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AKADEMETRE - AVM ENDEKSİ
AVM SOSYAL MEDYA LİGİ

HAYAL OLCAY
TEPE EMLAK YÖNETIM KURULU BAŞKANI

BİRLİKTE ÇOK MUTLU VE KEYİFLİ
ÇALIŞAN BİR EKİBİZ

MURAT ÜLKER
YILDIZ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI

GRUBUMUZ, BAŞKANLIĞIMDA
ON BİR MİSLİ BÜYÜDÜ 

GIDA İHRACATÇILARINA
TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN’DAN AÇIK ÇEK

MALLMARK YÖNETİMİNDE, ÖZBEKİSTAN'DA
NAVRUZ MALL AVM MAYIS AYINDA KAPILARINI AÇIYOR.

VE EFSANE TÜRKİYE’DE:
YENİ PORSCHE 911 SATIŞA SUNULDU

KOÇ HOLDİNG CEO’SU LEVENT ÇAKIROĞLU
DAVOS ZİRVESİ’NDE DÜNYA LİDERLERİNE
DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ ANLATTI 

2019
TÜRKİYE İNOVASYON
VE BAŞARI ÖDÜLÜ

“ ATA CORNER PROJELERİNİN İLKİNİ
LÜLEBURGAZ'DA FAALİYETE GEÇİRDİK. ”

BEDRİ KURDOĞLU
ATA GYO GENEL MÜDÜRÜ
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Şubat ayına girerken sizlerle yaptığım Özbekistan ziyaretimdeki  tespitleri 
paylaşmak istiyorum. Özbekistan’da mayıs ayında açılışı planlanan Navruz 
Mall AVM’nin lansmanına katılmak için gittim. MallMark tarafından yönetimi 
ve kiralama operasyonu üstlenilen proje ülkenin önemli şehirlerinden biri 
olan Andijan’da açılıyor. Yapılan lansman sonrası katılanların ve Özbek 
yatırımcıların yönetim firmasının bir Türk firması olduğu için çok isabetli 
bir karar verdiklerini duydum ve bu beni oldukça mutlu etti. İki yıl önce
ECE Türkiye’de bir sohbetimizde Nuri Bey yurt dışında özellikle orta doğudaki 
projelere Türk AVM müdürleri yollamaya başladık dediği zaman  sadece yönetim 
firmasının global bir marka olduğu için bu sürecin yaşandığını düşünmüştüm. 
Şimdi artık sektör açışından Türkiye’nin dünyada önemli bir oyuncu olduğunu 
anladım. Uluslararası arenada giderek yayılan başarı ve projelerimizin ilerleyen 
süreçte daha da çok olacağını söylemek  noktasındayım zira MallMark‘ın İran, 
Irak, Özbekistan’dan sonra Moskova’da bir projeye başlamak üzere oluşu bu 
seyahatte öğrendim.

Bu sayımızda yine farklı konuk ve konularımız ile sizlere iyi okumalar 
diliyorum.

Sevgiler...
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Genel Direktör
C.Serhat TÜRKKANGenel Direktör ve Yazı İşleri Müdürü

C.Serhat Türkkan
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Telefon
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Hizmetleri Limited Şirketi’ne ait olup iktisap edilemez.

Reklamların sorumluluğu, reklam verene yazıların sorum-
luluğu da yazıyı yazana aittir. 
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‘‘Sürdürülebilirlik yolculuğunda emin 
adımlarla yürüyoruz.’’

Gıda ihracatçılarına ticaret bakanı Ruhsar 
Pekcan’dan açık çek.

‘’Grubumuz, başkanlığımda on bir misli büyüdü.’’

‘‘2020 yılında %40 büyüme hedefliyoruz.’’

“Dijital teknolojilerdeki hızlı değişimin yıkıcı 
etkileri sadece uyum değil tam anlamıyla bir 
dönüşümü şart koşuyor.’’

‘‘Yeni yatırımları ve yükselen ciro hedeflerini 
duymak şaşırtıcı gelmemeli.’’

‘‘Birlikte çok mutlu ve keyifli çalışan bir ekibiz.’’

‘‘Ata Corner projelerinin ilkini Lüleburgaz’da 
faaliyete geçirdik.’’
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/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. 
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SÜRDÜRÜLEBILIRLIK YOLCULUĞUNDA EMIN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ

İklim krizi ile mücadelenin gündemlerinde 
yer aldığını belirten Yaşar Holding İcra Baş-
kanı Dr. Mehmet Aktaş, “Enerjinin verimli 
kullanımı, atık yönetimi ve suyun korunması 
konularını önceliklendiriyor, sürdürülebilir-
lik yolculuğunda emin adımlarla yürüyoruz” 
dedi.

Geleceğin ihtiyaçlarını ve dünyayı bekleyen 
engelleri göz önünde bulundurup, sürdürü-
lebilirlik yolunda adımlar atan Yaşar Toplu-
luğu, 2007 yılında gönüllü imzacıları arasın-
da yer aldığı BM Küresel ilkeler Sözleşmesi 
kapsamında 2009 yılından bu yana sürdü-
rülebilirlik faaliyetlerini raporluyor. 

 “Gelecek nesillere iyi bir yaşam sunmayı 
hedefliyoruz”

Pınar’ın sürdürülebilirlik hedeflerini, Bir-
leşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları ile uyumlu hale getirdiklerini dile 
getiren Dr. Mehmet Aktaş, “Hedefimiz, bu-
günün kaynaklarıyla dünyamızı geleceğe 
taşımak, gelecek nesillere de daha iyi bir 
yaşam sunmak. Dünyamız da ekonomi de 
hızla değişiyor. Sürdürülebilirliği dahil et-
mediğimiz iş süreçlerinin rekabetçi olma 
şansı bulunmuyor” dedi. 

Pınar ‘A’ puanla ödüllendirildi

“İklim krizi yarının değil, bugünün sorunu-
dur” diyen Dr. Mehmet Aktaş, “Çalışmala-
rımızın bir yansıması olarak CDP (Karbon 
Saydamlık Projesi)’nin Türkiye girişimi ta-
rafından CDP Türkiye İklim ve Su Liderleri 
Ödülleri iklim ve su kategorilerinin her iki-

sinde de “A” puanı alarak Türkiye liderleri 
arasına adımızı yazdırdık. Bunun yanında 
CDP Türkiye İklim Değişikliği Raporu 2018 
yılı sonuçlarına göre 7000 şirket arasında ‘B’ 
puana layık görüldük. Birleşmiş Milletler ta-
rafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları doğrultusunda ilerleyerek daha 
iyisini başarmayı amaçlıyoruz” ifadesini kul-
landı. 

“Sürdürülebilirlik yolculuğunda en bü-
yük destekçimiz, paydaşlarımız”

Yaşar Topluluğu markalarından Pınar’ın 
sürdürülebilir bir ekosistem yaratma
fikriyle doğduğunu belirten Yaşar Holding 
İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, “Pınar, Yaşar 
Topluluğu Onursal Başkanı Selçuk Yaşar’ın 
‘çocuklar daha çok ve sağlıklı süt içmeli’ 
idealiyle kuruldu. Bu idealin peşinde, iş sü-
reçleriyle sürdürülebilirliği birleştiren, doğa-
ya ve insana saygı duyan Pınar olarak tüm 
paydaşlarımız için değer yaratıyoruz. Sürdü-
rülebilirlik yolculuğunda en büyük desteği 
de paydaşlarımızdan alıyoruz” dedi. Pınar’ın 
kurulduğu günden bu yana üreticilere ver-
diği eğitim desteğini hatırlatan Dr. Mehmet 
Aktaş, “Pınar’la birlikte yepyeni bir sektör 
oluştu. Hem ürünlerimizle hem de sektörler 
yaratarak sürdürülebilirliğe katkı sağladık.” 
ifadesini kullandı. 

Dr. Mehmet AKTAŞ
Yaşar Holding İcra Başkanı

Selçuk YAŞAR
Yaşar Topluluğu Onursal Başkanı



Yat ır ımlar ın ıza Değer Kazand ır ır !

eğlencenin ve alışverişin buluşma noktası açıldı!

/ atacornerdayiz www.atacorner.com
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YILDIZ HOLDING’DE GÖREV DEĞIŞIMI
Yıldız Holding'de, üst düzey görev de-

ğişimi yapıldı. Murat Ülker, 20 yıldır 
sürdürdüğü Yıldız Holding Yönetim Kurulu 
Başkanlığı'nı yeğeni Ali Ülker'e devretti.

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından 
Yıldız Holding’deki üst düzey görev deği-
şikliğini Yönetim Kurulu toplantısında açık-
layan Murat Ülker şu değerlendirmelerde 
bulundu: 

“Çok şükür 60 yaşında sağlıklı ve huzur-
luyum. 2000 yılında Sabri Ülker Bey’den 
devraldığım başkanlığı, kesintisiz 20 yıl 
sürdürdüm. Bu bir bayrak yarışıdır. Bayrağı 
güvenle Ali Ülker’e devrediyorum. Ben ken-
disinin başkan olduğu yönetim kurulunda 
üye olarak çalışacağım. Aktif iş hayatıma, 
holdinge bağlı şirketlerde devam edeceğim.

Bugün, 63 bin 500 kişinin çalıştığı global bir 
Türk şirketi haline gelen grubumuz, başkan-
lığımda on bir misli büyüdü ve atıştırmalık 
alanında dünyada üçüncü sıraya yükseldi. 
Artık Yıldız Holding daha sağlıklı bir mali 
bünyeye sahiptir. Yeni bir anayasası vardır. 
Global atıştırmalık ve yerel perakende iki 
ana iş koludur. Eminim yeni dönemde de 
ülkemizde ve dünyada yeni girişimlerin pe-
şinde koşacağız.” 

Murat Ülker, Yıldız Holding Yönetim Kurulu 
başkanlığını devrettiği yeğeni Ali Ülker ile 
uzun yıllardan bu yana holding şirketlerinin 
yönetim kurullarında birlikte çalışıyordu.

ALİ ÜLKER

1969 yılında doğan Ali Ülker, İstanbul Erkek 
Lisesi’nde eğitim aldıktan sonra Boğaziçi 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi İktisat ve İş İdaresi bölümünde eğitim 
aldı. IMD, INSEAD, Wharton ve Harvard’da 
çeşitli eğitim programlarına katıldı. De Boc-
card & Yorke Danışmanlık Şirketi ile Şirket 
İçi Kaizen Çalışması’nda (1992) ve IESC Satış 
Sistemini Geliştirme ve Şirket İçi Organizas-
yon Projesi’nde (1997) yer aldı.

İş hayatına 1985 yılında Ülker Gıda A.Ş. Ka-
lite Kontrol Departmanı’nda Stajyer olarak 
başlayan Ali Ülker, 1986-1998 yılları arasın-
da çikolata üretim tesislerinde ve Atlas Gıda 
Pazarlama A.Ş.’de Stajyer, Satış Yöneticisi, 
Satış Koordinatörü, Ürün Grup Koordina-
törü ve Ürün Grup Müdürü pozisyonlarında 
görev aldı. 1998 yılında Atlas Gıda Pazar-
lama A.Ş.’de, 2000 yılında Perakende Grup 
Başkan Yardımcılığı’na getirilen Ali Ülker 

2001 yılında ise Merkez Gıda Pazarlama 
A.Ş.’de Genel Müdürlük görevini de üstlen-
di. 2002 yılında Gıda Grubu Başkan Yardım-
cılığı’na, 2005 yılında ise Ülker Grup Başkan-
lığı’na atandı. 2011 yılından bu yana Yıldız 
Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği 
görevini yürüten Ali Ülker 29 Ocak 2020’de 
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Pazarlama ve satış alanlarında güçlü bir bi-
rikim ve tecrübeye sahip olan Ülker, inovas-
yon konusuna özel bir ilgi duyuyor ve Grup 
içinde bu konuda çalışan ekipleri destekli-
yor. Ülker, gençlere danışmalık yapmaktan 
keyif alıyor. Açık hava ve doğada olmayı ve 
spor yapmayı seviyor. İngilizce ve Almanca 
bilen Ali Ülker evli ve 3 çocuk babası.

Murat ÜLKER

Yıldız Holding
Yönetim Kurulu Başkanı

Ali ÜLKER

Yıldız Holding
Yönetim Kurulu Yeni Başkanı
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24 yıldır faaliyet gösteren ve bugüne kadar 
sektörde öncü projelerle ilkleri başarmış 
olan Tepe Emlak Yatırım’da üst düzey ata-
malar gerçekleşti.

İş hayatına 1988’de Bilkent Holding bünye-
sinde Tepe İnşaat’ta başlayan, Tepe İnşaat 
Yatırım Projeleri Koordinatörü olarak Tepe 
Prime, Beykoz Konakları ve Narcity gibi 
birçok başarılı projeye imza atan ve 2014 
yılından itibaren Tepe Emlak Yatırım Genel 
Müdürü olan Hayal Olcay, 1 Aralık 2019 
itibariyle şirketin Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak atandı. Aynı zamanda Bilkent Hol-
ding bünyesindeki ilk kadın Yönetim Kurulu 
Başkanı oldu.

2014’ten beri Tepe Emlak Yatırım bünyesin-
de olan, Tepe Nautilus AVM yönetiminde 
üstlendiği rollerin ardından son 3 yıldır İş 
Geliştirme ve Varlık Yönetimi Direktörü olan 
Deniz Bozan 1 Ocak 2020 itibariyle Genel 
Müdür vekilliğine atandı.

Tepe İnşaat‘ın Beykoz Konakları, Kemer 
Rose Residence, Narcity projelerinde 2001-
2008 yılları arasında Marmara Bölgesi Ya-
tırım Projeleri Pazarlama ve Satış Koor-
dinatörü olarak görev yapan, sonrasında 
gastronomi, alışveriş, eğlence ve sanatı 
odağına alan 42 Maslak projesinde Pazarla-
ma ve Satış Direktörü olan Zeynep Salman, 
Tepe Emlak Yatırım İş Geliştirme ve Varlık 
Yönetimi Direktörü olarak 20 Ocak 2020 iti-
bariyle yeniden Bilkent Holding bünyesine 
katıldı.

Türkiye’de ve dünyada kadın işgücü ve is-
tihdamının destekçisi olduğunu her plat-
formda vurgulayan Tepe Emlak Yatırım’da 

TEPE EMLAK YATIRIM’DA BAYRAK DEĞIŞIMI

üst yönetim kadrosuyla beraber tüm yö-
netici kadrolarında kadın çalışanlar aktif rol 
almaktadır. Son atamalar ve yeni organizas-
yon yapısıyla beraber çalışanların %53’ünü 
kadınlar oluşturmaktadır.

TEPE EMLAK YATIRIM

Bilkent Holding’in önde gelen şirketleri ara-
sında yer alan ve 1996 yılında kurulan Tepe 
Emlak Yatırım A.Ş. Metro AG ve Carrefour 
gibi Avrupa'nın tanınmış şirketleri ile işbirli-
ği yaparak bugüne kadar Türkiye'nin deği-
şik bölgelerinde alışveriş merkezleri yatırım-
larına imza atmıştır. Perakende sektöründe 
ilkleri başarmış ve birçok başarılı projeyi 
hayata geçirmiş olan Tepe Emlak Yatırım, 
deneyimli kadrosuyla alışveriş merkezi ve 
varlık yönetimi, kiralama, mimari tasarım, 
proje yönetimi ve konsept danışmanlığı hiz-
metlerini yüksek profesyonellik ve uzmanlık 
seviyesi ile tek çatı altında toplamaktadır.

Yenilikçi ve yaratıcı bakış açısıyla ziyaretçile-
rin içinde bulunmaktan keyif alacakları mo-
dern mekanlar yaratan Tepe Emlak Yatırım, 
42 Maslak, Sığacık Teos Marina, Mix Kayseri 
AVM gibi karma projelerin ticari alanları ile 
ilgili kiralama ve konsept danışmanlığı hiz-
metleri vermiştir. İstanbul’da Tepe Nautilus 
AVM, Ankara’da Bilkent Center ve bünye-
sinde bulunan gastronomi merkezi Bilkent 
Station, Tepe Prime Avenue, Ahlatlıbel 
Atatürk Parkı ve 365 AVM’nin kiralama ve 
yönetimini yapmaktadır. Son dönemde Tar-
man İncek, Renaza gibi bazı karma projele-
rin ticari alanları ile ilgili kiralama hizmeti de 
vermekte olan şirket, öncü proje yatırımları, 
dönüşüm projeleri ve profesyonel yönetim 
hizmetleri ile büyümeye devam etmektedir.

RENOVASYON ÖDÜLLÜ MİMARİSİ VE 
YENİLENEN SİNEMASIYLA MUTLULUK 
BİLKENT CENTER’DA ÇOĞALIYOR

1998 yılında Tepe Emlak Yatırım A.Ş tara-
fından kurulan ve bu yıl yenilenerek bir çok 
ulusal markayı bünyesine dahil eden Bil-
kent Center; ziyaretçilerin keyifli ortamlarda 
alışveriş ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabil-
dikleri,hem alışveriş yapıp hem de kaliteli 
zaman geçirebildikleri bir yaşam alanına 
dönüştü. Bilkent Center; Ankara’nın en kök-
lü sinemalarından olan Bilkent Prestige si-
nemasının da yenilenmesi ile içten, samimi, 
sıcak bir mekan arayan gençlerin, ailelerin, 
çocukların, yaşlıların ve çalışanların kısacası 
toplumun her kesiminden insanın seveceği, 
kendini iyi hissedeceği alışveriş, yaşam ve 
gastronomi merkezi kavramlarını bir araya 
getirerek sektöre öncülük etti.

20. yılında yenilenerek, “Mutluluk Paylaş-
tıkça Çoğalır” mottosunu benimseyen ve 
başarılarını ödülle taçlandıran Bilkent Cen-
ter;bu yıl Ankara Kahve Festivali ile Hermes 
Creative Ödülleri’nden 4 kategoride Platin 
ödül,3. Uluslararası Bilkent Sanat Festivali 
ile dünyanın en önemli pazarlama ve ileti-
şim ödülleri arasında gösterilen “MarCom 
Ödülleri”nden “Özel Etkinlik” kategorisinde 
Platin ödül, renovasyonu ile gayrimenkul 
sektöründe dünya çapında yüksek stan-
dartlı ve mükemmeliyeti sağlamış projelere 
farkındalık yaratmak amacı ile düzenlenen 
European Property Awards 2019-2020’de 
“Ticari Yenileme/Geliştirme” ve “Perakende 
Mimarisi” kategorilerinde 2 ayrı ödülün sa-
hibi oldu.
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GIDA IHRACATÇILARINA TICARET BAKANI RUHSAR PEKCAN’DAN AÇIK ÇEK

İzmir’de sürdürülebilir ve katma değerli 
gıda ihracatının yol haritasının belirlenmesi 
amacıyla düzenlenen Gıda Sanayi Ortak Akıl 
Çalıştayı’nda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan, ihracatçılara, devlet destekleri ko-
nusunda açık çek verdi. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlığın 
İhracat Ana Planı doğrultusunda dünyada-
ki ihracat pazarından daha fazla pay almayı 
ve ülkenin refah seviyesini daha yukarılara 
çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, katma 
değerli ürün ihracatını da yükseltmeyi he-
deflediklerini söyledi.

İhracat Ana Planı’nda 17 hedef ülke belirle-
diklerini ve buralarda özel teşvikler verdik-
lerini anımsatan Pekcan, hedef sektörlerde 
dünyada trendi, talebi artan sektörleri hedef 
sektör olarak belirlediklerini kaydetti.

Amaçlarının gıda sektör temsilcileriyle de 

beraber somut bir yol haritası oluşturmak 
olduğunu anlatan Pekcan, diğer tüm sek-
törlerle yaptıkları gibi burada da çalışma 
grubu kuracaklarını, alınan kararları, talep-
lerini bu çalışma grubunun irdeleyeceğini 
bildirdi.

Küresel gıda ve tarım ürünleri pazarında 
geleneksel ürünler dışında işlenmiş gıda 
ürünleri talebinin giderek arttığına dikkati 
çeken Pekcan, “Burada da yerimizi almalıyız. 
İzmir’in ihracatına baktığımızda 10.2 milyar 
dolarlık toplam ihracat ve yüzde 6’lık pay 
ile üçüncü sırada yer aldığını görüyoruz. 
Tarım ve gıda ihracatına baktığımızda İzmir 
Bölgesi’nin ihracatının yüzde 50’si gıdadan 
geliyor. Şimdi biz 2020 yılına odaklanacağız 
ve ne kadar arttırabileceğimize bakacağız.” 
şeklinde konuştu.

Ticaret Bakanlığı olarak 2018 yılında 55, 
2019 yılında da 63 milli gıda fuarını destek-

lediklerini ve katılım sağladıklarını anlatan 
Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu konu-
da sizin önerilerinize de her zaman açığız. 
Baktığımız zaman yakın coğrafyalarda çok 
başarılıyız, uzak coğrafyalarda ise pek yo-
kuz. Güney Kore’de 15-22 Mayıs tarihleri 
arasında bir gıda fuarı var. Buraya milli bir 
katılım sağlayacağımızı planlıyoruz. Bunun 
dışında Kore İthalat Fuarı’na yönelik olarak 
Koreli Bakan ile yaptığımız görüşmede Türk 
firmalarına yüzde 50 indirim yapacakları ta-
ahhüdünü verdiler. Buralarda Türk markası 
ile stant kuracağız ve sizlerle birlikte olaca-
ğız. Bunların dışında sizlerin yeni pazarlar 
konusunda taleplerinize her zaman açığız. 
Yine sektöre yönelik 46 UR-Ge projemiz var, 
16 firmamız Turqualitiy desteklerinde, 14 
firmamız da marka desteklerinden faydala-
nıyor. Bu sayıları da arttırmamız lazım. Aynı 
zamanda 17 ülkeye sektörel ticaret heyetle-
ri yapmışız. Bizler her türlü desteklerimiz ile 
sizin yanınızdayız.”
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ŞIŞECAM KÜRESEL REKABETTE GÜCÜNE GÜÇ KATMAK IÇIN
TÜM FAALIYETLERINI TEK ÇATI ALTINDA BIRLEŞTIRECEK

Cam sanayinin yanı sıra soda ve krom 
bileşiklerini kapsayan kimyasallar ala-

nında küresel bir oyuncu olan Şişecam Top-
luluğu tüm faaliyetlerini hukuki olarak tek 
çatı altında toplamak üzere harekete geçti. 
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin ana 
iştirakleri konumundaki Anadolu Cam Sana-
yii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., 
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda 
Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.’yi 
devralmak suretiyle birleşmesine ilişkin res-
mi işlemler başlatıldı. 

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Baş-
kan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ah-

met Kırman, konuya ilişkin olarak yaptığı 
açıklamada, “Tüm faaliyet alanlarımızın tek 
şirket çatısı altında toplanması sonucunda 
Topluluğumuzun yarattığı ekonomik değer 
ve sahip olduğu rekabet gücü artacaktır. 
Bu birleşmeyle daha çevik ve hızlı olmayı, 
küresel rekabet açısından daha uygun bir 
hukuki altyapıyı oluşturmayı ve yatırımcılar 
açısından daha da yüksek hisse performansı 
sergilemeyi amaçlıyoruz” diye konuştu. 

Camın tüm temel alanları ile soda ve krom 
bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel 
bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu tüm 
faaliyetlerini hukuki olarak tek çatı altında 
toplamak üzere resmi işlemleri başlattığını 
açıkladı. Topluluk tüzel kişilik ve hissedarlık 
yapısında sadeleşmeye giderek, Borsa İs-
tanbul’da işlem gören ana iştirakleri Anado-
lu Cam, Denizli Cam, Soda Sanayii ve Trakya 
Cam ile birlikte Paşabahçe Cam’ı Şişecam 
çatısı altında konsolide etmeyi amaçlamak-
tadır. Bu kapsamda, Türkiye Şişe ve Cam 
Fabrikaları A.Ş.’nin Anadolu Cam Sanayii 
A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Pa-
şabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda 
Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.’yi 
devralmak suretiyle birleşme sürecinin 
yetkili kurumlardan resmi izin ve onayların 
alınmasına bağlı olarak yılın ikinci yarısında 
tamamlanması öngörülmektedir.  

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Baş-
kan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ah-
met Kırman, konuya ilişkin olarak yaptığı 
açıklamada, dört kıtada 14 ülkeye yayılan 
üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satış-
larıyla uluslararası ölçekte faaliyet göster-
diklerine dikkat çekerek, şunları kaydetti: 

“Topluluğumuzun uzun dönem  stratejileri 
ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedef-
lerimiz doğrultusunda küresel yapılanma-
mızın olgunluğunu artırmak amacıyla tüm 
faaliyetlerimizi hukuki olarak tek şirket çatısı 
altında toplamaya karar verdik. Söz konu-
su işlem sonucunda Borsa İstanbul’da iş-
lem gören tek şirketimiz Şişecam olacaktır. 
Bugün kamuoyuna yaptığımız açıklama ile 
resmi süreç başlatılmıştır. Bu sürecin sonraki 
aşamalarında uzman bir kuruluş tarafından 
şirketlerimize ilişkin değerleme çalışmaları 
gerçekleştirilecek, halka açık hisselerimiz-
deki pay sahiplerinin bu işleme ilişkin hakla-
rı mevzuat gereğince belirlenecek ve gerekli 
yasal onayları takiben süreç nihayetlendiri-
lecektir.”

Topluluğun tüm faaliyet alanlarının tek şir-
ket çatısı altında birleşmesiyle Şişecam’ın 
yarattığı ekonomik değerin ve sahip olduğu 
rekabet gücünün artacağını vurgulayan Kır-
man, “Söz konusu konsolidasyon değer ya-
ratarak büyüme stratejisi izleyen Şişecam’a 
birçok alanda sinerji yaratma fırsatı suna-
caktır. Böylece daha çevik ve hızlı olmayı, 
küresel rekabet açısından daha uygun bir 
hukuki altyapıyı oluşturmayı ve yatırımcılar 
açısından daha da yüksek hisse performansı 
sergilemeyi amaçlıyoruz. Ana faaliyet alan-
larımızda dünyanın en büyük üç üreticisin-
den biri olma hedefimiz doğrultusunda ka-
rarlılıkla ilerliyoruz” açıklamasını yaptı. 

Prof. Dr. Ahmet KIRMAN

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili ve Genel Müdürü
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Rusya'nın önde gelen ticari gayrimenkul ya-
tırım fonlarından Metrika Investments, Rö-
nesans’ın Moscow City'de inşa ettiği Neva 
Towers'ın toplam 56 bin 158 metrekarelik 
ofis katlarını satın aldı. 

Renaissance Development ve Metrika In-
vestment arasında imzalanan bu anlaşma, 
Rusya ticari gayrimenkul piyasasının tarihin-
de, tek seferde yapılmış en büyük satış.

Rusya'nın önde gelen ticari gayrimenkul 
yatırım fonlarından Metrika Investments ile 
Renaissance Development, Rusya ticari gay-
rimenkul piyasasının tarihinde tek seferde 
yapılmış en büyük satış anlaşmalarından bi-
rine imza attı. Anlaşma kapsamında Metrika 
Investments Neva Towers'ın toplam 56 bin 
158 metrekarelik bir alana kurulu ofis katla-
rını satın aldı. 

Moskova'nın iş ve yaşam merkezini buluş-
turan Moscow City'de 1,2 milyar dolarlık bir 
yatırımla hayata geçirilen Neva Towers, iki 
çok katlı yüksek binadan oluşuyor. 345 met-
re yüksekliğe sahip 79 katlı bir konut binası 
ve 65 katlı bir ofis binasından oluşan proje-
nin brüt bina alanı 357 bin metrekare.

Renaissance Development Genel Müdürü 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Mutlu an-

RÖNESANS’TAN RUSYA’DA BIR ILK DAHA
laşmayla ilgili olarak, “Moskova’da geliştir-
diğimiz Neva Towers projemiz, bölgenin en 
çok talep gören ve en başarılı projesi konu-
munda. Ticari gayrimenkul piyasasının önde 
gelen oyuncularından biri olan Metrika In-
vestments ile bu denli büyük bir anlaşmaya 
vardığımız için mutluyuz. Ortaklarımızın viz-
yoner yaklaşımı ve iş yapış biçimi, şirketimi-
zin öncelikleri olan birinci sınıf profesyonel 
mülk yönetimi ve servisinin garantisi nite-
liğindedir. Bu anlaşmanın tüm taraflar için 
başarılı olmasını dilerim” dedi.

Metrika Investments Genel Müdürü ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Alexander Ostrov-
sky ise şunları söyledi: “Neva Towers ofis 
bölümünün Renaissance Development ile 
yaptığımız anlaşma çerçevesinde devralın-
masından memnuniyet duyuyoruz. Neva 
Towers’ta uygulanan mimari ve proses çö-
zümleri, dünya standartlarında ofisler için 
en yüksek gereksinimleri karşılamakta. Ay-
rıca projenin benzersiz konumu ve iş yap-
mak için sunduğu verimli ortam gelecekteki 
vizyonu yansıtmaktadır. 

Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri (Interna-
tional Property Awards) kapsamında “Dün-
yanın En İyi Uluslararası Çok Katlı Konut 
Projesi" seçilen Neva Towers projesi aynı 
zamanda çevre dostu özellikleri nedeniyle 
LEED Altın Sertifikası’na sahip. 
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VENEZIA MEGA OUTLET HEDEFLERINI BÜYÜTÜYOR
Dünyaca ünlü markaların outlet mağazaları-
nı İstanbul'un Avrupa Yakası'na taşıyan Ve-
nezia Mega Outlet, 2019 yılını yüzde 9’luk 
bir artışla, 13 milyonun üzerinde ziyaretçi 
sayısı ile tamamladı. Yoğun olarak Orta-
doğu, Arap ülkeleri, Balkan ülkeleri, Kuzey 
Afrika ve Kafkas ülkelerinden ziyaretçileri 
ağırlayan Venezia Mega Outlet; 2020 yılı 
büyüme hedefini yüzde 40’a yükseltti.

Yabancı turistlerin Türkiye’ye olan ilgisi İs-
tanbul’da yoğunlaşırken, alışveriş alışkanlık-
ları da ülkeye döviz girdisi sağlayarak pera-
kende sektöründe olumlu bir etki yaratıyor. 
Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Azerbaycan’dan 
gelen turistlerin yanı sıra Balkan ülkelerin-
den gelen misafirleri de ağırlayan Venezia 
Mega Outlet hem İstanbulluların hem de 
yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih et-
tiği outlet alışveriş merkezleri arasında yer 
alıyor. 

Sektör ortalamasının üzerinde büyüme 
hedefi

Venedik konsepti ile misafirlerine farklı bir 
alışveriş deneyimi sunduklarını belirten Ve-
nezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz 
Isıgöllü; son yıllarda istikrarlı bir büyüme 
oranı gösterdiklerini, 2020 yılında ise yüzde 
40 büyüme hedeflediklerini vurguluyor. Isı-
göllü; “2018’de bir önceki yıla göre yüzde 
70’lik büyüme gerçekleştirdik. 2019 yılında 
da 2018’e göre yüzde 42’lik bir büyüme ya-
şadık. Sektörde üst üste bu oranlarda büyü-

menin başka bir örneğini göremezsiniz. Yıl 
boyu sunduğumuz avantajlı fiyatların yanı 
sıra indirim panayırları düzenliyor ve son 
dönemde açılan 6 yeni mağazamızla da zi-
yaretçilerimize sunduğumuz ürün yelpaze-
sini genişletmeye devam ediyoruz. 2020’de 
sektörün maksimum yüzde 15 seviyelerinde 
büyüyeceğini, buna karşılık benimsediğimiz 
stratejiler doğrultusunda Venezia’nın yüzde 
40 seviyelerinde bir büyüme gerçekleştire-
ceğini öngörüyoruz” dedi.

Yabancı ziyaretçiler 8-10 kat daha fazla 
harcıyor

Alışveriş, eğlence, gastronomi ve sağlık tu-
rizmi için özellikle İstanbul’u tercih eden 
yabancı turistlerin etkisi, alışveriş merkezle-
rindeki ciro rakamlarına da yansıyor. Isıgöl-
lü; “Outlet olmamızın verdiği avantajla, yılın 
365 günü indirimli alışveriş yapma imkanı 
sunuyoruz. Yabancı turistler için İstanbul’da 
görülmesi gereken yerler arasına dahil edil-
miş durumdayız. 2019 yılında yabancı ziya-
retçiler tarafından gördüğümüz yoğun ilgi 
devam etti.  Sepet ortalamasında yabancı 
ziyaretçilerimizin harcamaları yerli ziyaretçi-
lerin yaklaşık 8-10 katı arasında gerçekleşi-
yor. Bu anlamda geçtiğimiz yıl özellikle ci-
rosal anlamda olumlu sonuçlar aldık” dedi. 
Toplam cironun yarısına yakınının yabancı 
ziyaretçilerin alışverişlerinden sağlandığını 
belirten Isıgöllü sözlerine şu şekilde devam 
etti; “Dolayısıyla yabancı ziyaretçilerimizin 

sayısı ve toplam ziyaretçi adedindeki oranı 
arttıkça, cirolar da ciddi oranda artıyor. 2019 
yılında gerçekleşen yüzde 42’lik toplam ciro 
artışımızın yaklaşık olarak yüzde 80’i yaban-
cı ziyaretçilerden kaynaklandı.”

2020 AVM ve perakende sektörü açısın-
dan fırsatlarla dolu bir yıl olacak

Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısının arta-
cağını ve bu durumun alışverişlere olumlu 
yansıyacağını düşündüğünü belirten Isıgöl-
lü, “2019 yılında özellikle yabancı turistlerin 
yoğun ilgisi devam etti. Ziyaretçi sayılarında 
sektördeki durağanlığın ve düşüşün aksine, 
2019 yılında bir önceki yıla göre ortalama 
yüzde 9’luk bir artışla, 13 milyonun biraz 
üzerinde bir ziyaretçi sayısına ulaştık.  2020 
yılında da turizmde yaşanacak hareket-
lenme ile bu ilginin katlanarak süreceğine 
inanıyoruz. Bulgaristan, Makedonya, Fas, 
Tunus, Cezayir gibi ülkelerden gelen ziya-
retçilerimizdeki artışın çok daha fazla ola-
cağını düşünüyoruz. Sektörümüze ve ülke 
turizmine sağladığımız katkıdan dolayı çok 
memnunuz” dedi.
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‘de bu ay...

Capacity şubat ayında, yaratıcı atölyeleri, 
özel gün etkinlikleri ve vazgeçilmez spor ak-
tiviteleriyle dopdolu bir şölene hazırlanıyor!

Güzel ve renkli bir tatili Capacity’nin eşsiz 
atölyeleriyle değerlendiren çocuklar, şubat 
ayında da eğlenceyi kaçırmıyor! Her ay ol-
duğu gibi bu ay da yaratıcı atölyeler Akıl ve 
Zekâ Oyunları ile başlarken, çocukların ke-
yifle katıldığı Akıllı Harfler ve Sayılar Atölyesi 
ile Süper Bilim Dedektifleri ve Eğlenceli Bi-
lim’de heyecan yükseliyor. 

Her çocuğun hayali olan oyuncaklar, bu ay 
Capacity’nin atölyelerini süslüyor. Araba ve 
bebek boyama, otobüs yapımı ve klasik ara-
ba yapımı gibi atölyelerde çocuklar hayal 
ettikleri oyuncakları tasarlarken, kurabiye 
yapım atölyesiyle de nefis kurabiyeler yapa-
caklar.

Spor ve aşkla dolu günler!

Huzurlu bir sabaha uyanacağınız, “Zeynep 
Gözübüyük ile Anne&Bebek Yogası” 13 Şu-
bat tarihinde saat 11.00’de sporsever anne 
ve bebeklerini keyifli bir başlangıca davet 
ediyor. Ayrıca 14 Şubat Sevgililer Günü’ne 
özel lezzetli mi lezzetli ikramların sunulacağı 
Capacity’de aşk ve şans her yanınızı sarar-
ken, birbirinden özel ve şahane hediye seçe-
nekleriyle de sevgilinizi şımartabilirsiniz. 

Muhteşem otomobiller için son şans!

Capacity’nin Yeni Yıl Kampanyası’na 16 Şu-
bat 2020 tarihine kadar katılım tüm hızıyla 
devam ediyor. Geri sayımın başladığı ve ne-
feslerin tutulduğu heyecan dolu kampanya 
çekilişi 22 Şubat tarihinde saat 13.00’de Milli 
Piyango İdaresi Şube Müdürü, Noter ve de-
ğerli misafirlerin de katılımıyla alışveriş mer-
kezi B1 katında canlı gerçekleşecek. Sizler 
de bu heyecana ortak olmak ve çekiliş günü 
sürprizlerle dolu performansları kaçırmak 
istemiyorsanız etkinliklerimizi takipte kalın! 

Hafta sonlarına özel devam eden, sınırlı sa-
yıda kontenjanlarıyla ücretsiz atölye ve akti-
vitelere katılım için;

www.capacity.com.tr/kayit adresinden kayıt 
yaptırmayı sakın unutmayın.

ŞUBAT AYINDA HERKES IÇIN
EĞLENCE CAPACITY’DE!

Yat ır ımlar ın ıza Değer Kazand ır ır !

‘de bu ay...
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Yat ır ımlar ın ıza Değer Kazand ır ır !



26

MALl&MOTTO / Haberler

SMG, ISE 2020 FUARI’NDA!

I ntegrated Systems Europe; ses, görün-
tü ve sistem entegrasyonu konusunda 

dünyanın en büyük fuarıdır. SMG, 11-14 
Şubat tarihlerinde RAI Amsterdam’da 
gerçekleşecek Integrated Systems Euro-
pe 2020 Fuarı’nda iş birliği yaptığı OMMA 
Sign’ın standında olacak.

OMMA Sign, markaların dijital ekranlar 
üzerinden müşterilerine ulaşabilmesini 
sağlayan, bulut tabanlı, programlanabi-
lir ve özelleştirilebilir alt yapıya sahip bir 
digital signage yazılım platformu olarak 
hizmet veriyor.

Türkiye’de ve yurt dışında 30 ülkede, hal-
ka açık mekanlarda, kapalı devrede ya-
sal müzik, anons ve reklam yayını yapan 
SMG, 2009 yılından bu yana faaliyetleri-
ni sürdürüyor. Hali hazırda 800’den fazla 
kurumun şubeleri ile birlikte 11 bini aşkın 
noktasında hizmet sunan SMG, İTÜ Tek-
nokent’teki AR-GE merkezinde geliştirdi-
ği özel yazılım ile müzik yayınını depola 
- çal yöntemiyle tek merkezden gerçek-
leştiriyor. SMG, Deloitte Technology Fast 
50 Türkiye Programı’nda dört yıl ard arda 
sıralamaya girme başarısı gösterdi. SMG, 
kendi müzik yapım firması olan Snapmuse 
markasıyla dünya standartlarında kendine 
ait 6 müzik stüdyosunda ürettiği 10 bini 
aşkın şarkısıyla, alışveriş merkezleri, otel-
ler, perakende satış noktaları, showroom-
lar, restoranlar, turistik tesisler ve sağlık 
merkezlerinin de içinde yer aldığı geniş 
bir yelpazede hizmet veriyor. 

Mağazalarda kullanılan ekranlar ve ses 
sistemleri artık birbirinden bağımsız ol-
mayacak.

Son dönemin en sevilen aşk şarkı-
ları

*  The Only Way To Love - Vanessa 
Carlton

* Conversations In The Dark - John 
Legend

* A Muse - DVSN

* Circles - Mac Miller

* Rare - Selena Gomez

* Workin’ On It - Meghan Trainor

* Adore You - Harry Styles

* Finally - Halsey

OMMA Sign ve SMG iş birliği ile mağaza 
içi ekranlar ses sistemiyle entegre çalışa-
cak.
Ekranların ve mağaza için yayının ortak 
çalışmasını sağlayan sistemle ziyaretçiler 
mağazalardaki ekranlardaki videoların se-
sini mağaza içi ses sisteminden duyabile-
cekler.
Ses ve görüntü birlikteliği ile vermek is-
tenilen mesajlar kaçırılmayacak. Dünyada 
bir ilk olan bu sistemle etkili bir iletişim 
sağlanacak.  

SMG’nin şarkıları aşkınıza eşlik edecek

Dijital müzik yayıncılığının lider şirketi 
SMG, alışveriş merkezlerinden otellere, 
restoranlardan eğlence merkezlerine ka-
dar 800’den fazla firmanın 11.000’den faz-

la noktasında, 14 Şubat’a özel aşk şarkıları 
yayınlıyor. 

Jonh Legend’dan Selena Gomez’e birbi-
rinden özel sanatçıların seslendirdiği aşk 
şarkıları listesi, SMG Müzik Departmanı 
tarafından oluşturuluyor. 

Sevgililer Günü’ne özel şarkıları markanın 
kimliği, konsepti, hizmet verilen bölgenin 
kültürel yapısı ve müşteri kitlesine göre 
belirleniyor. 
 
SMG, aşk şarkılarının yanı sıra, profes-
yonel seslendirme sanatçıları tarafından 
hazırlanan özel anonslarıyla markaların 
kampanyalarını duyurmalarına ya da müş-
terilerine Sevgililer Günü mesajlarını ilet-
melerine de olanak tanıyor. 
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Satış Noktalarımız:    Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi      Avlu Balıkesir AVM      212 AVMkorkutkitabevi
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ÇIRAĞAN SARAYI’NDA AŞK DOLU SEVGILILER GÜNÜ 
N ice aşklara ev sahipliği yapmış tari-

hi dokusu ve büyüleyici atmosferi ile 
Çırağan Sarayı, Sevgililer Günü’nde ihtişam 
dolu romantik bir deneyim yaşamak isteyen 
çiftleri birbirinden heyecan verici sürprizler-
le karşılıyor. 

Tuğra Restoran’da Romantizm ve Lezze-
tin Buluşması

Romantizmi Çırağan Sarayı’nın ihtişamlı 
atmosferinde yaşamak isteyenler için tüm 
görkemiyle Boğaz manzarasına karşı ko-
numlanmış, defalarca uluslararası yayınlar 
tarafından dünyanın en romantik restoranı 
seçilen Tuğra Restoran muhteşem bir se-
çenek oluyor. Tuğra’nın Sevgililer Günü’ne 
özel aşk dolu menüsü ise yine çok romantik 
ve lezzetli. Bu eşsiz lezzetlere keman mü-
ziğinin romantik tınıları eşlik ederken çift-





lere de ziyafet şöleni içinde Boğaz’a karşı 
romantik bir akşam yemeği deneyimlemek 
düşüyor.

Laledan Restoran’da Sevgililer Günü Ye-
meği 

Romantik ambiyansı ve eşsiz manzarası ile 
Laledan Restoran, 14 Şubat Sevgililer Gü-
nü’ne özel hazırladığı aşk dolu İtalyan me-
nüsüne eşslik eden canlı müzik melodileriy-
le çiftlere unutulmaz bir gece vaad ediyor. 

Romantizm ve Lezzet Gazebo Lounge’ın 
Beş Çayı’nda Buluşuyor! 

İstanbul’un Boğaz manzaralı en keyifli me-
kanlarından Gazebo Lounge, 14 Şubat Sev-
gililer Günü’ne özel romantik lezzetlerle 
dolu Akşamüstü Çay Saati sunuyor. Eşsiz bir 
ritüele dönüşen çay saati piyano melodileri-
nin keyif veren ritmiyle buluşuyor. 

Boğaz Manzaralı Odalarda Romantik 
Sevgililer Günü Konaklama Paketi 

Sevgililer Günü’nü Çırağan Sarayı’nın ro-
mantizm dolu atmosferinde doyasıya ge-
çirmek isteyen çiftleri muhteşem bir ko-
naklama paketi bekliyor. Büyüleyici Boğaz 
manzaralı odalarda en az bir gecelik konak-
lama paketi ile, bu geceye özel odaya servis 
edilecek ikramlar ve Laledan Restoran’da 
sunulacak romantik Sevgililer Günü akşam 
yemeği ile aşk dolu bir deneyim çiftleri bek-
liyor.
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Kırklareli’de Bulgaristan sınırına yakın Ist-
ranca Ormanları’nda bulunan Palivor Çift-
liği’nin Trakya’da butik üreticilere kendi 
reçetelerine göre imal ettirdiği özgün gıda 
ürünleri ve bu ürünlerde imal edilen kahval-
tı, öğlen ve akşam yemekleri sunacak olan 
Restoran & Şarküteri, Spicy Gourmet Foods 
tarafından İstinye Park’ta 8 Şubat Cumartesi 
günü açılıyor.

Spicy Gourmet Foods ortağı Şafak Tunca 
“Palivor Çiftliği’nin felsefesi lezzetli ve keyifli 
bir yaşam. Restoran & Şarküterimizde, me-
zeler, süt ve şarküteri ürünlerinin yanı sıra, 
Palivor’un geliştirdiği, muhteşem pizzalar, 
burgerler, ve Trakya’nın efsane kuzu kıvırcık 
tandırı, ve fırında sebzeli dana kürek yeme-
ğini bulabileceksiniz” dedi.

2011 Avrupa Gayrimenkul Ödülleri’nde “Av-
rupa’nın En İyi Çiftlik Projesi” seçilen Palivor 
Çiftliği’nin kurucuları Kerem ve Emre Oral 
ise “Amacımız öncelikle Kırklareli ancak 
genelde Trakya’nın bölgesel kalkınmasına 
eko-turizm ve gastronomi konularında hiz-
met sunarak katkıda bulunmaktır” dedi.

Dikkat çekici iç mekan tasarımıyla 100 ki-
şiyi ağırlayabilen mekanda keyifli vakit ge-
çirebilir, her gün sabah 10’dan akşam saat 
22:00’ye kadar hizmet alabillir ve düzenli 
paket servisinden yararlanabilirsiniz.

PALIVOR ÇIFTLIĞI ISTINYEPARK'TA 8 ŞUBAT CUMARTESI AÇILIYOR 

Şafak TUNCA
Spicy Gourmet Foods Ortağı
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Godiva’nın Sevgililer Günü’ne özel olarak 
illüstratör Olympia Le Tan’a tasarlattığı 

ambalajları, ikonik kalp pralinleri ve çikola-
taya batırılmış taze çilekleri sevdiklerinizin 
kalbini eritecek.

İlk Sevgililer Günü’nden bugüne insanlar, 
aşklarının bir göstergesi olarak birbirlerine 
çikolata armağan ediyorlar. Peki çikolata 
ve aşk arasındaki bu romantik ortaklık nasıl 
başladı dersiniz? Godiva, dünyanın dört bir 
yanındaki Godiva mağazalarında ve godiva.
com.tr'de bulunan ikonik Belçika çikolata-
ları ve Sevgililer Günü için geliştirilen özel 
ambalajlarıyla sizi eğlenceli bir yolculuğa 
çıkarıyor ve bu romantik ortaklığın tadını 
çıkarmaya davet ediyor.

Godiva’nın kurucusu Pierre Draps’ın, çikola-
tayı çok seven eşini mutlu etmek için yap-
mayı öğrendiği ilk trüf çikolataları hala aynı 
reçete ile hazırlanıyor ve Godiva mağazala-
rında bu lezzeti tatmayı isteyenleri bekliyor. 
Pierre Draps ve eşi Eugenie’nin yaşam boyu 
süren ve romantizmle perçinlenen aşk hika-
yelerinden aldığı ilhamla geliştirilen, farklı 
lezzetlerdeki çikolata parçalarıyla dolu kalp 
şeklinde kutularıyla Godiva Sevgililer Günü 
koleksiyonu, çikolata tutkunlarını sevdikle-
riyle birlikte çikolatanın lezzetli yolculuğunu 
deneyimlemeye davet ediyor. 

GODIVA SEVGILILER GÜNÜ
KOLEKSIYONU ILE AŞIK OLUN
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Godiva mağazalarındaki çikolatacılar tara-
fından, günlük olarak elde hazırlanan çiko-
lataya batırılmış taze çilekler, sevdiklerinizi 
mutlu etmek için harika bir seçenek olacak. 
Godiva’nın altın renkli hediye kutularında 
sunulan çikolataya batırılmış taze ürünler, 
sezona özel olarak, kalplerle süslenmiş kılıf-
larla zenginleştirilebiliyor. 

Tüketiciler sezona özel yeni kutuların içe-
risinde, Godiva’nın pralin veya napoliten 
formatlarındaki çikolatalarının çeşitli lezzet-
lerini bulacaklar. Godiva’nın kalp şeklindeki 
pralinlerini içeren ve klasikleşen altın ren-
gindeki kutusu, Godiva İkonik Kalp ise yine 
sezonun gözdesi olarak sunuluyor.

Koleksiyonun romantik ve zarif ambalaj 
tasarımı, dünyaca ünlü tasarımcıların da iş 
birliği için tercih ettiği Olympia Le Tan ta-
rafından yapıldı. Godiva’nın Olympia Le 
Tan ile mükemmel uyumu yakaladığı 2020 
Sevgililer Günü Koleksiyonu’nun Paris'ten 
ilham alan eğlenceli ve özgün ambalajların-
da, kalpler, çiçekler, güvercinler ve aşk not-
ları gibi ikonik Sevgililer Günü sembollerinin 
elle çizilmiş illüstrasyonlarının yanı sıra me-
lek figürleri de yer alıyor. 
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KOÇ HOLDING CEO’SU LEVENT ÇAKIROĞLU DAVOS ZIRVESI’NDE DÜNYA LIDERLERINE 
DIJITAL DÖNÜŞÜMÜ ANLATTI

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, bu 
yıl 50’incisi düzenlenen Davos Zirvesi’nde 
iş dünyası liderlerine Koç Topluluğu’ndaki 
dijital dönüşümü anlattı. Zirve kapsamında 
Endüstri 4.0 uygulamalarıyla dünyaya öncü-
lük eden şirketlerin yöneticilerini buluşturan 
panelde konuşan Levent Çakıroğlu, “Dijital 
teknolojilerdeki hızlı değişimin yıkıcı etkileri 
sadece uyum değil tam anlamıyla bir dönü-
şümü şart koşuyor. Mevcut başarı formülle-
ri gelecekteki başarıyı garanti etmiyor. 4 yıl 
önce Topluluğumuz bünyesinde başlattığı-
mız Dijital Dönüşüm Programı ile tüm şir-
ketlerimizde yenilikçi, iş birliğine açık, müş-
teriyi merkeze alan ve daha çevik yeni bir 
kültür oluşturma hedefiyle yola çıktık. Veri-
ye dayalı karar verme disiplinini kültürümü-
zün vazgeçilmez unsuru haline getirdik. Di-
jital dönüşümü, Topluluk gündemimizin ilk 
sırasına taşıdık. Bugün Koç Topluluğu’ndaki 
her bir çalışma arkadaşım kültürel dönüşü-
me yönelik gayretlerinin, finansal hedefler 
kadar değerli olduğunu biliyor” dedi. Dünya 
Ekonomik Forumu’nun Endüstri 4.0 çalış-
malarında küresel en iyi örnekleri listelediği 
Global Lighthouse Network’üne geçtiğimiz 
yıl Ford Otosan’ın Kocaeli fabrikası ve Ro-
manya’nın Ulmi şehrindeki Arçelik çamaşır 
makinesi fabrikasının dâhil olduğunu be-
lirten Levent Çakıroğlu, “Topluluğumuzda-
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ki kültürel dönüşüm gayretlerimizin böyle 
küresel başarılarla taçlanması bizleri gurur-
landırıyor ve sorumluluğumuzu artırıyor. Bu 
yıl yeniden kaleme alınan Davos Manifesto-
su’nda da dikkat çekildiği gibi artık şirketler 
tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde evren-
sel amaçlara odaklanmak zorundalar. Dün-
yanın geleceğine olumlu katkı yapmak için 
üzerimize düşen yükümlülükleri yerine ge-
tirmek dışında bir seçeneğimiz yok. Mani-
festo, tüm paydaşlarla birlikte sürdürülebilir 
değer yaratmanın şirketlerin öncelikli amacı 
olması gerektiğini vurguluyor. Çalışanlar, 
müşteriler ve tedarikçilerden başlayarak 
tüm paydaşları şirketlerin uzun vadeli stra-
tejilerine yönelik ortak inanç etrafında bir 
araya getirmenin önemine dikkat çekiyor. 
Elbette kat edilecek çok yol, gerçekleştirile-
cek çok aşama var ancak geldiğimiz nokta 
doğru yolda olduğumuzu teyit ediyor. Ka-
rarlılığımızı pekiştiriyor ve Topluluğumuzun 
geleceğine dair ortak hedeflerimizi güçlen-
diriyor” dedi.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından 21 – 
24 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Da-
vos Zirvesi, dünyanın en etkili iş insanlarını, 
siyasetçilerini, sivil toplum kuruluşu temsil-
cilerini ve akademisyenlerini bu yıl "Uyum-
lu ve Sürdürülebilir Bir Dünyanın Tarafları" 
ana teması etrafında buluşturdu. Aralarında 
‘’Sağlıklı Gelecek", "Gezegen Nasıl Kurtu-
lur?", "Adil Ekonomi", "İyilik için Teknoloji" 
başlıklarının da olduğu oturumlara ev sa-

hipliği yapan Davos Zirvesi kapsamında, 
Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Ne-
den Milyonlarca İnsan Dördüncü Endüstri 
Devrimi’nden Mahrum Kalabilir?” başlıklı 
panelde konuştu. Endüstri 4.0 alanındaki 
çalışmaları en iyi örnek olarak görülerek 
Dünya Ekonomik Forumu’nca “Global Ligh-
thouse Network”üne kabul edilen dünyanın 
en gelişmiş üretim merkezlerinin temsilcile-
rinin davet edildiği bu panelde katılımcılar, 
dördüncü sanayi devrimi kapsamındaki tec-
rübelerini ve tavsiyelerini paylaştılar. Panele 
Levent Çakıroğlu'nun yanı sıra Johnson & 
Johnson Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı ve Küresel Tedarik Zincirinden Sorum-
lu Genel Müdür Yardımcısı Kathy Wengel, 
McKinsey & Company Küresel Yönetici 
Ortağı Kevin Sneader ve Schneider Elect-
ric Endüstriyel Otomasyon Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve CEO'su Peter Herweck 
de katıldı.
 
Levent Çakıroğlu: “Şirketlerimize vizyon çiz-
mekle yetinmedik; aynı zamanda ‘değişimin 
katalizörü’ olmaya da çalıştık.”  
 
Koç Topluluğu’nda dijital dönüşüm sürecini 
3 önemli bileşen üzerine kurguladıklarının 
altını çizen Levent Çakıroğlu, konuşmasına 
şöyle devam etti: “Süreçte öncelikle şirket 
odaklı hedeflerimizi belirledik. Tek tip dijital 
çözümlerden ziyade, her bir şirketimiz, uzun 
vadeli iş hedeflerine paralel olarak kendi 
‘dönüşüm yol haritalarını ve uygulama pro-

jelerini’ oluşturdu. Bu kapsamda 4 yılda 640 
projeyi devreye aldık. Endüstri 4.0’ın ana 
temaları olan yapay zeka ve veri analitiği 
çerçevesinde Topluluğumuz bünyesinde 
yarattığımız iş birliği ortamı ise dönüşüm 
sürecinin diğer bir bileşeni oldu. Dijital 
pazarlamadan, müşteri deneyimine, dijital 
tedarik zinciri operasyonlarından, çalışan-
larımızla dijital ortamda iletişime kadar pek 
çok farklı konuda çalışma grupları oluştur-
duk. Üçüncü bileşenimiz ise şirketlerimizin 
arasında ve kendi içlerinde iletişim, iş birliği 
ve sinerjiyi kuvvetlendiren kültürel çalışma-
lar oldu. Dijital Dönüşüm Programımızla şir-
ketlerimize bir vizyon çizmekle yetinmedik; 
aynı zamanda onlar için “değişimin katali-
zörü” olmaya da çalıştık. Dijital yetkinlikle-
rimizi zirveye taşıdığımız üretim tesislerimiz 
olan Ford Otosan’ın Kocaeli ve Arçelik’in 
Romanya’nın Ulmi şehrindeki çamaşır ma-
kinesi fabrikası Endüstri 4.0 çalışmalarında 
iyi örnekleri belirleyen ‘Global Lighthouse 
Network’üne geçtiğimiz yıl kabul edilerek 
Topluluğumuza ve Ülkemize büyük gurur 
yaşattı. Hiç şüphe yok ki, dijital dönüşümün 
kalbinde ‘İnsan’ yer alıyor. Sayısı 100 bine 
yaklaşan çalışma arkadaşımız, 8000’i aşkın 
bayimiz ve tedarikçilerimizle, Topluluk ola-
rak çok geniş bir ekosisteme etki ediyoruz. 
Her seviyedeki çalışma arkadaşlarımıza ya-
tırım yapıyor, veriye dayalı karar verme di-
siplinini kültürümüzün vazgeçilmez unsuru 
haline getiriyoruz. Liderlik gelişim program-
larını da eğitim stratejimizde önceliklendi-
riyoruz.”
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MARKA DEĞERINI EN ÇOK ARTIRAN KOÇTAŞ ÖDÜLE DOYMUYOR

Ev geliştirme perakendeciliğinin lideri 
Koçtaş, sektöre değer katan yaratıcı ça-
lışmalarıyla ulusal ve uluslararası alanda 
ödüllendirilmeye devam ediyor. Dijitalleş-
me projelerinin yanı sıra insan kaynağına 
yaptığı yatırımlar da ödüllendirilen Koçtaş, 
Brandfinance Türkiye’nin En Değerli Marka-
sı araştırmasında %19 ile marka değerini en 
çok artıran şirket oldu. 2019 yılını toplam 12 
ödülle tamamlayan Koçtaş, 2020 yılında da 
ödüllerine yenilerini eklemeyi hedefliyor.  
Türkiye’de dijital dönüşüm sürecine en iyi 
ayak uyduran, hızla değişen ve gelişen şir-
ketlerin başında gelen Koçtaş, dijital proje-
lerinin yanı sıra pazarlama ve İK çalışmala-
rıyla aldığı ödüllerle de sektöre damgasını 
vuruyor. 2019 yılında toplam 12 ödül kaza-
nan Koçtaş’ın 3 birincilik, 2 ikincilik, 1 altın 
ve 6 gümüş ödülü bulunuyor.

Koçtaş dijital yatırımlarıyla da sektörü-
nün lideri

Dijital alandaki projeleriyle International 
Data Corporation (IDC)’dan toplam 3 ödül 
kazanan Koçtaş, ‘Fit120’ projesiyle Kurum-
sal Dönüşüm kategorisinde 1.’lik; ‘Lokasyon 

Bazlı Kontrol Uygulaması’’ projesiyle Dönü-
şen Hizmet kategorisinde ve ‘Kolay Etiket’ 
projesiyle Operasyonel Verimlilik kategori-
sinde 2.’lik ödülü almaya hak kazandı. 

Koçtaş, ayrıca mobil pazarlamanın öncü-
lerinin değerlendirildiği Mobile Marketing 
Association tarafından düzenlenen EMEA 
Smarties Awards ödül töreninde ‘Data Ma-
nagement Platform (DMP)’ projesiyle “Da-
tanın Gücü” kategorisinde Gümüş ödülün 
sahibi oldu. 

koctas.com.tr, Marketing Türkiye ve Aka-
detmetre iş birliğiyle gerçekleştirilen ECHO 
Awards’da “Yılın En Başarılı E-Ticaret Sitesi” 
seçildi.

Koçtaş, IAB Türkiye tarafından verilen MIXX 
Awards’ta “Yaratıcı reklam Optimizasyonu” 
ve “Gerçek Zamanlı Etkileşim” kategorilerin-
de Gümüş ödülle ödüllendirildi. 

Koçtaş, Marketing Türkiye ile BoomSo-
nar iş birliğiyle düzenlenen Türkiye’nin en 
kapsamlı ilk sosyal medya yarışması ‘Social 
Media Awards Turkey 2019’da dört katego-

ride ödüle layık görüldü. ‘Sosyal Medya Ev 
Geliştirme’ kategorisinde altın ödül kazanan 
Koçtaş, Kurumsal blog alanında ilk ödülünü 
de Yaşayan Evler BLOG ile kazandı. Koçtaş 
ayrıca hayata geçirdiği kreatif kampanyası 
‘Vida’ ile Gerçek Zamanlı Kampanya kate-
gorisinde ve ‘Fark Yaratan Data’ projesiyle, 
Sosyal Medyada Verinin Etkili Kullanımı ka-
tegorisinde de gümüş ödülün sahibi oldu. 

Koçtaş insan kaynağına yatırımlarını ara-
lıksız sürdürüyor

Dijitalleşme projelerinin yanı sıra insan kay-
nağına yaptığı yatırımlar da ödüllendirilen 
Koçtaş, Türkiye İnsan Kaynakları Yönetimi 
Derneği tarafından bu yıl 11.’si düzenlenen 
PERYÖN İnsana Değer Ödülleri’nde gelişim 
ve yetenek yönetimi kategorisinde Koçtaş 
Kampüs projesi ile 1.’lik ödülünü kazandı. 
Koçtaş, Brandfinance Türkiye’nin En Değerli 
Markası araştırmasında %19 ile marka de-
ğerini en çok artıran şirket olmanın yanı sıra 
itibar yönetimi araştırması “RepMan Türkiye 
İtibar Ligi”nde de yer alıyor.
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+33 (0) 1 79 71 94 38 • www.mipim.com

10-13 Mart 2020 
Cannes, Fransa

26,800 Katılımcı

100 Ülke

6,380 Yatırımcı

4,100+ CEO & Yönetim Kurulu Başkanı

3,800 Stant İle Katılım 

130+ Oturum

480 Keynote ve Konuşmacı 

Şekib AVDAGİÇ
İstanbul Ticaret Odası Başkanı

İstanbul, İstanbul Ticaret Odası’nın altıncı kez kurduğu İstanbul Çadırı ile inşaat ve gayrimenkul alanındaki 
yeniliklerini MIPIM’de dünyaya tanıtıyor. 
MIPIM 2020’de İstanbul, insanlara “şehrin sakini” olmanın ne ile mümkün olduğunu fark ettiriyor. Çünkü İstanbul 
inanıyor ki, şehirler insanlığın ayak izleridir. Bu ayak izlerini kalıcı kılan ise “insana” değer veren niteliklerdir.
İstanbul’da gayrimenkulle kazanmanın fırsatları MIPIM’de İstanbul Çadırı’nda sizi bekliyor.  

Oya NARİN
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu Başkanı 

TTYD olarak, dünyanın 6. büyük turizm ülkesi olan Türkiye’nin, turizmde de daha fazla doğrudan yabancı yatırım 
ve marka için çekim merkezi olmasını amaçlıyoruz.  Bu strateji doğrultusunda dernek olarak üyelerimizin 
projelerini tanıtmalarına vesile olmak, aynı zamanda Türkiye’nin turizmde bir yatırım destinasyonu olarak 
tanıtımını yapmak, ülkemizde turizm yatırımlarını olumlu etkileyen  gelişmeleri uluslararası yatırımcılara birinci 
elden anlatabilmek için 2018’den itibaren yer aldığımız MIPIM’de 2020’de de Türk Turizmi’ni temsil edeceğiz. 

Yonca AKÖZER
Alkaş Genel Müdür

Alkaş olarak Türkiye temsilciliğini üstlendiğimiz dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarı MIPIM’e geçen yıl 
206 kurum ve kuruluşla katılarak 4 bin 326 B2B görüşmeye imza atmıştık. Bu sene için de aynı rakamlara 
ulaşmayı hedefliyoruz.
Doğru yatırımcının Türkiye’ye gelmesini beklediğimiz bir dönemde MIPIM’in önemi daha da artmaya başladı. Çevre 
ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’un fuara katılımı bizler için çok kıymetli, kendisinin verdiği destek 
ile de bu yıl bu büyük yatırım platformunu Türkiye’ye taşımak için hazırlıklara devam ediyoruz. Fuar sırasında 
gerçekleştirilecek gelenekselleşen etkinliklerimizden B2B toplantılar, Türkiye Oturumu, Türkiye’deki yatırım 
fırsatlarının tanıtıldığı Focus On Turkey dergisi ve çok daha fazla networking etkinlikleri, tanıtım fırsatı yaratan 
bu yöndeki çalışmalardan sadece birkaçı. Bununla birlikte, fuar alanında stantla katılım sağlayan frmalarımızın 
yanısıra, İstanbul Ticaret Odası öncülüğünde bu yıl 6. kez kurulacak İstanbul Çadırı’nda yer alacak firma ve 
kuruluşlarımız da Türkiye gayrimenkul sektörünün yatırım potansiyellerini sergilemek için bir arada olacak.

Dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarı MIPIM, bu yıl 10-13 Mart tarihleri  
arasında sektörün önde gelen paydaşlarını 31. kez bir araya getirecek. 

MIPIM’DE BULUŞUYOR

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ PAYDAŞLARI 
ULUSLARARASI YATIRIMCILARLA





“ Bölgenin En Prestijli Oteli ”
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AVM PERAKENDE CIRO ENDEKSI 2019 RAKAMLARI AÇIKLANDI
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği 
ile Akademetre Research tarafından ortak-
laşa oluşturulan AVM Perakende Ciro En-
deksi’nin 2019 yılsonu rakamları açıklandı. 
Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere 
göre ciro endeksi Aralık 2019 döneminde 
bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığın-
da ve enflasyondan arındırılmadan incelen-
diğinde yüzde 17,2 oranında artış kayde-
derek 375 puan oldu. Endeks verileri yıllık 
bazda geçtiğimiz yıl ile karşılaştırıldığında 
yüzde 15,9 artış göstererek 2019 yılında 299 
puana ulaştı. 

AVM Perakende Ciro Endeksi dördüncü 
çeyrekte ise geçtiğimiz yılın dördüncü çey-
reği ile karşılaştırıldığında yüzde 17 artış 
gösterdi ve 2019 dördüncü çeyrek döne-
minde 296 puana ulaştı. 

AVM’lerde kiralanabilir alan metrekare ba-
şına düşen cirolar aralık 2019’da İstanbul’da 
1.829 TL, Anadolu’da 1.160 TL olarak ger-
çekleşirken Türkiye geneli metrekare verim-
liliği ise Aralık 2019’da 1.428 TL oldu.

Çeyrek bazlı metrekare başına düşen cirolar 
4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemi ile 
karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındı-
rılmadan incelendiğinde yüzde 17,7’lik bir 
artış yaşandı. 2019 yılı 4. çeyrekte metrekare 
verimliliği 1.331 TL olarak gerçekleşti.

2018 yılına göre 2019 yılında metrekare 
başına toplam ciro (TL) yüzde 16,2 artarak 
1.187 TL’ye yükseldi. Metrekare başına top-
lam ciro (TL) İstanbul’da yüzde 17,8, Anado-
lu’da yüzde 14,8 arttı.

AVM’lerde kiralanabilir alan metrekare ba-
şına düşen cirolar aralık 2019’da İstanbul’da 
1.829 TL, Anadolu’da 1.160 TL olarak ger-
çekleşirken Türkiye geneli metrekare verim-
liliği ise Aralık 2019’da 1.428 TL oldu.

Çeyrek bazlı metrekare başına düşen cirolar 
4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemi ile 
karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındı-
rılmadan incelendiğinde yüzde 17,7’lik bir 
artış yaşandı. 2019 yılı 4. çeyrekte metrekare 
verimliliği 1.331 TL olarak gerçekleşti.

2018 yılına göre 2019 yılında metrekare 
başına toplam ciro (TL) yüzde 16,2 artarak 
1.187 TL’ye yükseldi. Metrekare başına top-
lam ciro (TL) İstanbul’da yüzde 17,8, Anado-
lu’da yüzde 14,8 arttı.

Sektöre ait ciro endeksi, Anadolu ve İstanbul'un GLA büyüklükleri
ağırlıklandırarak hesaplanmıştır.
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(*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.)

Aralık 2019’da Metrekare Verimliliğinde 
En Yüksek Artış Ayakkabı-Çanta Katego-
risinde…

Ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflas-
yondan arındırılmadan yüzde 27,5’lik artış 
kaydetti. 

Geçtiğimiz yılın Aralık ayı ile karşılaştırıldı-
ğında AVM’lerdeki teknoloji kategorisi met-
rekare verimliliği yüzde 23,1, hipermarket 
kategorisi metrekare verimliliği yüzde 22,5, 
giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 
19,3, yiyecek-içecek kategorisi metrekare 
verimliliği yüzde 11,1 ve diğer* alanlar ka-
tegorisi metrekare verimliliği yüzde 9,6 artış 
gösterdi. 

Ziyaret Sayısı Endeksi 

Aralık 2019 verileri bir önceki yılın aynı ayı 
ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endek-
sinde yüzde 3,8’lik bir azalış olduğu olurken 
dördüncü çeyrekte geçtiğimiz yılın aynı dö-
nemiyle karşılaştırıldığında yüzde 1,0’lik bir 
azalış olduğu gözlemlenmiştir. 

Ziyaret sayısı endeksine göre 2019 yılında 
toplam ziyaretçi sayısı, 2018 yılına göre yüz-
de 1,0’lik bir azalış olduğu gösterdi.

2019 yılı rakamları ile ilgili olarak AYD ta-
rafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer 
aldı: “AVM Perakende Ciro Endeksi sonuç-
larını aylık, çeyrek ve yıllık bazda ele aldığı-
mızda rakamların enflasyon oranı üzerinde 
olduğunu görüyoruz. Aralık ayı sonuçlarına 
baktığımızda endekste yüzde 17,2 oranında 
artış gözlemliyoruz. Aralık 2019 için açık-
lanan yıllık enflasyon oranının yüzde 11,8 
olduğu düşünüldüğünde, ciro endeksinde-
ki artışın enflasyonun üzerinde olduğu gö-
rülmektedir. Bu artışta aralık ayındaki yılbaşı 
alışverişlerinin etkisini hissediyoruz. Öte 
yandan sonuçları yıllık olarak değerlendirdi-
ğimizde yıl bazındaki artış oranı olan yüzde 
15,9, yine enflasyon oranının üzerinde sey-
rediyor. Ziyaret sayısı ise hem aralık ayında 
hem de 2019 yılında azalma kaydetti. Ziya-
ret sayısındaki azalmaya rağmen metrekare 
verimliğinde devam eden artış AVM ziyaret-
lerinin artan oranda ihtiyaç odaklı hale gel-
diğini gösteriyor.”
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Şirketinizden kısaca bahseder misi-
niz?

Ata GYO’dan söz etmeden önce kısa-
ca Ata Holding’den bahsetmek isterim. 
Ata Holding Sayın Ertuğrul Kurdoğlu 
tarafından kurulmuş olup grubun kök-
leri Atatürk Barajı’na dayanmaktadır. 
Günümüzde Ata Holding finans, tek-
noloji, gıda, gayrimenkul geliştirme, lo-
jistik, yapı malzemeleri üretimi, turizm, 
moda, ve dış ticaret alanlarında faaliyet 
göstermektedir. Grup, TFI TAB Food 
Investments ile Çin pazarına da açıl-
mış olup 2012 yılından bugüne 1300 
restoran adedine ulaşarak Burger King 
performans sıralamasında dünya gene-
linde 1 numaraya oturmuştur. Grubun 
gayrimenkul geliştirme ayağı olarak 
Ata GYO, 2012 yılında ticari gayrimen-
kul odaklı projeler geliştirme amacıyla 
kurulmuştur. 23,7 milyon TL sermaye 
ile kurulan Ata GYO, 5 yıl içinde aktif 
büyüklüğünü 100 milyon TL’ye çıkarmış 
olup günümüzde 86 milyon TL’lik gay-
rimenkul portföy değeri ile kararlı bü-
yümesine devam etmektedir. Ata GYO 
grup şirketi olan TAB Gıda ile yakın 
ilişkiler içinde olmasının yanı sıra, kira-
cı portföyünü geliştirerek daha geniş 
kitlelere ulaşmak ve daha karlı projele-
re imza atmak adına Ata Corner isimli 
cadde mağazaları projelerini hayata 
geçirmiştir.
 
Bedri Kurdoğlu kimdir?
 
18 Ekim 1981’de İzmir’de doğdum. Or-
taokul ve lise öğrenimimi Özel Bilfen 
Lisesi’nde tamamladım. Uludağ Üniver-
sitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Maliye bölümünden 2005 yılında me-
zun oldum. Kasım 2006’da TAB Gıda’da 
Emlak ve Kiralama Müdürü olarak gö-
reve başladım. 2020 Ocak ayından iti-
baren ise Ata GYO Genel Müdürü göre-
vini yürütüyorum.

Bedri KURDOĞLU        Ata GYO Genel Müdürü
Ata Corner projelerinin ilkini Lüleburgaz’da faaliyete geçirdik. 
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Ata Corner Lüleburgaz projesinden 
bahseder misiniz?

Ata Corner projelerinin ilkini Lülebur-
gaz’da faaliyete geçirdik. Projemizi 
kentle iç içe yer alan 4800 metrekare-
lik bir alanda, 14 adet mağazasıyla Lü-
leburgaz halkının beğenisine sunduk. 
Cadde mağazaları konseptiyle tasarla-
nan Ata Corner Lüleburgaz, özgün mi-
marisiyle göze de hitap etmekte olup 
kullanılabilirlik açısından da oldukça 
başarılı bir konumda olduğunu söyle-
yebilirim. Lüleburgaz Otogarı’nın kar-
şısında, şehrin ana caddesi olan D-100 
karayolu üzerinde yer alan Ata Corner 
Lüleburgaz’ı, kent ile yüksek bir etkile-
şim içinde olması amacıyla yerel halkın 
alışkanlıklarını ve gereksinimlerini dik-
kate alarak tasarlayıp hayata geçirdik. 
Marka karmasıyla da başarılı bir yol iz-
leyen Ata Corner Lüleburgaz’daki mar-
ka mix’ini güçlendirme adına NTS Da-
nışmanlık ile iş birliğimizi sürdürüyoruz. 
Ata Corner konsepti yeme-içme, temel 
ihtiyaçlar ve eğlenceyi kapsayan geniş 
bir skalada hizmet vermeyi hedefle-
mekte olup Lüleburgaz’daki çalışmala-
rımız da mevcut markalarımıza yenile-
rini ekleyerek,  geliştirici-kiracı-ziyaretçi 

ekseninde maksimum fayda sağlama 
doğrultusunda ilerliyor.  
 
Projede yer alan markalar hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

Ata Corner Lüleburgaz, Aralık ayında fa-
aliyete geçmiş olup halihazırda Burger 
King, Koçtaş Fix, PlayPark, A101 ve Kah-
ve Dünyası gibi alanında lider markala-
ra ev sahipliği yapıyor. Konum ve cad-
de mağazalarının kullanış kolaylığının 
avantajını üst seviyede bir deneyim ile 

ziyaretçilerine sunmayı hedefleyen pro-
jenin marka karmasında da mükemmeli 
hedeflediğimizi söyleyebilirim. Marka 
karmamızı oluştururken, alanında lider, 
ulusal ve uluslararası arenadaki başarı-
lı markaları tercih ettik. Her biri kendi 
alanında birer anchor olabilen marka-
ları buluşturarak, ziyaretçilerimize daha 
kompakt bir hacimde, hedef odaklı ve 
aynı zamanda keyifli bir hizmet vere-
biliyoruz. Markalarımıza da projemizin 
başarısına inandıkları için teşekkür edi-
yorum. Marka karmamızla iş birliğimizi 
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artırarak sürdürmeyi hedeflediğimizi de 
belirtmek isterim.
 
Birçok perakende çeşidini bir arada 
sunarak bölgenin ihtiyaçlarına cevap 
verebilmek birincil önceliğimiz. Bunun 
bir sonucu olarak projemizde yer alan 
markalar da birbirini destekler durum-
da. Lüleburgaz ve çevre kentlerdeki ço-
cuk ve genç nüfusu göz önüne alarak 
projemizdeki en büyük alanı PlayPark 
ile değerlendirdik. Toplam 1028 metre-
kareye yayılan 3 katlı PlayPark simülas-
yon, kiddie rides grupları, bilardo, dev 
softplay alanı ve oyun makineleriyle her 
yaştan “çocuk ve gence” hitap ediyor.
 
Koçtaş Fix, bölgedeki ulusal yapı mar-
ket eksiğini doldurmuş olup Lülebur-
gaz’da tek olma özelliğine sahip. 450 
metrekare alanda yer alan Koçtaş Fix 
proje bünyesinde yer alan geniş depo 
alanıyla da halkın talebini karşılayabilir 
nitelikte.
 
Türkiye’nin her ilçesinde her alan 
A101’in, projemizde de yerel halkın 

market alışverişi için mükemmel bir 
konumda yer aldığını söyleyebilirim. 
Projenin yer aldığı bölge konut ağırlıklı 
olduğu için bu bağlamda da hem pro-
jemizin hem de markalarının başarısına 
katkıda bulunuyor. 
 
Yiyecek sektörünün lideri konumun-
da olan Burger King de projenin öne 
çıkan isimlerinden biri. Projemize olan 
güvenimizi grubumuzun amiral gemisi 
markasına yer vererek de gösteriyo-

ruz. Bölgedeki genç nüfus için Burger 
King ve PlayPark güçlü bir odak noktası 
oluşturuyor.
 
Kahve Dünyası da projemizde yer alan 
bütün bu markaların bağlayıcı unsuru 
olarak bulunuyor. Yerli ve yabancı tüm 
tüketiciye hitap eden yurt içi ve yurt 
dışında mağazalarıyla toplam 450’den 
fazla noktada ziyaretçi ile buluşan mar-
kanın projemizde olmasından memnu-
nuz.
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Projemizde yer alacak yeni markalarla 
da bu sinerjinin korunması ve artırılma-
sını hedefliyoruz.
 
Neden corner konsepti?

Türkçe’de köşe anlamına gelen Cor-
ner konsepti şehirlerin yeni gelişen 
bölgelerine hakim ve tercihen konut 
ve okul bölgelerinde yer alan, ihtiyaca 
odaklı, kullanışlı kompakt projeler ola-
rak tanımlanabilir. Ata Corner konsep-
ti TAB Gıda markalarının caddelerde 
yarattığı hareketlilikten faydalanmak 
adına tasarlanıp hayata geçirildi. Lüle-
burgaz’daki ilk Ata Corner projemiz de 
cadde mağazası konseptiyle tasarlandı. 
Ata Corner konsepti, ziyaretçiyi yoran 
unsurlardan arındırılmış olarak popüler 
markalara hızlı ve kolay ulaşım ve keyifli 
bir deneyim vadediyor.
 
Ata Corner konsepti marka ve ziyaret-
çilere fayda sağladığı gibi, şirketimize 
de yüksek karlı yatırımlar olarak geri 
dönüyor.
 
AVM ve Cadde mağazaları arasındaki 
rekabeti nasıl değerlendiriyorsunuz?

Açık AVM konsepti bir süredir gün-
demde. Sektörde farklı uygulamalarını 

da görebiliyoruz. Ancak ne olursa olsun 
yaratılan bu mekanlar yine AVM algı-
sını ziyaretçiye yansıtmakta. Peraken-
de caddelerinde hissedilen dinamizmi 
AVM’lerde bulamamaktayız. Aynı şekil-
de ulaşım ve erişim kolaylığı da cadde 
mağazalarında daha yüksektir.  Ancak 
tüketiciyi de AVM’lere çeken bir çok se-
bep var. Farklı birçok markayı bir arada 
bulmak, ailece vakit geçirmek, yeme-iç-
me ihtiyaçlarını karşılamak gibi. Ata 
Corner’da ise bu iki farklı konsept bir 
arada bulunuyor. Ata Corner’da en se-
vilen markalar direkt cadde seviyesinde 
yer alıyor. Çarşı ve merkeze yakınlık en 
önemli özelliklerimizden. Geniş otopark 
kapasitemiz de arabasıyla gelmek iste-
yen ziyaretçilerimizin hizmetindedir.

 
İlk Ata Corner projesinin yer aldığı 
Lüleburgaz’dan söz eder misiniz?

Lüleburgaz, Kırklareli’ye bağlı 137bin 
nüfuslu bir ilçemiz. Kültür ve refah yö-
nünden oldukça iyi bir konumda bulu-
nuyor. Aile ortalaması 3 kişi, hane geliri 
ve eğitim durumu ise birçok Anadolu 
ilçesinden yüksek durumda. İlçe eko-
nomisi tarım, hayvancılık, ve sanayiye 
dayalı olup, D-100 karayolu ve TEM 
otoyolu sayesinde de ulaşımı kolaydır. 
Diğer ilçelerden ve köylerden gelen va-
tandaşlar da Lüleburgaz’ın günlük nü-
fusunu artırıyor ve ekonomisine katkı 
sağlıyor. Lüleburgaz halkını ise sıcak-
kanlı, eğlenceli ve çağdaş olarak tanım-
layabilirim. Kültür ve sanat konusunda 
da kendilerini geliştirmişlerdir . Bütün 
bu özellikler sayesinde Lüleburgaz ge-
lişim ve büyüme potansiyeli yüksek bir 
ilçe olarak tanımlanabilir. Biz de ilçenin 
bu potansiyeline katkıda bulunmak 
adına Lüleburgaz’dayız ve burada yer 
almaktan mutluluk duyuyoruz.   
 
Etkinlikler konusundaki planlarınız 
nelerdir?

Ata Corner Lüleburgaz’da bölge halkına 
hitap eden etkinlikler yapmayı planlıyo-
ruz. Aynı zamanda çocuk ve gençlerle 
birarada olmak önceliklerimizden biri. 
Etkinliklerimizde de bu yaş grubuyla 
buluşma, projemizi benimsetme ama-
cında olacağız.
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24 yıldır faaliyet gösteren ve bugüne ka-
dar sektörde öncü projelerle ilkleri başar-
mış olan Tepe Emlak Yatırım’da üst düzey 
atamalar gerçekleşti. Tepe Emlak Yatırım 
Genel Müdürü Hayal Olcay, şirketin Yöne-
tim Kurulu Başkanlığı’na atandı. Olcay, son 
atamalar ve yeni organizasyon yapısıyla 
birlikte çalışanların yüzde 53’ünü kadınların 
oluşturduğu söyledi.

Tepe Emlak Yatırım, Ankara’da düzenledi-
ği toplantıyla yeni atamalarını duyurdu. 30 
yıldır Bilkent Holding bünyesinde görev ya-
pan ve 2014 yılından itibaren Tepe Emlak 
Yatırım Genel Müdürü olan Hayal Olcay, 1 
Aralık 2019 itibariyle şirketin Yönetim Ku-
rulu Başkanı olarak atandı. Aynı zamanda 
Bilkent Holding bünyesindeki ilk kadın Yö-
netim Kurulu Başkanı oldu. 2014’ten beri 
Tepe Emlak Yatırım bünyesinde olan, Tepe 
Nautilus AVM yönetiminde üstlendiği rol-
lerin ardından son 3 yıldır İş Geliştirme ve 
Varlık Yönetimi Direktörü olan Deniz Bozan 
1 Ocak 2020 itibariyle Genel Müdür vekil-
liğine atandı. Tepe İnşaat‘ın önemli proje-
lerinde 2001-2008 yılları arasında Marmara 
Bölgesi Yatırım Projeleri Pazarlama ve Satış 

TEPE EMLAK YATIRIM ÇALIŞANLARININ YÜZDE 53’ÜNÜ KADINLAR OLUŞTURUYOR
Koordinatörü olarak görev yapan Zeynep 
Salman, Tepe Emlak Yatırım İş Geliştirme 
ve Varlık Yönetimi Direktörü olarak 20 Ocak 
2020 itibariyle yeniden Bilkent Holding 
bünyesine katıldı. 

‘KADINLARIN ÇOK FAZLA YÖNÜ VAR’

Türkiye'nin her yerinde çeşitli projeler yürüt-
tüklerine, arka planda çok güçlü ve tecrübeli 
bir ekiple çalıştıklarına dikkat çeken Olcay, 
son atamalar ve yeni organizasyon yapısıyla 
beraber Tepe Emlak Yatırım çalışanlarının 
yüzde 53'ünün kadınlardan oluştuğunu be-
lirterek, kadınlarla çalışmanın çok yaratıcı, 
kapsamlı düşünmeye teşvik eden ve perfor-
mansı yüksek bir ortam sağladığını kaydet-
ti. Olcay, "Tepe Emlak Yatırım olarak beyaz 
yakalı çalışan ağırlıklı bir şirketiz. Üst yöne-
tim kadrosuyla beraber tüm yönetici kadro-
larında kadın çalışanlar aktif rol almaktadır. 
Kadınların çok fazla yönü var. Hem ev, hem 
iş, hem de sosyal hayattan edindikleri bece-
rileri ile çok boyutlu düşünme, ilişki yöneti-
mi ve yaratıcı fikirler oluşturma noktasında 
kadınlarla çalışmak bize değer katıyor. Bazı 
görev alanlarında ise erkeklerin aktif görev 

almasının faydasını görüyoruz. Bence iş ha-
yatı bir denge üzerine kuruludur. Biz, den-
geyi iyi kurmuş, birlikte çok mutlu ve keyifli 
çalışan bir ekibiz.” diye konuştu. 

FARK YARATIYORUZ

Türkiye'deki AVM sektörüne değer katacak, 
yenilikler üretecek bir vizyonla insanların 
sosyal hayatlarına dokunmak istediklerini 
belirten Hayal Olcay, "Tam da bu neden-
le Tepe Emlak Yatırım var. Faaliyetlerimizi 
AVM'lerin kendi güçlerini keşfetmesi üzeri-
ne kurduk. Bu nedenle daha iyi yönetilme-
lerini, doğru planlanma ile etkilerini ve ka-
zançlarını arttırmalarını sağlayacak şekilde 
çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu. 
Hayal Olcay, diğer alışveriş merkezlerine 
karşı rekabetin en kızıştığı alanlarda fark 
yaratmaya çalıştıklarını belirterek, "En çok 
önemsediğimiz şey insanların ihtiyaçlarını 
doğru tespit etmek, o doğrultuda yenile-
meler ve hizmetler geliştirmek. Bu yüzden 
trendleri yakından takip ediyor, verdiğimiz 
hizmetler, stratejilerimiz, mimari konsept-
lerimiz ve etkinliklerimizle fark yaratıyoruz. 
Yenileyerek bir yaşam merkezine dönüş-
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Hayal OLCAY
Tepe Emlak Yönetim Kurulu Başkanı

türdüğümüz, ödüle doymayan ve 20. Yaşı-
nı kutlayan Bilkent Center bunun en güzel 
örneğidir" dedi.

PROFESYONEL YÖNETİM, KİRALAMA VE 
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SUNUYOR

Bilkent Holding’in önde gelen şirketleri ara-
sında yer alan ve 1996 yılında kurulan Tepe 
Emlak Yatırım A.Ş. Metro AG ve Carrefour 
gibi Avrupa’nın tanınmış şirketleri ile işbir-
liği yaparak bugüne kadar Türkiye’nin de-
ğişik bölgelerinde alışveriş merkezleri yatı-
rımlarına imza attı. Perakende sektöründe 
ilkleri başarmış ve birçok başarılı projeyi 
hayata geçirmiş olan Tepe Emlak Yatırım, 
deneyimli kadrosuyla alışveriş merkezi ve 
varlık yönetimi, kiralama, mimari tasarım, 
proje yönetimi ve konsept danışmanlığı hiz-
metlerini yüksek profesyonellik ve uzmanlık 
seviyesi ile tek çatı altında toplamaktadır.

Yenilikçi ve yaratıcı bakış açısıyla ziyaretçile-
rin içinde bulunmaktan keyif alacakları mo-
dern mekanlar yaratan Tepe Emlak Yatırım, 
42 Maslak, Sığacık Teos Marina, Mix Kayseri 
AVM gibi karma projelerin ticari alanları ile 
ilgili kiralama ve konsept danışmanlığı hiz-
metleri vermiştir. İstanbul’da Tepe Nautilus 
AVM, Ankara’da Bilkent Center ve bün-
yesinde bulunan gastronomi merkezi  Bil-
kent Station, Tepe Prime Avenue, Ahlatlıbel 
Atatürk Parkı ve 365 AVM’nin kiralama ve 
yönetimini yapmaktadır. Son dönemde Tar-
man İncek, Renaza gibi bazı karma projele-
rin ticari alanları ile ilgili  kiralama hizmeti de 
vermekte olan şirket, öncü proje yatırımları, 
dönüşüm projeleri ve profesyonel yönetim 
hizmetleri ile büyümeye devam etmektedir.

RENOVASYON ÖDÜLLÜ MİMARİSİ VE 
YENİLENEN SİNEMASIYLA BİLKENT CEN-
TER 20 YAŞINDA

1998 yılında Tepe Emlak Yatırım A.Ş tara-
fından kurulan ve bu yıl yenilenerek bir çok 
ulusal markayı bünyesine dahil eden Bil-
kent Center; ziyaretçilerin keyifli ortamlarda 
alışveriş ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabil-
dikleri,  hem alışveriş yapıp hem de kalite-
li zaman geçirebildikleri bir yaşam alanına 
dönüştü. Bilkent Center; Ankara’nın en kök-
lü sinemalarından olan Bilkent Prestige si-
nemasının da yenilenmesi ile içten, samimi, 
sıcak bir mekan arayan gençlerin, ailelerin, 
çocukların, yaşlıların ve çalışanların kısacası 
toplumun her kesiminden insanın seveceği, 
kendini iyi hissedeceği alışveriş, yaşam ve 
gastronomi merkezi kavramlarını bir araya 
getirerek sektöre öncülük etti.  

20. yılında yenilenerek, “Mutluluk Paylaş-
tıkça Çoğalır” mottosunu benimseyen ve 
başarılarını ödülle taçlandıran Bilkent Cen-
ter;  bu yıl Ankara Kahve Festivali ile Hermes 
Creative Ödülleri’nden 4 kategoride Platin 
ödül,  3. Uluslararası Bilkent Sanat Festivali 
ile dünyanın en önemli pazarlama ve ileti-
şim ödülleri arasında gösterilen “MarCom 
Ödülleri”nden “Özel Etkinlik” kategorisinde 
Platin ödül, renovasyonu ile gayrimenkul 
sektöründe dünya çapında yüksek stan-
dartlı ve mükemmeliyeti sağlamış projelere 
farkındalık yaratmak amacı ile düzenlenen 
European Property Awards 2019-2020’de 
“Ticari Yenileme/Geliştirme” ve “Perakende 
Mimarisi” kategorilerinde 2 ayrı ödülün sa-
hibi oldu. 
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Bize kendinizi tanıtır mısınız?

Sektöre 2002 yılında Mavi Jeans mağaza 
müdürü olarak başladım. 2003-2010 yılları 
arasında Teknosa mağazalarında müdür-
lük görevini yürüttüm. 2010 yılında Prime 
Development bünyesinde bulunan Alışve-
riş Merkezlerinin Bölge Kiralama Müdürü 
olarak çalıştıktan sonra 2014-2018 yılları 
arasında Elazığ Park Yirmiüç alışveriş mer-
kezinin Genel Koordinatör’lüğünü yürüt-
tüm.2018 yılından bu yana Profit Danış-
manlık şirketinin Genel Koordinatörlük 
görevini sürdürdükten sonra Sayapark 
Avm Genel Kordinatörlük görevini üstlen-
dim.

Sayapark AVM hakkında bilgi verir mi-
siniz?

Keyifli ve farklı alışveriş deneyimi yaşa-
tırken aynı zamanda zengin eğlence ve 
sosyal yaşam seçenekleri sunan SAYA-
PARK, Mersin’in en yeni alışveriş ve yaşam 
merkezi. SAYAPARK, “Onlarca Yeni Marka 
Çekim Gücü Yüksek Bir Farkla” anlayışıyla 
şehre yeni bir enerji ve dinamizm getirdi. 

Toplam 35.000 m2 alan üstüne kurulu ve 
üç kattan oluşan SAYAPARK, 25.000 m2 
kiralanabilir net satış alanına sahip. Top-
lam 90 mağazamızın yanında batı cephe-
de her biri 600m2 kapalı alanı ve 700 m2 
teras alanı olan üç bağımsız bölümümüz 
daha bulunmaktadır. Meydan büyüklüğü-
müz 11.000 m2, yemek katı oturum alanı 
1.500 m2. Kapalı otoparkımızın 850 araç-
lık, açık otoparkımızın ise 500 araçlık ka-
pasitesi var.  

Marka karmanız ve doluluk oranları 
açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

SAYAPARK olarak doğru marka karma-
sına ulaşmaya, bunun için sürekli olarak 
marka performanslarını takip etmeye, bu 
kapsamda AVM’nin gelişim sürecini etki-
li stratejik planlamayla en doğru şekilde 
gerçekleştirmeye gayret gösteriyoruz. 
Kiralanabilir alanların yaklaşık olarak % 
90’unu verilmiş durumda. Mevcut marka-
larımızla belirli bir karma düzeyine ulaştık. 
Görüşmeleri devam eden bazı markaları 
Mersin’e getirerek, hem ziyaretçilerimize 
dengeli bir yelpaze sunacağız, hem de 

karşılıklı marka değerlerini yükseltecek 
akılcı adımlar atmış olacağız. Analizleri-
mizi doğrular nitelikte, marka karmasının 
müşteri profiliyle birebir örtüşmesiyle sa-
dık ziyaretçi sayımızı önemli oranda arttır-
dığımızı görüyoruz. 

Lokasyon olarak bir değerlendirme ya-
parsanız avantaj ve varsa dezavantajla-
rı nelerdir?

Mersin-Antalya karayolu ve Yenişehir ve 
Mezitli ilçelerinin otoban bağlantısı üze-
rinde olması SAYAPARK’ın en büyük ko-
num avantajı. Mersin’in batısına uzanan 
turistik sahil bölgelerine en yakın mesafe-
deki alışveriş ve yaşam merkeziyiz. Mersin, 
sahil şeridindeki sayısız yazlık siteleri ve 
tatil köyleri sayesinde çevre illerden yak-
laşık 1.000.000 ilave misafir almaktadır. Bu 
büyük nüfus hareketi beraberinde büyük 
bir ekonomi yaratıyor.  Tatil bölgesine en 
yakın AVM olmamız bizi farklı kılıyor. Ge-
niş bir kampüse kurulu ve 40 bin öğrencisi 
olan Mersin Üniversitesi’ne yürüme me-
safesindeyiz. Sahil şeridine 2-3 dakikada 
yürüyerek ulaşabilirsiniz.  

Kampanya ve etkinliklerinizden bahse-
der misiniz?

Gerçek bir yaşam merkezi olabilmek için 
sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Geçen 
hafta “Baba Parası” filminin Mersin’deki 
oyunculu gösterimini ve Mersin galasını 
düzenledik. Yine tiyatro sanatçısı Bülent 
Emrah Parlak’ı sevenleriyle bir söyleşide 
buluşturduk. Benzer sanatsal ve sosyal 
etkinlikleri daha büyük çapta düzenle-
yeceğiz. Müzik festivalleri, defileler, imza 
günleri, eğlenceli ve ödüllü yarışmalar, 
sosyal sorumluluk projeleri, sponsorluk-
lar gibi birçok ayakta yoğun bir hazırlık 
içerisindeyiz. Zaten, düzenli olarak çocuk-
lara yönelik eğlenceli ve öğretici etkinlik 
atölyeleri, herkese hitap eden müzik din-
letileri, meditasyon seansları klasiklerimiz 
arasında. SAYAPARK, bölge insanımızın 
rahatlıkla ulaşabileceği ve keyifli anlar ya-
şayacağı bir alternatif merkez olma konu-
sunda kararlı.   

2020’de AVM Sektörünü nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Perakende sektörünün lokomotiflerinden 
olan AVM’lerin ekonomideki genel du-
ruma paralel olarak karşılaştığı daralma-
nın yavaş yavaş geride kaldığını düşünü-
yorum. Yeni yatırımları ve yükselen ciro 
hedeflerini duymak şaşırtıcı gelmemeli. 

Aykut ARSLAN
Sayapark AVM Genel Koordinatörü



55

Röportaj / MALl&MOTTO 

Özellikle faiz indirimlerine bağlı olarak 
ekonomik tablonun normalleşmesi bizim 
sektöre olumlu yansıyacaktır. Bu daralma 
dönemini başarıyla atlatan AVM’lerin di-
rençleri yükselmiştir.

Sizin 2020 hedefleriniz nelerdir?

Müşteriyle sağlıklı iletişimi ve taleplerine 
cevap verme kapasitesi, marka karması, 
hizmet kalitesi, pazarlama stratejileri, kira-
cılarıyla ilişkileri, kendini sürekli geliştirme 
ve yenileme potansiyeliyle hedef kitlesi 
ve sektöründe örnek gösterilebilecek bir 
çizgiyi yakalamak ve kalıcı marka haline 
gelmek en büyük hedefimiz. Yatırımcıları-
mızın güveni ve ekibimizin gayretiyle bu 
vizyona ulaştıracak adımları hep birlikte 
atacağız. Kurumsal markalarla ilerleyerek 
kiralama operasyonumuzu tamamlamak 
ilk aşama. %100 doluluk oranına yaklaş-
mak sürekli hedefimiz. Bunları standardı 
yüksek ve kalıcı bir yönetim kültürüyle 
sağlayacağız. 
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‘‘YENI REKORLAR IÇIN KG BAŞINA DÜŞEN KATMA DEĞERIN ARTTIRILMASI GEREKIYOR’’

U luslararası ticaret artışındaki düşüşe 
rağmen 2019 yılında 180 milyar 468 

milyon dolar ihracat gerçekleştiren Türki-
ye, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmayı 
başardı. 17 bin 544 yerli firmanın ilk defa 
ihracat gerçekleştirdiği ve bir milyar dola-
rın üzerinde 40 ülkeye ihracatın yapıldığı 
2019 yılı ihracat sonuçları 2023 hedeflerine 
ulaşma noktasında Türk ihracatçısına ayrı 
bir motivasyon kaynağı oldu.

İhracatta yeni rekorlar kırmak ve 226,6 mil-
yar dolar olan 2023 ihracat hedefine ulaş-
mak için ihracat miktarının artırılmasının 
yanında kg başına düşen katma değerin de 
arttırılmasının önemli bir nokta olduğunun 
altını çizen Ankaref Yönetim Kurulu Başka-
nı Erhan Binici kg başına, Japonya’nın 4 do-
lar, Almanya’nın 3,7 dolar, Güney Kore’nin 
2.54 dolar Türkiye’nin ise 1.32 ile 1.37 dolar 
arasında ihracat gerçekleştirdiğini belirtti. 

İhracatta katma değerin nasıl arttırılacağını 
ve ihracat hedeflerinin nasıl aşılabileceğini 
“Milli Üretim, Uluslararası Pazar” ilkesi ile 
kurulduğu günden itibaren arge odaklı ileri 
teknolojiler ile yenilikçi hizmet projelerini 

hem ülke genelinde hem de yurtdışında 
başarı ile hayata geçiren ve ilk 500 Hizmet 
İhracatçısı listesine girmeye hak kazanan 
Ankaref’ in Yönetim Kurulu Başkanı Erhan 
Binici’ ile konuştuk.

Türkiye ihracatta katma değeri arttırır-
ken ihracat hedeflerini nasıl aşabilir?

Dünya genelinde ihracatta katma değeri 
yüksek olan ülkeler incelendiğinde tek-
noloji alanında ilerlemiş ülkeler genellikle 
karşımıza çıkmaktadır. Türkiye son 20 yılda 
teknoloji alanında hızla ilerliyor fakat ulus-
lararası pazardan pay almak gerçekten çok 
kolay değil. Kaliteli ve ucuz olmanın yanın-
da ciddi referanslarınız olmalı. 

“Hizmet ihracatına da odaklanmamız 
gerekiyor.”

Türkiye’nin de uluslararası pazardan hak-
kettiği payı alması için hizmet ihracatına 
odaklanması gerekiyor. Süreç bilgisi ile çö-
zümlerini yurt dışına ihraç etmeyi başaran 
şirketler aşama aşama yerli teknolojilerini 
de bu çözümler içerisinde kullanarak ihra-

cattaki büyümeyi daha da arttıracaklardır.
Hatta daha net ifade etmem gerekirse ge-
lecekte en çok ihtiyaç duyulan şirketler sü-
reçlere hakim ve doğru çözümlerle hizmet 
sunan şirketler olacaktır.

“Süreç bilgisi yurt dışında bizi ön plana 
çıkartıyor’’

Türkiye’ de yaptığımız çalışmaları yurtdı-
şına taşımak istediğimizde ilk tespitimiz 
süreç bilgimizin bizi bir adım öne taşıdığı. 
Birçok uluslararası firma ürün tanıtırken biz 
süreç bilgimizi ve sürece uyumlu teknolojik 
çözümleri sunuyoruz.

Bu dediklerimi somutlaştırmak için bizden 
örnek vermek gerekirse, biz uluslararası 
pazarda aslında teknoloji satmıyoruz. Sü-
reç bilgisini ve bu bilgi sayesinde süreci iyi-
leştirecek pratik teknoloji çözümleri satıyo-
ruz. Teknoloji amaç olmaktan araç olmaya 
dönüştüğü anda müşterimiz ne kullandığı-
mıza değil sonuca odaklanıyor. Bugün aşı, 
kan bankacılığı, hastane işletmesi, lojistik, 
depo yönetimi, hayvancılık, tarım ve daha 
birçok sektörde birçok farklı süreç ile ilgili 
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detaylı bilgiye sahibiz.

Bizim şirket olarak en önemli özelliğimiz 
müşterilerimizi iyi dinleyerek, ihtiyaçlarını 
en iyi şekilde analiz etmemiz ve bu sayede 
onlarca sektörde uçtan uca IOT çözümler 
sunabilmemizdir. Mevcut teknolojiyi kul-
lanarak çözüm oluşturmak yerine gelece-
ğin teknolojisini kurgulayarak, çözümleri-
ni 10 yıl sonrasında da işlevselliğini devam 
ettirecek şekilde tasarlamamızdır. 

Biz bir fabrika gibi fikir, arge, tasarım ve 
üretim süreçlerini tamamlayıp müşterile-
rinin kullanımına farklı ürünler sunuyoruz. 
Ticarileşme potansiyeli olan ürünler artık 
yeni bir şirkete dönüşerek yoluna devam 
ediyor. Bugün Ankaref’ den ayrılarak ticari 
faaliyetine devam eden 6 şirketimiz var. 
“En hızlı büyüyen ilk 50 teknoloji şirket 
içerisindeyiz”

En son 2019 yılında da Deloitte en hızlı 
büyüyen 50 teknoloji şirketi arasında yer 
aldık. 12. Yılımızda da büyümeye devam 
etmenin sebebi nesnelerin interneti ala-
nında çalışmamız ve yaptığımız arge çalış-
malarımızın iş geliştirme ve satış faaliyet-
lerine dönüşmesi.
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Ankaref Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Binici, Türkiye İnovas-
yon ve Başarı ödülleri Törenin de ‘’Yılın İnovasyon ve Tekno-

loji Markası Ödülü'nü aldıktan sonra konuşma yaparken.
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Bize kendinizi tanıtır mısınız?

6 senedir yazılım sektöründe faaliyet gös-
teren bir firmanın genel koordinatörüyüm. 
Bilişim alanında pek çok firmaya teknik 
destek vermekteyiz. 

aktar.com’un hazırlık ve oluşum süreç-
lerinden ve içeriğinden bahseder misi-
niz?

Uzun yıllardır yöresel ve organik ürünle-
re ilgim bulunmaktadır. İş seyahatlerimde 
ziyaret ettiğim bölgenin coğrafi ürünle-
rinden bol bol almaya çalışırdım. Özellikle 
Hatay bölgesinin salçaları, Maraş bölgesi-
nin baharatları hep listemin ilk sıralarında 
yer alırdı. Evime yakın bölgelerdeki mar-
ketlerden yaptığım alışverişlerde aynı lez-
zeti yakalayamıyordum. Yıllar içerisinde 
internet satışlarının yaygınlaştı, bende bu 
tip ihtiyaçlarımı çeşitli sitelerden sipariş et-
meye başladım. Fark ettim ki, satın aldığım 
ürünler kalitesiz ve bahsedildiği gibi doğal 
üretim değil, fabrikasyon ürünler. 

Uzun süre doğru kalitedeki ürünlere ulaşa-
bileceğim bir platform aradım. Ürün çeşit-
liliği kısıtlı veya birkaç markaya hitap eden 
sitelere ulaşmama rağmen tam anlamıyla 
istediğimi sunan bir pazar yeri bulamadım. 

Bu düşünce ile aktar.com hayata geçirme 
fikri oluşmaya başladı. 2019 yılının ilk çey-
reğinde alt yapı çalışmalarımıza ve şirket-

leşme sürecimize başladık. 1 Ekim 2019 
tarihinde yayına başlayarak müşterilerimiz-
den sipariş almaya başladık.

Ürün kategorilerini belirleyip seçerken 
nelere dikkat ettiniz? 

Özellikle tüketicilerimizin ulaşamayacağı 
ürünleri sergilemeye gayret ediyoruz.  Ka-
tegorilerimizi oluştururken ve ürünlerimizi 
belirlerken müşterilerimiz neye ulaşmak 
istiyor? Sorusuna cevap arıyoruz. Örneğin 
Erzurum’daki bir müşterimizin kaz dağla-
rının eteklerinde yetişen organik bitkilere 
ulaşabiliyor mu? Buna dikkat ediyoruz.

Ürünlerin organik yeterlilik kriterine uy-
ması. Nedir mesela bu kriterler? Ürünleri 
uçtan uca kontrol ediyoruz. Bitkiler sera 
üretimi ile zincire dahil oluyorsa baştan bi-
zim eleme nedenimiz oluyor. Paketlenme 
sürecinde kimyasal işlemden geçmemesi-
ne özen gösteriyoruz. Müşterimize ulaşan 
ürünlerin araziden toplandığı hali ile ulaş-
ması için çabalıyoruz. 

Çalışma şekliniz hakkında bilgi verir mi-
siniz?

Teknik olarak aktar.com bir pazar yeridir. 
Süreç içerisinde stok yönetimi, lojistik gibi 
konuların tamamını biz yönetiyoruz. Şu an 
için mağaza açma imkânı vermiyoruz. İler-
leyen süreçte, tedarikçilere mağaza açma 
imkanı da sağlayacağız. 

Tedarikçi olmak isteyen firmalar bizimle ile-
tişime geçiyor. Akabinde planlı bir şekilde 
üretim yerlerini ve depo alanlarını ziyaret 
ediyoruz. Üretim için gerekli sertifika, ruh-
sat ve marka tescil belgelerini talep edip, 
kurumlardan doğruluğunu sorguluyoruz. 

Ziyaret sırasında kontrol listemizden bir 
eksiklik bile olsa tedarikçi ile çalışmıyoruz. 
Müşterilerimize en kaliteli ve en taze ürün-
leri sunma ilkesi ile adımlarımızı atıyoruz. 
Ürünler ile ilgili bahaneleri kabul etmemiz 
mümkün değil.

Organik ürünler hakkında ne düşünü-
yorsunuz? Organik Gıda’nın Türkiye’de 
ki yeri ve önemi sizce yeterli mi?

Dünya da henüz organik ürünler tam an-
laşılamamış durumda. Örnekler ile açık-
lamam gerekirse, bir ürünün tohumunun 
doğal olması yeterli mi? Yoksa toprağın 
yapısından, paketlenme sürecine, toplanır-
ken kullanılan materyallere, bu süreçlerin 
hepsinin mi organik olması gerekli. Dünya 
genelinde halen bu soru cevaplanamamış 
durumda. 

Ayrıca diğer bir taraftan endüstriyel üretim 
ile yüksek kar marjı söz konusu. Endüst-
riyel tarımda dönüm başına % 50 üretim 
artığı söz konusu. Aynı şekilde endüst-
riyel hayvancılık da verim %60 civarında 
artırılmaktadır. Üreticilerin organik üretim 
yapabilmesi için ciddi gerekçelere ihtiyacı 

Ayhan Dinç
aktar.com Kurucusu

‘’İyi bir işletmeci ekonomik dalgalanmaları iyi okuyarak doğru yorumlamalıdır.‘’
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var. Bu da ancak tüketici bilinçlenmesi ile 
mümkün. Daha düşük verim ile üretilen or-
ganik ürünlere daha yüksek ücret ödemeyi 
göze alabilmeliler.

Bunlara ek olarak kanuni düzenlemeler de 
getirilebilir. Fakat yinelemek istiyorum. Tü-
keticinin desteklemediği kanuni düzenle-
meler de yetersiz kalacaktır.

Organik ve doğal ürünler konusunda kat 
edilmesi gereken çok yol var.

Neden organik ürünlere önem vermeli-
yiz?

Müşterilerimizden en fazla aldığımız şikâ-
yetlerini sıralamam gerekirse;

- Kilo sorunları (aşırı kiloluluk veya aşırı za-
yıflık)

- Cinsel isteksizlik

- Üreme sorunları (Gebe kalamama)

Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki; bu 
sorunların çözümünü aramak tıp ve kim-
ya sektörünün sorumluluğundadır. Kanuni 
olarak da teşhis, tanı veya tedavi uygula-
mak tıp eğitimi görmüş doktorlarımızın ta-
sarrufundadır. Yalnızca takviye edici ürün-
lerin aktar.com da olduğunu belirtmek 
isterim.

Sizce de bu sorunlarda doğal olmayan 
beslenme alışkanlığımızın katkısı yok mu? 
Tek suçlusu sanayileşmiş gıda ve kozmetik 
sektörü diyemem. Kesin bir fikir belirtmek 
gerekirse, bu da katkılarının olduğu yön-
dedir.

Ekonomik dalgalanmaların yaşandığı 
Türkiye ekonomisinde sektörünüzün 
değerlendirmesi yapar mısınız?

İyi bir işletmeci ekonomik dalgalanmaları 
iyi okuyarak doğru yorumlamalıdır. Bunu 
fırsata çevirmek de ticari zekânın bir ürü-
nüdür. 

Aktar sektörü birkaç sektörü kapsayan bir 
yapıya sahiptir. Organik gıda ve takviyeleri, 
baharatlar, bitkiler ve bitki çayları, bitki-
sel yağlar, bitkisel kozmetik, kişisel bakım 
ürünleri gibi. İhracat potansiyeli çok yük-
sek bir sektördür. 2019 yılında yurt içi top-
lam ciro 5 milyar dolar seviyesindedir. İh-
racat verileri henüz açıklanmadı ama 2018 
senesinde 4,5 milyar dolar seviyesindeydi.  
Tabiki ekonomik dalgalanmalardan sektör 
etkilendi. Olumlu yanı diğer sektörler ka-
dar yara almadan bu süreci atlatabildi.

2020 hedefleriniz nelerdir?

81 ilin tamamına erişerek 2020 senesini en 
başarılı e ticaret sitesi olarak kapatmak is-
temekteyiz. Ayrıca 2020 yılı içerisinde yur-
tiçi ve yurt dışı yatırım görüşmelerimize 
aktif bir şekilde başlayacağız.
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CIZRE PARK 
MAYIS 2020‘ DE 
AÇILIYOR.

Şırnak ‘ın en önemli ilçelerinden Cizre’de 
yatırımı MRD Group, kiralaması ve yöneti-
mi NTS Danışmanlık tarafından gerçekleş-
tirelen  CİZRE PARK projesi, 45.920 m2 inşa-
at alanına sahip toplam 128 daire ve 14.000 
m2 kiralanabilir alanda; Migros,  2000 m2 
LCWaikiki, 1100 m2 Koton, 1500 m2 Play-
park, Burger King, 1000 m2 Flo, Gratis, Adl 
( Adil Işık), D’S Damat , Soulmate Coffe , 5 
salonlu Cizre Park Cinemaları ve yeni mar-
kaları ile MAYIS 2020 de açılıyor.

Bölgenin en büyük ticari aksı olan Irak- Si-
lopi Yolu, Şırnak Cizre arası ulaşımı kolay-
laştıracak Yeni Şırnak Yolu ve Mardin-Şırnak 
yolunun kesişim noktasında olan proje lo-
kasyonu, projeye değer katmaktadır.



NAVRUZ MALL AÇILIŞA HAZIRLANIYOR
Yatırımı NovaStroy tarafından, Kira-
lama ve Yönetimi MallMark tarafın-
dan yapılan Navruz Mall, ziyaretçile-
rine kapılarını açmaya hazırlanıyor. 

Andijan kentinde kurulu Navruz Mall, yak-
laşık 30 bin metrekarelik alana sahip. Ki-
ralama ve yönetim çalışmaları MallMark 
tarafından yürütülen Navruz Mall 15 Mayıs 
2020’de Özbekistanlılarla buluşacak.

Özbekistan’ın üçüncü büyük kenti Andi-
jan’da NovaStroy tarafından kurgulanan 
Navruz Mall, 15 Mayıs 2020’de açılıyor.  Ki-
ralama ve yönetim hizmetleri ; 4 ülkede, 9 
şehir’de 450.000 m2 kiralanabilir alanda 14 
AVM de faaliyet gösteren  Türkiye’nin Gay-
rimenkul geliştirme, kiralama ve yönetim  
sektörünün öncü firmalarından MallMark 
tarafından yürütülen Navruz Mall, yaklaşık 
30 bin metrekarelik alana sahip. Andijan’ın 
en büyük alışveriş merkezi  olacak proje, 
modern mimarisi ve lokasyon avantajlarıyla 
dikkat çekiyor.
 
Yatırımı, 2015 yılında kurulmuş olup,  birkaç 
yıl içinde inşaat ve gayrimenkul pazarında 

10 nokta, 10,65 hektar inşaat alanı ile böl-
genin en büyüğü olan Novastroy tarafından 
yapılmıştır. 

Özbekistan’da Andijan’ın Mashrab Meyda-
nı’nda yer alan Navruz Mall, şehir merke-
zine yürüme mesafesinde. 2 milyona yakın 
nüfusa hitap edecek proje, yaklaşık 30.000 
metrekarelik kiralanabilir alana sahip ve 
15.000.000 dolarlık bir yatırım. Kentin tarihi 
ve kültürel dokusuna uygun bir şekilde ta-
sarlanan mimarisiyle ön plana çıkan Navruz 
Mall, toplam 3 bloktan oluşuyor. Açık ve 
kapalı alanlarıyla bölgeye yeni bir soluk ge-
tirecek AVM’nin açık meydan bölümlerinde 
ziyaretçilerin keyifli zaman geçirecekleri, çe-
şitli etkinliklerin yapılabileceği ferah alanla-
ra yer verildi.

Yeni nesil AVM anlayışı ile ilkleri gerçekleş-
tirmeye hazırlanan Navruz AVM, bölgenin 
sosyal ve kültürel ihtiyacına cevap verecek. 
Kentin alışveriş hayatına katkı sağlayacak 
proje, bölgenin çekim merkezi olacak. Ay-
rıca bölgede yaklaşık 1.500 kişiye istihdam 
sağlayacak.

Aytaç ÖZÇİÇEK
MallMark Kurucusu
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Ziyaretçilerinin açık alanda rahat ve keyifli 
vakit geçirebilecekleri, 3.000 m2 ile bölge-
nin en büyük kapalı çocuk eğlence merkezi, 
dış mekan teraslı kafe-restoranlar ve mo-
dern alışveriş sokağı ile oluşturulan AVM’de 
seçkin marka karması, dünya mutfağından 
lezzetler bir arada olacak. 

Aytaç Özçiçek: Navruz Mall bölgeye yeni 
bir soluk getirecek

MallMark kurucusu Aytaç Özçiçek, kentin 
en büyük  AVM’si olacak Navruz Mall’ün 
bölgeye çok önemli faydalar sağlayacağını 
belirtti. AVM sektöründe sadece alışveriş 
değil, artık yaşam merkezi konseptlerinin 
öne çıktığını dile getiren Özçiçek, Mallmark 
olarak Türkiye’nin yanı sıra yurtdışındaki  
AVM projelerine de deneyimleriyle katkı-
da bulunduklarını söyledi. Navruz Mall’ün 
konsept ve mağaza karmasının zamana ve 
ihtiyaçlara uygun olarak şekillendirildiği-
ni anlatan Özçiçek, “Navruz Mall, bölgenin 
alışveriş ihtiyacının yanı sıra sosyal hayatına 
yeni bir soluk getirecek. Biz, bugünün değil 
geleceğin projelerini yaratma hedefiyle yola 
çıkıyoruz; başarının sürdürülebilir olmasını 
amaçlıyoruz” diye konuştu. 

Projenin, lokasyon avantajlarıyla bölgenin 
çekim merkezi olacağına dikkat çeken Aytaç 
Özçiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özbekistan’ın en önemli üçüncü kenti 
olan Andijan, sanayi sektöründeki üretim 
ve katma değer gücü, tarihi eserleri, doğal 
güzellikleri gibi birçok kültür ve turizm de-
ğerleri ile ayrı bir öneme sahip. Tüm bun-
lara ek olarak ülkenin ortalama satın alma 
gücü yüksek kenti Andijan, Navruz Mall ile 
ilk alışveriş merkezine de kavuşmuş olacak. 
Katma değer yaratacak olan Navruz Mall  
ile kent, sürdürülebilir kalkınma yatırımları 
ile geleceğe büyüyerek ilerleyecek. Navruz 
Mall, aynı zamanda bölgede istihdama da 
büyük katkı sağlayacak. MallMark olarak 
çalışmalarımıza hız kesmeden devam edi-
yoruz.”

Navruz Mall, bölgenin dönüşümünü başlat-
mak için 15 Mayıs 2020’de Özbekistanlılara 
kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Navruz Mall AVM’de yer alacak markalar
Le Mirage, Dorixona, Korzinka, LC Waikiki, 
KFC, Just, Avva, Terra Pro, Selfie, OTG, Ana-
ki, Miniso, Sugar Plum, NCS, Huma Sultan, 
ATI-BATI, Jamila, X-Sport, Mondo Italia, 
Evos, Bellissimo Ice Cream, Gumbaz, Musaf-
fo, Street 77, Bellissimo, BBQ, IRIS, Feed Up.
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ANDIJAN’DA NAVRUZ AVM LANSMANI ÖZBEK BASINIDA
BÜYÜK ILGI TOPLADI 

31 января в зале Silk 
Road гостиницы Wyndham 

состоялась презентация 
одного из крупнейших ТРЦ в 
Узбекистане, находящегося 
в Андижане – Navruz Mall. 
Торговый центр спроектирован и 
построен компанией NovaStroy, 
менеджментом будет заниматься 
турецкая компания MallMark, на 
счету которой более 200 торговых 
центров по всему миру.

Рассказать о новом проекте 
на сцену поднялся директор 

MallMark Айтач Озчичек, с 
опытом работы более 20 лет, на 
данный момент занимающийся 
управлением 14 торговых центров, 
который представил партнерам, 
вендорам и гостям мероприятия 
информацию о проделанной 
работе, намеченных планах и, 
самое главное, о дате открытия 
Navruz Mall.

Комплекс включает в 
себя три блока. В двух 
центральных блоках будут 

расположены официальные 
брендовые магазины, детские 
игровые площадки, фудкорт и 
другие объекты развлекательного 
характера. Боковой блок 
представляет собой отличную 
альтернативу привычным базарам - 
павильон, где созданы комфортные 
условия не только для покупателей, 
но и для владельцев магазинов. 

На встрече была озвучена 
и дата открытия – 15 мая. 

Гостей в этот день будет 
ждать развлекательная программа, 
в том числе выступления 
приглашенных артистов, различные 
шоу-программы как для детей, так и 
для взрослых.

66



67

Özel Haber / MALl&MOTTO 

На 1-м этаже центра 
расположатся кофейни и 

кафе быстрого питания с 
открытой верандой Bon! и KFC, 
lounge-зона в центре со сценой 
для проведения презентаций и 
выступлений, а также супермаркет 
korzinka.uz и LC Waikiki. Среди 
брендов в молле представлены 
Miniso, Just, Basconi, Avva, Terra 
Pro, Selfie, Sugar Plum, Aty Baty, 
OTG, Anaki, NCS, Huma Sultan, Le 
Mirage, Altin Yildiz, Persey, X Sport, 
Loft. Также ведутся переговоры с 
брендами Media Park, RedTag, Flo, 
Wendy’s и BBQ Burger. Также на 1-м 
этаже присутствуют брендшопы 
(киоски) по продаже ювелирных, 
косметических и кондитерских 
изделий.

Комплекс отличается 
хорошей транспортной 

доступностью – расположен 
в самом центре Андижана: в зоне 
охвата проживает более 200 000 
человек. Общая площадь торгового 
центра составляет 28 728 кв.м., 
парковочная зона рассчитана 
на 1000 мест. ТРЦ Navruz Mall 
представляет собой комплекс, 
построенный в марокканском стиле. 
Центр спроектирован и выполнен в 
сочетании арабских, африканских 
и средиземноморских мотивов с 
современными архитектурными 
решениями, что позволило создать 
неповторимый образ. С открытием 
Navruz Mall появится более тысячи 
рабочих мест.  

На 2-м этаже для 
посетителей имеются 

первый боулинг-центр 
в Андижане и крытая игровая 
площадка от мирового бренда Play 
Park, площадью 3000 кв.м., для 
детей от 2 до 10 лет, а для детей 
постарше и взрослых - отдельная 
зона с игровыми автоматами 
и зонами с дополненной 
реальностью, а также мини-
кафе для проведения детских 
праздников. Зона фудкорта будет 
представлена такими местными 
фуд-сервисами, как Evos, Street77, 
Bellissimo, Said Chef, Master Sushi, 
Mondo Italy, Musaffo, Gustimo Ice 
Cream, Iris. Также представлены 
рестораны-кафе национальной 
кухни Gumbaz и Sultan Akhmet.

В заключение мероприятия 
партнеры и вендоры 

задавали интересующие 
их вопросы, пожелали удачи в 
дальнейшей работе, а также 
предложили свои идеи к 
торжественному открытию ТРЦ.

Торгово-развлекательный 
центр Navruz Mall станет 

центром семейного отдыха 
не только жителей, но и гостей 
Андижана. 
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BILKENT MÜZIK GÜNLERI BAŞLIYOR
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanat-
ları Fakültesi tarafından düzenlenen Bilkent 
Müzik Günleri sekiz konserden oluşuyor. 
Sanat Direktörlüğünü Kağan Korad’ın yap-
tığı etkinlik, zengin repertuvarıyla klasik Batı 
müziğinin en önemli dallarından biri olan 
oda müziğine dikkat çekmeyi ve bu alanda 
faaliyet gösteren grupları destekleyerek mü-
zikseverlerle buluşturmayı amaçlıyor.

Bilkent Müzik Günleri iki ay boyunca her çar-
şamba günü gerçekleştirilecek 8 konserden 
oluşuyor. Bilkent Konser Salonundaki kon-
serlere 14 oda müziği topluluğu ve Bilkent 
Gençlik Senfoni Orkestrası katılacak. Kon-
serlerde Bilkent Üniversitesi Müzik Bölümü 
öğrencileri, hocaları, mezunları ve profesyo-
nel sanatçılar aynı sahnede buluşacak.

Bilkent Müzik Günleri 5 Şubat’ta Onur Tür-
keş (flüt), Poyraz Baltacıgil (viyolonsel) ve 
Başar Can Kıvrak’dan (piyano) oluşan Nero 
Trio ile Hüseynali Hüseynaliyev (keman), Sü-
leyman Babakişizade (keman), Üzeyir Mah-
mudbeyli (viyola), Katryna Klymenko (viyo-
lonsel) ve Tofiq Şıhıyev’den (piyano) oluşan 
Quintet Bakü’nün konseri ile başlayacak. 
Konserde C.M. von Weber ve N. Kapustin’in 
Trioları ile Shostakovich’in Piyanolu Beşlisi 
seslendirilecek.

12 Şubat tarihindeki ikinci konserde Yağız-
can Keskin (klarnet), Ferec Necef (viyolonsel) 
ve Tayfun İlhan’dan (piyano) oluşan Aden 
Trio, Mozart’ın "Kegelstatt" başlıklı Triosu ile 
Beethoven’in Op.11, Triosunu seslendirecek. 
Konsere katılacak diğer grup Hande Dalkılıç 
ile Nemeth Quartet. Gülen Ege Serter (ke-
man), Şeniz Aybulus (keman), Elena Ünaldı 
(viyola) ve Mutlu Varlık Kocaili’den (viyolon-
sel) oluşan topluluk, piyanist Hande Dalkılıç 
ile birlikte Dvorak’ın Op.81, Piyanolu Beşlisi-
ni yorumlayacak.

19 Şubat tarihindeki konser “Barok Şan Ge-
cesi” başlığını taşıyor. Bariton Umut Kos-
man, Ayşe Özge Erdem (keman), Çise Kork-
maz (keman), Yeliz Özkaya (viyola), Zeynep 
Aslı Gültekin (viyolonsel) ve Malahat İsma-
yilova’dan (piyano) oluşan grup Con Fuoco 
ile birlikte Handel, Vivaldi, Lully, Stradella ve 
Nardini’nin opera aryalarını seslendirecek. 
Konserin ikinci yarısında Ometis, Pergole-
si’nin Stabat Mater’ını yorumlayacak. Ome-
nis, İrem Kırgız (soprano), Elif Canbazoğlu 
(alto), Esra Gökoğlu (keman), Tangör Ertaş 
(keman), Murat Cangal (viyola), Onur Şenler 
(viyolonsel) ve Seçil İrem Keskin’den (kontr-
bas) oluşuyor.



71

 Haberler / MALl&MOTTO 

29 Şubat tarihindeki konser Bilkent Üniver-
sitesinin kurucusu İhsan Doğramacı anısı-
na gerçekleştirilecek. “Hoca Bey'e Saygı” 
başlıklı konserde Bilkent Gençlik Senfoni 
Orkestrasını Işın Metin yönetecek. Konser-
de Beethoven’in Leonore Uvertürü No.3 ile 
Mozart’ın "Haffner" başlıklı 35. Senfonisi 
seslendirilecek. Konserin solisti seçmeleri 
kazanan Bilkent Üniversitesi Müzik Bölümü 
öğrencilerinden belirlenecek.

4 Mart’ta Onur Türkeş (flüt), Orhan Çelebi 
(viyola) ve Merve Kocabeyler’den (arp) olu-
şan Trio Echo, Debussy’nin Flüt, Arp ve Vi-
yola için Sonatı ile İbert’in Deux Interludes 
başlıklı yapıtını seslendirecek. Bilkent Sen-
foni Orkestrası üyeleri Eren Kuştan (keman), 
Nazik Rahmedova (keman), Elif Kuştan (vi-
yola) ve Yiğit Ülgen’den (viyolonsel) oluşan 
Bir Quartet, Ravel’in Fa majör Dörtlüsünü 
icra edecek.

11 Mart konseri “250 Yılın Ardından Beetho-
ven” başlığıyla, tüm dünyada 250. doğum yılı 
kutlanan büyük besteciye adanıyor. Konser-
de İlhan & Karataş & Dizmen Trio Beetho-
ven’in "Hayalet" başlıklı Re majör Piyanolu 
Triosunu (Op.70 No.1); Szczecin Philharmo-
nic Wind Sextett, Beethoven ve Krommer’in 
altılılarını seslendirecek. Grup Piotr Wybra-
niec (klarnet), Krzysztof Krzyżewski (klarnet), 
Cyprian Święch (fagot), Gül Gizem Birçek 
Święch (fagot), Dawid Kostrzewa (korno) ve 
Radosław Zamojski’den (korno) oluşuyor.

18 Mart’ta gerçekleştirilecek “Genç Yıldızlar” 
konserinde Bilkent seçmelerini kazanan grup 
ve AGSO Nefesli Beşlisi ile piyanist Tuna Bil-
gin yer alacak. Ada Dinçer (flüt), Ogün Koyu-
noğlu (obua), Efil Özdemir (klarnet), Melisa 
Büyükyörük (fagot) ve Tuğçe Divrik’ten (kor-
no) oluşan AGSO Nefesli Beşlisi Poulenc ve 
Thuille’nin eserlerini seslendirecek.

25 Mart tarihinde “Andalucia'dan Beatles'a” 
başlıklı konser ile Bilkent Müzik Günleri sona 
erecek. Konserde yer alan ilk grup Q-Art ile 
gitar sanatçısı Kağan Korad. Esra Gökoğlu 
(keman), Emel Özer (keman), Murat Cangal 
(viyola), Demet Gökalp (viyolonsel), Hacer 
Özlü (kontrbas) ve Soner Özer’den (perküs-
yon) oluşan topluluk Kağan Korad ile birlikte 
Albeniz’in Tres Piezas Espanolas, de Falla’nın 
Danza Del Molinero, Bizet’nin Carmen Suite 
eserlerini seslendirecek.

Konserin ikinci yarısında gitarist Cem Çe-
liksırt ile Bilkent Senfoni Orkestrası üyeleri 
Irina Nikotina (keman), Feruza Abdullayeva 
(keman), Emre Akman (viyola) ve Serdar Ra-
sul’dan (viyolonsel) oluşan Bilkent Pro, Leo 
Brouwer’in Beatles "From Yesterday to Pen-
ny Lane" isimli eserini yorumlayacak.
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B irçok kadın kariyerini sürdürmek için 
bir aile sahibi olmayı erteliyor. Bu ka-

dınlar 30'lu yaşlarının sonlarında bir eşleri 
olmadığını fark ederek artık doğal yollar-
dan gebe kalmak için geç olduğunu anlayıp 
yumurtalarını donduruyorlar. Fakat 35 yaş 
sonrası da yumurta dondurmak için geç bir 
yaş!

Kadınları daha erken yaşlarda yumurtaları-
nı dondurmaya çağıran Kadın Hastalıkları 
Doğum ve Tüp bebek Uzmanı Op. Dr. Betül 
Görgen, bu konuda şu bilgileri verdi:

Yumurtalarınızı Yirmili Yaşların Başında 
Dondurun

“Yumurtalarınızın dondurulması hamile ka-
lacağınızı her zaman garanti etmez.  Çalış-

ÖNCE YUMURTALARINI DONDUR SONRA KARIYER YAP!

malar; kadınların sadece yüzde 18’inin gebe 
kalma şansını yakaladığını gösteriyor.

Kadınlar şanslarını artırmak için, yirmili yaş-
larının başında yumurtalarını dondurmalı. 
Doğurganlık sorunu olmayan genç ve zin-
de kadınlar için yumurta dondurma başarısı 
çok daha büyüktür. Yumurtalar erken yaşta 
depolanırsa, ileride bebek sahibi olma şansı 
artabilir. 

Teknolojinin hızına rağmen, ileri yaşlarda 
dondurulan yumurtaların yüzde 85’i çö-
züldüğünde canlı olmayabilir. İleri yaşlarda 
dondurulmuş oositten gebelik elde etme 
oranı yüzde 8.2’ye kadar düşmektedir. Ve 
yaşa bağlı olarak gebelik elde etmek için 
gereken oosit sayısı 30 adete kadar çıkabil-
mektedir.

42 Yaşından Sonra Önerilmiyor

Tüp bebek işlemi, iki yıldır düzenli korun-
masız seks yoluyla gebe kalmaya çalışan 43 
yaşın altındaki kadınlara çözüm olarak su-
nulmalıdır. 

Tüp bebek işlemi, genellikle 42 yaşın üze-
rindeki kadınlar için önerilmez, çünkü başa-
rılı bir hamilelik şansının çok düşük olduğu 
düşünülür.

Canlı doğumla sonuçlanan tüp bebek teda-
vilerinin yüzdeleri genellikle şöyledir:

• 35 yaşın altındaki kadınlar için %29
• 35-37 yaş arası kadınlar için %23
• 38-39 yaş arası kadınlar için %15
• 40-42 yaş arası kadınlar için %9
• 43-44 yaş arası kadınlar için %3
• 44 yaş üstü kadınlar için %2
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Burcu Polatdemir
NLP Uzmanı & Çocuk Kaygı Terapisti

H ayat arkadaşımı buldum diyenler-
den misiniz? Eğer bulduğunuza ina-

nıyorsanız belki de  şanslı insanlar içinde-
sinizdir.. Yani nereden baktığınıza bağlı bir 
konu tabi bu ama önemli bir şey sevdiğiniz 
kişinin arkadaşınız olabilmesi. Sizi anladığı-
nızı fark etmeniz,yanındayken benim için ne 
düşünür diye rahatsız hissetmediğiniz,keli-
meleri cımbızla seçip içinizden muhasebe 
yapmadan geçirdiğiniz zamanlar çoğun-
luktaysa neredeyse doğru yoldasınız diye-
bilirim..Yapılan araştırmaların çoğu da bunu 
doğrular nitelikte...

Peki herkes hayat arkadaşını bulduğuna 
inanarak mı evleniyor? Ne yazıkki hayır. Ge-
leneklerin ve göreneklerin hakim olduğu bir 
yaşam şeklinin yoğunlukta olduğu bir neslin 
torunlarıyız. Dolayısıyla çoğu bireyin’ bu be-
nim hayat arkadaşım’, ‘ bu değil ‘diye ayrım 
yapacak fırsat ve zamanının olmadığı dö-
nemlerden bahsediyorum. Çoğu aile kuran 
büyüklerimiz gibi her şey ilk görüşte buna 
bağlanmayabiliyor.

Rahmetli annenneme sormuştum bir kere-
sinde: ‘Anneanne sen dedemi severek mi 
evlendin’ diye. O da bana ‘Kızım o zaman 
sevmek mi vardı, bizi tanıyan komşumuzun 
tanıdıkları sorup soruşturmuş beni  görme-
ye geldiler, beğenmişler aileme sordular.
Sonra  bana gösterdiler dedeni sonra uygun 
görmüşler ben de olur deyince evleniverdik’ 
demişti. O zaman bu yaşta olmadığım için 
biraz enteresan gelmişti bana ‘nasıl yani’ 
dedim sevmek hep yok muydu insanlığın 
başından beri. Ama gelenekler ağır basıyor-
du birçok konuda sanırım.  Ama o zaman 

HAYAT ARKADAŞI DEMEK

bunu yaşayarak evlenmediğini söylüyordu 
işte bana anneannem kendi anladığı dilde... 
Hatta sonradan da şunları eklemişti sözleri-
ne: ‘Hayatta  beraber  aynı sıkıntıları yaşayıp, 
aynı çatı altında yaşlanmaya başladığını an-
layınca,kah sevinerek kah üzülerek ,çocuk-
lardı hayattı derken bir bakmışsın herkesten 
yakın olan tek  o var yanında’... Tabi gözüm 
yaşarmıştı dedem o zaman hayatta olma-
dığı için.Şimdi anneannem de yok ne yazık 
ki...

Sahiden tanıştığında ,arkadaş olmayı ba-
şarabildiğinde , hayat arkadaşın olup ol-
madığını test etmek mi yoksa  hiç bunları 
düşünmeye zaman olmadan beraber hayatı 
göğüslemeye başlayınca mı  bu his insana 
hasıl olunur bilmem ama zaman içinde be-
raber aynı ortak paydayı paylaşan ,aynı duy-
guda sevinip üzülen insan zamanla birbirine 
benziyormuş. Hayat insana yaşadığı her şey 
hakkında uzmanlık veriyor onun için yeter-
li süreyi doldurduğundan emin olduğunda 
belki de bunun bir parçası oluyorsundur. Bu  
bence ’ biz bu hayatın kendinden mezun ol-
duk be evladım’ diyen dedelerimiz ve büyü-
kannelerimizi/büyükbabalarımızı doğrular 
nitelikte aslına bakarsanız...

Yazının başında neden şanslısınız dedim 
çünkü kolay birşey değil aynı dili konuşmak. 
Geçici bir süre aynı dili konuşuyormuş gibi 
yapmak değil söylediğim.. Sahiden  konuş-
masan bile ne demek istediğini anlamak, 
duygusunu söylemeden fark etmek, onun 
için ona söylemeden bir şey yapmak... Belki 
fark etmeyeceğini de bilerek... Burada kar-
şılık beklemeden yapmak asıl huzur veren 
sanırım... Beklenti de , her ilişkiyi bozmaya 
hazır bekleyen sinsi bir oyunbozan gibi gelir 
bana hep. 

Dolayısıyla hayat arkadaşı olacağınız kişinin 
‘O’ olduğu ilk bakışta anlaşılmayabilir ama 
içinizden bir ses yanında daha fazla zaman 
geçir diyorsa daha tam teşhis konulmasa 
bile en azından iyiye işarettir dersek çok 
da yanlış olmaz. Belki geçirdiğiniz zaman-
da fark edeceğiniz şeyler size ileride ipucu 
olur. Ne dersiniz? O his geldiyse kaçırmayın. 
Belki büyükannelerimiz ve dedelerimizden 
şanslıyızdır deneyimleyecek şansımız oldu-
ğu için. Belki de değilizdir çoğu zaman eli-
mizdeki şansı umarsızca harcayabildiğimiz 
için. Orada da yine mutlaka şanslı bir taraf 
vardır inanın...
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BAKANLIK 35 BIN OYUNCAĞI GÜVENSIZ BULDU!
İşte Ailelerin Oyuncak Alırken Dik-
kat Etmesi Gerekenler

Ticaret Bakanlığı’nın incelediği 2 milyon 
oyuncaktan 35 bininin güvensiz olduğu 
saptandı. Ailelerin oyuncak alırken dikkat 
etmesi gerekenleri açıklayan Mucit Panda 
Kurucu Ortağı Duygu Yalçın, “En doğal ve 
temiz oyuncak sağlık koşullarına uygun 
üretilen, taklit olmayan ürünlerdir” dedi.

Ticaret Bakanlığı’nın son iki yılda incelediği 
2 milyon oyuncaktan 35 bininin güvensiz 
olduğu tespit edildi. Peki güvenli oyuncak 
nasıl oluyor? Oyuncak güvenliği; yaşa göre 
uygunluk ve üretim malzemesinin özelliği 
bakımından iki farklı şekilde inceleniyor. 
Özellikle henüz oral dönemi tamamlama-
mış çocuklar için küçük, taneli, sivri köşeli, 
iyi zımparalanmamış vb. oyuncaklar riskli 
ve güvensizlik teşkil ediyor. Üretim mal-
zemesi açısından incelendiğinde ise bo-
yası çıkan, yanıcı-parlayıcı nitelikleri olan, 
çocuğun sağlığına zarar verecek boya ve 
vernikler ile boyanmış, parçaları sağlam ve 
dayanıklı olmayan oyuncaklar tehlikeli ola-
rak tanımlanıyor. Çocuklarımızın zihinsel 
gelişimlerini ve becerilerini desteklemek 
için orijinal oyuncakları ailelerle buluştu-
ran Mucit Panda’nın Kurucu Ortağı Duygu 
Yalçın güvenli oyuncaklar ile ilgili şunları 
söyledi; “Kokulu oyuncaklar alerjiye sebep 
olabilecek esans içermemeli, tutkal seçi-
minde özen gösterilmeli, solunması zararlı 

malzemeler oyuncakta asla kullanılmama-
lıdır. Sesli oyuncaklar çocukların işitme du-
yularını olumsuz yönde etkilemeyecek dü-
zeyde ses çıkarmalıdır. En doğal ve temiz 
oyuncak sağlık koşullarına uygun üretilen, 
taklit olmayan ürünlerdir. Oyuncakların 
kaliteli malzemeyle üretilmesi önemlidir. 
Çünkü satın alındıktan sonra kokusu, do-
kusu, tırtıkları vb. sebeplerle bir süre sonra 
artık oynanamayan oyuncaklar, ebeveynin 
vermek istediği devamlı gelişimsel etkiyi 
de maalesef oluşturamaz.” 

Yalçın, ailelerin oyuncak alırken ne-
lere dikkat etmesi gerektiğini de 
açıkladı.

İşte 5 maddede ailelerin oyuncak alırken 
dikkat etmesi gerekenler;

•  Güvenilir ve kalite hassasiyeti yüksek 
mağazalardan alışveriş yapılmalı

•  Ürün kutusunda CE işareti veya EN71 
Avrupa Oyuncak Güvenliği Direktifi 
testlerinden onay bulunup, bulunma-
dığına dikkat edilmeli

• Ürün kutusu üzerinde Türkiye üreticisi 
veya Türkiye yetkili distribütörü firma 
bilgileri açıkça görülebilir olmalı

• Online alışveriş yapıldıysa ve bu bilgi-
ler kutuda görülmüyorsa ürün açılma-
malı, kullanılmadan iade edilmeli

• Kapalı, ambalajlı, hijyen açısından gü-
ven veren ürünler tercih edilmeli.

Duygu YALÇIN
Mucit Panda Kurucu Ortağı
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Engin Yıldırım

ALGI YÖNETİMİ

A lgı Yönetimi esasında ‘’Perception Ma-
nagement’’ adında Amerikan ordusu-

nun çıkardığı bir terimdir. Esas olarak askeri 
amaçlarla yapılan psikolojik savaşın bir par-
çasıdır. Ancak zaman içerisinde sadece as-
keri amaçlarla değil siyasi ve ticari amaçlarla 
da kullanılmaya başlamış ve ufak bir tohum 
halinde başlayıp tüm dünyayı saran bir 
ağaca dönüşmüş durumdadır. Algı yöneti-
mi dediğimiz zaman aslında çok geniş bir 
alandan bahsediyoruz. Halkla ilişkilerden, 
satış pazarlamaya oradan da propaganda-
ya kadar insanları yönlendirmeye niyetli ve 
onların çeşitli kararlar vermesi üzerinden 
ekmeğini çıkaran pek çok sektör, algı yöne-
timinin alanına girer.

Algı yönetimi kimilerine göre hedef kitlele-
ri kendi çıkarları doğrultusunda kandırmak 
ve onları kendi hedefleri doğrultusunda 
kullanacakları birer unsur haline getirmek 
amaçlı bir iletişim disiplini; Kimilerine göre 
bir ürün, hizmet veya fikri satın alma konu-
sunda birinci aşama olan ikna etme yolunda 
kullanılması gereken olmazsa olmaz teknik-
lerin bütünüdür. Algıyı  yönetmek iletişimi 
yönetmektir. İletişim, algıyı yönetmek, dav-
ranış biçimleri oluşturmak ve iş hedeflerine 
ulaşmak için bir araçtır. Algı yönetimi siya-
set, reklam, iş dünyası başta olmak üzere 
hayatın birçok alanında kullanılan önemli 
bir yöntemdir. Algı yönetimi son yıllara ka-
dar farkında bile olmadığımız bir gerçeklik.

Algıladıkların ve gerçekler farklıdır. Bir or-
man resmi, ormanın kendisi değildir. 

Tüm sektörler diğer insanların kararlarını et-
kilemek amaçlıdır. Bu yüzden algı yönetimi 
amaçlı mesajlar her yönden üzerinize yağ-
dırılır. Algı yönetimi kullandığınız parfüm-
den, kullandığınız cep telefonuna kadar sizi 
içinize alan koca bir okyanus gibidir, ancak 
çoğu insan bunu farkında değildir. Zaten 
algı yönetiminin esas gücü de farkında olu-
namamasından gelir.

"İnsanın içine düşebileceği en büyük yanlış, 
bir yanlışın içinde olduğu halde onu en bü-
yük doğru sanmasıdır.’’

Marka yönetimi, algı yönetimidir.

Markalar açısından bakıldığında “marka yö-
netimi eşittir algı yönetimi”dir.  Pazarlama 
iletişiminde algı yönetiminin en etkili silah-
larından biri reklamdır.  Reklamlar, markanın 
hedef kitle tarafından nasıl algılanacağının 
belirlenmesi için çalışır. Her gün karşılaştı-
ğımız reklam panoları, telefonumuza gelen 
iletiler, televizyon reklamları algılarımızı yö-
netmeye çalışmaktadır. Örneğin bir bebek 
bezi  reklamında kahkaha atan bebeklerin 
olması, ürünü kullanan bebeklerin mutlu 
olacakları algısını oluşturmayı hedeflemek-
tedir.

Steve Jobs : "İnsanlar çoğunlukla siz onlara 
gösterene kadar  ne istediklerini bilmiyor-
lar." 

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

Rekabetin giderek arttığı AVM sektöründe 
insan psikolojisini iyi anlayan ve yönetim 
anlayışını, pazarlama planlarını buna göre 
düzenleyen AVM’ler karlı çıkacaktır. Yapılan 
araştırmalar insanların karar verme sürecin-
de duyguların mantıktan daha önemli oldu-
ğunu göstemiştir. AVM’nin başarısının sır-

larından biri insanların duygularını olumlu 
bir yönde hangi oranda aktif edebileceğine 
bağlıdır. Müşteriler AVM’lerde geçirdikleri 
zaman beyinlerinde ne kadar derin iz bıra-
kıyor ve bu deneyimlerini başkalarına hangi 
duygularla aktarıyorlar? AVM’nizin verdi-
ği algı ne anlamda insanları etkiliyor? Algı 
yönetiminin temel sloganı  ‘’Algılar duygu-
ları, duygular kararları etkiler’’ cümlesidir. 
AVM’nizin algısı insanlarda hangi duyguları 
tetikliyorsa size olan ilgide o oranda olacak-
tır. 

Başta algı yönetimi olmak üzere insanların 
ikna edilmek istendiği birçok alanda en etkili 
teknikler, fark edilmeyen ve savunma filtresi 
mekanizmalarını devre dışı bırakan gizli uy-
gulamalardır. Algı yönetimi teknikleri içer-
meyen veya yanlış kullanılan birçok reklam 
ve propagandanın çok para harcanmasına 
rağmen etki göstermemesi veya istenilenin 
tam tersi bir etki üretmesinin sebebi budur.
Dr. Jordan Peterson: ‘’Kelimeler konuşulan 
gerçeğin eş değeridir. Eğer objeler gerçeği 
konuşma aracılığıyla varlık dünyasında or-
taya çıkartılırsa o zaman iyidirler. Öyleyse 
karar vermeniz gereken şey, eğer gerçeği 
söylerseniz sonuçları ne olursa olsun bunun 
sizin ve herkes için iyi olacağıdır. İşte bu 
inançtır’’ Yani gerçeği konuşmanın sonucu 
ne olursa olsun hep güzel sonuçlar verece-
ğine inanmak aslında gerçek inançtır diyor.
Peki, inanç dediğimiz zaman aklımıza gelen 
esas kaynak olarak Kur’an-ı Kerim bu konu-
da ne diyor derseniz, en mükemmel şekilde 
durumu özetlemiş.

‘’Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğ-
ru söz söyleyin. Doğru söylerseniz Allah 
işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar’’ 
Ahzab Suresi (33), Ayetler: 70-71

‘’Allah’tan korkanlar, kendilerine şeytandan 
bir vesvese geldiği zaman, durup düşünür-
ler ve derhal gerçeği görmeye başlarlar.’’ 
Araf Suresi (7) Ayet: 201

Dipnot: Algı yönetimi seni yönlendirmek 
ister. Bunu farkında olmadığın yöntemlerle 
yapar. Amaç algıların üzerinden duygularına 
ulaşmak ve duyguların üzerinden mantığını 
devre dışı bırakarak seni eyleme yönlendir-
mektir. Mantık, düşünce, akıl ve sorgulama 
algı yönetiminin en büyük panzehridir.
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OFIS KIRALARI YÜZDE 62 ARTTI 
Gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield’in her yıl hazırladığı ‘Türkiye Pazar 
Analizleri Raporu’ gayrimenkul sektöründe ilginç verileri ortaya koydu. Rapora göre, 2019 
yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki döneme göre ofis kiraları yüzde 62,05 oranında arttı. 
Türkiye’nin en pahalı ofis kirası metrekare başına 170 lira ile İstanbul, Levent’te gerçekleşti. 
23 ülke, 54 şehir ve 160 lokasyona yayılan hazır ofis fikrinin mucidi Servcorp’un Türkiye 
Direktörü Damla Özgönül, “Ofis kiraları özellikle İstanbul’un ticaret merkezlerinde yeni şir-
ketlere fırsat tanımayacak kadar yükseldi. Şehrin merkezinden uzaklaşan girişimler ticare-
tin kalbinden de uzaklaşıyor. Servcorp olarak şehrin en değerli lokasyonlarında, bir ofisin 
ihtiyacı olan tüm hizmetleri en iyi şekilde karşılanmış hazır ofisleri, gayrimenkul fiyatlarının 
karşılaştırılamayacak kadar aşağısında bedellere sunuyoruz. Bu nedenle küresel şirketler ve 
girişimciler hazır ofisleri tercih ediyor” ifadelerini kullandı.  

Gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman&Wakefield’ın her yıl hazırladığı ‘Türkiye Pazarı 
Analizleri Raporu’ 2019 yılının emlak verilerini ortaya koydu. Rapora göre, 2019 yılının üçün-
cü çeyreğinde bir önceki döneme göre ofis kiraları yüzde 62,5 arttı. Türkiye’nin en pahalı 
ofislerine sahip bölgesiyse ofis metrekaresi 170 liraya çıkan Levent oldu.  Sanal ofis, hazır 
ofis, coworking alanı, toplantı odaları gibi çeşitli çalışma alanları çözümleri sunan Servcorp, 
İstanbul’un en merkezi iki lokasyonu olarak sayılabilecek Levent Tekfen Tower ve Nişantaşı 
Orjin ofislerinde bir ofisin ihtiyacı olan tüm hizmetleri en iyi şekilde karşılayarak hizmet 
veriyor. 

Artan ofis kiralarına çözüm: Hazır ofis

Türkiye’nin en değerli lokasyonlarında ofis hizmeti veren Servcorp’un Türkiye Direktörü 
Damla Özgönül, “Ofis kiraları özellikle İstanbul’un ticaret merkezlerinde yeni şirketlere fırsat 
tanımayacak kadar yükseldi. Şehrin merkezinden uzaklaşan girişimler ticaretin kalbinden de 
uzaklaşıyor. Servcorp olarak şehrin en değerli lokasyonlarında, bir ofisin ihtiyacı olan tüm 
hizmetleri en iyi şekilde karşılanmış hazır ofisleri, gayrimenkul fiyatlarının karşılaştırılamaya-
cak kadar aşağısında bedellere sunuyoruz. Bu nedenle küresel şirketler ve girişimciler hazır 
ofisleri tercih ediyor” ifadelerini kullandı.  
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Damla ÖZGÖNÜL
Servcorp Türkiye Direktörü
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Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

Cilt Kurulugunu Gideren Maske-

Portakal Kokulu Dudak Balmı

Vücudu Toksinlerden Arındırıp 
Koruyan; Karanfil Çayı

SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER

Malzemeler:

½ olgun avokado
1 çorba kaşığı süt
1 çorba kaşığı bal

Yapılışı:

Sütü, balı ve avokadoyu karıştırın.
10 – 15 Dakika yüze uygulayın ve
ılık su ile yıkayın.

(Akneli ciltler hariç uygulanabilir.)

Malzemeler:

1 buçuk çay kaşığı vazelin
Portakal yağı
Krem kutusu ve ya boş ruj kabı
İsteğe bağlı olarak renk vermesi için kullan-
madığınız ruj ve ya far.

Malzemeler:

1 – 1,5 su bardağı su
10 adet karanfil
1 çubuk tarçın

Yapılışı:

1 su bardağı karanfil suyu için yaklaşık 
1 – 1,5 su bardağı içme suyunu küçük bir 
tencereye alın. İçine 10 adet karanfil ve 1 
çubuk tarçın ilave edip kaynatın. Ardından 
elde ettiğiniz bu suyu süzdürüp içinden 
taneleri alın. Sıcak, ılık ya da soğuk olarak 
tüketin.
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E-TICARET PAZARI 2020’DE 100 MILYAR TL’YI AŞACAK

Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral: 
“Global indirim kampanyaları, 2019’da 
e-ticarete milyonlarca yeni müşteri kazan-
dırdı”

ABD ve Çin merkezli global indirim kam-
panyalarının etkisiyle milyonlarca yeni 
müşteri kazanan Türk e-ticaret pazarı, 
2020 yılında 100 milyar lirayı aşmayı he-
defliyor.

Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş site-
si Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü 
Kayral, dijital pazar büyüklüğünün, her yıl 
nisan ayında Türkiye Bilişim Sanayicileri 
Derneği’nce (TÜBİSAD) açıklanan araştır-
ma ile kamuoyuyla paylaşıldığını bildirdi. 

İndirim günlerinde müşteri sayısında 
patlama

Sektörün öngörüsünün 2019’da e-ticaret 
pazarının yüzde 40 büyüyerek 80-85 mil-
yar lira aralığında gerçekleşeceği şeklinde 
olduğunu kaydeden Kayral, şunları söyle-
di:

“Efsane Cuma, 11.11 Bekarlar Günü, Siber 
Pazartesi gibi global indirim günlerine 
Türk e-ticaret sitelerinin de aktif şekilde 

katılması, dijital pazara ilgiyi artırdı. Dijital 
pazarlarda satışlar 5-10 kat arttı.  Sadece 
29 Kasım Cuma günü tarihi rekor kırılarak 
2,6 milyon farklı kartla internetten ödeme 
yapıldı. 29 Kasım’da 130 bin farklı kart ilk 
defa internetten ödemelerde kullanıldı. 
E-ticaretin kolaylığını ve avantajlarını gö-
ren bu yeni kitlelerin sektöre kazandırdığı 
ivme 2020’de de artarak sürecektir. Büyü-
me en az 2019’daki kadar olacak, 2020’de 
pazar büyüklüğü 100-115 milyar lira ara-
sında gerçekleşecektir” dedi. 

Çalışan Kadın ve Gençlerin Etkisi

Özellikle çalışan kadınlar ve gençlerin 
alışveriş alışkanlıklarında e-ticaret lehine 
önemli bir değişim olduğunu anlatan Kay-
ral, “İnsanlar artık dijital pazarlar sayesin-
de günün 24 saati, dünyanın her yerinden 
alışveriş yapabiliyorlar. Çarşı, pazar gez-
mek yerine aradığı ürünün en uygun fi-
yatlısını birkaç saniye içinde karşılaştırma 
sitelerinde bulabiliyorlar, Tatilini ve katıla-
cağı etkinlikleri, fırsat sitelerini kullanarak 
çok ucuza getirebiliyorlar. Ayrıca tüm bu 
alışverişlerini de Avantajix.com gibi alışve-
riş yaptıkça para veren siteler üzerinden 
geçerek ekstra kazançlar sağlıyorlar” diye 
konuştu.
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Bahar Nalan Danış
Arb. Av.

IŞ VE TICARET HAYATINI DEĞIŞTIRECEK DIJITAL DEVRIM: BLOCKCHAIN 

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan Bitcoin ile 
ilgili makalenin gördüğü ilgi üzerine, bu 

yazıda Bitcoin gibi dijital paraların temelini 
oluşturan Blockchain teknolojisini ele almak 
ve sizler için biraz konunun temeline inmek 
istiyorum.

“Blok Zinciri” olarak Türkçeleştirilen Blockc-
hain kavramı, Bitcoin’in kurucusu kabul edi-
len “Satoshi Nakamoto” takma isimli kişi ya 
da kişiler tarafından kaleme alınan 31 Ekim 
2008 tarihli “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electro-
nic Cash System” (Bitcoin: Uçtan Uca Elekt-
ronik Ödeme Sistemi) başlıklı makaleyle or-
taya çıkmıştı (makaleye halen Bitcoin resmi 
sitesinden ulaşılabilmektedir: https://bitcoin.
org/bitcoin.pdf)

Blockchain’i en yalın haliyle, “bloklardan olu-
şan şifrelenmiş veri zinciri” şeklinde tanımla-
yabiliriz. Bu veri zinciri bir bilgisayarlar dizisi 
tarafından yönetilmektedir. O nedenle bir 
Blockchain operasyonu gerçekleştirmek için, 
güçlü bilgisayar ağlarından oluşan büyük bir 
tesise ihtiyaç vardır. 

Blockchain sistemine girilen veriler işlemin 
özgünlüğünü ve güvenilirliği sağlamak için 
işlemin taraflarınca (örneğin alıcı ve satıcı) 
dijital olarak imzalanır. Verilerin bir kopyası 
o blok zincirindeki tüm aygıtlarda tutulur ve 
değiştirilmesine imkan verilmez. Örneğin, 
sanal para transferi sürecinde göndericinin 
adı, gönderilen tutar gibi bilgilerden her biri 
bir blok oluşturur ve bu bloklar şifrelenmek 
suretiyle değiştirilemez ve imha edilemez 
hale getirilir. 

Bloklar ağ ile paylaşılır, blok üzerindeki bil-
giler ise ancak belirtilen alıcı ve satıcı tara-
fından işlenebilir. Yani Blockchain teknolojisi, 
Merkez Bankası gibi bir merkezi kuruluşa 
bağlı olmaksızın, işlemlerin direkt alıcı ile 
satıcı arasında gerçekleşmesine imkan sağ-

lamaktadır. 

Blockchain ağı; açık ağ (public) olabildiği gibi, 
belirli kullanıcılara özel ağ (private) şeklinde 
de olabiliyor. Açık Blockchain ağlarına arzu 
eden tüm kullanıcılar ağa katılabilirken, özel 
Blockchain ağlarına sadece izin verilenler 
katılabiliyor. Örneğin sanal para için açık ağ 
gerekli iken, şirketlerin kendi iç işleyişlerinde 
kullanacakları Blockchain teknolojisine dayalı 
süreçlerinde özel ağlar söz konusu oluyor.

Açık bir ağda veri tabanına halka ekleyebil-
mek için, “mining” (madencilik) olarak adlan-
dırılan matematiksel formüllerin bilgisayar 
desteği ile çözülmesi gerekirken özel ağlarda 
bu sürece gerek olmayabiliyor.

Kullanım Alanları

Bir işlemin güvenlik, şeffaflık, gizlilik gibi un-
surlarının dijitalleşmesini sağlayan bu tekno-
loji öylesine devrimsel niteliktedir ki, sanal 
para haricinde iş ve ticaretin diğer alanlara 
da sirayet etmeye başlamıştır. Bu güne kadar 
karşılaştığımız, Blockchain sistemi kullanılan 
örnekler şu şekildedir;

- Taraflar arasındaki anlaşmanın şartlarını 
otomatik olarak yerine getiren kodlar bütü-
nü olan Blockchain tabanlı Akıllı Sözleşmeler, 
uluslararası Bankalarca ve bazı ülke Borsala-
rında kullanılmaya başlanmıştır. Akıllı Sözleş-
meler, hukuk ve ticaret hayatında büyük bir 
değişime yol açacağından, bu konuyu başka 
bir makalede detaylıca ele alacağız. 

- Blockchain teknolojisinin, finans sektörün-
de; ödeme işlemleri, para transferleri, takas 
yönetimi, doküman yönetimi konularında 
kullanılması mümkündür. Şu ana kadarki 
Bankacılık alanında örnek uygulamaların 
uluslararası para transferi alanında öne çık-
tığı görülmektedir. 

- Uluslararası ticaretin finansmanı konusun-
da ise çeşitli Bankalar bir araya gelerek kon-
sorsiyumlar oluşturmaktadır.

- Yine uluslararası ticaret kapsamında, itha-
lat-ihracat işlemlerindeki tedarik zincirinde 
yer alan sipariş, paketleme, sevkiyat, güm-
rük, stok yönetimi, lojistik gibi tüm aşamaları 
içeren dijital ticaret zinciri platformları oluş-
turmaktadır. Türkiye’den de bazı girişimciler 
tarafından bu amaçla “Blockchain Ticaret 
Platformu” kurulmuştur. 

- Global gıda sektörü şirketleri; sağlık ve gü-
venlik gibi konuları garanti altına alabilmek 
için tedarik zincirlerini Blockchain teknoloji-
siyle izlemeye başlamışlardır. 

- Video yayını yapan dijital platformlarda, 
telif haklarının korunması için Blockchain pa-
rametresi ile ses ve video kaydı verileri üze-
rinden tanımlama yapılabilmektedir.

- Tapu Sicili ve Ticaret Sicili kayıtlarının Blo-
ckchain teknolojisi ile saklanması ve yönetil-
mesi için farklı ülkelerde çalışmalar yürütül-
mektedir.

- Bazı ülkeler elektronik seçim sistemlerinde 
Blockchain teknolojisi kullanmaya başlamış-
tır.

Bunlar gibi başka bir çok sektörde Blockcha-
in’den faydalanmak mümkün. Örneğin sağlık 
sektöründe hastaların tüm sağlık verileri bir 
Blockchain ağında tutulabilir. Aynı şekilde 
üretim sektöründe kullanıldığında, üretilen 
malla ilişkin tüm detaylar ve verimlilik gibi 
konular Blockchain üzerinden takip edilebilir.

Blockchain Çağı

Bir Blockchain operasyonu yürütmek, gü-
nümüz teknolojisinde büyük yatırımlar ge-
rektirmekte. İlk bilgisayarları düşünün; 1946 
tarihinde kullanılmaya başlanan ilk elektro-
nik bilgisayar ENIAC 30 ton ağırlığında, 167 
metrekare büyüklüğündeymiş. Zira inter-
neti ele alalım, ağ paylaşımı yapan ilk bilgi-
sayarlar, sadece ana bilgisayarlar arasında 
bulunan iki nokta üzerinde veri akışına izin 
verebiliyordu. 70 yıldan daha az bir sürede 
bilgisayarlar hayal edilemeyecek güce ulaştı, 
küçüldü, ucuzladı ve internetin de gelişimiy-
le hayatımızın her alanına girdi. Bilgisayar ve 
internet, yanımızda taşıyabildiğimiz, hatta bir 
bulut arkasında saklayıp istediğimiz an ula-
şabileceğimiz bir yere geldi. 

Buradan hareketle bir 10 yıl sonra Blockcha-
in teknolojisinin gelebileceği noktaları hayal 
edersek, dünyanın internetten sonra yeni bir 
dijital devrimle karşı karşıya olduğunu gö-
rebiliriz. Bu teknoloji, bürokrasi ve kağıda 
dayalı alışılagelmiş iş yapma biçimlerini ya-
kın zamanda değiştirecek. İşlemlerde hızlılık 
ve rekabet avantajı sağlayacağı gibi, her bir 
adım erişim kontrollü bir Blockchain altya-
pısına girildiğinden, evrakta sahtecilik gibi 
durumlar ile vergi kayıplarının ve gümrük 
usulsüzlüklerinin de önüne geçilecek. Diğer 
yandan fiziki evrak sirkülasyonunu ortadan 
kaldırdığından, dünyamız için sürdürülebilir 
bir gelecek de sağlayacaktır. 

Bilgisayar ve internette tanık olduğumuz 
gibi, Blockchain’in de iş yapma biçimlerimizi, 
hatta günlük yaşantımızı nasıl değiştireceği-
ne hep birlikte şahit olacağız. 
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KOMŞULUĞU DEĞIL ALIŞVERIŞ MERKEZINI TERCIH EDIYORUZ!
Şehirlerin gelişip metropolleşmesi, eski 
mahalle ve sokak kültürünün giderek 
azalması ile komşuluk olgusu da yok ol-
maya devam ediyor. Üsküdar Üniversite-
si Sosyoloji Bölümü İstanbul’da çat kapı 
misafir kavramı üzerine bir araştırma ger-
çekleştirdi. Araştırma sonuçlarına göre 
günümüzde komşular arasında hala hoş 
geldin ziyaretleri sürüyor. Aylık gelir art-
tıkça komşuluklarda samimiyette azalma 
yaşanırken, eğitimi seviyesi yüksek olan-
lar çat kapı misafire daha olumsuz bakı-
yor. Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, çağdaş 
toplumda bireylerin komşularını tanımak 
ve ilişkilerini güçlendirmek yerine AVM 
gibi tüketim mekânlarında zamanlarını 
geçirmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Gerçekleştirdiği araştırma çalışmaları ile 
toplumdaki davranış biçimlerine, deği-
şimlere ışık tutan Prof. Dr. Ebulfez Süley-
manlı, geçtiğimiz Aralık ayında çok ses 
getiren Yalnızlık Araştırması’nın ardından 
bu kez komşuluk ilişkileri üzerine Sosyo-
log Fatma Makaraç ile yeni bir araştırma-
ya imza attı.

Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı ve Sosyolog 
Fatma Makaraç, Beyoğlu ve Fatih ilçele-
rinde 172 kişiyle rastlantısal seçim yönte-
miyle çat kapı misafir kavramı üzerine yüz 
yüze anket gerçekleştirdi.

Hoş geldin ziyaretleri devam ediyor

Katılımcıların demografik özelliklerinin de 
yer aldığı anketin ilk bölümünden çıkan 
sonuçlar şu şekilde; 

• Ankete katılanların yüzde 68,1’ini kadın 
ve yüzde 41,6’sını erkek katılımcılar oluş-
turuyor.

• Eğitim durumları incelendiğinde gö-
rüşülen kişilerin yüzde 26,3’nün ilkokul/
ortaokul, yüzde 15,2’sinin lise ve yüzde 
12,5’unun üniversite mezunu olduğu gö-
rülüyor.

• 5 kişilik ailede yaşadığını ifade edenlerin 
oranı yüzde 37,5 iken, 3 kişi yaşadıklarını 
ifade edenlerin oranı yüzde 20,8, 4 kişi 
yaşayanların oranı ise yüzde 16,7 olarak 
göze çarpıyor.

• Araştırma bulgularında komşular ile 
tanışıklık durumu incelendiğinde katı-
lımcıların yüzde 51,4’ü komşuları ile hoş 
geldin ziyaretinde tanıştıkları görülüyor. 
Bu bulgu toplumumuzda geçmişten sü-
regelen komşuluk vazifeleri günümüzde 
hala devam ettiğini gösteriyor.

• Komşular ile akraba aracılığı ile tanışıl-
dığını söyleyenlerin oranı yüzde 18,1. Bu 
sonuçtan anlaşılacağı gibi akrabalığın yal-
nızca gerekli olan kan bağı vazifesi olarak 
değil, aynı şekilde komşuluk kültürüne de 
olumlu katkısı olduğu ortaya çıkıyor. 

Aylık gelir arttıkça komşu sayısı azalı-
yor

Araştırmada bireylerin aylık geliri ile sa-
mimi olunan komşu sayıları arasında bir 
ilişki olup olmadığı da analiz edildi. 

Alt gelir grubunda komşuluk ilişkilerinin 
daha yoğun olarak yaşandığı görülür-
ken; bireylerin aylık geliri arttıkça samimi 
olunan komşu sayısının azaldığı sonucu 
ortaya çıktı. Araştırma sonuçlarına kişiler 
en fazla özel günler çay ve kahve içmek 
üzere çat kapı yapıyor.

Anketin ikinci bölümünden çarpıcı rakamlar 
ise şöyle sıralandı;

• ‘Komşularınıza çat kapı gidiyor musunuz?’ 
sorusuna katılımcıların yüzde 51,4’ü  ‘hayır’, 
yüzde 29,2’si ‘evet’, yüzde 19,4’ü ise ‘çok 
nadir’ yanıtını verdi. 

• İlçeler bazında karşılaştırıldığında Beyoğlu 
ilçesinde ikamet eden katılımcıların yüzde 
22,2’si komşularına çat kapı misafir gittik-
lerini ifade ederken, Fatih ilçesindeki katı-
lımcıların yalnız yüzde 6,9’u çat kapı misafir 
gittiklerini ifade etti. 

• ‘Akrabalarınıza çat kapı haber vermeden 
gidiyor musunuz?’ sorusuna katılımcıların 
yüzde 27,8’i ‘evet’, yüzde 55,6’sı ‘hayır’ ve 
yüzde 16,7’si ‘çok nadir” yanıtını verdi. 

• Akraba ve komşulara çat kapı gidilmesinin 
sebepleri arasında özel günler çay - kahve 
içmek yüzde 51,4 ile ilk sırada yer alırken 
özel günler yüzde 15,3 ile ikinci sırada yer 
aldı. 

Eğitim seviyesi yüksek olanlar misafire 
daha olumsuz bakıyor

Ankette eğitim seviyesinin misafirin geldi-
ği saate verilen tepkiye etkisi de ölçüldü. 
Sonuçlar, bireylerin eğitim seviyesi yüksel-
dikçe çat kapı gelen misafire daha olumsuz 
tepkiler verildiğini ortaya koydu. 

• Görüşülen kişilerin yüzde 36,1’i misafirin 
çat kapı geldiği vaktin önemli olduğunu ve 
uygunsuz bir saatte gelen misafire olumsuz 
tepki göstereceğini ifade etti.

• ‘Kaza, ölüm hastalık gibi acil durumlarda 
ne yaparsınız?’ sorusuna katılımcıların yüz-
de 54,1’i ‘polisi veya ilkyardımı ararım’ ya-
nıtını verirken, yüzde 20,8’i ‘yakın akrabamı 
ararım’,  yüzde 19,4’ü ‘komşumu ararım’ ya-
nıtını verdi.

Komşuluk ilişkileri yerine AVM tercih 
ediliyor

Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, araştırmanın 
sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmelerde 
bulundu: “Günümüz kentlerinde bireylerin 
birbirlerine mesafeli ve güvensiz yaklaşım-
larıyla zayıflayan güven duygusu ile kent 
merkezinde nüfus yoğunluğunun artması 
sonucu kim olduğu bilinmeyen kişilerin sa-
yısının yükselmesi gibi etkenlerin komşuluk 
ilişkileri biçiminin değişmesine neden oldu-
ğu görülüyor. Bir başka önemli etken tüke-
tim odaklı yaşam biçimi oluşturuyor. Çağ-
daş toplumda bireyler komşularını tanımak 
ve ilişkilerini güçlendirmek yerine AVM gibi 
tüketim mekânlarında zamanlarını geçirme-
yi tercih ediyorlar.”

Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI
Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı
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İstediğiniz yaşamı yaşamaya ne dersiniz?
Sağlıklı, huzurlu, gülerek barış içinde bir ha-
yata var mısınız?

Eğer varım diyorsanız, cesaret sahibi olma-
nız gerekiyor, ancak bu hayat cesaret sahip-
lerine gülecektir. Yoksa herkesin hayatı hem 
kendiyle hem çevresiyle barış içerisinde 
olurdu.

Cesur musunuz? Cesaretiniz var mı? Bence 
var, kesinlikle var.

Sadece sınırlıyorsunuz kendinizi. Farkında 
mısınız, kaplumbağa bile bir yol almak, is-
tediği yere gidebilmek için ancak korunağı 
olan kabuğundan kafasını çıkarttığında iler-
leyebilir. Aynı yerde kalmak kolay, girersin 
kabuğuna ellerini kollarını başını çekersin 
içeriye, artık güvendesindir, fakat aynı yer-
desindir ve kaskatı. Hâlbuki hayat ilerliyor. 
Belki de bu yüzden herkes kâşif olamıyor, 
keşif edemiyor. “İnsan, kıyıyı uzun bir süre 
göremeyeceğini kabul etmeden yeni top-
rakları keşfedemez.” demiş Andre Gide.
En güzel yolculuk kendine yapılan yolculuk-
tur. En önemli keşifte kendini keşfetmektir.

Yeni bir hayata var mısınız?

Cesaretinizi toplayın, denemekten korkma-
yın. Korkularınızın yerine, sevginizi koyun. 
Hatırla; Yarın, geri kalan ömrünün ilk gü-
nüdür. Her gün yeni başlangıçtır. Bireysel 
gelişim için, Klasik yoga öğretisi “dene ve 
gör” diyor. Çoğunluğun dediği gibi, inan-
mak lazım böyle şeylere ben inanmıyorum 
demek pek doğru olmuyor. Çünkü inanmak 
inanmamak önemli değil, sadece disiplinli 
bir şekilde uygula, kendin deneyimle diyor 
o kadar.
 
Cesaretinizi toplayın, denemekten korkma-
yın. Yogayla, kendinizi sevgiyle tanımaya 
keşfetmeye başlarsınız. Bir başladınız mı, 
en güzel yolculuğunuza başladınız demek-
tir, inanın bana, inanmıyorsanız deneyin ve 
görün. 

Bilgili İnsan – Bilge İnsan

Eğer bir bilgiyi sindirip kaslarına kadar ge-
çirememişsen, o bilgi senin için bir söylenti-
dir, ağırlıktır, yüktür.

O zaman niye sindiremeyeceğin tüm bilgi-
leri toplayıp biriktirip duruyorsun? Niye ta-
şıyorsun? Taşıma, bırak gitsin, çünkü bilgiye 
sahip olmakla bilgiyi davranışa dönüştür-
mek, sindirmek farklı olaylardır. Davranışa 
dönüşmemiş bilgi kafanı karıştırır. Bilgi zi-
hin ile dil arasında gider gelir, sonra etrafla 
paylaşılır, yorumlar yapar, tartışırsın. Bilgi 
bir kuramdır, bilmek ise bir deneyimdir fark 
buradadır.

Örneğin bir doktor tavsiyesiyle iyi bir vita-
min satın aldığınızı düşünelim artık vitamin 
sizindir, vitamine sahipsinizdir, fakat bu de-
mek değildir ki, vitamin vücuduna girmiş 
ihtiyacın olan eksikleri gidermiş ve görevini 
yapmış, sadece sahipsindir.

O vitaminin sana nasıl geleceğini işe yarayıp 
yaramadığını yutup sindirmeden bilemez-
sin. Bu sana ne kazandırır bir düşün. Eğer 
işe yarasaydı eczane sahipleri ne hale gelirdi 
acaba, tüm ilaçlara sahipler çünkü…

Bilgi de böyledir, sahip olmakla bilmek ara-
sında fark vardır. Bilgili insanla bilge insan 
arasındaki farkı görmeni istiyorum. Usta 
insanlar bilgiyi içselleştirdiği için ustadır, 
üstattır. Sıradan zihinler bilgiye takılıp kalır, 
zeki zihinler ancak bilgiyi kullanır ve işine 
yarıyorsa devam eder. Eğer yaramıyorsa ta-
şımaz, kendinde yük yaratmaz. Ve bilge kişi 
kendini bilendir, kendi doğasını bulandır 
kendini keşfedendir. Bu sebeple insan, en 
kısa zamanda çevresindeki bilgileri kulla-
narak, üstün varlık olarak sınırlarını kaldırıp, 
gerçek potansiyeline kavuşmalıdır…

Sevgiler...

Cesaretiniz
Var Mı?

Mert GÜLER
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TÜRKIYE’NIN 2019 ONLINE ALIŞVERIŞ
ISTATISTIKLERI AÇIKLANDI
Türkiye’de 2019, online alışverişin hızını 
artırdığı bir yıl oldu. iyzico’nun veri-tabanı-
na göre ortaya çıkan 2019 tablosu; en çok 
alışveriş yapılan kategori, en çok kullanılan 
ödeme yöntemleri, sektörlere göre harcama 
yüzdeleri gibi verileri ortaya çıkardı.  

Finans teknolojilerinin etkin biçimde kulla-
nımına dönük girişimlerde bulunan ve 30 
binden fazla e-ticaret sitesinin ödeme alt 
yapısını sağlayan iyzico’nun verilerine göre 
Türkiye’de online alışverişin getirdiği hızı ve 
çeşitliliği seviyoruz. Verilerin ortaya çıkardı-
ğı sonuçlar ödeme alışkanlıklarımızla ilgili 
pek çok detayı da gözler önüne seriyor.
Sevdiklerimizi çiçekle mutlu ettik

Tekstil ve hazır giyim ürünleri süreklilik arz 
eden bir ihtiyaç olduğu için ve bu alanda-
ki tüketim daim olduğundan, giyim sektö-
rü dâhil etmediğinde ortaya çıkan sonuca, 
göre online alışverişte çiçek ve elektronik 
kategori olarak öne çıkıyor. Bu iki sektörde 
2018’de yapılan harcamalara göre dikkate 
değer artış söz konusu oldu. 

2018’e göre kozmetik (%4) ile ev, bahçe ve 
ofis dekorasyonu (%14) alışverişinde azalma 
yaşanır-ken, çiçek (%37) ve elektronik (%25) 
alışverişinde harcamalar artış gösterdi.

Gece alışveriş yapan iade ediyor

Verilere göre son yıllarda 14.00-15.00 saat-
leri arasında alışveriş yapmayı tercih ediyo-
ruz. Gece 23.00-24.00 saatleri arasında ya-
pılan alışverişlerde ise iade oranları dikkat 
çekiyor. Bu saatlerde yapılan alışverişlerdeki 
iade oranları, diğer saatlerde yapılan alışve-
rişlerdeki iade oranından %40 daha fazla. 
2019’da 02.00-06.00 saatleri arasında en 
fazla alışveriş yapılan kategorinin bebek ve 
çocuk ürünleri olması, gecelerin en uyku-
suzlarının anne-babalar olduğunu gösteri-
yor.

Okullarla birlikte sepetimizi de doldurduk
Verilere göre en fazla alışveriş yaptığımız 
mevsim sonbahar mevsimi oluyor. Bu du-
rumda elbette Eylül ve Ekim aylarının okula 
dönüş dönemi olmasının etkisi büyük. Se-
pet tutarı açısından bakıldı-ğında en pahalı 
alışverişi Ocak ayında yaptığımız anlaşılıyor. 
Öyle ki, 2019’da en yüksek ay 187 lira sepet 
tutarıyla Ocak olurken, sepet tutarı en dü-
şük aylar 133 lira ile Ağustos ve Aralık ayları 

oldu.

Uygun fiyatlı ürünler tercih ettik

İşlem adetleri 2016 itibarıyla artış gösterse 
de, sepet tutarlarının azalması, alışverişlerde 
uygun fiyatlı ürünleri tercih ettiğimizi göste-
riyor. Bu durum, alışverişte en önemli krite-
rin fiyat olduğunu ortaya koyuyor. 

Mobilden hızlıca almayı tercih ettik

Ödeme yöntemi olarak 100 liranın altında-
ki işlemler için mobil alışverişi tercih eder-
ken, 100 lira-nın üzerindeki harcamalarımızı 
masaüstü bilgisayar kullanarak yapıyor ve 
ürünü detaylıca incelemeyi tercih ediyoruz. 
Bununla birlikte 2019 yıl sonunda mobilden 
yapılan işlem adedi, masaüstünden yapılan 
işlem adedini geçti. Bu durum da yine fiya-
tın ilk tercih olduğunu ve sepet tutarlarının 
yüksek olmadığını gösteriyor.

Taksitli alışverişten uzaklaşıyoruz

2017-2019 aralığındaki online ödeme se-
çeneği değerlendirildiğinde veriler taksitli 
alışverişin azal-dığını ve tek çekim ödeme-
nin arttığını gösteriyor. Taksit sayısı olarak 
en fazla 3 taksit tercih edildi.



83

Makale / MALl&MOTTO 

Taylan KÜMELİ
Sağlıklı Beslenme ve

Diyet Uzmanı

ZAYIFLAMANIZA YARDIMCI OLACAK
KILO VERME HAKKINDA ILGINÇ GERÇEKLER

F azla kilolarınızı vermenizi zorlaştıran 
belli başlı sebepler vardır. Bunların far-

kına varırsanız,engelleri aşarak hedefinize 
ulaşabilirsiniz. Kilo vermenin ve bunu de-
vam ettirmenin ne kadar zor olduğunu an-
latmaya gerek yok. Kilo kaybını zorlaştıran 
nedenleri öğrenirseniz, her aksaklıkta veya 
engelde kendinize yüklenmeyi bırakıp bu-
nun yerine başarı şansınızı arttırmak için 
çalışabilirsiniz.

Vücudunuz size karşı savaşır.

Kilo vermeye çalışırken yalnızca yeme iste-
ğiyle değil aynı zamanda kendi vücudunuz-
la da savaş halinde olursunuz.

Kilo kaybı, beyninize doyma sinyalleri gön-
deren leptin hormonunun düşmesine ve 
açlık hissiyatı veren grelin hormonunun 
yükselmesine sebebiyet verir. Bu hormon 
dengesizliği siz kilo verdikten uzun süre 
sonra bile devam eder,ki bu da kilo alımın-
dan uzaklaşmanızı daha da zorlaştırır.

Ayrıca kalori alımınızdaki hızlı düşüş, meta-
bolizmanızı da yavaşlatacaktır. Kalori alımını 
net bir şekilde düşürdüyseniz ve sonucunda 
epey hızlı kilo verdiyseniz; bu muhtemelen 
kilo değil kas kaybıdır. Kaslar, metabolizma-
mızın çalışmasını sağlayan bir motor gibidir. 
Kaslar olmayınca metabolizma da düzgün 
çalışamaz.

Yemeyi kesmek ters teper çünkü kendinizi 
uzun süre kısıtlamanız , fazla kilo alımıyla 
sonuçlanacak ve böylece ters yöne doğru 
gitmeye başlayacaksınız. Fiziksel aktiviteyi 
arttırıp, kalorileri yeterli derecede düşürme-
nizin uzun vadede işe yaradığını görecek-
siniz.
 

Hızlı çözümler işe yaramaz.

Kilo verme sürecinde sabırlı olmak gerçek-
ten çok zordur. Etkili bir şeyler deneme iste-
ğinizden vazgeçin. Hızlı, açlık diyetleri me-
tabolizmanıza büyük hasar vereceğinden 
dolayı, uzun vadede, kilo verme çabalarınıza 
zarar verir. Diyete başladığınızda, yavaşça 
ve istikrarlı bir şekilde kilo vermek, en de-
vam edilebilir olanıdır.

Egzersiz tek başına yetmez.

Egzersiz kilo vermenize ve formda kalma-
nıza yardımcı olur ama, yalnızca egzersizle 
kilo vermek neredeyse imkansızdır. Küçük 
bir hesap yapalım: 60 kiloluk bir insan,sa-
atte 20 kmh ile 60 dakika bisiklet sürerse 
369 kalori yakacaktır. Ama bunun hepsini 
spor sonrası bir protein bar ile zaten geri 
alacaktır. Yağ kütlesi kaybedebilmek için, 
tükettiğinizden 3,500 kalori fazla yakmanız 
gerekmektedir, yani zayıf bir diyetle birlikte 
egzersiz yapmanın ne kadar zor olduğunu 
görebilirsiniz. Egzersizinize ve yediklerinize 
dikkat edin. Eğer diyette bir sihir varsa, o 
kesinlikle bu kombinasyonda..

Diyet ilaçları hiçbir işe yaramaz.

Metabolizmanızı güçlendirdiği iddia dilen 
haplar sizi cezbedebilir, ama gerçekten işe 
yaradıklarına dair neredeyse hiç kanıt yok. 
Sıvı diyetlerin, hızlı kilo verdirmeyi amaçla-
yan diyetlerin ve reçetesiz satılan diyet ilaç-
larının kilo vermekle uzaktan yakından bir 
ilgisi olmadığını bir çok araştırma kanıtladı. 
Peki ne yapmalıyız? Daha az yağ tüketip, 
bol egzersiz yapıp, reçeteli ilaçlar alıp ve uz-
man diyet programlarına katılmalıyız.
 
Hızlı kilo verdiren diyetler uzun vadede 
bir fayda sağlamaz.

Greyfurt,Lahana,Elma sirkesi vb.. Tüm bu 
sözde “muzice„ diyetlerden kilolarınızı yok 
etmesini ve yağlarınızı yakmasını bekleye-
bilirsiniz.

Acı gerçek: Açlık diyetleri kalorilerinizi kıstı-
ğınız süre boyunca kısa vadede kilo verme-
nizi sağlar ama uzun vadede başarısızlık ka-
çınılmazdır. Sorun şu ki, insanlar genellikle 
tüm gıda gruplarından kaçınamaz veya ka-
lori alımlarını ciddi şekilde sınırlandıramaz, 
bu sebepten dolayı, sonunda daha fazla ve 
kalorili bir yeme isteği oluşur.
 
Bir diyet herkese uymaz.

Herkesin vücudu kendine hastır, bu yüzden 

arkadaşınıza, annenize, kardeşinize vb. iyi 
gelen bir diyet size uymayabilir. En iyi nasıl 
kilo verebileceğinizi araştırırken sağlığınızı, 
metabolizmanızı, aktivite oranınızı, yaşını-
zı, cinsiyetinizi ve neleri sevip sevmediği-
nizi göz önünde bulundurmalısınız. Diyet 
yaparken sevdiğiniz yiyecekleri kendinize 
yasaklamamak çok önemlidir. Aksi halde 
kendinizi mahrum kalmış hissedecek ve 
muhtemelen sağlıklı yeme planınızı  sürdü-
remeyeceksiniz. Başarılı bir kilo kaybı için 
diyetinizi kendi vücudunuza uydurmanız ve 
bir diyetin asla herkese uygun olmayacağını 
kabul etmelisiniz.
 
Kardiyo şarttır. (Güç antremanları da 
yardımcı olur)

Yetişkinlerin 150 dakikalık orta yoğunlukta 
aerobik egzersizi veya 75 dakikalık güçlü 
earobik egzersizi (her ikisinin kombinasyo-
nu da olabilir) ve ayrıca, tercihen bir haftaya 
yayılmış şekilde,iki ya da daha fazla gün kas 
güçlendirme egzersizi almaları gerekir. Ve 
her hareket önemlidir.Gün boyunca daha 
fazla hareket etmenizi öneriyorum.Bu bir 
blok etrafında bir yürüyüş olsa bile.
 
Erkekler,kadınların yiyebildiğinden daha 
fazla yiyebilirler.

Erkeklerin kadınlardan daha fazla yemeleri-
ne yine de rağmen kilo verebilmeleri hiç adil 
görünmez.Bu olay; erkeklerin, daha uzun 
boyları,daha büyük kas kütleleri ve kasların 
büyümesini teşvik eden testosteron hormo-
nu seviyelerinin yüksek olması nedeniyle, 
erkeklerin kadınlardan doğal olarak daha 
fazla kalori yakma eğiliminde oldukları şek-
linde açıklanıyor. Ayrıca, erkek bedeni ge-
netik olarak kadın vücudundan daha fazla 
kaslı ve daha az yağlı tasarlanmıştır çünkü 
erkeklerin çocuk doğurmak için gereken 
enerjiyi depolaması gerekmez. Bu gerçekle 
uzlaşıp, erkek partneriniz veya arkadaşları-
nızdan daha az yemeye başladığınızda, o 
ölçek size karşılığını verecektir.
 
Diyet değil, yaşam tarzı değişikliği!

Kilo vermek ve formda kalmak istiyorsanız, 
yalnızca hedef kiloya ulaşana kadar değil 
aylar ve yıllar boyunca davranışlarınızı,alış-
kanlıklarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. 
Çünkü diyeti bıraktığınız zaman muhte-
melen vermek için çok çaba sarf ettiğiniz 
kilolarınızı geri alacaksınız. Kilo vermede 
başarılı olabilmek için neredeyse her öğün-
de sağlıklı yiyecek tercihi ve her hafta bolca 
egzersiz yapmak gibi sürdürülebilir yaşam 
tarzı değişiklikleri yapmanız gerekir
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“Temiz Çevre” Projesi ile AVM’lerdeki 
Çocuk Oyun Alanları Çevreye Duyarlı 
Ürünlerle Dezenfekte Edildi!

Türkiye’de sınırlı şirket tarafından sunu-
lan entegre tesis yönetimi hizmetleri kap-
samında tek elden sürdürülebilir çözüm 
önerileri sunmayı amaçlayan Tepe Servis 
ve Yönetim, yarı yıl tatiline hazırlanan ço-
cuklar için önemli bir proje hayata geçirdi. 
Bu kapsamda ilk olarak Ankara’daki bazı 
AVM’lerde uygulanan “Temiz Çevre” proje-
sinin şimdiki ayağı ise İstanbul oldu. Proje 
çerçevesinde İstanbul’daki bazı AVM’lerin 
çocuk oyun alanları; virüs ve mikropların 
%99’unu yok eden ve üremelerini durdu-
ran, çevreye duyarlı antimikrobiyal koru-
yucularla ücretsiz olarak dezenfekte edildi. 
#öncekirletme mottosuyla ön plana çıkarı-
lan projenin ilerleyen süreçlerde diğer şe-
hirlerdeki AVM’lerde de devam ettirilmesi 
planlanıyor.

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, toplum sağlığını ön plana çı-
karan “Temiz Çevre” projesini İstanbul’daki 
AVM’lere de taşıdı. Doğa ve çevre duyar-
lılığı alanında örnek bir çalışmaya imza 

TEPE SERVIS’TEN ÇOCUKLARA ÖZEL HIJYEN HIZMETI!
atan Tepe Servis ve Yönetim’in söz konusu 
projesi ile İstanbul’da belirlenen AVM’lerin 
çocuk oyun alanları, virüs ve mikropların 
%99’unu yok eden ve daha önemlisi üre-
melerini durduran, çevreye duyarlı anti-
mikrobiyal koruyucularla ücretsiz olarak 
dezenfekte edildi. İlk önce Ankara’daki 
bazı AVM’lerde başlatılan ve #öncekirletme 
mottosuyla dikkatleri üzerine çeken pro-
je kapsamında İstanbul’daki çalışmalara, 
2019-2020 eğitim ve öğretim döneminin 
yarı yıl tatili öncesi başlandı.

“Oyun alanlarını özellikle seçtik”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan 
Tepe Servis ve Yönetim Genel Müdürü 
Canan Çakmakcı, proje kapsamında 2019-
2020 eğitim öğretim döneminin 20-31 
Ocak tarihleri arasına denk gelen yarı yıl ta-
tili öncesinde, İstanbul’daki bazı AVM’lerde 
yer alan çocuk alanlarını çevreye duyarlı an-
timikrobiyal koruyucularla dezenfekte edil-
diğini anlattı. “Projemizin toplum sağlığı 
açısından diğer kurum ve kuruluşlara örnek 
olacağını düşünüyoruz” açıklamasını yapan 
Çakmakcı, “Çocuk oyun alanları ne yazık ki 
bakteri, virüs ve mikropların çapraz bulaş-
ma riskinin oldukça yüksek olduğu alanlar. 
Tüm bu gerçeklerden yola çıkarak özellikle 
bu alanları seçtik. Biz de hayata geçirdiği-
miz Temiz Çevre projesi ile bakteri, virüs ve 
mikropların çapraz bulaşma riskini minimi-
ze etmeyi hedefliyoruz. Çocuk oyun alan-
larındaki tüm yüzeylerde, bilinen bakteri, 
virüs ve mikropların %99’unu yok eden ve 
daha önemlisi üremelerini durduran, güç-
lü etkiye sahip antimikrobiyal koruyucular 
kullandık. Bu koruyucular ağır metal ve 
gümüş içermiyor, zehirli madde ve kimya-
sal kalıntı bırakmıyor. En önemlisi ise diğer 
bakteri, virüs ve mikropların direnç kazan-
masını engelliyor” diye konuştu.

Tepe Servis Hakkında

2008’de kurulan Tepe Servis ve Yönetim 
A.Ş, yurt çapında kurumsal müşterilerinin 
“Entegre Tesis Yönetimi” çatısı altında-
ki tüm hizmet ihtiyaçlarına çözüm üreten 
yüzde 100 Türk sermayeli tek yönetim şir-
ketidir. Tepe Servis, 81 ilde, 9 bin çalışanı 
ve 250 kurumsal müşterisiyle sektörün lider 
şirketleri arasında yer almaktadır. Türki-
ye’nin önde gelen bankalarına şube temiz-
liği hizmeti veren, 81 il ve Kıbrıs’ta her ay 
ortalama 69 bin adet ATM silimi gerçek-
leştiren Tepe Servis, Adana, Ankara ve İs-

tanbul’daki 1000 seat’lik çift-yedekli çağrı 
merkezlerinde sektörünün önde gelen 
kurumsal müşterilerine 7/24 inbound-out-
bound hizmet sunmaktadır. 

Tepe Servis, 2017 yılı net satışları, ihracat 
ve karlılık oranlarının temel ölçü alındığı 
Fortune 500 sıralamasında Öz kaynak kârlı-
lığı bakımından 18'inci, faiz ve vergi öncesi 
kârını en çok artıran şirketler sıralamasın-
da 21'inci oldu. Satışlarını en çok artıran 
şirketler arasında 29. sırada yer alan Tepe 
Servis, şirket çalışan sayısı sıralamasında 
Türkiye'nin 33. büyük firması özelliği taşı-
yor. Tepe Servis, Ankara merkezli şirketler 
arasında yapılan sıralamada ise 62'inci sıra-
da bulunuyor. 

Kamu özel işbirliği kapsamında hizmete açı-
lan üç şehir hastanesi olan Mersin, Isparta 
ve  Yozgat’ta destek hizmetleri sunan Tepe 
Servis’in hizmet verdiği kurumlar arasında; 
İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Ban-
kası, TFKB, Odeabank, Aktifbank, Enerjisa, 
Bosch, Doğadan, Barilla, Kansai Altan, Mer-
sin International Port MIP, Bezmialem Vakfı 
Hastaneleri, IDO,  Next Level AVM, Denizli 
Teraspark AVM, Buyaka AVM, Akasya AVM, 
Akbatı AVM, 42 Maslak,  AND Pastel, Setur 
Duty Free Mağazaları gibi farklı sektörler-
den birçok kurum ve kuruluş yer alıyor.

Canan ÇAKMAKCI 
Tepe Servis ve Yönetim Genel Müdürü
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Fatma FİDAN

OBEZITENIN SIRRI BAĞIRSAK MIKROBIYOTASINDA SAKLI

Modern tıpta Hipokrat 2000 yıl kadar 
önce “bütün hastalıklar bağırsakta 

başlar” demişti. Onun ne kadar doğru dü-
şündüğünü, bugün yapılan bilimsel çalış-
malar gösteriyor. Birbiriyle alakasız görünen 
pek çok hastalığın altında bağırsak mikrobi-
yomuyla ilgili sorunların olabileceği her ge-
çen gün daha iyi anlaşılıyor.  Bağırsaklarımı-
zın sağlık durumu bütün vücut sistemlerini 
etkilemektedir. Bağırsakların güçsüzleşmesi 
veya hasar görmesi kronik hastalıklara, obe-
zite, ateroskleroz, Tip 2 diyabet, psikiyatrik 
hastalıklar, bağırsak hastalıkları ve yaşlan-
maya zemin hazırlamaktadır.

Son yıllarda bağırsak mikrobiyatasının obe-
zite gelişiminde çok önemli rol oynadığı 
kanıtlanmıştır. Barsak mikrobiyotası iştah 
sinyalizasyonu, enerji metabolizması dü-
zenlenmesi, barsak geçirgenliği artması, 
yağ depolanması, kısa zincirli yağ asiti olu-
şumu, gibi farklı mekanizmalarla obezitenin 
oluşmasına katkıda bulunur. Bazı araştır-
malar bakteriyel dengesizliklerde özellikle 
Firmicutes bakterilerinin yüksek miktarda 
bulunduğu kişilerde kilo artışı olduğu gös-
termektedir. Yapılan araştırmalar, obezite-
deki artışın sebebinin sadece beslenme ve 
genetik faktörlerle ilişkili olmadığını ortaya 
çıkarmıştır. Etkili olan diğer faktörün, ba-
ğırsaklarda yerleşmiş bulunan bakteriler 
olduğunu ortaya koymuştur. Bu bakteri 

topluluklarına o bölgenin mikrobiyotası de-
nilmektedir

Yapılan başka bir araştırmada, bazı bakteri 
türleri sadece obezlerde bulunurken, bazı 
türlerin ise obezlerde düşük seviyede bu-
lunduğu ortaya konmuştur. Ayrıca obez-
lerin bağırsaklarında daha az çeşit bakteri 
olduğu görülmüştür. Bağırsak mikrobiyo-
tası, beslenme alışkanlıklarımıza göre geçici 
veya daimi olarak değişebilir.

Özetle, bağırsak mikrobiyotası genetik ve 
çevresel faktörlerle oluşsa da, beslenme 
alışkanlıklarımız ile değişip dengesi bozu-
larak obeziteye sebep olabiliyor. Beslenme 
alışkanlığımızın sağlıklı olması ve antibiyo-
tik kullanımının akılcı olması, bağırsak mik-
robiyotamızın dengede olmasını, dolayısıyla 
sağlıklı olmamızı sağlayacaktır. 

Diyet ve Mikrobiyota;

Günümüz beslenme tedavilerinde kaloriler, 
yağlar, proteinler, karbonhidratlar ve bun-
ların dengelenmesi yapılıyor. Unutulan bir 
faktör, bağırsak bakteri yapısını olumlu yön-
de değiştiremezseniz, kilo vermek mümkün 
olmayacaktır. Yapılan bir çalışmada, diyet 
verilen obezlerde bağırsak belirli şekilde 
olanlar kilo veriyor. Yani bazı insanlar az 
kalori alsalar bile bağırsak bakterileri kalori 
üreterek zayıflamalarını zorlaştırıyor.

Bağırsak mikrobiyotasının sağlıklı durumda 
olmasının, kişinin genel sağlıklılık durumu-
nu etkilemektedir. Bağırsaklarımız, insan 
genomundan 100 kat fazla DNA içerir. Bu 
bakteriler sindirime yardımcı olmanın ya-
nında, insan vücudunda üretilemeyen mad-
delerin de sentezini yaparak beslenmeyi 
destekler. Önemli olan bu bakterileri yerine 

koyabilmek ve beslenmeleri için gerekli be-
sini verebilmektir. 

Probiyotiklerden zengin besinler

Uygun probiyotik kullanımının barsak flo-
rasını dengelediği ve kilo kaybına yardımcı 
olduğu çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. 
Doğal olarak besinlerde bulunan probiyo-
tikler; Ayran, peynir, yoğurt, lahana turşusu, 
bitter çikolata.

Anne sütü

Mikrobiyota, doğumla birlikte gelişmeye 
başlar. En az 6 ay anne sütü verilmelidir. 
Yaşamın ilk aylarında bebeklerin mikrobiyo-
tasında daha çok sütü sindiren bifidobakte-
riler bulunmaktadır.

Fermante besinler

Fermantasyon işlemi bakteriler ve mayalar 
kullanılarak gerçekleştirildiği için bu ürünle-
ri tüketmek bagırsak floranıza katkı sağlar. 
Yoğurt, kefir, lahana turşusu.

Polifenollerden zengin besinler

Yaban mersini, kahve, zeytin yağı gibi po-
lifenollerden zengin besinlerin mikrobiyom 
ortamında iyileşme sağlayarak dejeneratif 
hastalıklara karşı korunmada anlamlı bir rol 
oynadığı gösterilmiştir.

Probiyotik desteği alın!

Probiyotikler ince ve kalın bağırsaklarda 
yaşayan yararlı bakterilerdir. Bağırsakları-
mızda kimi zaman kötü bakteriler fazlasıyla 
çoğalır. Kaliteli bir probiyotik destek alarak 
iyi bakteriler çoğalırken zararlı bakterilerin-
de çoğalmasını önleyebiliriz.
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Eskişehir

Türkiye’nin en modern ve keyifli şehirlerin-
den biri olan Eskişehir, çocuklu aileler için 
sayısız seçenek sunuyor. Odunpazarı Evle-
ri, Havacılık Müzesi ve Balmumu Heykeller 
Müzesi’nde çocuklarınızla keyifli anlar ya-
şayabilirsiniz. Sazova Bilim Kültür ve Sanat 
Parkı içindeki sayısız müze ve Masal Diyarı 
ile her ne kadar çocukların gözdesi olsa da, 
yetişkinlerin de uğrak noktası haline geldi. 
Eskişehir’e kadar gelmişken Porsuk Çayı’nda 
gondol gezisi yapmadan dönmeyin deriz.

İzmir

Yaz tatillerinin vazgeçilmezi İzmir, sömestre 

ÇOCUKLARLA GIDILEBILECEK EN KEYIFLI SÖMESTRE ROTALARI

tatilinde çocuklu aileler tarafından alternatif 
bir rota olarak tercih ediliyor. Şirince Kö-
yü’nde yer alan Nesin Matematik Köyü’n-
de çocuklarınız matematik, sanat ve felsefe 
atölyelerinde verimli bir tatil geçirebilirler. 
İzmir ayrıca Türkiye’nin ilk ve tek uzay kam-
pına da ev sahipliği yapıyor. Uzay Kampı’n-
da çocuklar ve yetişkinler için programların 
yanı sıra aile-çocuk kampı da sömestre tati-
lini değerlendirmek isteyen aileleri bekliyor. 

Kartalkaya Kayak Merkezi

İstanbul ve Ankara’ya 2,5 saat uzaklıktaki 
Kartalkaya Kayak Merkezi, her sene ailece 
keyifli bir kayak tatili yapmak isteyenleri 
ağırlıyor. Sunduğu çeşitli konaklama se-

çenekleri, kar eğlenceleri ve her seviyeye 
uygun pistleri ile çocuklu ailelere de hitap 
ediyor. Kayak yapmayı bilmiyorsanız, üzül-
meyin! Kayak merkezindeki deneyimli ho-
calardan çocuklarınızla birlikte ders alarak 
kayağın tadını çıkarabilirsiniz.

Gaziantep

6000 yıllık bir geçmişe sahip olan mutfağıy-
la Gaziantep, son yıllarda gurme turlarının 
yıldızı haline geldi. Özellikle kısa bir hafta 
sonuna sığdırılan turlar yerine sömestrede 
çocuklarınızla birlikte Gaziantep’in güzellik-
lerini keşfedebilirsiniz. Zeugma Müzesi’nde 
Çingene Kızı mozaiğini görebilir, Bakırcılar 
Çarşısı’nda el sanatlarını inceleyebilir, Oyun 

Çocukları karne heyecanı sarmaya başladı. Yaklaşan sömestre tatili için aileler de çocukları gibi geri sayıma başladı. Kış mevsimi olması dolayısıyla 
pek çok aile tatili evinde geçirmeyi tercih ederken, kimileri bu tatili bir fırsat bilip keyifli rotalara doğru yola çıkıyor. Bu sene sömestre tatilinde 
çocuklarınızla birlikte gidebileceğiniz en eğlenceli rotaları neredekal.com keşif rehberi editörleri seyahat tutkunları için derledi. 
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ve Oyuncak Müzesi’nde çocuklarınızla ke-
yifli vakit geçirebilirsiniz.

Şanlıurfa

Balıklıgöl ve Halfeti ile yıllarca pek çok yerli 
turistin ilgisini çeken Şanlıurfa, özellikle son 
yıllarda Göbeklitepe ile tüm dünyanın odak 
noktası haline geldi. Çocuklarınızla birlikte 
sömestrede rotanızı Şanlıurfa’ya çevirme-
nizi öneririz. Medeniyetlerin beşiği olarak 
bilinen Şanlıurfa’da ailenizle birlikte Sümer-
lerden Babillere, Romalılardan Perslere dek 
pek çok uygarlığın tarihine tanıklık edebilir-
siniz.

İstanbul Oyuncak Müzesi

Adı bile sadece çocukları değil, yetişkinleri 
de heyecanlandıran Oyuncak Müzesi, 2005 
yılından bu yana Sunay Akın’ın 20 yılda 
40’tan fazla ülkeden topladığı oyuncaklara 
ev sahipliği yapıyor. İstanbul’da Göztepe’de 
yer alan oyuncak müzesi koleksiyonunda 

1700’lü yıllardan kalma oyuncaklar yer alı-
yor. Müzede ayrıca tahta boyama atölyesi, 
kitap sohbeti gibi çeşitli etkinliklere de ka-
tılmak mümkün.

 İstanbul İllüzyonlar Müzesi

Bildiğiniz bütün serüvenleri unutun. İstiklal 
Caddesi üzerinde bulunan İllüzyonlar Mü-
zesi, duyulara hitap ederek büyüleyici bir 
deneyim sunuyor. Aynalı Oda, Sonsuzluk 
Odası ve Vortex Tüneli gibi sıra dışı alanlar 
tüm çocukları ve ailelerini bekliyor. 

İstanbul Torium Snowpark

Sömestre tatilinde kayak tatiline gideme-
yenler için İstanbul Beylikdüzü’nde harika 
bir alternatif yer var.  4 mevsim açık olan kar 
eğlence merkezinde kayak merkezlerindeki 
gibi kar üzerinde kayak, snowboard, snow-
rafting ve kar yürüyüşü gibi kış aktivitelerini 
çocuklarınızla deneyimleyebilirsiniz.

İstanbul Rahmi Koç Müzesi

Haliç’in Hasköy semtinde yer alan Rahmi 
Koç Müzesi’ndeki geniş koleksiyon ulaşım, 
iletişim, sanayi ve endüstri alanlarının geç-
mişten bu yana olan gelişimini gözlemle-
mek isteyenlere oldukça hitap ediyor. Göz 
alıcı koleksiyonun yanında sömestre boyun-
ca çocuklar için tasarım, matematik ve kukla 
atölyeleri de düzenleniyor. Çocuklarıyla ke-
yifli ve verimli bir tatil geçirmek isteyen aile-
ler için Rahmi Koç Müzesi İstanbul’da güzel 
bir seçenek.

İstanbul Uçurtma Müzesi

Üsküdar’da yer alan Türkiye’nin ilk ve tek 
Uçurtma Müzesi, 33 ülkeden getirilmiş 
2500’den fazla uçurtmaya ev sahipliği ya-
pıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafın-
dan “Çocuk Dostu Müze” olarak belirlenen 
Uçurtma Müzesi’nde bir de Uçurtma Okulu 
bulunuyor. 3 yaşından büyük tüm çocuk-
ların katılabildiği atölyede çocuklar kendi 
uçurtmalarını yapmayı öğreniyorlar.
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AKBANK SANAT’TAN ÇOCUKLARA ÖZEL ATÖLYELER

Ç ocukları sanatın büyülü dünyasıyla bu-
luşturan Akbank Sanat, eğlenceli ve ya-

ratıcı atölye çalışmalarına ev sahipliği yap-
maya devam ediyor. Yıllardır sürdürdüğü 
çocuk atölyeleriyle bu konuda öncü kurum-
ların başında gelen Akbank Sanat, Şubat 
ayında da dopdolu bir programla minikleri 
sanat yapmaya davet ediyor.

Yıldız Sanatları (6-12 Yaş)

“Yıldız Sanatları” atölyesinde çocuklarla 
birlikte bir kağıdın içindeki güzelliği gö-
rebilmek için sanat, ortaya çıkartabilmek 
için matematiksel tasarım ve bu işi kural-
lara bağlamak için de bilimsel düşünceyi 
kullanıyoruz. Algoritmik düşünme becerisi 
geliştirmeyi amaçladığımız ve yaratıcılığın 
sınırlarını zorladığımız etkinliğimizde, sanat, 
matematik ve illüzyon bir arada. Çocuklar 
matematik teoremi ile ortaya çıkardıkları 
pentagram yıldızlarını Vincent Van Gogh’un 
en ünlü eseri “Yıldızlı Gece“ tablosundaki 
yıldızlarla buluşturuyor.

Yaratıcılık Çocuk Oyuncağı (6-10 Yaş)

Yaratıcılık kalemden oyuncak yapmaktır! Bu 
atölyede eğlenceli kalemler, çocukların ya-
ratıcı ellerinde sanatsal maket oyuncaklara 
dönüşüyor. Resimlerini boyamak için kul-
landıkları kalemlerle bu kez maket oyuncak 

üreten çocuklar, tasarımlarını ikonik sanat 
desenleri ile bezerken bir yandan da dünya-
ca ünlü ressamları ve onların ünlü tabloları-
nı inceliyorlar. 

Keçeli kalemleriyle hem yaratıcı resimlere 
hem de çok eğlenceli oyunlara imza atan 
çocuklar, atölyeden kendi yaptıkları sanat-
sal oyuncak maketler ile ayrılıyorlar.

Rengarenk Kupalar (6-12 Yaş)

Akbank Sanat’ın “Rengarenk Kupalar” atöl-
yesi’nde çocuklar önce Salvador Dali’yi tanı-

yor daha sonra sanatçının resimlerini ince-
leyerek Dali’nin sürreal kaleminden aldıkları 
ilhamla kendi porselen kupalarını tasarlı-
yorlar. Çocukların el becerilerini geliştirecek 
fırça uçlu porselen kalemleriyle farklı desen 
çalışmalarıyla kupaları üzerinde sürreal bir 
dünya yaratacak çocuklar, kendilerine veya 
sevdiklerine özel kupalar tasarlamanın key-
fine varacaklar.

Kendi Çantamı Tasarlıyorum (6-12 Yaş)

“Kendi Çantamı Tasarlıyorum” isimli atölye 
çalışmasında çocuklar hayal güçlerini ken-
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di tasarladıkları çantalara aktarıyor. Sanatçı 
Frida ve hayatını dinledikten sonra Frida’nın 
resimleri üzerine fikir yürüten çocuklar, pa-
muklu bez çantalar üzerine Frida’dan ilham 
alan çizim çalışmalarıyla renkli ve birbirin-
den eşsiz çantalar ile yaratıcılıklarını Akbank 
Sanat’ta ortaya çıkaracaklar.

Linol Baskı Atölyesi (9-14 yaş)

Baskı sırası çocuklarda! Akbank Sanat Çağ-
daş Sanat Atölyesi tarafından 9-14 yaş gru-
bu için düzenlenen Linol Baskı Atölyesi, 
çocukları linol baskının büyülü dünyasıyla 
buluşturuyor. Profesyonel bir özgün bas-
kı resim atölyesinde çalışma imkanı sunan 
atölye çalışması ile belki de çocuğunuz ha-
yatı boyunca kopamayacağı bir yolculuğa 
adım atacak. 

Oyuncak Heykel Atölyesi (7-12 Yaş)

Minikler için bulunmaz bir çalışma ortamı 
ve sonsuz hayal gücü Akbank Sanat Oyun-
cak Heykel Atölyesi’nde. Çocuklar bu atölye 
çalışması ile hayallerindeki oyuncak heykeli 
yapma ve sonra bu heykeller ile dilediği gibi 
oynama fırsatı buluyor. 

Ailece Mozaik (4-12 Yaş)

Bu haftasonu bir değişiklik yapın ve ailece 
eğlenceli bir atölyeye katılın. Akbank Sa-
nat’ta düzenlenen “Ailece Mozaik Atölye-
si”nde, “Millefiori” tekniği ile birbirinden 
renkli ve yaratıcı mozaikler hazırlayabilir, 
çocuğunuz ile birlikte hem eğitici hem de 
eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. Bolca yo-
ğurma, hayal gücü, eğlence ve yaratıcılık! 
Bakalım çocuklarla büyüklerin hayal birlik-
teliğinden ortaya ne çıkacak?

Eller Kollar Artık Hepsi Heykeller (9 - 12 
YAŞ)

Artık sanata uzak durmak, uzaktan bakmak 
yok. Akbank Sanat’ta düzenlenen “Eller Kol-
lar Artık Hepsi Heykeller” atölye çalışması 
ile sanat içimize işleyecek ve adeta vücudu-
muzun bir parçası olacak. Ellerimiz ve kol-
larımız bu atölyede rengarenk heykellere 
dönüşecek.
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Prof. Dr. Melih Özel
Gastroenteroloji Uzmanı

ARALIKLI ORUÇ DIYETI
HAFTADA 2-3 GÜN UYGULANMALI

A ralıklı oruç diyeti gündemi son zaman-
larda oldukça meşgul etti. Aralıklı oruç 

diyetinin kilo kontrolü ve genel sağlık üze-
rinde birçok yararlı etkiler sağladığını belir-
ten Anadolu Sağlık Merkezi Gastroentero-
loji Uzmanı Prof. Dr. Melih Özel, “Her gün 
bu diyeti uygulamak sürdürülebilir olmaya-
bilir. Haftada 2-3 gün aralıklı oruç diyeti uy-
gulanması hem kilo kontrolü hem de sağlık 
açısından oldukça faydalı” açıklamasında 
bulundu.

Aralıklı oruç diyetinin vücudun belirli bölge-
lerinde biriken yağın kaybedilmesini ve me-
tabolizmayı çalıştırarak hızlı bir şekilde kilo 
verilmesini sağladığının altını çizen Anado-
lu Sağlık Merkezi Gastroenteroloji Uzmanı 
Prof. Dr. Melih Özel, “Kalori kısıtlaması ve 
aralıklı açlık, insan sağlığı için oldukça ya-
rarlı bir beslenme yöntemi. Ancak bunun 
sürdürülebilirliği pek mümkün olamayabilir. 
Bu durumda genel olarak aldığımız kaloriyi 
azaltmak ve hiç olmazsa haftada 2 - 3 kez 
kadınlar için 12-14 saat, erkekler için 14-16 
saat sürecek açlık dönemlerini hayatımı-
za yerleştirmeye çalışmalıyız. Bu hem kilo 
kontrolü açısından hem de bazı metabolik 
sorunlarla başa çıkabilmek açısından çok 
etkili ve önemli bir yol olabilir” şeklinde ko-
nuştu.

Hücreler açlık döneminde savunma me-
kanizmasını ortaya çıkartıyor

Etki mekanizmalarından da söz eden Gast-
roenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Özel, 

“Açlık dönemlerinde hücreler, evrimsel 
olarak korunmuş olan savunma mekaniz-
malarını ortaya çıkartıyor. Bu mekanizmalar 
glukoz regülasyonunu kontrol ediyor, infla-
masyonu baskılıyor ve stres direncini artırı-
yor. Bu sayede, oksidatif ve metabolik strese 
karşı direnç yolakları ve hasarlı moleküllerin 
uzaklaştırılması ya da tamiri mekanizmaları 
aktifleştiriyor” dedi.

Bilimsel çalışmalar devam ediyor

Hayvanlarda yapılan çalışmalarda, bazı mo-
leküllerin kullanımı ile tıpkı aralıklı açlıktaki 
metabolik değişimin oluşabildiğinin gös-
terildiğini ve bu sayede hem kilo kontrolü 
sağlanırken hem de bazı hastalıkların kont-
rolü konusunda yol alınabildiğini anlatan 
Prof. Dr. Melih Özel, “Aralıklı beslenme ve 
aç kalmanın, yaşam süresini uzattığını gös-
teren hayvan deneyleri var. Ancak insan-
lardaki klinik çalışmalar şu ana kadar bunu 

ortaya koyabilecek kadar uzun süreleri kap-
samamış. Dolayısıyla insanların bu aralıklı 
beslenme konusunu uzun yıllar sürdürüp, 
sürdüremeyeceği ve eğer sürdürebilirlerse, 
bunun insan yaşamını uzatıp uzatmayaca-
ğı konusu henüz tam olarak bilinmiyor. Ek 
olarak klinik çalışmalar genellikle genç veya 
orta yaşlı hasta gruplarında yapıldığı için bu 
sonuçların tüm yaş gruplarına yönlendirilip 
yönlendirilemeyeceği de berrak değil. As-
lında sorun günlük alınan toplam kaloride 
ve deyim yerindeyse abur cubur yenip yen-
memesinde yatıyor. Seçtiğiniz aralığa göre 
kadınlarda 12-14 saat, erkeklerde 14-16 sa-
atlik bir ‘oruç’ sonrası alınan yüksek prote-
inli bir öğün gün içerisinde glisemi kontrolü 
ve keton cisimlerinin yakılmasında çok etki-
li. Gün içerisinde alınan total kalori, günlük 
fiziksel aktivite, kalori harcama düzeyi ve di-
yetin içeriği de önemli. Dolayısı ile ‘kahvaltı’ 
yerine günün ilk öğünü demek daha doğru 
herhalde” şeklinde konuştu. 
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Doç. Dr. Ziya Saltürk
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı 

ÇOCUKLUK VE ERGENLIKTE SES KISIKLIĞINA DIKKAT

Çocukluk döneminde ses bozuklukları ki-
şinin sosyal gelişiminde, okul ve gelecek-

teki mesleki başarısında etkili olabiliyor. Son 
yıllarda yapılan konuyla ilgili tanı, tedavi ve 
yaklaşım alanlarında önemli ilerlemelerin kay-
dedildiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi 
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. 
Dr. Ziya Saltürk, “Çocuklarda ses bozuklukları 
özellikle ergenlik öncesi döneminde fark edilir 
duruma geliyor. Ailelerin fark etmemesi veya 
önemsememesi durumunda ergenlik dö-
neminde psikolojik sorunlara yol açabiliyor” 
dedi.

Ses telleri, bebeklik döneminden ergenlik dö-

nemine kadar sürekli bir gelişim gösteriyor. 
Bu değişimin sadece ileriye doğru olmadığını, 
sesin temel frekansını, aralığını ve kontrolünü 
de içerdiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi 
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. 
Dr. Ziya Saltürk, “Ses gelişimini üç kısımda in-
celeyebiliriz. İlk dönem 3 yaşına kadar devam 
eden hızlı gelişim sürecidir. Bunu ergenliğe 
kadar sürecek yavaş gelişim süreci izler. Er-
genlikte ise tekrar hızlı bir gelişim süreci göz-
lenir ve ses bozuklukları bu dönem ile beraber 
kendini göstermeye başlar. Ses bozuklukları-
nın görülme oranı yüzde 6-23 arasındadır” 
açıklamasında bulundu.

Ses bozukluğuna dikkat edilmeli

Gelişim döneminde oluşan ses bozuklukları-
nın kişinin hayatı üzerinde olumsuz bir etkiye 
sahip olabildiğini vurgulayan Kulak Burun Bo-
ğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ziya Saltürk, 
“Çocuklardaki ses bozuklukları arasında en sık 
rastladığımız sorun ses kısılması durumu. Ses 
kısılmasının birçok nedeni olmasıyla beraber 
en önemli nedenini nodül oluşturuyor” dedi. 
Ses bozukluğu olan çocuklara multidisipliner 
yaklaşım ile yaklaşılması gerektiğini de belir-
ten Doç. Dr. Saltürk, “Çocuklarda ses bozuklu-
ğu tanısı için çocuğun ev içinde iletişim kurma 
yetisinin nasıl etkilendiği, ev dışında iletişim 
kurup kurmada güçlük çekip çekmediği, evde 
ve okulda iletişim konusunda ne derece des-
tek alabildiği, konuşmada efor ve zorlanması-
nın olup olmadığı, kişisel ve sosyal gelişimde 
sorun yaşayıp yaşamadığı, çocuğun sesi ko-
nusunda kaygılarının olup olmadığı ve bu du-
rum, kulak burun boğaz uzmanı, konuşma-dil 
patoloğu, pediatri uzmanı ve ebeveynler ile 
birlikte değerlendirilmeli” dedi.

Ergenlikteki ses değişimleri takip edilmeli
Tedavi konusundaki en önemli sorunun ço-
cukların seslerinden çoğunlukla şikayetçi ol-
mamaları ve ailelerin de ergenlik ile beraber 
seste değişim ve düzelme olacağı düşünce-
sinde olabildiklerinin altını çizen Doç. Dr. Sal-
türk, “Tedavi seçenekleri ses hijyeni, bekle gör 
yaklaşımı, ses ve davranış terapisi ve cerrahi-
dir” açıklamasında bulundu.
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Dr. Kübra Esen Salman
Deri Hastalıkları Uzmanı

KIŞ AYLARINDA UYUZA DIKKAT!

Tüm vücutta yaygın bir kaşıntıya yol 
açan uyuz hastalığı, kış aylarında daha 

çok görülüyor. Şu sıralar yine yaygın olarak 
görüldüğünü, özellikle toplu taşıma, yurt 
ve bakım evleri gibi kalabalık yerlerde uyuz 
hastalığına daha çok rastlandığını belirten 
Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uz-
manı Dr. Kübra Esen Salman, “Uyuz hastalığı 
cinsiyet ayrımı yapmadan insan gözüyle fark 
edilemeyen mikroskobik parazitler sonucu 
ortaya çıkıyor ve deride ciddi kaşıntılara ne-
den oluyor. Uyuz hastalığından korunmanın 
en önemli yolu ellerin sık yıkanması” dedi.

Türkiye’de uyuz hastalığının oldukça sık 
görüldüğünü dile getiren Anadolu Sağlık 
Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra 
Esen Salman, “Kadın, erkek ayrımı yapma-
dan, tüm yaş gruplarında karşımıza çıkan 
uyuz hastalığı özellikle yurt ve bakım evleri 
gibi toplu yaşanan yerlerde ve toplu taşıma 
araçları kullanan kişilerde daha sık görülebi-
liyor. İnsandan insana yakın temasla bulaşan 
uyuz hastalığı aile içinde birkaç kişiye birden 
yayılabilir. Ayrıca cinsel ilişki ile de bulaşa-
bilir. El sıkışması gibi kısa süreli temaslarda 
kolayca bulaşmasa da uzun süreli temaslar-
dan kaçınılmalı” şeklinde konuştu.

Belirtiler 3 hafta sonra ortaya çıkmaya 
başlıyor

Parazitin kişiye geçtikten sonra 3-6 hafta 
arasında şikayet oluşturmaya başladığını 
dile getiren Dr. Kübra Esen Salman, “Özel-
likle geceleri artan, sıcak banyo ve duş ile 
şiddetlenen kaşıntı en önemli klinik bulgu-
sudur. El parmak araları, el bileğinin iç yüzü, 
koltuk altları, kulak arkaları, bel bölgesi, 
ayak bilekleri, ayaklar, kalçalar, kadınlarda 
meme uçları ve erkeklerde genital bölge 
kaşıntının görülebileceği vücut bölgeleridir. 
Bunun dışında deride küçük kabarıklıklar ve 
sertlikler, su toplamaları ve kepekli, kabuklu 
durumlar da oluşabilir. Uzun süre döküntü 
olmadan da sadece kaşıntı ile de uyuz has-
talığı meydana gelebilir” dedi.

Tedavi 2 ile 6 hafta sürebiliyor

Tedavi süresince kıyafetlerin ve çarşafların 
60 derecede yıkanıp ütülenmesinin önemli 
olduğunu belirten Dr. Kübra Esen Salman, 
“Başarılı bir tedaviden sonra bile hastalık 
bulgularının 2-6 hafta kadar devam edebi-
leceği unutulmamalı ve aynı yaşam ortamını 
paylaşan kişilerin eş zamanlı tedavi edilme-
leri önemli adımlardır” şeklinde konuştu. 

En önemli korunma yolu ellerin sık yı-
kanması

Uyuz hastalığından korunmak için elle-
rin sıklıkla yıkanmasının önemli olduğunu 
söyleyen Dr. Salman, “Tekstil ürünleri, nev-
resimler yıkanmadan kullanılmamalı, uyuz 
hastalığındaki kişilerle temastan kaçınılmalı, 
uyuz hastası kişilerin eşyaları başkaları tara-
fından kullanılmamalı, tüm eşyaları kaynar 
suyla yıkanmalı ve yakın çevrede uyuz varsa 
temasta olan kimselerin şikâyeti olmasa bile 
tedavi olması gerekli” dedi.
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Olumlu bir enerji 
içinde olmanızdan 

dolayı, fırsatların ayağınıza gelmesi 
karşısında sizde şaşırabilirsiniz. Ken-
dinizi ve çevrenizi mutlu görmek 
isteyeceksiniz. Düşüncelerinizin ka-
bul görmesi kişisel enerjinizin daha 
da yükselmesine neden olacaktır. 
Mutluluk ve başarı yollarının size 
sunacağı güzel yansımalardan fay-
dalanacaksınız. İlişkilerinizde yapıcı, 
güçlü, fakat denetleyici olacaksınız. 
Düşündüğünüz konuları yaşama 
geçirme konusunda sabırsız bir 
davranış sergileyebilirsiniz. Maddi 
konularda daha sahiplenici ve hırslı 
olacaksınız. Yaşamınıza kendi dam-
ganız vuracaksınız.

Zihinsel aktivitenizin 
yüksek olmasından dolayı huzur-
suzluk duyabilirsiniz. Egonuzu güçlü 
tutacak ve isteklerinizde aşırıya ka-
çacaksınız. Yönetme kabiliyetiniz ar-
tıyor. Yönetici pozisyonunda iseniz, 
çevrenizi yeniden koordine edecek 
gerekli titizliği işinize başarılı bir şe-
kilde yansıtacaksınız. Bazıları aşırıya 
kaçabilir ve diretme ve ısrar etme 
konusunda baskıcı davranabilirler. 
Eğer bir yerde eleman olarak çalışı-
yorsanız, müdürünüze ve amirinizin 
gözüne girecek ve kendinizi özgün 
davranışlarınızla kabul ettireceksi-
niz. Takıntılarınızdan kurtulmak is-
tiyorsanız gerekli tıbbi kontrolden 
geçmelisiniz.

Sezgileriniz size ba-
şarılarınız konusunda yardımcı 
olacaktır. Kendinize güveniyor ve 
başlattığınız işler konusunda kararlı 
adımlar atıyorsunuz. Düşündüğü-
nüz bir çok şeyi gerçekleştirme ça-
bası içinde yoğunlaşırken, , yeni bir 
şeyler yaratma konusunda gayretli 
olacaksınız Uzun süredir sürünce-
mede bekleyen işleriniz, Yay bur-
cundaki Mars, 17 şubattan sonra 
Oğlak burcuna geçiyor. Ondan al-
dığınız güçlü kozmik etkilerle deği-
şecek. Yaratıcılığınız ortaya koyacak 
her türlü çalışmaya açıksınız. Dost-
lukların pekişeceği ve sizi olumlu 
yönlendirecek enerjiler alacağınız 
bir dönemdesiniz.

Birlikte çalıştığınız 
kişilerle duygusal 

problemler yaşamak istemiyorsanız, 
iş ilişkilerinize belli bir mesafe getir-
mek zorundasınız. Karşılıklı fikirlerin 
paslaştığı yeni fikirlere açıksınız ve 
size gelecek olan tekliflere olumlu 
yaklaşmak isteyeceksiniz. Yaratıcı-
lığınız hız kazanıyor. Her şeyi ken-
dinizi başarma duygusu içinde ola-
cağınız için, yeni rolleriniz size zorla 
değil, teklifle gelecektir. İstediğiniz 
rakamların karşınıza çıkması bir te-
sadüf değil, Uranüs’ün sürprizleri-
dir.  Çünkü yüksek denemelerden 
geçiyorsunuz. Çalışıyor ve yorulu-
yorsunuz.  Maddi ödülleri hak etti-
niz artık.

Maddi konularda 
öğrendiklerinizi et-

rafınızdaki insanlarla paylaşma ye-
teneğinizden yararlanabilirsiniz.. 
Öğrenim veya kariyer konusunda 
alt yapı çalışmalarını güçlendirici 
faaliyetlerde bulunmalısınız Yatı-
rımlarınızı değerlendirme konusun-
da mantıklı kararlar vereceksiniz. 
Bu arada güncel olaylara karşı olan 
merakınız belirgin şekilde ortaya 
çıkacak. Kardeşlerle daha iyi an-
laşacaksınız. Sevdiklerinizle güçlü 
iletişimler içinde olmanıza yardım 
edecektir. Düşüncelerinizden ödün 
vermeyi düşünmeyecek, karşılaşa-
cağınız engellerle mücadele ede-
ceksiniz.

İş ve kariyer konu-
sunda, güçlüsünüz.  Başarı duygu-
su; huzuru ve sağlığı beraberinde 
getirecek. İşinizde yükselme, farklı 
bir mesleğe geçme ve kendinizin 
için uygun koşulları hazırlama ko-
nusunda ideal bir ay olacağından 
emin olabilirsiniz. Hayatınızda güç-
lü insanlar ve kariyerinize katkısı 
olacak kişilerle birlikte olacaksınız. 
Sıradan kişilerden hoşlanmadığınız 
için farkında olmadan yöneldiğiniz 
insanların kariyer açısından önemli 
kişiler olduğunun farkındasınız. Çev-
renizden yardım almak zorundasınız. 
Evinizle ilgili tamiratlar ve değişimler 
söz konusu. Akıllı insanlarla konuş-
mayı seviyorsunuz.
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Büyük rakamlar 
peşindesiniz fakat 

beklentileriniz boş değil. Önemli 
anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize 
güvenmenize rağmen, önleyemedi-
ğiniz kuruntularınız yüzünden prob-
lemlerinizi abartmaya başladınız. 
Toplumsal enerjinizin yüksek olduğu 
bir haftaya girdiniz. Karşıt düşünceye 
sahip kişilerle yaptığınız görüşmeler-
de ikna kabiliyetinizi etkili bir şekil-
de kullanacaksınız. Güncel olayların 
sizin için önemli olduğunu biliyor ve 
kendinizi yönlendirme konusunda 
oldukça başarılı davranıyor ve istek-
lerinizde ısrarcı davranıyorsunuz. Aşk 
ve uyumluluk konusunda, kendinizi 
baskı altında tutmanız mümkün.

İyi ve olumlu düşün-
menin faydalarını 

göreceksiniz. Konuşma kabiliyeti-
nizi iş konularında başarılı bir şe-
kilde kullanacaksınız. İşinizle ilgili 
konularda tatlı dilli ve politik dav-
ranmanın avantajlarını göreceksiniz. 
İletişim konusunda oldukça başarılı 
ve çevrenize olumlu bir görüntü ve-
riyorsunuz. Başarılı çalışmalara imza 
atarak, işinizde manevi tatmin sağ-
layacaksınız. Entelektüel yönlerinizi 
ortaya çıkaracak aktivitelerde, aynı 
meslekten kişilerle aranızda duy-
gusal bir çekim meydana gelebilir. 
Kariyerinizle ilgili duygu değişimleri 
yaşarken, yaşama daha keskin ba-
kacaksınız. 

Duygusal davranma-
maya çalışmalısınız. İş 

yaşamınızda yenilikler gerekebilir fakat 
sizin bu olaylara tepkili davranmak-
tan çok,  ılımlı yaklaşmalı ve olayların 
altındaki gerçek nedenlerin üzerinde 
durmalısınız. Mars burcunuzda ilerler-
ken ; yeni başlangıçlar konusunda ken-
dinizi baskı altında hissediyorsunuz. 
Zor şartlarda çalışmaktan yılmayan bir 
yapınız var. Koşullarınızı zorladığınız 
zaman hedeflerinize daha hızlı yaklaşı-
yorsunuz. İsteklerinizde önleyemediği-
nizi tutkuların esiri olabilirsiniz. Güçlü 
pozisyonlara gelmeniz için, gerekli 
tüm donelere sahipsiniz. Sadece sabırlı 
olmalı ve fikir değiştirmemelisiniz. Sa-
dece sabırlı olmalı ve fikir değiştirme-
melisiniz. 

Çalışma hayatınızdaki 
koşullardan hoşlanmı-

yorsanız, durumunuzu düzeltmek için 
Güneş’in  size sunacağı olanaklardan 
faydalanmalısınız. Kendiniz ile ilgili ye-
tersiz gördüğünüz konuları tekrar ele 
alırken, daha disiplinli olmak zorunda-
sınız. Düşüncelerinizi gerçekleştirirken 
geçmişteki hataları yapmamalısınız. 
Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani 
tepkiler vermeyin. . Yönetici ruhu ta-
şıyan insanlar size daha fazla güven 
verecekler. Onlarla bir arada birçok iş 
fırsatı yakalayacaksınız. Parasal ayarla-
malarınızı doğru bir şekilde yaptığınız 
anda, koşulları kendi lehinize daha iyi 
çevirebilirsiniz. Her şeyi sıkıntı haline 
getirmemelisiniz.. Bu ay, oldukça keyif-
li günler geçireceksiniz.

Cesaret ve atılganlık 
isteyen tüm işlerde 

başarılı olacaksınız. Yaşantınızdaki 
koşulların sizi zorladığını, kararla-
rınızı verirken çevresel şartların ve 
içsel duygularınızın tezat oluşturdu-
ğunu göreceksiniz. Çalışma yaşantı-
nızla ilgili olumlu değişimler içinde 
olacaksınız. Sessizce işinizi yapmak-
tan hoşlandığınız için, bu dönemde 
rahatsız edilmek istemeyebilirsiniz. 
Her konuda yoğun duygular için-
desiniz. İşinizle ilgili odaklaşmak 
isteyeceksiniz. konusunda akıllıca 
kararlar vereceksiniz. Birlikte çalış-
tığınız kişilerle uyumlu işbirliklerini 
gerçekleştireceksiniz. Bitmesi gere-
ken durumlar gündeme gelecektir. 

Maddi konulardaki 
taleplerinizde karar-

lılık hakim olacak. İleriyi gören bir 
düşünce yapısı içinde hareket eder-
ken, para ile ilgili ufkunuz açılıyor. 
Birlikte çalıştığınız kişilerle büyük 
projeler üretecek, yaşama daha ol-
gun ve farklı bakmaya başlayacak-
sınız.. Sadece kendinize güvenerek, 
size katkıda bulunmak isteyenleri ki-
barca geri çevireceksiniz. İsteklerinizi 
başarma konusunda oldukça karar-
lısınız. Fiziksel ve zihinsel aktivitele-
rinizle dikkat çekeceğiniz bir dönem 
içindesiniz. Bu arada, aile içi huzur-
suzluklara son vermek için yakınla-
rınızdan ara buluculuk yapmalarını 
bekleyebilirsiniz. 
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 361.602 1 ANKAmall AVM 548.030 1 Mavibahçe AVM 354.023
2 City's Nişantaşı AVM 328.628 2 Forum Ankara Outlet 136.639 2 TerraCity AVM 347.139
3 İstanbul Cevahir AVM 245.341 3 ACity Outlet 97.608 3 Espark AVM 133.190
4 Kanyon AVM 240.625 4 Cepa AVM 71.713 4 Park Afyon AVM 131.679
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 201.844 5 Kentpark AVM 70.550 5 Kulesite AVM 118.155
6 İsfanbul AVM 197.534 6 Gordion AVM 65.775 6 Forum Kayseri AVM 110.710
7 Marmara Park AVM 178.678 7 Next Level AVM 56.159 7 Forum Mersin AVM 110.333
8 Emaar Square Mall 153.410 8 Atlantis AVM 50.620 8 Forum Gaziantep AVM 108.324
9 Trump AVM 144.202 9 Taurus AVM 50.208 9 Gebze Center 107.757

10 Mall of İstanbul 110.777 10 Nata Vega Outlet 41.832 10 Forum Bornova AVM 104.778
11 İstinyePark AVM 109.477 11 One Tower AVM 41.238 11 MarkAntalya AVM 95.891
12 Brandium AVYM 106.063 12 Podium Ankara AVM 38.140 12 Forum Trabzon AVM 93.448
13 Maltepe Park AVM 103.485 13 Antares AVM 37.963 13 Özdilek Bursa AVM 92.578
14 Buyaka AVM 103.028 14 Arcadium AVM 34.535 14 Antalya Migros AVM 92.570
15 Aqua Florya AVM 102.925 15 Anatolium Ankara AVM 32.248 15 ÖzdilekPark Antalya AVM 85.649
16 Zorlu Center 101.166 16 Kızılay AVM 27.940 16 Point Bornova AVM 81.054
17 Torium AVM 95.702 17 Panora AVYM 26.662 17 Outlet Center İzmit 78.589
18 Palladium AVM 94.087 18 365 AVM 24.076 18 MalatyaPark AVM 77.311
19 Viaport Asia Outlet 90.942 19 Atakule AVM 22.940 19 Kent Meydanı AVM 60.281
20 Tepe Nautilus AVM 88.032 20 Tepe Prime Avenue 21.230 20 Deepo Outlet Center 59.571

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 59.958 1 ANKAmall AVM 13.400 1 14 Burda AVM 21.391
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 57.488 2 Antares AVYM 7.196 2 TerraCity AVM 8.931
3 Akyaka Park 54.617 3 Kentpark AVM 4.925 3 Park Afyon AVM 8.427
4 Kanyon AVM 50.165 4 Tepe Prime Avenue 4.703 4 Sera Kütahya AVM 6.221
5 Emaar Square Mall 19.337 5 Nata Vega Outlet 4.418 5 HighWay Outlet AVM 6.024
6 Capitol AVM 14.812 6 Cepa AVM 3.602 6 Kayseri Park AVYM 5.387
7 Trump AVM 14.776 7 Armada AVM 3.494 7 MalatyaPark AVM 5.005
8 Buyaka AVM 13.460 8 Atlantis AVM 2.784 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.738
9 Viaport Asia Outlet 12.183 9 Gordion AVM 2.772 9 Gebze Center 4.308

10 İstinyePark AVM 10.160 10 Panora AVYM 2.680 10 Deepo Outlet Center 3.771
11 Zorlu Center 8.100 11 ACity Outlet 2.194 11 Korupark AVM 3.440
12 Astoria AVM 7.911 12 Taurus AVM 2.183 12 Espark AVM 3.254
13 Akasya AVM 7.507 13 Arcadium AVM 2.062 13 Forum Mersin AVM 3.172
14 Sapphire Çarşı 5.613 14 Next Level AVM 1.822 14 17 Burda AVM 2.926
15 ArenaPark AVYM 5.445 15 365 AVM 1.815 15 Antalya Migros AVM 2.799
16 Marmara Forum AVM 5.270 16 Forum Ankara Outlet 1.698 16 Outlet Center İzmit 2.427
17 İsfanbul AVM 5.249 17 Bilkent Center AVM 1.694 17 Palladium Antakya AVM 2.297
18 Palladium AVM 5.202 18 Anatolium Ankara AVM 1.380 18 Bursa Kent Meydanı AVM 2.210
19 Galleria Ataköy AVM 4.796 19 Podium Ankara AVM 1.301 19 Forum Bornova AVM 2.133
20 Watergarden İstanbul 4.592 20 One Tower AVM 1.146 20 Forum Gaziantep AVM 2.066

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 99.338 1 ANKAmall AVM 127.849 1 TerraCity AVM 86.028
2 Zorlu Center 79.107 2 Antares AVYM 38.405 2 Mavibahçe AVM 75.823
3 Buyaka AVM 55.288 3 Cepa AVM 32.175 3 Optimum - İzmir 48.545
4 City's Nişantaşı AVM 52.693 4 Gordion AVM 31.059 4 M1 Adana AVM 48.250
5 İstinyePark AVM 51.927 5 Nata Vega Outlet 29.591 5 41 Burda AVM 43.984
6 İsfanbul AVM 50.307 6 Armada AVM 25.876 6 Park Afyon AVM 40.605
7 Watergarden İstanbul 48.830 7 Podium Ankara AVM 24.911 7 Kulesite AVM 38.522
8 Forum İstanbul AVYM 45.459 8 Kentpark AVM 24.378 8 Point Bornova AVM 35.821
9 Mall of İstanbul 44.907 9 ACity Outlet 23.566 9 Westpark Outlet AVM 35.650

10 Vadistanbul AVM 41.737 10 Atlantis AVM 22.481 10 Forum Bornova AVM 34.905
11 Maltepe Park AVM 40.882 11 Metromall AVM 22.285 11 17 Burda AVM 30.435
12 212 İstanbul Power Outlet 40.539 12 Panora AVYM 21.979 12 Agora AVM 30.066
13 Kanyon AVM 39.905 13 Atakule AVM 21.930 13 01Burda AVM 29.831
14 Hilltown AVM 39.370 14 Forum Ankara Outlet 16.509 14 Agora Antalya AVM 29.607
15 Akyaka Park AVM 38.948 15 Arcadium AVM 15.416 15 39 Burda AVM 29.086
16 Marmara Park AVM 35.941 16 Bilkent Center AVM 15.124 16 Antalya Migros AVM 28.251
17 Trump AVM 33.645 17 Taurus AVM 14.126 17 Mall of Antalya AVM 28.025
18 Meydan İstanbul AVM 29.929 18 One Tower AVM 13.609 18 10Burda AVM 27.063
19 Istmarina AVM 26.060 19 Next Level AVM 9.479 19 Hiltown Karşıyaka 25.326
20 Aqua Florya AVM 23.091 20 Anatolium Ankara AVM 1.453 20 Kent Meydanı AVM 24.464
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16 Zorlu Center 101.166 16 Kızılay AVM 27.940 16 Point Bornova AVM 81.054
17 Torium AVM 95.702 17 Panora AVYM 26.662 17 Outlet Center İzmit 78.589
18 Palladium AVM 94.087 18 365 AVM 24.076 18 MalatyaPark AVM 77.311
19 Viaport Asia Outlet 90.942 19 Atakule AVM 22.940 19 Kent Meydanı AVM 60.281
20 Tepe Nautilus AVM 88.032 20 Tepe Prime Avenue 21.230 20 Deepo Outlet Center 59.571

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 59.958 1 ANKAmall AVM 13.400 1 14 Burda AVM 21.391
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 57.488 2 Antares AVYM 7.196 2 TerraCity AVM 8.931
3 Akyaka Park 54.617 3 Kentpark AVM 4.925 3 Park Afyon AVM 8.427
4 Kanyon AVM 50.165 4 Tepe Prime Avenue 4.703 4 Sera Kütahya AVM 6.221
5 Emaar Square Mall 19.337 5 Nata Vega Outlet 4.418 5 HighWay Outlet AVM 6.024
6 Capitol AVM 14.812 6 Cepa AVM 3.602 6 Kayseri Park AVYM 5.387
7 Trump AVM 14.776 7 Armada AVM 3.494 7 MalatyaPark AVM 5.005
8 Buyaka AVM 13.460 8 Atlantis AVM 2.784 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.738
9 Viaport Asia Outlet 12.183 9 Gordion AVM 2.772 9 Gebze Center 4.308

10 İstinyePark AVM 10.160 10 Panora AVYM 2.680 10 Deepo Outlet Center 3.771
11 Zorlu Center 8.100 11 ACity Outlet 2.194 11 Korupark AVM 3.440
12 Astoria AVM 7.911 12 Taurus AVM 2.183 12 Espark AVM 3.254
13 Akasya AVM 7.507 13 Arcadium AVM 2.062 13 Forum Mersin AVM 3.172
14 Sapphire Çarşı 5.613 14 Next Level AVM 1.822 14 17 Burda AVM 2.926
15 ArenaPark AVYM 5.445 15 365 AVM 1.815 15 Antalya Migros AVM 2.799
16 Marmara Forum AVM 5.270 16 Forum Ankara Outlet 1.698 16 Outlet Center İzmit 2.427
17 İsfanbul AVM 5.249 17 Bilkent Center AVM 1.694 17 Palladium Antakya AVM 2.297
18 Palladium AVM 5.202 18 Anatolium Ankara AVM 1.380 18 Bursa Kent Meydanı AVM 2.210
19 Galleria Ataköy AVM 4.796 19 Podium Ankara AVM 1.301 19 Forum Bornova AVM 2.133
20 Watergarden İstanbul 4.592 20 One Tower AVM 1.146 20 Forum Gaziantep AVM 2.066

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 99.338 1 ANKAmall AVM 127.849 1 TerraCity AVM 86.028
2 Zorlu Center 79.107 2 Antares AVYM 38.405 2 Mavibahçe AVM 75.823
3 Buyaka AVM 55.288 3 Cepa AVM 32.175 3 Optimum - İzmir 48.545
4 City's Nişantaşı AVM 52.693 4 Gordion AVM 31.059 4 M1 Adana AVM 48.250
5 İstinyePark AVM 51.927 5 Nata Vega Outlet 29.591 5 41 Burda AVM 43.984
6 İsfanbul AVM 50.307 6 Armada AVM 25.876 6 Park Afyon AVM 40.605
7 Watergarden İstanbul 48.830 7 Podium Ankara AVM 24.911 7 Kulesite AVM 38.522
8 Forum İstanbul AVYM 45.459 8 Kentpark AVM 24.378 8 Point Bornova AVM 35.821
9 Mall of İstanbul 44.907 9 ACity Outlet 23.566 9 Westpark Outlet AVM 35.650

10 Vadistanbul AVM 41.737 10 Atlantis AVM 22.481 10 Forum Bornova AVM 34.905
11 Maltepe Park AVM 40.882 11 Metromall AVM 22.285 11 17 Burda AVM 30.435
12 212 İstanbul Power Outlet 40.539 12 Panora AVYM 21.979 12 Agora AVM 30.066
13 Kanyon AVM 39.905 13 Atakule AVM 21.930 13 01Burda AVM 29.831
14 Hilltown AVM 39.370 14 Forum Ankara Outlet 16.509 14 Agora Antalya AVM 29.607
15 Akyaka Park AVM 38.948 15 Arcadium AVM 15.416 15 39 Burda AVM 29.086
16 Marmara Park AVM 35.941 16 Bilkent Center AVM 15.124 16 Antalya Migros AVM 28.251
17 Trump AVM 33.645 17 Taurus AVM 14.126 17 Mall of Antalya AVM 28.025
18 Meydan İstanbul AVM 29.929 18 One Tower AVM 13.609 18 10Burda AVM 27.063
19 Istmarina AVM 26.060 19 Next Level AVM 9.479 19 Hiltown Karşıyaka 25.326
20 Aqua Florya AVM 23.091 20 Anatolium Ankara AVM 1.453 20 Kent Meydanı AVM 24.464

FACEBOOK
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
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5 Emaar Square Mall 19.337 5 Nata Vega Outlet 4.418 5 HighWay Outlet AVM 6.024
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"Mış mış", "Üzülmedin mi', 'Prens ve Pren-
ses', 'Yankı', 'Ben bazen', 'Öpücem', 'Yalnız 
Başına' ve 'As as Bayrakları' ile dijital plat-
formlarda 100 milyon dijital olarak en çok 
satan ve stream (dijital ortamda dinlenme) 
izlenme rakamına ulaşan Simge , ünlü ile-
tişimci  Özgür Aras ‘ın projesi , Gişe Orga-
nizasyon ile akustik konser serisinin ilkini 
Cadde Bostan Kültür Merkezinde verdi. 
Simge, şarkıları kadar açıklamalarıyla da 
dikkat çekti.

Simge konserinde Salih Balta ve Nazlı Ce-
ren Köksal imzalı iki kıyafet giydi. Kendi 
şarkılarının yanı sıra sahne de söylemekten 
hoşlandığı şarkıların akustik hallerini kon-
serinde seslendiren Simge, müzik severle-
re unutulmaz anlar yaşattı. Simge’nin farklı 
tarzlara dokunan müziğini yansıttığı gecede 
görsel şovu özel hazırlanmış sahne tasarı-
mını Seçkin Sungüç hazırladı. Simge'nin 
konserine Melahat Gürses, Deniz Seki, Emel 
Müftüoğlu, İrem Sak, Ersay Üner, Müjde Uz-
man, Alper Narman, Onur Bayraşa, Onurr, 
Fikri Karayel, Ayşegül Mermer gibi ünlü 
isimler izledi.

Görsel şöleni, şarkıları kadar Simge Sağın'ın 
açıklamaları da geceye damga vurdu. Sim-
ge, özel hayatı hakkında ilk kez bu kadar sa-
mimi açıklamalarda bulundu. Güzel sanatçı, 
'Uzun zamandır yalnızım. Kalbim boş ama 
aşka kapım açık. Hayatımı artık özel biriyle 
paylaşmak istiyorum. Bu yüzden kanalla-
rımı açtım ve enerjimi yolladım. Hayatıma 
kim girecek merak ediyorum. Umarım bu 
yoğunlukta biriyle tanışacak şansı bulurum. 
Öyle pizza seçer gibi sevgili siparişi vere-
mezsiniz. Ancak benim için karakter çok 
önemli. İlle de kriter isterseniz; komik olsun, 
beni güldürsün. Birlikte eğlenelim.' dedi.

‘‘Kendimi güzel buluyorum’’

Aşka kapılarını açtığını söyleyen Simge, 
kendini güzel bulduğunu da itiraf etti. Sim-
ge, 'Kendimi güzel buluyorum. Seksi miyim, 
bilmiyorum. Ama öyle algılanmak hoşuma 
gidiyor."  diye konuştu.

‘‘HAYATIMA KIM GIRECEK MERAK EDIYORUM
PIZZA SEÇER GIBI SEVGILI SEÇILMIYOR’’

SIMGE SAĞIN:

ÖZGÜR ARAS
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VE EFSANE TÜRKIYE’DE: YENI PORSCHE 911 SATIŞA SUNULDU

Porsche’nin ikon modeli 911’in sekizinci 
nesli Yeni 911 Türkiye’de satışa sunuldu.  
Porsche Merkezleri’nde tutkunlarını bek-
leyen modelin ilk satışa sunulan versiyonu 
“911 Carrera 4S” oldu.

Bir efsane olan ve bu zamana kadar üretilen 
en ikonik otomobillerin başında gelen Por-
sche 911 modelinin yeni nesli, atalarının ta-
sarım DNA’sını yansıtırken, daha kaslı görü-
nümüyle öne çıkıyor. 10,9 inçlik dokunmatik 
ekranlı iç mekanı ile zamanın ötesinde ve 
daha modern olan yeni 911, akıllı kontrol ve 
şasi elemanları ile inovatif asistan sistemle-
ri, arkadan motoruyla ünlü spor otomobilin 
iddiasını, ustaca ortaya koyan dinamizmini, 
dijital dünyanın gereksinimleri ile bir araya 
getiriyor.

Porsche prestijini Doğuş Otomotiv güven-
cesiyle buluşturan Porsche Merkezleri’nde 
satışa sunulan Yeni 911 ilk etapta, 4S versi-
yonu ile satın alınabilecek. 

Yeni 911 Carrera 4S modelinin turboşarjlı 
altı silindirli motoru artık 450 hp güç üreti-
yor. Bu güç, önceki modele göre 30 hp daha 
fazla. Saatte 0’dan 100 km hıza çıkmak dört 
tekerlekten çekişli 911 Carrera 4S için ise 
sadece 3,6 saniye sürüyor. Carrera 4S versi-
yonu azami 306 km/sa yapabiliyor.  
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Tıklayın, Habersiz Kalmayın!
www.mallandmotto.com

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

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