonuç her zaman doğrudur. Sa-
kin ve sade kişilerdir. Oğlak erkeğine arma-
ğan edebileceğiniz hediyeler; klasik bir kol 
saati, koyu renkli kaliteli bir gömlek, deri bir 
evrak çantası, tütün kokan bir parfüm, bir 
resim çerçevesi.

OĞLAK KADINI:

Aşkı içlerine gömen soğukkanlı yapılarıyla 
kendi kendilerini  cezalandırırlar. Mesafeli 
davranışlarla aşkı kendilerinden uzaklaştı-
rırken, bir yandan sürekli onun eksikliğini 
duyar ve gururlu yapılarıyla  özlemlerini 
belli etmezler. Bir zevk abidesidirler.. Kolay 
beğenmeyen yapılarıyla çevrelerine zorluk-
lar yaşatırlar. Değerli ve modası geçmeyen 
her türlü eşya ve giyimden hoşlanırlar. Klasik 
zevkleri vardır.

KOVA ERKEĞI:

Zeki ve akıllı kişilerdir. Yaşamı asla şakaya 
almazlar. Olayları akıllıca değerlendirdikleri 

için anlaşılması zor kişilerdir. Ne yapacak-
ları ve nerede olacaklarını kestirmeleri çok 
zordur.Hiç kimsenin düşünmediği olayları 
yaşadıkları için de, çevreleriyle aralarında 
görünmez bir perde oluştururlar. Yaşama 
pratik bakarlar. Bulundukları ortamın çok 
ilerisinde düşünürler. Ona verebileceğiniz 
hediyeler; yeni çıkan elektronik bir alet, son 
teknoloji ile üretilmiş bir telefon ve kol saati, 
orijinal bir ev aksesuarı, bir seyahat çantası 
ve kaliteli bir güneş gözlüğü.

KOVA KADINI:

Kova'lar! İdealist burçlar grubuna dahildir. 
Özgürlükleri  için savaş verirken en güzel 
aşkları yaşarlar. Evlilik dönemeçlerinden hız-
la dönerken, geride kalanları umursamazlar. 
Dost yanlısı yapılarıyla çevreleri  öylesine ka-
labalıktır ki; bazen aşkla dostluğu birbirine 
karıştırırlar ve en sonunda, okul yıllarından 
tanıyan biri ile sürpriz bir evlilik yaparlar. . 
Çocukları kova annelerini çok sever ve on-
ların her anlattığı şeyi ilgiyle dinlerler. Elekt-
ronik ve teknoloji düşkünü olan Kovalara bu 
tür hediyeler edebilirsiniz. 

BALIK ERKEĞI:

Duygusal ve merhametli Balık erkeği için 
anılar çok önemlidir. Sevdiklerine ve ya-
kınlarına çok bağlıdır. Yalnızlığı sevmeleri-
ne karşın aileleri onlar için vazgeçilmezdir. 
Onlar yetenekli ve her ortama kolayca uyum 
sağladıkları için, alışkanlıklarından kolayca 
vazgeçebilirler... Duygusal bir baba ve iyi bir 
eştir. O ona hediye edebileceğiniz en güzel 
şey; olta takımı, küçük bir tekne gezisi, bah-
çe işleri yapabilmesi için malzeme ve çiçek 
tohumları, balkonunda kullanması için bir 
şezlong, değerli bir duvar tablosu, ipek bir 
kravat, gümüş bir künyedir.

BALIK KADINI:

Alıngan bir öfkelilik hali, bitmek tükenmek 
bilmeyen göz yaşlarıyla, bazen en anlayışlı 
kişileri bile çileden çıkarabilirler.. Yaşamın 
gizli büyüsünü çözmüş olsalar  bile bunu 
anlatabilmeniz zaman alabilir. Balık annesi 
olarak çocukları üzerinde disiplin kurmala-
rı son derece zor olacaktır. Rahat ve geniş 
evleri seven Balık kadınları her türlü roman-
tizm ve  lüks yaşamınızın  bir parçasıdır. 
Küçük ve sade şeylerden hoşlanmaz, pırıltılı 
hediyeleri tercih ederler. Güzelliğinizi ortaya 
çıkaracak armağanlar alabilirsiniz.



102

MALl&MOTTO / Haberler

DB11 V12 AMR ÇİFT RENGİYLE
ASTON MARTIN TURKEY SHOWROOM’DA YERİNİ ALDI

Aston Martin’in ünlü ‘DB’ serisinin amiral 
gemisi olarak üretilen ‘DB11 V12 AMR’ İs-
tanbul’a geldi. Markanın Türkiye temsilcisi 
olan D&D Motorlu Araçlar A.Ş’nin Yeni-
köy’deki lüks Showroom’unda sergilenen 
efsane otomobilin, ‘China Grey’ ve ‘Quan-
tum Silver’ olmak üzere iki renk seçeneği 
bulunuyor. 5.2 litre V12 Twin Turbo besle-
meli bir motora sahip olan ‘DB11 V12 AMR’ 
540 bin Euro’dan başlıyor.

İngiliz lüks spor otomobil üreticisi Aston 
Martin’in Türkiye’de en fazla ilgi gören mo-
deli DB11’in 5.2 litrelik V12 motorlu AMR 
versiyonu Aston Martin İstanbul Showro-
om’una geldi. 640 beygir güç üreten yeni 
DB11 V12 AMR, 0’dan 100 kilometre hıza 
sadece 3.7 saniyede ulaşabiliyor. GT, Sport 
ve Sport Plus adlı çoklu dinamik sürücü 
modları bulunan yeni DB11 V12 AMR, mo-
tor tepkisini ilerici bir anlayışla yoğunlaştı-
rıyor. 8 vitesli otomatik ZF şanzımanı, yeni 
elektrikli direksiyon sistemi ve fren esnasın-
da ‘Tork Yönlendirme’ teknolojisiyle daha 
yüksek çeviklik sunan D11 V12 AMR, verim-
lilik ve gücü aynı anda sunuyor. Aston Mar-
tin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araç 
A.Ş’nin Yeniköy’deki lüks Showroom’unda 
sergilenen DB11 V12 AMR, ‘China Grey’ ve 
‘Quantum Silver’ olmak üzere 2 renk seçe-
neğine sahip.

TEKNOLOJİ EL İŞÇİLİĞİ İLE BİRLEŞTİ

Gerçek bir 21. yüzyıl Aston Martin mode-
li olan DB11, en son teknolojiyi en yüksek 
kalite ve el işçiliğiyle sunuyor. Renkli 12 inç 
TFT LCD ekranın kullanıldığı yeni gösterge 
paneli, araçla ilgili birincil bilgileri tam açık-
lıkla ifade ederken, ortaya konumlandırılmış 
8 inç TFT ekran ise bilgi ve eğlenceye hiz-
met ediyor. Karakter tanıma, çoklu dokun-
ma ve hareket desteği sunan isteğe bağlı 
dokunmatik yüzeyin yanı sıra döner kont-

rolle kumanda edilen yeni uydu navigasyon 
ve ses sistemi her zamankinden daha etkili. 
Yeni otomatik park yardımı özelliği ve 360 
derecelik kuş bakışı kamera, düşük hızlarda 
güvenli manevra yapma imkanı tanıyor ve 
aynı şekilde aracın bilgi-eğlence sistemi ta-
rafından kontrol ediliyor.
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