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Yine yeni bir sayımız ile karşınızdayız bu sayımızı da sizlerin beğenilerine
sunuyoruz.
Geçtiğimiz günlerde ulusal basında AVM sektörü ile çıkan bir yazı dikkatimi
çekti bazı AVM’lerin büyük sıkıntılar içinde olduğu sürekli kan kaybettiği ve
kiracıların mağazalarını kapattığı şeklinde yorumlar vardı. Bu tür yorumların
bir matematiği olması lazım bir inceleme araştırma ve analiz alt yapısı olması
gerekiyor zira okuyucu artık yorumlarda ziyade analitik bilgi desteği istiyor.
Ama genellikle içi dolu olmayan herhangi bir araştırma alt yapısı olmayan boş
yorumlar sadece felaket tellallığından öteye geçmiyor. Yazık...
Yenilenen mağazaların fotoğraflarını yayınlayarak boşalan mağazalar diye
yorum yapmak işler kötü gidiyor diye mesnetsiz idealar ortaya atmakta
anlamsız size sadece küçük bir matematik hesabı yapayım ama önce bir iki
soru, sizce işleri kötü giden ve kan kaybeden bir AVM, Milyon TL değerinde
aracı ziyaretçilerine hediye eder mi? Hem de 2 tane? Ayrıca yine kan kaybeden
ve müşteri erozyonu yaşayan bir AVM ‘nin bahsettiğim söz konusu çekilişine
271.328 kişi katılır mı? Kaldı ki bu, iptal olan çekiliş hakları, Tekel ve kuyum
alışverişleri dahil olmamakla beraber 100 TL altı alışveriş ve kampanya ya
katılmayan katılımcıların da dahil olmadığı net bir rakam. TL Karşılığı
da 27.132.800 TL alışverişe karşılık geliyor. Sizce böyle bir performansı
gerçekleştiren Bakırköy’ün en önemli buluşma ve alışveriş merkezi mi oluyor?
Kiracı kaybeden ve işleri kötü giden bir AVM mi? Yorum sizlere ait matematik
mi? Yoksa mesnetsiz yorumculuk mu?
AVM sektörü ekonominin önemli bir oyuncusu olduğu kadar, sosyalleşmenin
de sanatında eğlencenin de merkezinde yer almaktadır. Sağladığı istihdam ve
ekonomik katma değerle iyi anlatılması gerektiğini düşünüyorum.
İyi Okumalar...

Tüm yayın hakları “FS Reklam Tanıtım Organizasyon ve
Hizmetleri Limited Şirketi’ne ait olup iktisap edilemez.
Reklamların sorumluluğu, reklam verene yazıların sorumluluğu da yazıyı yazana aittir.
FS Reklam Ltd. Şti.’nin Ücretsiz Yayınıdır.
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KOÇ HOLDİNG’İN 2019 YILI KONSOLİDE CİROSU 153,5 MİLYAR TL, ANA ORTAKLIK PAYI NET DÖNEM KÂRI İSE 4,4 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu:
“2019 dünyada ve ülkede belirsizlik ve değişimin hâkim olduğu bir yıldı. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde karşı karşıya kaldığımız
her türlü zorluğa rağmen yatırımlarımıza kararlılıkla devam ettik. Küresel büyüme vizyonumuz doğrultusunda önemli yatırımları hayata geçirdik. 2019’da yaptığımız 8,9 milyar
TL kombine yatırımla son 5 senelik toplam
yatırımlarımız 38 milyar TL’ye ulaştı. Ülkemiz
ve topluluğumuz için uzun vadeli değer yaratma hedefimiz çerçevesinde özveriyle çalışmaya devam ediyoruz.”
Koç Holding, 2019 yılında konsolide bazda
toplam 153,5 milyar TL gelir elde ederken;
4,4 milyar TL ana ortaklık payı net dönem
kârı gerçekleştirdi. 2019 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “2019 dünyada ve ülkemizde belirsizlik ve değişimin hâkim olduğu bir
yıldı. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde karşı
karşıya kaldığımız her türlü zorluğa rağmen
yatırımlarımıza kararlılıkla devam ettik. Disiplinli yönetim anlayışımız, sağlam bilançomuz, dengeli portföy yapımız, kuvvetli bayi
teşkilatımız ve tedarik zincirimizle belirsizlikler karşısında güçlü konumumuzu korurken,
uzun vadeli değer yaratma hedefimiz çerçevesinde özveriyle çalışmaya devam ediyoruz.
Uzun yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz
yatırımlar ülkemize duyduğumuz güvenin en
büyük göstergesi. 2019 yılında yaptığımız 8,9
milyar TL kombine yatırımla, son 5 senelik
toplam tutar 38 milyar TL’ye ulaştı. Koç Topluluğu olarak bizi tüm paydaşlarımız ve toplum nezdinde farklılaştıran unsurun kültürümüze, söylemlerimize ve iş yapış şeklimize
yansıyan değerlerimiz olduğunun bilinciyle
geleceğe güvenle ilerliyoruz” diye konuştu.

Bangladeş’in önde gelen beyaz eşya üreticisi
ve perakende zincirlerinden Singer Bangladesh’in ana hissedarı Retail Holdings'i satın
aldı ve ülkede çok önemli bir konum elde
etti. Öte yandan Arçelik güçlü yurt dışı performansının yanı sıra, iç pazardaki daralmaya
rağmen kârlılığını artırdı. Aygaz ise, Bangladeş’te LPG temini, dolumu ve dağıtımı yapmak üzere ülkenin en büyük şirketlerinden
United Enterprises ile bir ortak girişim oluşturulması için yürüttüğü çalışmalar ile uluslararası bir oyuncu olma yolunda önemli bir
adım attı” diye konuştu.
Levent Çakıroğlu: “Bankamız için hedeflerimizi daha da büyüttüğümüz bir dönemdeyiz.”
Koç Topluluğu ve UniCredit iş ortaklığının
sona ermesi ile birlikte Yapı Kredi’de en büyük pay sahibinin Koç Topluluğu olduğunu
ve bankada yeni bir dönemin başladığını
belirten Levent Çakıroğlu, “Bankamız için
hedeflerimizi büyüttüğümüz bir dönemdeyiz. Yapı Kredi önümüzdeki süreçte yoluna
daha da iddialı devam edecek” dedi. Levent
Çakıroğlu Topluluk Şirketleri’nin 2019 yılı değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Tüpraş, İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’ndeki
planlı bakım ve iyileştirme çalışmalarına rağmen %97,8 kapasite kullanımıyla, üretimini
önceki yıla göre %9,4 artırarak 28,1 milyon
tona yükseltti. 2019 yılında faaliyete geçen
Londra Ticaret Ofisi ile ithalat ve ihracat operasyonlarını destekleyerek tedarik zinciri ve
satış faaliyetlerinden ek değer yaratmayı hedefledi. Ford Otosan ise segmentinde bir ilk
olan Ford Transit Custom şarj edilebilir hibrit
elektrikli aracının üretimini ve ihracatını gerçekleştirdi. Tofaş, Fiat markası ile 2019 yılında Türkiye otomotiv pazarında %15,9 payla
liderliğe yükseldi. Egea, geçtiğimiz üç yılda
olduğu gibi 2019’da da Türkiye’nin en çok
tercih edilen otomobili oldu. Otomotiv ve
savunma sanayinde öncü konumda bulunan
Otokar 2019 yılında cirosu içinde ihracatın
payını %80’e taşıdı. 2013 yılından bu yana iş
makineleri sektöründe yerini alan TürkTraktör, Case ve New Holland marka kazıcı yükleyici iş makinelerini Ankara’daki fabrikasında
üretmeye başladı.''

Levent Çakıroğlu: “Küresel büyüme vizyonumuz doğrultusunda önemli yatırımları hayata geçirdik.”

Levent Çakıroğlu: “Dijital Dönüşüm Programımızın somut çıktılarını ve getirilerini
görmek bu alanda yeni projeler için cesaretimizi ve güvenimizi artırıyor.”

Koç Topluluğu’nun faaliyetleri açısından
2019 yılını değerlendiren Levent Çakıroğlu, “Küresel büyüme vizyonumuz doğrultusunda, özellikle de Asya Pasifik bölgesinde
önemli gelişmeler yaşadığımız bir yılı geride
bıraktık. Topluluk şirketlerimizden Arçelik ve
Hindistan’ın en büyük şirketler grubu Tata’nın ana hissedarı olduğu Voltas ortaklığıyla kurduğumuz ‘Voltbek Home Appliances’ın
beyaz eşya fabrikasının açılışını geçen ay
gerçekleştirdik. Ayrıca, Arçelik 2019 yılında

Koç Topluluğu’nun 2019 yılında da rekabetçiliğini artırmaya, teknoloji ve inovasyon
kabiliyetlerini geliştirmeye odaklandığını
kaydeden Levent Çakıroğlu, “Bu yıl 50’ncisi
düzenlenen Davos Zirvesi’nde katıldığım panelde de vurguladığım gibi, Dijital Dönüşüm
Programımız ile tüm şirketlerimizde yenilikçi,
iş birliğine açık, müşteriyi merkeze alan ve
daha çevik yeni bir kültür oluşturma hedefiyle ilerliyoruz. Topluluğumuzun en önemli
önceliklerden birini dijital dönüşüm oluştu-
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ruyor. Dijital dönüşüme destek verecek uzmanlığı süratle ülkemize ve Topluluğumuza
kazandırmak için KoçDigital’i kurduk. KoçDigital, yapay zekâ ve makina öğrenmesi gibi
gelişmiş veri analitiği ve nesnelerin interneti
alanlarında hem topluluk şirketlerimizin ihtiyaçlarını karşılıyor, hem de topluluk dışındaki şirketlere hizmet ediyor. Ford Otosan'ın
Gölcük ve Arçelik'in Romanya'daki fabrikalarının 2019 yılında Dünya Ekonomik Forumu
tarafından ‘Global Lighthouse Network’üne
kabul edilmesi bizleri gururlandırdı. Dijital
Dönüşüm Programımızın somut çıktılarını ve
getirilerini görmek bu alanda yeni projeler
için cesaretimizi ve güvenimizi artırıyor. ”
Levent Çakıroğlu: “Vehbi Koç Vakfı’nın
50’nci yılını geride bıraktık.”
“Vehbi Koç Vakfı geride bıraktığı 50 yılda
kurum ve kuruluşlarıyla Ülkemizde toplumsal kalkınmanın itici gücü olmayı sürdürdü”
diyen Levent Çakıroğlu şöyle devam etti:
“Vakfın çatısı altında çağdaş sanat alanında sürdürülebilir bir üretim ve sergileme
altyapısı sunmak üzere 2010 yılında açılan
Arter, Vakfın 50’nci yılında Dolapdere’deki
yeni binasına taşındı. 18 bin metrekare kapalı alanı, sergi alanları, performans salonları, öğrenme ve etkinlik alanları ile kültür ve
sanat hayatına yeni bir soluk getirdi. Arter’in
İstiklal Caddesi üzerinde yer alan binası ise
Meşher adıyla yeni bir sergi alanı olarak
hizmet vermeye başladı. Türkiye’de önemli
bir ilki teşkil eden Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi (KÜSİTHAM) ise
Koç Üniversitesi bünyesinde kuruldu. Sivil
toplum dinamiklerinin anlaşılmasına katkı
sağlayacak KÜSİTHAM, sivil toplum ve hayırseverlik alanlarında disiplinler arası bilimsel araştırmalar gerçekleştirecek ve sunacağı
eğitim programları ile ilgili alanlarda çalışma
yürütenlere rehberlik edecek. Ayrıca, Vakfımızın eğitim alanında yürüttüğü çalışmalar
kapsamında, 21’inci yüzyılın ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanan model okulun açılışını
Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un
katılımıyla gerçekleştirdik ve bu okulu Milli Eğitim Bakanlığı’na devrettik. Beykoz Koç
Ortaokulu’nun ülkemize yeni bir eğitim ve
öğretim yaklaşımı getireceğine yürekten inanıyorum.”
Levent Çakıroğlu: “2020 yılında Topluluğumuzda tek kullanımlık plastiğe son vereceğiz.”
Koç Holding’in ana sponsoru olduğu İstanbul
Bienali’nin geçtiğimiz yıl ‘Yedinci Kıta’ temasıyla dünyadaki plastik atık sorununa dikkat
çektiğini vurgulayan Levent Çakıroğlu, “Biz
de 90 bini aşkın çalışma arkadaşımızın yer aldığı tüm Koç Topluluğu şirketleri ve kuruluşları olarak 2020 sonuna kadar tek kullanımlık
plastik tüketimine son vereceğimizi taahhüt
ettik. 2020’de gündemimizdeki konulardan
biri Topluluğumuzda tek kullanımlık plastik
tüketimine son vermek olacak” dedi.

Yatırımlarınıza Değer Kazandırır !

eğlencenin ve alışverişin buluşma noktası açıldı!

/ atacornerdayiz www.atacorner.com
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PEPSICO’DAN SON BEŞ YILIN EN HIZLI BÜYÜME ORANI
PepsiCo, 2019 yılında %4.5 organik büyüme sağlayarak, 2015 yılından bu yana en
hızlı büyüme oranına ulaştı. Tüm kategorilerde büyüme elde eden PepsiCo, en büyük 23 pazarında; yiyecekte %18 içecekte
de % 13 pazar payına ulaştı.
Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo, 2019 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Başarılı performansını
sürdüren şirket, %4.5 organik büyüme sağlayarak, son beş yılın en hızlı büyüme oranını gerçekleştirdi. Gelişmekte olan pazarlarda %8, gelişmiş pazarlarda %3 organik
gelir artışı sağlayan şirket, 2019 yılı cirosunu 67 milyar dolar üzerine çıkardı.
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2019 yılı finansal sonuçları hakkında değerlendirmede bulunan PepsiCo Yönetim
Kurulu Başkanı ve CEO’su Ramon Laguarta,
2019 yılında oldukça başarılı bir performans sergilediklerini ama bundan daha
da önemlisinin bunu nasıl başardıkları ve
sürdürülebilir kıldıklarına dikkat çekti. Tüm
alanlarda geniş tabanlı organik gelir artışı sağladıklarını belirten Ramon Laguarta,
“Uzun vadeli büyüme için güçlü bir temel
olması gerekiyor. Biz de “her yudumda ve
her tadımda daha fazla gülümseme yaratma” misyonumuz doğrultusunda; sürdürülebilir, uzun vadeli büyüme için güçlü
stratejiler uyguladık. Yıl boyunca 1 milyar
doları aşan verimlilik tasarrufu sağladık.
Tüketici analizleri, e-ticaret, analitik ve çok
kanallı yeteneklerimizi geliştirmek başta

olmak üzere birçok alanda yaptığımız yenilikçi uygulamalarla bu tasarrufu elde ettik.
Bunun dışında kültürümüzü, değerlerimizi
ve yeni davranışlar dizi olan PepsiCo Way
ile çalışma yöntemlerimizi geliştirdik.
Özellikle sürdürülebilirlik stratejimizin bir
parçası olarak “Daha İyi” bir şirket olma
yolunda önemli adımlar attık. Ambalajımızdaki geri dönüştürülmüş içeriği artırma
ve içecek portföyümüzde kullandığımız
geri dönüştürülmemiş plastiği azaltma,
yenilenebilir elektrik elde etme ve dünyadaki doğrudan operasyonlarımızda su
verimliliğini artırma başta olmak üzere bu
konuda birçok çalışma sürdürdük. Bu yıl
sergilediğimiz bu performansı 2020’de de
daha hızlı, daha güçlü ve daha iyi olarak
geliştirmeye devam edeceğiz.
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TPF’NIN HEDEFI DOKUNDUĞU HER KESIM IÇIN SÜRDÜRÜLEBILIR BIR GELECEK
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF),
yerel perakendecilerin yaşadığı ortak sorunlara ortak çözümler geliştirebilmek ve
müşterilerinden çalışanlarına, üreticilerinden tedarikçilerine tüm paydaşlarına
katkı sağlayacak projeler hayata geçirebilmek amacıyla bir arama konferansı
gerçekleştirdi. “TPF olarak yeni dönemde hedefimiz, dokunduğumuz her kesim
için sürdürülebilir bir gelecek” ifadesini
kullanan TPF Başkanı Ömer Düzgün, “Bu
çalıştaydan çıkacak sonuçlar ve akabinde
geliştireceğimiz projeler, federasyonumuzun önümüzdeki süreçteki yol haritasını
oluşturacak” dedi.
Organize perakendenin en büyük çatı örgütü Türkiye Perakendeciler Federasyonu
(TPF), yerel zincir marketlerin ekonomiye,
paydaşlarına ve sektöre sağladıkları katkıyı artırabilmek, perakendeye ilişkin sorunlarına ise çözüm önerileri üretebilmek
amacıyla JDE&Ofçay, PepsiCo ve Tomra
sponsorluğunda bir arama konferansı
gerçekleştirdi.
Antalya’da düzenlenen ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanı sıra
Almanya, İngiltere, Fransa ve Kosova gibi
Avrupa ülkelerinden 300’ü aşkın yerel
zincir market sahibinin katıldığı arama
konferansını değerlendiren TPF Yönetim
Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, “TPF olarak
bu arama konferansıyla yola, üreticilerimizden müşterilerimize, tedarikçilerimizden çalışanlarımıza kadar, hayatta dokunduğumuz, ilişki geliştirdiğimiz kim varsa,
kendilerine sağladığımız katkıyı artırabilmek hedefiyle çıktık” dedi. Düzgün, “6 ay
önce göreve gelen yeni Yönetim Kurulumuz öncülüğünde TPF olarak amacımız,
herkes için sürdürülebilir bir gelecek inşa
etmeye katkıda bulunabilmek. Önceliklerimizden biri de elbette perakendeciler
olarak yaşadığımız sorunlara ortak çözüm
önerileri geliştirebilmek. Bu çerçeveyle
aslında çalıştayımızdan çıkacak sonuçlar
ve akabinde geliştireceğimiz projeler, federasyonumuzun önümüzdeki süreçteki
yol haritasını da belirlemiş olacak” diye
konuştu.
“Önümüzdeki süreç, atağa kalkma sürecimiz olacak”
Gerçekleştirdikleri arama konferansının,
Türkiye’nin bir aynası niteliğinde olduğunu da vurgulayan Düzgün, şöyle konuştu:
“Çünkü TPF, Edirne’den Kars’a, Türkiye’nin
dört bir yanından 14 Perakende
Derneği ve üyesi olan 360 yerel market ile
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Ömer DÜZGÜN
TPF Başkanı

aslında bir Türkiye mozaiği. Üyelerimiz ve
hizmet verdiğimiz bölgelerimizle çatımız
altında, ülkemizin her rengi ve her sesi yer
alıyor. Sorunlarımız ise ortak. Bu nedenle
önümüzdeki süreci üyelerimiz ve paydaşlarımız adına bir atağa kalkma süreci olarak belirledik. Yerel perakendeciler olarak
birlikte daha güçlü bir biçimde; ülkemize,
ekonomimize, istihdamımıza, müşterilerimize ve sürdürülebilir bir geleceğe daha
fazla katma değer sağlayabilmek için çalışacağız.”
“KOBİ’leri gözeterek ekonomisini kalkındırmış bir Türkiye, hepimizin hayali”
Arama konferanslarında önemli gündem
maddelerinden birinin, çıkması beklenen
Perakende Yasası olduğuna da dikkat çeken TPF Başkanı Düzgün, şunları söyledi:
“Perakende Yasası’nın sac ayaklarından
biri mutlaka, Anadolu’nun dört bir yanında 70 bin kişiye istihdam sağlayan, aileleriyle birlikte tüm Türkiye’de yarım milyon
insana dokunan, az nüfuslu ilçelerde, bulunduğu ilçelerin esnaf ekosistemini dolayısıyla ekonomik kalkınmasını gözeterek
büyüyen yerel marketleri desteklemek

olmalı. Dünyada olduğu gibi ülkemizde
de giderek zorlaşan rekabette ayakta kalmaya çalışan ve finansman ihtiyacı her geçen gün giderek artan bu işletmelerimizi
desteklemek, Türkiye’ye kazandıracaktır.
Tüm ekonomisine kan pompalayan kılcal
damarları KOBİ’leri gözeterek ekonomisini kalkındırmış bir Türkiye, hepimizin
hayalidir. Bu nedenle TPF olarak her fırsatta, yasa konusundaki beklentilerimizi
dile getiriyor, esnafımızın sesi oluyoruz.
Yeni açılacak marketlerle mevcut marketler arasındaki mesafe, marketlerin çalışma gün ve saatleri yasa ile düzenlenmeli.
Marketlerimizde sattığımız gıda ürünlerine uygulanan KDV eşitlenmeli. Tüm ürün
gruplarında gramajlar standartlaştırılmalı.
Bu adımlar atılabilirse, küçük esnaf sürüklendiği iflas batağından kurtulabilir, ülkemiz yerli markalarıyla ve kendi insanıyla
büyüyebilir, enflasyonla mücadeleye destek olunabilir ve gençlerimiz perakendeciliği bir meslek olarak görebilir.”
Moderatörlüğünü, Akademisyen Yılmaz
Pekmezcan’ın gerçekleştirdiği arama konferansında ayrıca, Eğitimci ve Yönetici
Koçu Hülya Mutlu, “Değişim ve Gelişim
Yönetimi” başlıklı bir sunum yaptı.
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HALKBANK AKTIF BÜYÜKLÜĞÜNÜ 457 MILYAR TL’YE TAŞIDI
Ekonomi Değer Kredisi, Kampanyalı Konut
Kredisi, Kampanyalı İhtiyaç Kredisi, TLREF’e
Endeksli Kredi ve Yerli Üretim Taşıt Kredisi gibi
yenilikçi ürünlerimizde kredi kullandırımımız
2019 yılında 30 milyar TL’ye ulaştı. Yenilikçi
ürünlerimizle, müşterilerimizi desteklemeye
devam edeceğiz.”
“Türkiye'nin daha güçlü ve rekabetçi bir
sanayisi olacak”

Osman ARSLAN
Halkbank Genel Müdürü
Türk Lirası’nı destekleyen ürünlere ağırlık vererek 2019 yılında bilanço kalitesini koruyan
Halkbank, toplam kredilerini 2018 yıl sonuna
göre %16,7 artışla 399 milyar TL'ye yükseltti.
TL cinsinden nakdi kredilerdeki artış miktarı
%28,6 olarak gerçekleşen Banka'nın aktif büyüklüğü ise; aynı dönemde %20,8 artışla 457
milyar TL oldu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Finansal kaynaklarımızı yurt içindeki piyasa ihtiyaçlarına en uygun çözümleri
üretmek için etkin şekilde kullandığımız bir yılı
daha geride bıraktık. 2020 yılında yeni bir başarı hikâyesinin parçası olmak istiyoruz” dedi.
Kamu bankaları ve ekonomi yönetimi ile ilgili
kurumların güçlü bir koordinasyon ve ortak
hedefler etrafında kenetlenerek ekonomideki
dengelenme sürecinde önemli rol aldığı 2019
yılında, Halkbank'ın KOBİ kredileri alanındaki
pazar payı %18,5 olarak gerçekleşti. Bankanın
toplam kredileri bir önceki yılın sonuna göre
%16,7 artarken, Türk Lirası cinsinden nakdi
kredilerdeki artış oranı %28,6 oldu. Döviz
kurundaki oynaklığın azaldığı bu dönemde,
müşterilerini Türk Lirası ürünler kullanmaya
teşvik eden Bankanın toplam mevduatı ise;
298 milyar TL olarak gerçekleşti.
Yılın ikinci yarısında faiz oranlarında önemli
bir düşüş yaşandığına ve tüm piyasa göstergelerinin olumlu yönde değiştiğini belirten
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:
“Ekonomi yönetimi ile ilgili kurumlarımız arasındaki uyum ve güçlü koordinasyon başarılı
sonuçları da beraberinde getirmiştir. Yeni
Ekonomi Programı'ndaki hedeflere ulaşılması
yönündeki kararlılığımızla bu yılı da yoğun bir
şekilde sahada geçireceğiz, müşterilerimizin
taleplerine en uygun çözümleri sunabilmek
için büyük gayret göstereceğiz. İVME Finansman Paketi, İstihdam Odaklı İşletme Kredisi,
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İlgili tüm bakanlıkların yeni dönem stratejilerinin merkezinde teknoloji odaklı dönüşümün
yer aldığını ve bu konuda toplumsal bir değişim hareketi yaşandığına dikkat çeken Arslan,
“Firmalarımız Ar-Ge ve teknoloji alanındaki
yatırımlarını teşvik edecek pek çok mekanizmaya sahip olmuştur. Bu sürecin tamamlayıcısı olarak bankalarımız, reel sektörü rekabetçi
hale getirmek üzere finansmana erişim kapasitelerini daha da artırmıştır. Ortak bir iradeyle
hayata geçen bu politikaların, ülkemizin geleceğine önemli bir katkısı olacaktır. Türkiye
katma değeri yüksek üretiminde uzmanlaşmış, ihracatta bölgesel bir güç olma hedefine
bu çalışmalarla ulaşacaktır” dedi.
Yerli sanayiyi daha rekabetçi hale getirirken,
istihdamı artırmanın da ana gündem maddeleri arasında yer alacağını bildiren Arslan,
2019 yılı sonunda 4 ayrı ana başlığı olan bir
İstihdam Odaklı İşletme Kredisi, geliştirdiklerini söyledi. Halkbank bu ürünle, ilave istihdam
sağlama potansiyeli olan firmaların finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarla karşılayacak
ve firmaların istihdama olan etkilerinin artırılmasını sağlayacaktır.
“Esnafa özel önem veriyoruz”
Halkbank'ın reel sektöre verdiği desteğin baş
aktörünün KOBİ'ler olduğu bu dönemde, es-

naf ve sanatkâr kesimle işbirliğinin güçlendiğini ifade eden Arslan şöyle belirtti:
“Hazine ve Maliye Bakanlığımız'ın desteği;
Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi
ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'nin işbirliğiyle esnaf bankacılığı alanında
çok önemli çalışmalar yapıyoruz. 2019 yılında
264 bin esnaf ve sanatkâra 25 milyar TL kredi kullandırarak esnaf kredileri bakiyemizi 41
milyar TL’ye, kredi bakiyesi bulunan esnaf ve
sanatkâr sayısını ise 567 bine yükselttik. 2020
yılında da gerek Esnaf ve Sanatkârlar Kredi
ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle, gerekse
Banka tarafından doğrudan kullandırım yoluyla, esnaf ve sanatkârlar işletme kredilerinde 200 bin TL, işyeri ve araç alımlarında 500
bin TL’ye kadar kredi kullanabileceklerdir. Faiz
indirimleri kapsamında işletme kredilerinde 5
yıl, araç alımlarında 7 yıl, işyeri alımlarında ise
10 yıla kadar vade seçeneklerinden yararlanabileceklerdir.”
“Faizlerdeki gelişmeler bireysel kredi talebini olumlu etkiledi”
Halkbank'ın bireysel bankacılık alanında da
kontrollü bir büyüme sağladığının altını çizen
Arslan, faiz oranlarındaki değişimlerin kredi
talebini olumlu yönde etkilediğini söyleyerek,
“2019 yılında iyileşen mali piyasa koşulları,
tüketicilerin bir önceki yıl ertelenen ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yeni imkânlar
sağlamıştır. Enflasyonda yaşanan iyileşmeyle
birlikte konuttan taşıta, eğitimden sağlığa kadar müşterilerimizin her türlü harcamalarına
özel yeni finansman imkânları geliştirilmiştir.
Kamu bankaları olarak bu konuda da öncü
olduğumuza inanıyoruz. Yeni yılda da müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”
dedi.
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İSFANBUL AVM ZIYARETÇILERIN NABZINI MALLTRACKSM ILE ANINDA ÖLÇECEK

M

arkalar, dijital çağa ayak uydurmak için
teknolojiyi artık çok daha yakından takip ediyor. Üretimin yanı sıra pazarlama faaliyetlerinde de sıklıkla kullanılan teknolojik
uygulamalardan biri de MallTrackSM oldu.
AVM sektöründe ilk kez İsfanbul Alışveriş
Merkezi tarafından uygulanan ve bir Barem
Ar-Ge Merkezi projesi olan MallTrackSM,
müşteri memnuniyetini dijital ortamda
gerçek zamanlı ölçen, hızlı geri dönüşlerle
neredeyse interaktif bir iletişime imkan veren bir sistemle çalışıyor. Bu sayede AVM
ziyaretçilerinin ziyaretlerine ilişkin memnuniyetleri sürekli ölçülüyor ve hedef, reel
olarak %100 ziyaretçi memnuniyeti olarak
belirlenebiliyor.
Günümüz pazarlama dünyası kullanıcı deneyimine odaklanmış durumda. Her şeyin
aynılaştığı bir dünyada da markalar, pazar-

lama stratejilerini bu farkındalıkla tasarlıyor.
Son yıllarda, deneyim ve etkileşime odaklanan markalar için teknolojik gelişmeleri
yakından takip etmek çok önemli. Müşterilerinden topladıkları verileri yine müşterileri
için kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturarak
kullanan İsfanbul AVM’de sektöründe bir
ilke daha imza attı ve MallTrackSM’i hayata geçirdi. Bir Barem Ar-Ge Merkezi projesi
olan MallTrackSM ile ziyaretlilerine ilişkin
memnuniyeti sürekli takip eden İsfanbul
AVM ise memnuniyeti oluşturan etmenleri
belirleyerek ileriye yönelik stratejiler geliştiriyor ve müşteri memnuniyetini %100’e
çıkarmayı amaçlıyor.
Deneyim yönetimi adına AVM sektöründe bir ilk
Başarılı bir AVM yönetiminin, müşteri memnuniyetinin sürekli olarak ölçülerek takip

Kemal Baştürk
İsfanbul Alışveriş Merkezi Yönetim Direktörü
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edilmesinden geçtiğini aktaran İsfanbul
Alışveriş Merkezi Yönetim Direktörü Kemal
Baştürk, “Eğlence ve Alışverişin Başkenti İsfanbul AVM, misafirlerine eşsiz deneyimler
yaşatmak için müşteri memnuniyetini gerçek zamanlı ölçen, hızlı geri dönüşlerle neredeyse interaktif bir iletişime imkan veren
MallTrackSM’i hayata geçiren ilk AVM olma
özelliğine sahip. MallTrackSM ile misafirlerimize ilişkin memnuniyeti sürekli takip edip,
memnuniyeti oluşturan etmenleri belirleyerek ileriye yönelik stratejiler geliştirebileceğiz” dedi.
“Bu sistem AVM yöneticilerinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılıyor”
Ar-Ge Merkezi Barem’in projesi olan MallTrackSM’’in dijital dönüşümü hedefleyen
ileri teknolojili bir Müşteri Memnuniyeti
Araştırma Sistemi olduğunu aktaran Baştürk, “Kolay kullanılan, kolay erişilen, şikayet
yönetimi yapan, sürekli ve gerçek zamanlı
otomatik rapor üreten MallTrackSM hem
İsfanbul ziyaretçilerinin bir çırpıda dolduracağı kadar kompakt hem de İsfanbul’un aksiyona yönelik karar alabileceği kadar stratejik bir araştırmadır, ayrıca ekonomiktir.
İsfanbul AVM içinde düzenlenen etkinlikleri
ve kiracıların memnuniyetini de ölçen MallTrackSM, AVM yöneticilerinin ihtiyaçlarına
tam olarak karşılık veren eşsiz bir hizmet
sunuyor.”
Bu uygulama ile İsfanbul Alışveriş Merkezi’nin her noktasında asılı olan QR kodları
okutabilir, memunnuniyet ve şikayetlerinizi
rahatlıkla değerlendirebilirsiniz.

Haberler / MALl&MOTTO
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KAHVE DÜNYASI LÜLEBURGAZ’DAKI İKINCI KAHVE DÜNYASI
ALGÖTÜR MAĞAZASINI ATA CORNER’DA AÇTI
Kahve Dünyası’nın, hızlı, dinamik ve sağlıklı
şehir hayatını yansıtan, “Kahve Dünyası
Algötür” mağaza konsepti Lüleburgaz’da
ikinci mağazasını açtı. Ata Corner’da misafirlerini ağırlamaya başlayan Kahve
Dünyası Algötür mağazasında, yeni nesil
draft kahveden proteinli içeceklere, taptaze sandviçlerden No:1-6 cold press soğuk
içeceklere kadar birbirinden eşsiz lezzetler
bulmak mümkün.
“Hepimizin Ortak Noktası” Kahve Dünyası,
Lüleburgaz’daki ilk Kahve Dünyası Algötür
mağazasını 39 Burda AVM’de açmış, lezzetleri ve güler yüzlü hizmetiyle kısa zamanda büyük beğeni toplamıştı. Markanın
ilçedeki ikinci adresi ise Lüleburgaz Otogarı’nın karşısında yer alan Ata Corner oldu.
Ata Corner’ın zemin katında konumlanan
yeni mağazası; hızlı, dinamik ve sağlıklı şehir hayatını yansıtan dekorasyonu ve ferah
ön bahçesiyle eşsiz bir deneyim yaşatıyor.
Self servisin, özel ürünler ve dijital teknolojiyle de desteklendiği Kahve Dünyası
Algötür Ata Corner mağazası, misafirlerine kahveden çikolataya, dondurma ve fit
lezzetlerden tatlı ve tuzlu atıştırmalıklara
kadar Kahve Dünyası’nın çok sevilen lezzetlerinden oluşan bir seçki sunuyor. Ayrıca Kahve Dünyası’nın mobil uygulamasını
kullanarak sipariş verenler, Kahve Dünyası
Algötür Ata Corner mağazasında hiç sıra
beklemeden, siparişlerini anında teslim alıyor.
Sağlık ve lezzet aynı menüde buluşuyor
Kahve Dünyası Algötür mağazalarında
Kahve Dünyası’nın sevilen lezzetlerinin
yanı sıra yalnızca bu mağaza konsepti için
oluşturulan özel lezzetler de yer alıyor. Bu
lezzetlerden biri ise tüm dünyada kahve
severler arasında trend olan draft kahve!
Nitrojen tüplerle kurulan bir sistemde hazırlanan draft kahve, bu tüpler sayesinde
ipeksi bir köpüğe kavuşurken, kolay içimi
ve zengin aromasıyla her yudumda ayrı bir
keyif yaşatıyor. Müsli, Granola, Poriç çeşitlerinin yer aldığı Fit Lezzetler kategorisi misafirlerine sağlıklı, leziz ve pratik bir öğün
sunuyor. Proteinli içecekler (Probadem,
Protahin ve Promeyve) ve taze hazırlanan meyve ve sebzeli içeceklerden oluşan
No:1-6 Serisi ise yine sadece Kahve Dünyası Algötür’de tadılabilecek lezzetler olarak
öne çıkıyor.
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Yatırımlarınıza Değer Kazandırır !
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“KIZLARIMIZ OKUYOR, IŞIK SAÇIYOR” PROJESINE “BIR MILYAR GÜLÜMSEME” ÖDÜLÜ

PepsiCo’nun, eğitimdeki fırsat eşitsizlikleriyle mücadeleye katkıda bulunmak üzere Türkiye’de hayata geçirdiği ‘Kızlarımız Okuyor,
Işık Saçıyor’ projesi Bir Milyar Gülümseme
ödülüne layık görüldü.
Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo, “Fayda Gözeterek Kazanmak” yaklaşımı çerçevesinde toplumsal
konularda yaptığı katkıyı büyütmeye devam
ediyor. Faaliyetlerine bu vizyon çerçevesinde devam eden PepsiCo, ‘Her Yudumda &
Her Tadımda Daha Fazla Gülümseme Yaratmak’ misyonu ile müşteri ve tüketicilerini
merkeze alarak, toplumda paydaşlarında ve
çalışanlarında tebessüme yol açan projelerini Avrupa Bölgesi özelinde ödüllendirdi.
Hedef 2025’e kadar en az 12.5 milyon kadın ve kız çocuğuna ulaşmak
PepsiCo Türkiye bu yıl Cenevre’de gerçekleştirilen, Bir Milyar Gülümseme ödüllerinde;
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“Kızlarımız Okuyor, Işık Saçıyor” projesiyle
toplum kategorisinde ödül aldı. PepsiCo
Türkiye bu ödüle, PepsiCo’nun PepsiCo
Vakfı aracılığıyla 2025’e kadar en az 12,5
milyon kadın ve kız çocuğunun faydalanacağı girişimlere yatırım yapma taahhüdüne
yaptığı katkı ile layık görüldü.
Esra İren: “Kızlarımız toplumsal etkisi yüksek projelerle gittikleri her yeri aydınlatarak
Türkiye’yi daha aydınlık bir geleceğe taşıyacaklar.”
Alınan ödül ile ilgi duygu ve düşüncelerini
dile getiren PepsiCo Kurumsal İlişkiler ve
İletişim Kıdemli Direktörü Esra İren, aldıkları ödülün kendilerini çok mutlu ettiğini ve
daha iyisini yapmak için güç verdiğini dile
getirerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Çalışanlarımızın gönüllü olarak kendi topladıkları
bağışlarla yürütülen “Kızlarımız Okuyor”
projemizle 10 yılda 100’den fazla kızımıza

ulaştık. Ailelerinin ekonomik şartları sebebi ile eğitimlerine devam edemeyen kız
öğrencilerimizin, lise ve üniversite eğitim
masraflarına destek olmanın yanı sıra onları eğitimlerle de destekledik. Üniversite işbirlikleri ile düzenlenen özel eğitimlerle ve
staj imkanlarıyla öğrencilerimizi günümüz
dünyasının değişen koşullarına hazırladık.
Bu yıl ‘’Kızlarımız Okuyor, Işık Saçıyor” olarak yeniden şekillendirdiğimiz projemizle;
kızlarımız sadece kendi gelişimlerinin değil,
hayatın farklı alanlarında insanların gelişime
de katkı sağlayacaklar, toplumsal konularda
çözümün bir parçası olabilecekler. Bulunduğu bölgelerde bu projelerin uygulanmasına
öncülük edecekler. Böylece kızlarımız bir
yandan oluşturdukları farkındalıkla toplumsal konulara duyarlı, sosyal kimliği gelişmiş
bireylere dönüşürken, bir yandan da ürettikleri toplumsal etkisi yüksek projelerle gittikleri her yeri aydınlatarak Türkiye’yi daha
aydınlık bir geleceğe taşıyacaklar.”

‘de bu ay...

CAPACITY AVM MART AYINDA YİNE DOPDOLU !
Birbirinden eğlenceli atölyeleri ve etkinlikleriyle Capacity AVM,
mart ayında yine dopdolu. Akıl ve Zekâ Oyunları ile hem öğretip
hem de eğlendiren etkinlikler Zeynep Gözübüyük ile Anne &
Bebek Yogası ile annelere eğlenceli ve spor dolu anlar yaşatacak. Akıllı Harfler ve Sayılar Atölyesinde çocukları harfler ve
sayıların renkli dünyasına götüren etkinlikler Süper Bilim Dedektifleri ile bilim dünyasını çocuklar ile buluşturacak. Dekoratif El Aynası Boyama Atölyesinde renkli anlar yaşanırken Ahşap
Kumbara Evi Yapım Atölyesi ile hem el işi geliştirilecek hem de
birikimin önemi vurgulanacak. Birbirinden renkli ve keyifli etkinliklerin gerçekleşeceği mart ayında Capacity AVM’de buluşalım.
Etkinlik Takvimi:
• 6-7-8 Mart / Akıl ve Zeka Oyunları (12:00-20:00 saatleri arasında)
• 12 Mart / Zeynep Gözübüyük ile Anne & Bebek Yogası (11:0012:00 saatleri arasında)
• 14-15 Mart / Akıllı Harfler ve Sayılar Atölyesi (13:00-18:00 saatleri arasında)
• 21-22 Mart / Süper Bilim Dedektifleri (14:00-17:00 saatleri arasında)
• 28 Mart / Dekoratif El Aynası Boyama Atölyesi (14:00-18:00
saatleri arasında)
• 29 Mart/ Ahşap Kumbara Evi Yapım Atölyesi (14:00-18:00 saatleri arasında)
Etkinlik Yeri: B1 Katı Havuz Alanı
Hafta sonlarına özel devam eden, sınırlı sayıda kontenjanlarıyla
ücretsiz atölye ve aktivitelere katılım için:
www.capacity.com.tr/kayit adresinden kayıt yaptırmayı sakın
unutmayın.
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Gül Gürer ALIMGIL
SMG Yönetim Kurulu Başkanı

SMG’NIN MÜZIK YAPIM MARKASI SNAPMUSE’UN İLK ALBÜM ÇALIŞMASI ÇIKTI
Türkiye’de ve yurt dışında 30 ülkede, halka açık mekanlarda, kapalı devrede yasal
müzik, anons ve reklam yayını yapan SMG,
2009 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. Hali hazırda 800’den fazla kurumun
şubeleri ile birlikte 11 bini aşkın noktasında hizmet sunan SMG, İTÜ Teknokent’teki
AR-GE merkezinde geliştirdiği özel yazılım
ile müzik yayınını depola - çal yöntemiyle
tek merkezden gerçekleştiriyor. SMG, kendi müzik yapım markası olan Snapmuse ile
dünya standartlarında 6 müzik stüdyosunda ürettiği 10 bini aşkın şarkısıyla sektörde
hizmet vermeye devam ediyor. Snapmuse'un firmalara özel hazırladığı projelerin
ardı arkası kesilmiyor.
Genç yetenekleri ve yeni nesil alternatif
sanatçıları destekleyen, onlara müziğin
arkasındaki hikayelerini anlatmalarına olanak sağlayan müzik platformu Jam Session
üzerinde yükselen albüm, Snapmuse’un ilk
albüm projesi. “On Fade” grup üyelerin-
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den; prodüktör Onur Diner ve Derya Ural,
gitar ve bağlamada Fatih Yaşar, vokalde ise
Lara Başakıncı ve Erkan Erginci tarafından
bestelenen albüm; “The Irish Spirit”, “Reload The Gun“, “In My Bones“, “The Ghost“,
“1780“, “Never Let You Go“ olmak üzere 6
özgün parçadan oluşuyor. Sanatçısından,
müzisyenine, ilhamından ruhuna kadar
alternatif bir müzik dinletisi yaşatan “The
Irish Spirit”, Spotify, Apple Music ve Youtube gibi tüm dijital platformlardan dinlenebiliyor.
SMG’nin Müzik Yapım Markası
Snapmuse Size Özel Müzikler Üretiyor
SMG Yönetim Kurulu Başkanı Gül Gürer Alimgil; ‘Müzik yapım markamız
Snapmuse ile prodüktörlerin, ses mühendisi, DJ ve vokalistlerin bulunduğu bu yapıda
kendi müziklerimizi üreterek yurt içinde ve
yurt dışında firmaların kullanımına sunuyoruz. Dünya standartlarında olan 6 müzik
stüdyomuzda şarkı sözleri yazılıyor, müzikler besteleniyor, şarkıların mixing ve masteringi yapılıyor, tüm enstrümanlar canlı
olarak çalınıyor ve kadın - erkek vokaller
tarafından şarkılar seslendiriliyor. Sosyal
medya paylaşımları, videolar, oyunlar, reklam filmleri, sinema filmleri için Snapmuse
kataloğumuzdan en uygun tarzda ve bütçede müzikleri sunabiliyor ya da o markaya ve projeye özel müzikler üretebiliyoruz.’
dedi.

SMG’den Dünya Kadınlar Günü’ne Özel
Müzik Listeleri
8 Mart için hazırladıkları listelerde her
yaştan kadının kendinden bir parça bulacağını söyleyen Gül Gürer Alimgil, “Müzik
departmanımız tüm özel günlerde olduğu
gibi Dünya Kadınlar Günü için de yepyeni bir liste hazırladı. Bu müzikler, alışverişi
ya da bir kafedeki kahve buluşmasını daha
keyifli hale getirecek. Markalar tarafından
baktığımızda ise araştırmalar müzik çalan
mağazalarda müşterilerin daha uzun süre
kaldığını ve daha çok alışveriş yaptığını
gösteriyor. Üstelik listelerimiz satışları artırırken, bu özel günlerde yoğun bir tempo yaşayan çalışanların motivasyonunu da
yükseltiyor” dedi.
8 Mart kutlamaları SMG’nin anons yayınıyla gerçekleşiyor
SMG, Dünya Kadınlar Günü’nde AVM’ler
ve markalar için şarkı listelerinin yanı sıra
anons hizmeti de sunuyor. Müşterilerin
satın alma kararlarında büyük etkisi olan
anonslar, SMG bünyesindeki profesyonel
seslendirme sanatçıları tarafından seslendiriliyor. Markanın istediği noktada, sıklıkta
ve tarihte yayına alınan anonslar, kampanyaların ve etkinliklerin duyurulmasının yanı
sıra Kadınlar Günü mesajlarını iletmeye de
olanak tanıyor. Anons girdiğinde duran
müzik yayını ise anonsun ardından kaldığı
yerden devam ediyor.

URFA’NIN
BULUŞMA
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IKEA’DAN SIRA DIŞI SATIŞ EĞITIMI

IKEA’da başlayan Shopkeeper eğitimleriyle
yedi mağazadaki satıştan sorumlu yöneticilerin, müşteri ile empati konusunda kendilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.
IKEA Türkiye, yedi mağazasında görev yapan satıştan sorumlu yöneticileri için ‘Satıcı
(Shopkeeper)’ eğitimleri başlattı. IKEA Global Business College tarafından tasarlanan
eğitim modülüyle yöneticilere; mağazalarında küçük bir dükkan sahibi girişimciymiş
gibi hareket etmenin, sorumlu olduğu alanı
sahiplenmenin önemine değinerek, yönetim tecrübesinin ve anlayışının kazandırıl-
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ması hedefleniyor.
IKEA Türkiye’de bu eğitimler, 23 katılımcıyla
4 ay süreyle devam edecek. Eğitimler IKEA
Deneyimi, Satın Alma Süreci, Satış Yönlendirmesi, Değer Katmak ve Canlılık Katmak
şeklinde 5 ana başlık altında yapılıyor.
Eğitimin başlangıç adresi bir semt pazarı
oldu
Böylesi kapsamlı ve uzun bir eğitim sürecine
başlamadan önce tüm ekip, gündelik çalışma ortamının dışında bir misyonu gerçek-

leştirmek üzere bir araya geldi. Katılımcılara
eğitim öncesinde gönderilen davetiyeyle
13 Ocak’ta yapılan aktivite için hazırlık yapmaları istendi. 4 gruba ayrılan çalışanlar, her
grup için ayrılmış bütçe ile IKEA mağazalarından kendi belirledikleri strateji doğrultusunda ürün satın alarak, Kartal Esentepe
Pazarı’ndaki tezgâhlarda sattı.
En çok ciro artışı yapan ekip birinci ilan
edilirken, eğitim öncesinde iletişim, takım
çalışması, stratejik düşünme, yaratıcılık gibi
yetkinliklerini kullanan katılımcılar önemli
bir sinerjiyi harekete geçirmiş oldu.
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TÜRKIYE YAPAY ZEKA ZIRVESI 12 MART’TA
Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin düzenlediği üçüncü Türkiye Yapay Zeka Zirvesi,
12 Mart’ta UNIQ İstanbul’da gerçekleştirilecek. Türkiye’nin lider şirketleri, teknoloji devleri, yerli ve yabancı uzmanlar,
akademisyenler ve girişimcilerin katılacağı
etkinliğin ana teması “Yapay Zeka İşinize
Değer Katar” olacak. Zirve, 1500’ün üzerinde katılımcıyı ağırlayacak.

düzey yöneticilerinin de yer aldığı 100’e
yakın konuşmacının sunumunu dinleme
fırsatı bulacak.
“Yapay Zeka Medeniyetimizin İşletim
Sistemi Haline Gelecek”

100’e Yakın Konuşmacı 1500’den Fazla
Katılımcıya Yapay Zeka’yı Anlatacak

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin Kurucusu
Halil Aksu yaptığı değerlendirmede, yapay
zekanın her şirket, her sektör ve hatta her
ülke için rekabetçi bir güç haline geleceğini belirtti. “Yapay zeka medeniyetimizin
işletim sistemi haline gelecek. Sağlıktan
eğitime, e-ticaretten üretime, güvenlikten
adalete, bankacılıktan otomotive kadar iş
ve özel hayatın her alanına derinden nüfus edecek. Daha önce hiç görmediğimiz
kadar büyük optimizasyonlar, öngörüler,
kalite artışları ve müşteri deneyimleri yaşatacak” diyen Aksu, Türkiye Yapay Zeka
Zirvesi’nin de farkındalığı ve ekosistemi
geliştirmede büyük rolü olduğunun altını
çizdi.

“Yapay Zeka İşinize Değer Katar” temasının işleneceği etkinlikte, yapay zekanın
perakendeden sağlığa, üretimden finansa,
otomotivden eğitime kadar hayatın pek
çok alanındaki etkisi 1500’den fazla katılımcıya aktarılacak. Türkiye’deki yapay
zeka çalışmalarının desteklenmesi için
yola çıkan ve ekosistemin büyümesine
büyük katkılar sağlayan TRAI’nin düzenlediği Zirve’de üç salonda eş zamanlı olarak
düzenlenecek sunum ve panellerde yapay zeka hakkındaki son gelişmeler paylaşılacak. Konunun uzmanları, kurumların
temsilcileri ve Startuplar’la tanışma şansı
yakalayacak olan katılımcılar, Zirve’de aralarında Türkiye’nin önemli firmalarının üst

Yapay zekaya olan ilginin gittikçe arttığını
ifade eden Aksu, “Bundan dolayı bu yılki zirvemizin odağı ve sloganının ‘Yapay
Zeka İşinize Değer Katar’ olmasına karar
verdik. Ülkemizde yapay zeka çalışmalarının geliştiğini ve çoğaldığını görmekten
dolayı onur ve mutluluk duyuyoruz. Çünkü Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’ni bu konudaki farkındalığı artırmak ve ekosistemi
geliştirmek hedefiyle kurmuştuk. 10 kadar
Startup ile başladıktan sonra üç yıl içinde
bu sayıyı 100’ün üzerine taşımayı başardık. Önümüzdeki yıllarda bu sayının katlanarak artacağını ve daha çok yapay zeka
projesi gerçekleştirileceğini göreceğimize
dair inancımız da tam.” dedi.

Bu sene 12 Mart’ta UNIQ İstanbul’da gerçekleştirilecek üçüncü Türkiye Yapay Zeka
Zirvesi’nde yapay zekanın etkili olduğu
tüm alanlarda sağlayacağı katma değer
her yönüyle ele alınacak. Türkiye Yapay
Zeka İnisiyatifi’nin (TRAI) düzenlediği,
Türkiye’nin en büyük yapay zeka buluşması olan etkinliğe dünyanın farklı noktalarından alanında uzman pek çok isim
konuşmacı olarak katılacak.
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YURDAER KAHRAMAN
ACROSS DANIŞMA KURULUNDA
FİBA Commercial Properties CEO’su ve
Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman,
Merkezi Viyana’da bulunan Avrupa’nın en
saygın Perakende ve Gayrimenkul yayını ACROSS Magazine Danışma Kurulu’na
seçildi.
Ticari gayrimenkul alanında ulusal ve uluslararası projeleriyle faaliyetlerini sürdüren
FİBA Commercial Properties CEO’su ve
Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman,
merkezi Viyana’da bulunan Avrupa’nın en
saygın perakende ve gayrimenkul sektör
dergilerinden biri olan ACROSS Magazine
danışma kuruluna seçildi.
Avrupa’daki perakende ve gayrimenkul
sektörünün tüm üst düzey karar vericilerine ulaşan ACROSS’un Danışma Kurulu’nda; Union Investment Perakende
Yatırımları Yönetimi Başkanı, ECE Projetmanagement G.m.b.H. & Co. KG Genel
Müdürü ve Unibail Rodamco Westfield
Almanya Genel Müdürü gibi sektörün liderliğini üstlenen kurumların üst düzey
yöneticilerinden oluşan 20 üye bulunuyor.
Kurul, yayın için konuların belirlenmesinde uzmanlık desteği sunuyor. Endüstrinin
karşılaştığı zorlukları ve gördüğü fırsatları,
ortaya çıkan trendleri tanımlıyor.
Lisans eğitimini Almanya’da Duisburg Essen Üniversitesi’nde tamamlayan Yurdaer
Kahraman, 2013 yılında Fiba Grubu bünyesine katıldı ve hâlihazırda iştirak şirketlerin 20’sinde de yönetim kurulu üyesi
olarak görev yapıyor.
20 yılı aşkın süredir ticari gayrimenkul ve
yönetim tecrübesine sahip Kahraman,
dünya genelinde; Batı, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Çin’in de dâhil olduğu
20’yi aşkın ülkede görev aldı.
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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

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ PAYDAŞLARI
ULUSLARARASI YATIRIMCILARLA

MIPIM’DE BULUŞUYOR

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

Sabri Paşayiğit

Gayrimenkul sektörünün dünya liderlerini ağırlayan,
en önemli fuarlardan MIPIM’de bu yıl altıncı kez
yer alıyoruz. Güçlü marka değerimiz ve kendimize
özgü yatırım anlayışımızla yurt içi ve yurt dışındaki
gayrimenkul fırsatlarını yakından takip ediyoruz.
Başta 01 Burda olmak üzere, 2019’da önemli
projeleri hayata geçirdik. Çalışmalarımıza hız
kesmeden devam ederken, MIPIM’in bizlere yeni
fırsatlar sunacağına inanıyoruz. Bu kapsamda
Esas Gayrimenkul çatısı altında yürüttüğümüz
projelerimizi MIPIM kanalıyla ziyaretçilerimize
aktaracağız.

Yıllardır fuar kapsamında kurduğumuz
bağlantılar sayesinde global bir marka
olma yolunda ciddi adımlar attık, Avrupa ve
Rusya’daki mimarlık ofisleri ile ortaklıklar
kurduk. Bu sene hedefimiz, MIPIM 2020’nin
de teması olan “Gelecek İnsandır” konusu
üzerine yoğunlaşmak. “En doğruya” ulaşmanın
yolunun tecrübelerin paylaşılmasından
geçtiğine inanıyor ve her sene yurt dışında Türk
mimarlarını en iyi şekilde temsil etmenin yanı
sıra teknik müşavirlik konusunda da birçok iş
ortağımıza fırsatlar yaratmaya çalışıyoruz.

Ebru Öz

Şeref Akgül

2009 yılından beri MIPIM’e düzenli olarak her yıl
katılıyoruz. Bu fuar sayesinde firmamızın Avrupa ve
Rusya’daki iş birliklerini sağladık. Dünyanın farklı
yerlerinden gelen meslektaşlarımızla iş birlikleri
geliştirmek için çok önemli bir platform. Dört gün
boyunca gayrimenkulün geleceğinin nereye gittiğini
tartışıyor, kısa ve uzun vadeli programlar yaparak
sektörümüze yön veriyoruz. Düzenli katılımın
faydalarını her geçen yıl daha iyi görüyoruz. Bu yıl
yine yer almamızın sebebi, Türkiye’nin gayrimenkul
sektörü ve şehircilik, kentsel dönüşüm çalışmaları
için müşavirlik hizmetlerinde, coğrafyasında sağladığı
üstünlüğü bilerek tanıtmak ve yol gösterici olmak.

Vakıf GYO, ülkemizin gayrimenkul ve inşaat
sektöründeki potansiyelini ve gücünü ifade
edebilmek, mevcut yatırım fırsatlarını global
piyasa oyuncularına aktarabilmek amacıyla
dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarlarından
biri olan MIPIM’de yer alacaktır. Amacımız,
sadece şirketimiz portföyünde yer alan
yatırımları anlatmak değil, ülkemizin bu
alanda taşıdığı potansiyeli doğru bir şekilde
ifade ederek, uluslararası yatırımcılarla
kurulacak ilişki ağı ile ortak çalışma imkanları
yaratmaktır.

Esas Gayrimenkul, Yönetim Kurulu Başkanı

LAL Değerleme, Yönetim Kurulu Başkanı

Sabri Paşayiğit Architects, Kurucu Ortak

Vakıf GYO, Genel Müdür

Enis Öncüoğlu

Öncüoğlu Mimarlık, Yönetim Kurulu Başkanı

Türk Mimarlık ofisi olarak Fas’tan Japon Denizi kıyısı Vladivostok’a kadar geniş bir coğrafyada müşteri bulabiliyor
olmamızdaki en büyük etken MIPIM ve benzeri fuarlarda tecrübemizi potansiyel yatırımcılara aktarmaktır. Burada
sadece yeni yatırımcılar ile tanışmanın ötesinde, diğer büyük mimarlık grupları, onların tasarladıkları güncel projeler, yeni
pazarlar ve yeni ortaklıklar içinde en verimli ortamlardan birinin MIPIM olduğunu söyleyebilirim.” Bugün Ankara, İstanbul,
Minsk, Moskova, Taşkent ve Dubai’de ofislerimiz ile hizmet veriyorsak bunun altyapısının, bu çevrelerde kurulmuş ilişkiler
olduğunu aktarmak isterim. Bu sene de yeni diyalogların başlangıcı olan MIPIM’e, ilgili tüm profesyonelleri bekleriz.

Detaylı bilgi ve katılım için: ALKAŞ
Ulaş Özgüç Öner • ulas@alkas.com.tr
Tel: 0212 284 86 50

MIPIM Contact
Emmanuel De Tissot • emmanuel.detissot@reedmidem.com
+33 (0) 1 79 71 94 38 • www.mipim.com
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TÜPRAŞ 2019 YILINDA 236 MILYON DOLAR YATIRIM, 29,2 MILYON TON SATIŞ GERÇEKLEŞTIRDİ
Türkiye’nin lider sanayi kuruluşu Tüpraş,
2019 yılının son dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. 2019 yılında toplam 28,1
milyon ton üretim, 29,2 milyon ton satış
gerçekleştiren Tüpraş’ın cirosu 89,6 milyar
TL’ye ulaştı.
Tüpraş 2019 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre,
yılın son çeyreğinde %96,2’lik kapasite kullanımıyla 6,9 milyon ton üretim gerçekleştiren Tüpraş’ın yurt içi satış miktarı 5,3 milyon
ton olurken, söz konusu dönemde toplam
satış miktarı 7,0 milyon ton oldu.
2019 yılında 236 milyon dolar yatırım harcaması gerçekleştiren Tüpraş’ın toplam
üretimi geçen yıla göre %9,4 artışla 28,1
milyon ton, toplam satışları ise 29,2 milyon
ton oldu.
Küresel ekonomideki yavaşlama ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava
sıcaklıkları nedeniyle petrol ürünlerine olan
talebin gevşemesi, yılın son çeyreğinde rafinaj kârlılığı üzerinde güçlü bir baskı oluşturdu. Yılın son çeyreğinde OPEC+ arz kısıt
kararlarının yanı sıra İran ve Venezuela’ya
yönelik süregelen yaptırımlar sebebiyle ağır
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ham petrol arzı azaldı. Tüpraş, zayıf rafineri
kârlılığı ortamında dördüncü çeyrek itibariyle 61 milyon TL faaliyet kârı elde etti. Tüpraş’ın dördüncü çeyrek net kârı 186 milyon
TL olarak gerçekleşti.
Fuel Oil Dönüşüm Tesisi Bakım Çalışmasına Rağmen Üretim Arttı
Emniyetli üretim önceliğiyle hareket eden
Tüpraş, İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm
Tesisi’ndeki uzun süreli planlı bakım ve iyileştirme çalışmasını, planlanandan 14 gün
önce tamamladı ve tesis emniyetli bir şekilde tam kapasite üretime başladı. Kapsamlı
bakım çalışmalarına rağmen Tüpraş, Türkiye’nin akaryakıt ihtiyacını hiçbir aksaklığa
izin vermeden karşılamaya devam etti.
Türkiye’nin lider, Avrupa’nın önde gelen
rafinerileri arasında yer alan Tüpraş, 2019
yılında uluslararası piyasa fırsatlarını yakından takip ederek ithalat ve ihracat operasyonlarına yardımcı olmak, ikmal ve satış
zincirinden ilave değer kazanabilmek amacıyla Londra’da ofis kurdu. Tüpraş Londra
Ofisi’nin de katkısıyla küresel enerji piyasalarına entegrasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Ekonomik ve Jeopolitik Gelişmeler Rafinaj Sektörünü Etkiledi
2019 yılında, küresel ekonomideki belirsizlikler ve yavaşlama beklentileri talep üzerinde olumsuz etki yarattı. Ekonomideki
dalgalanmaya jeopolitik gelişmelerin de
eklenmesiyle, ağır ham petrol arzı gerilerken, artan maliyetler rafinaj sektörü kârlılığını olumsuz yönde etkiledi. Zayıf seyreden operasyonel kârlılığa ek olarak, artan
finansman giderlerinin de etkisiyle net kâr
%86 düşüşle 526 milyon TL oldu.
2019 yılında toplam 236 milyon dolar yatırım harcaması gerçekleştiren Tüpraş, modernizasyon ve enerji verimliliği konularında yatırımlarını sürdürdü.
2020 yılında, denizcilik yakıtlarındaki mevzuat değişikliğinin (IMO 2020) Tüpraş gibi
kompleks rafinerilere olumlu etkisinin yansıması beklenirken, global politik ve toplumsal olayların petrol ve petrol ürünleri arz
ve talebinin üzerindeki etkileri de yakından
takip ediliyor.

AVLU KÜLTÜR MERKEZİ

Hayatın Merkezi
@avlukongrevekulturmerkezİ

www.avlukongrevekulturmerkezİ.com
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NINE WEST MAĞAZA AĞINI GENIŞLETMEYE DEVAM EDIYOR
Ünlü ikonik marka Nine West, İstanbul’daki yeni mağazasının açılışını Forum İstanbul
AVM’de gerçekleştirdi. Yeni açılan mağazası ile Türkiye’de hizmet verdiği nokta sayısını
12’ye yükselten Nine West, istikrarlı büyümeyisini hızla sürdürecek.
Moda dünyasının ayakkabı alanındaki yıldızlarından biri olan dünyaca ünlü ikonik marka
Nine West, yeni lokasyonlarda hizmet vermeye devam ediyor. Forum İstanbul AVM’de
açtığı 117 metrekarelik yeni mağazası ile son moda ayakkabı modellerini tüketicilerle
buluşturan Nine West, Türkiye’deki mağaza sayısını ise 12’ye yükseltti.
Modern ve şık kadınlara hitap eden Nine West’in ürün portföyünde ise sneaker, topuklu, düz, Oxford ayakkabılar, bot, çizme, babet, sandalet ve çanta gibi binlerce seçenek
bulunuyor.
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HAPPY MOON’S SAMSUN’DA!
Happy Moon’s Bu Yıl 40 Şubeye Ulaşacak!
Kuruluşunun 20’nci yılını geride bırakan
Happy Moon’s, şubelerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Yeni yıla hızlı bir başlangıç yapan Happy Moon’s, 30. şubesini
Samsun City Mall AVM’de açtı. Toplamda
575 metrekarelik kapalı alan ile 323 metrekarelik bahçe alanına sahip ve 316 kişilik
misafir kapasitesi olan restoran; 65 kişilik
deneyimli ekibiyle hizmet vermeye başladı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Happy
Moon’s Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Aymutlu, “Ulaşılabilir lüks kavramını tüm
ülke geneline yaymayı düşünüyoruz. Bu
kapsamda yakaladığımız büyüme trendini
2020 yılında da sürdüreceğiz” dedi.

Hüseyin Aymutlu
Happy Moon’s Yönetim Kurulu Başkanı

Kaliteli restoran anlayışı, zengin menüsü ve
erişilebilir fiyat avantajlarıyla; “Ulaşılabilir
lüks” kavramını restoran ve kafe işletmeciliğine uygulayan Happy Moon’s Grup, ülke
geneline yayılma hedefini 2020 yılında da
sürdürüyor. Yeni yıla yeni şubesiyle giriş
yapan Happy Moon’s, 60 bine yakın öğrencinin lisans eğitimi aldığı Samsun’da yer
alan City Mall AVM’de 30. şubesiyle hizmet
vermeye başladı. Toplamda 575 metrekarelik kapalı alan ile 323 metrekarelik bahçe
alanına sahip ve 316 kişilik misafir kapasitesi
olan restoran; 65 kişilik deneyimli ekibiyle
konuklarını ağırlıyor. İstanbul, Ankara, İzmir,
İzmit, Bursa, Antalya ve Mersin illerinin yanı
sıra Bakü’de de hizmet veren Happy Moon’s, Karadeniz’deki ilk şubesiyle konuklarının vazgeçilmez adresi olmayı amaçlıyor.
“Yıl sonuna kadar 10 yeni şube daha açacağız”
Yeni yılı yeni şubeleriyle taçlandırmayı hedeflediklerini vurgulayan Happy Moon’s
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu,
“Biz, ‘ulaşılabilir lüks’ kavramını ülke geneline yaymayı amaçlıyoruz. Tüm çalışmalarımıza bu hedefimiz doğrultusunda devam
ediyoruz. Bu kapsamda da yıla hızlı bir giriş
yaparak Karadeniz Bölgesi’ndeki ilk şubemizi Samsun’da açtık. Böylece şube sayımız
30’a ulaştı. Yıl sonuna kadar 10 yeni şube
daha açmayı planlıyoruz” diye konuştu.
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TÜRK TELEKOM’DAN 2,4 MILYAR TL NET KÂR
•

•

Türk Telekom 2019’da %15,8 büyüme
ile 23,7 milyar TL gelir elde ederek son
11 yılın rekor gelir artışına imza attı.
Güçlü faaliyet performansı sayesinde
2019’daki net kârı da 2,4 milyar TL olarak gerçekleşen Türk Telekom, son 7
yılın en yüksek net kârına ulaştı.
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal:
“2019’u rekor büyüme ve yüksek kârlılıkla kapattık. Türkiye’nin en yüksek
teknoloji ve altyapı yatırımını yapıyoruz. Sadece 2019’da 3,2 milyon yeni
haneyi fiber erişimimizle kapsadık.
Son 10 yılda 10 katına çıkardığımız
güçlü fiber altyapımızla 5G’ye en hazır operatör konumundayız. 2020’de
müşteri deneyimini daha da ön plana
çıkararak milli teknoloji dönüşümünün
her adımında var olmayı sürdüreceğiz.
Ayrıca bu yıl 5,8 milyar TL’lik yatırım
yapmayı planlıyoruz” dedi.

Türk Telekom, 2019 yılına ait finansal ve
operasyonel sonuçlarını açıkladı. 2019’da
%15,8 büyüme ile 23,7 milyar TL gelir elde
eden Türk Telekom, 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek gelir artışını gerçekleştirdi. Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK),
yine halka arzdan bu yana en yüksek yıllık
büyüme olan %32,4 artışla 11,2 milyar TL
olarak gerçekleşti.
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Güçlü gelir büyümesinin yanı sıra etkin maliyet ve gider yönetimi ile geçen yıla göre
5,9 puanlık iyileşme sağlanan FAVÖK marjı
ise yine 2008’deki halk arzdan bu yana en
yüksek yıllık değeri olan %47,2’ye ulaştı.
Yıl boyunca elde edilen yeni abone kazanımları, satış gelirlerinde rekor büyüme ve
FAVÖK kârlılığındaki yüksek artış sonucunda Türk Telekom, 2019’da 2,4 milyar TL net
kâr elde ederek son 7 yılın en yüksek net
kârına ulaştı. Türk Telekom’un yatırım harcamaları da 2019’da, bir önceki yıla göre
%20,9 artışla 4,9 milyar TL’ye yükseldi.
Toplam abone sayısı 48 milyona yaklaştı
Türk Telekom, 2019’da 1,8 milyon net
abone kazanımı sağlayarak toplam abone sayısını 47,8 milyona yükseltti. Toplam
sabit genişbant internet abone sayısı 11,4
milyon olurken yeni genişbant abonelerinin yaklaşık %90’ı, yenilenen aboneliklerin
de yaklaşık %60’ı yeni limitsiz internet paketlerini tercih etti. Türk Telekom’un fiber
şebekesi ile ulaştığı hane halkı sayısı da
son bir yılda şu ana kadarki en yüksek yıllık
artış olan 3,2 milyon artışla 21,9 milyona
yükseldi. Mobilde artan pazar payı trendini sürdüren Türk Telekom’un mobil abone
sayısı 1,4 milyon net artışla 22,9 milyona
çıkarken geçen yıl %46 olan LTE abonelerinin toplam mobil aboneler içindeki payı
2019’da %55’e ulaştı. LTE kullanıcılarının

aylık ortalama kişi başı mobil data kullanımı ise bir önceki yıla göre 2,5 GB artarak
8,6 GB olarak gerçekleşti.
Önal: “Halka arzdan bu yana en yüksek
gelir ve FAVÖK artışını kaydettik”
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal 2019 yılı
finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendirirken, “Türkiye’nin lider iletişim ve
teknoloji şirketi olarak ürün çeşitliliğimizin
benzersizliği ve entegre operatör olmamızın avantajı ile başarılı bir yılı daha geride
bıraktık. Elde ettiğimiz operasyonel ve finansal performans sonucunda 2019 yılında konsolide satış gelirimiz halka arzdan
beri en yüksek yıllık artış olan %15,8 ile
23,7 milyar TL’ye yükseldi. Bu performansta faaliyetlerimizin ana kollarını oluşturan
mobil ve sabit genişbant segmentlerindeki yıllık %18 ve %20 gelir büyümesi etkili
oldu. Diğer yandan, kaydettiğimiz FAVÖK,
yıl içinde iki kez yukarı yönlü revize ederek
11 milyar TL’ye yükselttiğimiz öngörümüzün de üzerinde, 11,2 milyar TL olarak gerçekleşti” dedi.
“Yabancı para riskimizi kayda değer seviyede azalttık”
Türk Telekom’un bilanço yapısını güçlendirirken gelir tablosunun kur hareketlerine
hassasiyetini de kayda değer şekilde azalt-
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tıklarını ifade eden Önal, “Güçlü FAVÖK
marjımız ve nakit akışı yaratma kapasitemizin etkisi ile Net Borç/FAVÖK oranımız
1.41x ile yaklaşık son 5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Yine, 2017’de 2,8 milyar dolar olan net açık yabancı para pozisyonumuz 2019 sonu itibarıyla 370 milyon
dolara geriledi. Bu sayede net finansal giderlerimizin ve net kârımızın daha öngörülebilir olmasını sağladık” açıklamasında
bulundu.
“2020’de güçlü büyüme öngörüyoruz”
Önal, Türk Telekom’un 2020 yılına ilişkin
finansal öngörüsünü de paylaşarak, “Elde
ettiğimiz başarıların, Türkiye için ekonomik
göstergelerin olumlu olduğu 2020 yılında
da devam etmesini bekliyoruz. 2020 yılında satış gelirlerimizdeki büyümenin yıllık
%14, FAVÖK rakamımızın 12,4 milyar TL
ve yatırım harcamalarımızın 5,8 milyar TL
seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. 2020’de hem sabit genişbantta hem
de mobil segmentte kapasite artışının yanı
sıra hizmet kalitemizi daha da yukarı taşımaya, müşteri deneyimini iyileştirmeye ve
hızlı geri dönüşü olan yatırımlara odaklanacağız. Aynı zamanda, 5G’ye hazırlık
kapsamında çekirdek şebekemize yatırımlarımız devam edecek. 2020, her bir müşterimizi değerli hissettirdiğimiz ve müşteri
memnuniyetini artırmak için daha fazla çalıştığımız bir yıl olacak” dedi.
“‘Merkeze değil herkese’ anlayışıyla fibere yatırımlarımız sürüyor”
Türk Telekom adına 2019’un önemli gelişmelerini de yorumlayan Önal’ın konuşmasından öne çıkan konu başlıkları şöyle
oldu:
• “Türkiye’nin dijital varlıklarının kurucu-

su ve geliştiricisi olarak, ‘sadece merkeze
değil, herkese’ hizmet anlayışımız doğrultusunda Türkiye’nin en ücra köşelerinde
yaşayan tek bir bireyden kalabalık ailelere,
küçük işletmelerden en büyük şirketlere kadar tüm abonelerimize aynı kalitede
hizmet sunmayı kendimize görev edindik.
Türk Telekom’un özelleştirildiği 2005 yılından bu yana, Türkiye’nin dijital varlıklarına
16,6 milyar dolar yatırım yaptık. Bu yatırımlar sonucunda fiberi 81 ilimizin tüm ilçelerine götürerek son 10 yılda erişim amaçlı
fiber ağ altyapımızı 10 katına çıkardık. 2019
yıl sonu itibarıyla fiber altyapımız toplamda 304 bin kilometre fiber hat ile 7,5 milyon kilometre fiber ağ uzunluğuna erişti.
• Sabit genişbantta, limitsiz tarifelerimizde adil kullanım kotasını kaldırırken müşterilerimize bol seçenekli teklifler sunduk.
Son beş yılda mobil pazar payımızı 5 puan
artışla %28 seviyelerine çıkardık ve pazar
payımızı kârlı bir şekilde %30’un üzerine çıkartma hedefimize daha da yaklaştık. Diğer
yandan, 5G alanındaki öncü konumumuzu
sürdürüyoruz. LTE baz istasyonlarımızın
yarısına yakınına 5G'nin yapı taşı olan fiberi ulaştırdık. Ekim ayında 5G test şebekesi
üzerinde gerçekleştirdiğimiz hız denemesinde saniyede 2.9 gigabit üzeri hızlara
ulaşarak 5G’de dünya hız rekorunu kırdık.
Türkiye’nin verisinin güvende kalması
için çalışıyoruz

me alanına ve en yüksek DDoS koruma altyapısına sahip Siber Güvenlik Merkezi’nin
çatısı altında uçtan uca kurumsal güvenlik
hizmetleri sunuyoruz.

• Dijital servislerimizi çeşitlendirmeyi sürdürürken bir yandan da küresel dijital
platformlar aracılığıyla yurt dışına giden
veri trafiğini içeriye almak için yoğun bir
çalışma yürüttük. Bu kapsamda internet
içeriklerinin Türkiye’ye getirilmesi amacıyla
küresel OTT’ler ile sözleşmeler imzaladık.
Ayrıca siber güvenliğe ilişkin risklerin arttığı bir ortamda, Türkiye’nin en büyük izle-

• Kapsamı günden güne artan kurumsal
ürün ve hizmetlerimizle, bugün Türkiye’nin
en büyük 500 şirketinin tamamı dahil, kurumsal şirketlerden kamu kuruluşlarına ve
KOBİ’lere kadar ülkemizin finansal gelişimine etki eden şirketlerin dijital dönüşüm
yolculuğunun en baş aktörü konumundayız.
• Bu çözümlerin yanında dijital ödeme
sektöründeki atılımlarımız da devam ediyor. Dijital finansal hizmetler alanındaki
iştirakimiz TT Ödeme ve Elektronik Para
Hizmetleri A.Ş. için yıl içinde BDDK’dan
elektronik ödeme lisansı aldı. Bu faaliyet
izni kapsamında Ödeme Hizmetleri şirketimizin ‘elektronik para kuruluşu’ olarak
dijital ödeme sektöründeki pozisyonunu
güçlendirmeyi hedefliyoruz.
• 180 yıla yakın geçmişimizle bu toprakların değeri olarak Türkiye’yi geleceğe bağlamak gibi büyük bir sorumluluğumuz var.
Bu sorumluluk bilinci ve hizmet aşkıyla,
ülkemizin sahip olduğu dijital varlıkların
kurucusu ve geliştiricisi olarak milli teknoloji dönüşümünün her adımında var olmayı
sürdüreceğiz.”
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TAV’DAN 764 MILYON AVRO CIRO
Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin
dünyadaki lider markası TAV Havalimanları, önceki yıla göre %7 artışla 89,1 milyon
yolcuya hizmet verdi. Şirketin devam eden
faaliyetlerinden elde ettiği net kar %5 artış
kaydetti.

alarak portföyünü genişletti. Böylece, Kenya’dan Şili’ye İsviçre’den ABD’ye, Batı Avrupa’dan Körfez ülkelerine kadar uzanan bir
coğrafyada TAV İşletme Hizmetleri, BTA,
ATÜ ve TAV Technologies hizmet şirketlerimiz varlıklarını sürdürüyorlar.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani
Şener “TAV Havalimanları olarak 20. yılımızı
kutlarken, havalimanı işletmeciliği gibi rekabetçi bir sektörde, küresel ölçekte tercih
edilen bir marka yaratmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada yedi
ülkede 14 havalimanı işletiyoruz. Ciromuzun %59’unu oluşturan hizmet şirketlerimizle birlikte, 30 ülkede 100 havalimanında, diğer havalimanı işletmecilerinin işlettiği
havalimanlarında da hizmet veriyoruz.

Büyüme stratejimizin ikinci ayağını oluşturan yeni ve kârlı imtiyaz anlaşmaları yapma
hedefimiz doğrultusunda Kazakistan Almatı
Havalimanı’nın sahibiyle başlattığımız satın
alma görüşmeleri başarılı bir şekilde sürüyor. Karadağ’da bulunan Tivat ve Podgorica havalimanlarının özelleştirme süreci ile
ilgileniyoruz. Ana faaliyet coğrafyamızda
hissedarlarımıza değer yaratacak yeni imtiyaz anlaşmaları için çalışmaya her zaman
devam ediyoruz.

2019 yılı, büyüme stratejimizin üçüncü ayağını oluşturan hizmet şirketlerimizin TAV
ekosistemi dışında inorganik büyümesi açısından çok önemli bir yıl oldu. TAV İşletme
Hizmetleri sekiz ülkede faaliyetleri bulunan
İspanyol yolcu salonu işletmecisi GIS’i satın

Türkiye’de turizm sektöründe yeni rekorların kırıldığı bir yıl olan 2019, büyüme stratejimizin ilk ayağı olan organik büyüme açısından oldukça iyi bir yıl oldu. Gerek Avrupa
pazarlarından gerekse Rusya’dan gelen turist sayılarında yaşanan önemli artışlarla
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Türkiye, 2019 yılını %14 büyüyerek 45 milyon ziyaretçi ile tamamladı. Gürcistan’daki
havalimanlarımızda yolcu trafiği de senenin
ortasına kadar olukça kuvvetli seyretti ancak Rusya tarafından getirilen uçuş yasağı
nedeniyle seneyi hafif yolcu düşüşü ile kapadı. Havayollarının iç hatlarda arz kısıntısına gitmesi nedeniyle iç hat trafiği 2019’da
zayıf seyretti. Bu nedenlerle 2019’u 89 milyon yolcu ile sene başında belirttiğimiz hedefin %1 altında kapadık. Bununla birlikte,
finansal sonuçlarımıza etki eden temel faktör olan dış hat yolcumuz, 2019 yılında %8
arttı. Böylece 2019 yılını oldukça kuvvetli
operasyonel sonuçlarla kapamayı başardık.
İstanbul Atatürk Havalimanı hariç ciromuz
%8 artarak 764 milyon avroya ulaştı. İstanbul hariç FAVÖK’ümüz ise %5 artarak 329
milyon avro oldu. FAVÖK büyümemiz Gürcistan’ı etkileyen Rus uçuş yasağı nedeniyle
sene başında açıkladığımız hedefin %1 altında kaldı. Toplam net karımız 373 milyon
avro olarak gerçekleşirken, devam eden
faaliyetlerimizden elde ettiğimiz net kâr %5
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artışla 73 milyon avro oldu. 2019 yılı içerisinde toplam 69,5 milyon avro tutarında
yatırım harcaması gerçekleştirdik.
2019’un en önemli gelişmelerinden biri Tunus’ta imtiyaz şartlarının yeniden yapılandırılması için sürdürdüğümüz görüşmelerin
sonuçlanmasıydı. Tunus imtiyazının uzun
vadeli ekonomik sürdürülebilirliğini yeniden
tesis edebilmek için geçmiş ve gelecekteki
kira borçlarımız ve ödemelerimizde önemli indirimler aldık. Bu görüşmelerin ikinci
adımı olarak mevcut borç veren grubu ile
sürdürmekte olduğumuz TAV Tunus’un finansman ve hissedarlık şartları üzerindeki
anlaşmalar da sonuçlanmaya oldukça yakın.
Gerek Türkiye’de, gerekse diğer faaliyet
gösterdiğimiz ülkelerde turizm sektörü
açısından iyi geçmesini beklediğimiz 2020
yılında dış hatlarda yolcu sayımızın %4 ila
%6 arasında artmasını bekliyoruz. Yolcu
sayısındaki büyümeye istinaden FAVÖK’te
%9-11 arası büyüme bekliyoruz. Yatırım
harcamalarımızın ise 70 – 75 milyon avro

arasında olmasını bekliyoruz. 2019’da net
kârımızın %50’sine denk gelen 758 milyon TL tutarında temettü dağıttık. Yakın
dönemde hazırlandığımız üç büyük proje
olması sebebiyle Yönetim Kurulumuz sürdürülen faaliyetlerden elde edilen net karın
%81’ine denk gelen 392 milyon TL tutarında
bir temettü ödemesini genel kurul onayına
sunacak.
Ana ortağımız Groupe ADP ile birlikte dünyanın en büyük havalimanı işletmeciliği
platformunu oluşturmuş durumdayız. Bu
başarıyı, emekleri ve güvenleriyle havalimanı işletmeciliği alanında bir dünya markası
haline gelmemizi sağlayan çalışanlarımıza,
hissedarlarımıza ve tüm iş ortaklarımıza
borçluyuz. Türkiye’den bir dünya markası
yaratmamızda emeği geçen herkese en samimi şükran duygularımı sunarken, şirketimizin daha nice 20 yıllara ulaşmasını diliyorum” dedi.

Sani ŞENER
TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı
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EN HIZLI A101!

Deloitte Perakendenin Küresel
Güçleri 2020 Raporu açıklandı:
Deloitte Perakendenin Küresel Güçleri 2020 Raporu’na göre A101, “En
Hızlı Büyüyen”lerde Türkiye’de birinci, dünyada ise 5. şirket oldu.
9 bin şubesi ile Türkiye’nin en yaygın
perakende zinciri olan A101 marketleri, Deloitte Perakendenin Küresel
Güçleri 2020 Raporu’nda, dünyada
en hızlı büyüyen ilk 50 perakende şirketi arasında 5. sırada yer aldı.
Deloitte Raporu’nda geçtiğimiz yıl 5.
olan A101, yakaladığı başarıyı bu yıl
da korurken, ilk 10’da yer alan tek
Türk markası oldu.
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A101, bu yıl da dev markaların olduğu
listede yer alarak büyük başarı gösterdi
ve dünyada en hızlı büyüyen 5. perakende zinciri konumunda yer aldı.
4.1 milyar dolar gelir elde eden A101,
en hızlı büyüyen 50 perakendeci arasında geçen yıl ki konumunu korumaya
bu yıl da devam etti.
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TAMPF – NIELSEN PERAKENDE CIRO ENDEKSI
2019 YILI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Alp Önder Özpamukçu: “2019 yılında
gıda başı çekti”
Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) ile Nielsen tarafından hazırlanan ‘TAMPF - Nielsen Perakende Endeksi’ 2019 yılı sonuçları açıklandı.
Aralık 2019 verilerine göre sektörün enflasyondan arındırılmış toplam cirosu geçtiğimiz yıla göre %5 artış gösterdi.
Türkiye’de organize perakendenin çatı kuruluşu olan Türkiye Alışveriş Merkezleri
ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF)
ile Nielsen tarafından hazırlanan ‘TAMPF
- Nielsen Perakende Endeksi’ 2019 yılı verileri açıklandı. Aralık 2019 verilerine göre
perakende sektörünün enflasyondan arındırılmış toplam cirosu geçtiğimiz yıla göre
%5 artış gösterdi.
‘TAMPF - Nielsen Perakende Endeksi’ verilerini yorumlayan Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu
(TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, “2019 yılının geneline
baktığımızda, özellikle üçüncü çeyrekle
başlayan toparlanmanın yıllık %5 reel büyümenin yakalanmasında etkili olduğunu
görüyoruz. Rakamları metrekare, çalışan

sayısı gibi kriterlerle değerlendirdiğimizde, perakende sektöründe büyümede gıdanın yine başı çektiğini görüyoruz. Gıda
%6 büyürken, gıda dışı büyüme %4 oldu.
Bu büyümede yapılan yatırımlarla %7 metrekare artışı sağlanmasının da önemli etkisi
var. Bir önceki yıla göre çalışan sayısında
gıdada %6’lık artış yaşanırken, gıda dışında
çalışan sayısı sabit kaldı. Toplam perakendedeki çalışan sayısı değişimi ise %5 olarak
gerçekleşti. İşsizliğin çok önemli gündem
olduğu 2019 yılında, modern perakendede istihdam artışının devam etmesinin son
derece olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyorum.
Özellikle bu sene dış pazardan farklı olarak Türkiye’de kasım ayı özelinde 11.11 ve
Black Friday gibi indirim günlerinin etkisi
tüm kasım ayına yayılarak, hem online hem
de klasik mağazacılıkta bir ivme yakalamasına neden oldu. Bu yüzden kasım ayı nispeten belirleyici bir ay oldu ve yılı da aşağı
yukarı kasım yüzdeleri ile kapadık. Hanehalkı verileri ile birlikte bakıldığında ağırlıklı
olarak gıda ekseninde tutunan bir talep söz
konusuydu. Yılın genelinde tüketim derinliğinin azaldığını gördük” diye konuştu.

45

MALl&MOTTO / Analiz

AVM PERAKENDE CIRO ENDEKSI 2019 RAKAMLARI AÇIKLANDI
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği
ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin 2019 yılsonu rakamları açıklandı.
Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere
göre ciro endeksi Aralık 2019 döneminde
bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 17,2 oranında artış kaydederek 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 çeyreği ile karşılaştırıldığında yüzde 17 artış
gösterdi ve 2019 dördüncü çeyrek döneminde 296 puana ulaştı.
AVM’lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar aralık 2019’da İstanbul’da
1.829 TL, Anadolu’da 1.160 TL olarak gerçekleşirken Türkiye geneli metrekare verimliliği 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 arındırılmadan 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 toplam ciro (TL) İstanbul’da yüzde 17,8, Anadolu’da yüzde 14,8 arttı.
AVM’lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar aralık 2019’da İstanbul’da
1.829 TL, Anadolu’da 1.160 TL olarak gerçekleşirken Türkiye geneli metrekare verimliliği 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 arındırılmadan 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 toplam ciro (TL) İstanbul’da yüzde 17,8, Anadolu’da yüzde 14,8 arttı.

46

Sektöre ait ciro endeksi, Anadolu ve İstanbul'un GLA büyüklükleri
ağırlıklandırarak hesaplanmıştır.
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Aralık 2019’da Metrekare Verimliliğinde
En Yüksek Artış Ayakkabı-Çanta Kategorisinde…
Ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği
geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 27,5’lik artış
kaydetti.
Geçtiğimiz yılın Aralık ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki teknoloji kategorisi metrekare 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 kategorisi metrekare verimliliği yüzde 9,6 artış
gösterdi.

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

Ziyaret Sayısı Endeksi
Aralık 2019 verileri bir önceki yılın aynı ayı
ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 3,8’lik bir azalış olduğu olurken
dördüncü çeyrekte geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 1,0’lik bir
azalış olduğu gözlemlenmiştir.
Ziyaret sayısı endeksine göre 2019 yılında
toplam ziyaretçi sayısı, 2018 yılına göre yüzde 1,0’lik bir azalış olduğu gösterdi.
2019 yılı rakamları ile ilgili olarak AYD tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer
aldı: “AVM Perakende Ciro Endeksi sonuçlarını aylık, çeyrek ve yıllık bazda ele aldığımızda rakamların enflasyon oranı üzerinde
olduğunu görüyoruz. Aralık ayı sonuçlarına
baktığımızda endekste yüzde 17,2 oranında
artış gözlemliyoruz. Aralık 2019 için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 11,8
olduğu düşünüldüğünde, ciro endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğu görülmektedir. Bu artışta aralık ayındaki yılbaşı
alışverişlerinin etkisini hissediyoruz. Öte
yandan sonuçları yıllık olarak değerlendirdiğimizde yıl bazındaki artış oranı olan yüzde
15,9, yine enflasyon oranının üzerinde seyrediyor. Ziyaret sayısı ise hem aralık ayında
hem de 2019 yılında azalma kaydetti. Ziyaret sayısındaki azalmaya rağmen metrekare
verimliğinde devam eden artış AVM ziyaretlerinin artan oranda ihtiyaç odaklı hale geldiğini gösteriyor.”
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en güçlü iletişim kanalımız. Kampanyaları, indirimleri, çekilişleri, etkinlikleri,
projelerimizi en çabuk duyurabileceğiniz alan sosyal medya. Bu sayede müşterilerin taleplerine etkili çözümler geliştirebiliyoruz. Müşterinin kalıcı aidiyet
duygusunun yaratılmasında sosyal medyanın önemi giderek artıyor. Ancak, her
şey profesyonel olarak müşteri odaklı
sorumluluklarınızı yerine getirmenize
bağlı. Yoksa sosyal medyanın etkisi sınırlı kalır. Mesela Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz film galası etkinliğiyle ilgili
çekiliş sayesinde 2 bin ilave takipçi kazandık birkaç günde. Beğeni sayısı da
oldukça yüksekti. Ama daha güzeli etkinliğin profesyonelce gerçekleştirilmesi
ve oluşturduğu enerjinin büyüklüğüydü.
Bunu çok rahat hissedebiliyorsunuz.
Benzer projelerle devam edeceğiz.

Aykut ARSLAN

Sayapark AVM Genel Koordinatörü

Günümüzde online mağazacılık; online alışverişe özel yapılan indirimleri,
mağazadan ücretsiz al uygulamaları
ve daha kolay alışveriş fırsatları ile
müşterileri cezbetmeye devam ediyor. Sizce online alışveriş AVM’leri
nasıl etkiliyor, olumlu-olumsuz yansımaları nelerdir?
Hızla dijitalleşen dünyamızın gözardı
edilemeyecek bir parçası artık e-ticaret
veya online alışveriş. Perakende sektöründe online gerçekleşen satışların artık %30 oranına yaklaştığını görüyoruz.
Öngörülen trendler bu artışın devam
edeceği yönünde. Teknolojik gelişmelerin sağladığı hizmetlerin avantajlarıyla rekabet etmek AVM’ler açısından pek
kolay değil. Ama bu gerçekle yüzleşmek durumundayız. Aynı ya da benzer
ürünleri satarken müşteriyi AVM’ye nasıl
getireceğiniz sorusunun cevabı aslında
çözümün yolunu açacak. Bu noktada fiziksel mağazaların müşterilerin ihtiyaçlarına göre hızla dönüştürülmesi gere-
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''Mersin'in batı yakasında hayatın
merkezinde biz varız.''

kiyor. Yani alışverişe ihtiyaç boyutunun
yanısıra eğlenceli deneyim boyutunu
eklemek şart. Müşteri katılımlı deneyim
alanı olmalı mağazalar. Mağazalarla birlikte AVM’nin de yaşam merkezi yönünü
ve sosyalleşme alanlarını daha etkin şekilde öne çıkarmalı. Bilinçlenen tüketicinin duyarlılık gösterdiği sosyal, çevresel
ve kültürel hassasiyetlerini de dikkate
alarak alternatif mağazacılık modelleri
de gündeme gelmeli.
Teknolojinin akıl almaz gelişimi ve
beraberinde getirmiş olduğu dijital
platformlar (Sosyal medya hesapları) ile her marka kendi takipçisini yaratmak durumunda. Sayapark olarak
dijital platformları etkin kullanarak
projeler yaratıyor musunuz? Bu projelerden beklentiniz nedir? Size yeni
müşteriler sağlıyor mu?
Teknolojinin getirdikleri aslında hem risk
hem çözüm. E-ticaretin tüketiciyi hızla
cezbetmesine karşın dijital platformlar

Dijital platformda yüz binleri aşan takipçileriyle influencer’lar artık ünlü
isimler kadar önemli ve fenomen durumundalar. Son dönemde AVM’lerin
hem dijital alanda hem de etkinlik
olarak influencer’lar ile birlikte çalışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bu çalışmalardan beklenen geri dönüş
sizce nedir ve AVM’ye katkısı ne yönde oluyor?
İnternet fenomenleriyle çalışmak bir yol.
Çok hızlı bir görünürlük sağlayabilirler.
Ancak, müşteride kalıcı aidiyet duygusu oluşturması bakımından kısa zamanlı
etki yarattığını düşünüyorum. Hızlı yanıp sönen lamba gibi. Unutmayalım ki
sosyal medya zaten kendi içinde değişim demek. Hızlı değişim, anında etki,
dinamizm ve iki taraflı iletişim. Onun için
influencer etkisi yerine sosyal medyanın
etkili ve doğru kullanımı ve etkinlik-deneyim odaklı bir stratejinin daha doğru
olduğunu düşünüyorum.
Sayapark AVM olarak motto’nuz nedir?
“Onlarca Yeni Marka Çekim Gücü Yüksek Bir Farkla” anlayışıyla yola çıkan bir
proje SAYAPARK. Doğru marka karmasına ulaşmak için sürekli olarak marka
performanslarını takip ediyoruz.

Kapak Röportajı / MALl&MOTTO
Her AVM’nin ön planda tutmak istediği; mimarisi, marka karması vb.
gibi birçok özelliği var. Sizin için Sayapark’ın en özel ve ön planda olan
özelliği nedir?
Bence SAYAPARK’ın güçlü özelliği mottosunda altı çizildiği gibi mimarisi ve
marka karması. Klasik alışveriş merkezi
mimarilerinden farklıyız. Yatay mimari ağırlıklı olan ana binadan ayrı 3 blok
şeklinde bağımsız restoran alanlarımız
var. Tüm alanlarda Akdeniz ruhunu yansıtan açık ve ferah bir iklim var. Mağazalar arası geçişler oldukça kolay. Ana
cephedeki meydanlarda kurgulanan

mekanların güçlü bir çekim etkisi sözkonusu. Bu değişik mimari özellikler farklı
beğeni ve ihtiyaçlara cevap veren markalarla birleşerek geniş bir yelpazeyle
müşterilerimizin karşısına çıkıyor. Mersin’in batı yakasında hayatın merkezinde
biz varız.
Alışveriş ve yaşam merkezi olarak,
sosyal projelerde yer aldınız mı/alacak mısınız?
Sosyal sorumluluk projeleri önem verdiğimiz alanların başında geliyor. Yeni
açılmış olmamıza rağmen hemen bu
projelerin içinde yer almaya başladık.
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Sarı-

keçili Yörük ailelerin kırsal bölgelerde
yaşayan çocukları için yürüttüğü projeye katıldık. Proje kapsamında SAYAPARK’ı ziyaret eden çocuklarımıza ilk
sinema deneyimlerini yaşattık, onları
yemek katında misafir ettik. Yine İl Emniyet Müdürlüğü’nün benzer bir projesi
kapsamında 250 civarında dezavantajlı
çocuğumuzun sinema deneyimine vesile
olduk. Mezitli Belediyesi’nin katkılarıyla
gerçekleştirdiğimiz projede Cumhuriyet
Ortaokulundaki hiç sinemaya gitmemiş
öğrencileri sinemayla buluşturduk. Daha
geniş kapsamlı ve farklı içeriklere sahip
sosyal sorumluluk projelerinde SAYAPARK’ı göreceksiniz.
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Müşterilerinize özel, lokasyon faktörünü de dikkate alarak hazırladığınız
marka karmanızın analizlerinizi nasıl
sağlıyorsunuz?
Mersin’in batısına uzanan turistik sahil
bölgelerine en yakın mesafedeki alışveriş ve yaşam merkeziyiz. Yıl boyunca
çevre illerden gelen 1 milyonu aşkın
yerli turist müthiş bir potansiyel yaratıyor. Zaten Üniversite öğrencilerinin ilk
tercihiyiz. Mersin’deki yeni modern yapılanmanın ve nitelikli müşteri segmentinin tam ortasındayız. Marka karmasında öncelikle bu demografik yapıyı göz
önünde bulunduruyoruz. Diğer yandan
marka performanslarını sürekli takip
ediyoruz. Müşterilerimizle doğrudan ve
sosyal medya üzerinden iletişimlerimizde markalara yönelik marka beklenti ve
yorumlarını dikkate alıyoruz. Bu yolla
doluluk oranlarımız en yakın zamanda
%97’ye ulaşacaktır. Görüşmeleri devam
eden bazı markaları Mersin’e getirerek,
hem ziyaretçilerimize dengeli bir yelpaze sunacağız, hem de karşılıklı marka değerlerini yükseltecek akılcı adımlar
atmış olacağız. Analizlerimizi doğrular
nitelikte, marka karmasının müşteri profiliyle birebir örtüşmesiyle sadık ziyaretçi sayımızı önemli oranda arttırdığımızı
görüyoruz.
Yeni hizmet hayatına başlamış bir
AVM’nin artı ve eksileri nelerdir? Sizce dikkat edilmesi en önemli şeyler
nelerdir?
Tüketicinin değerli zamanını daha az
harcayabileceği, ucuz fiyat ve ürün çeşitliliğini bulabileceği mağaza karmasından dolayı süpermarketten mağazalara,
elektronik eşyadan giyime ve gıdaya
kadar çok çeşitli ihtiyaçlarını karşılarken
alışveriş deneyimini arttıracak daha çok
zaman yaratmasını tüketiciye sağlıyoruz.
Ayrıca yaşam odağı olan eğlence, hizmet
spor gibi sektörel markalarımızın yanı
sıra çeşitli etkinliklerimizle de sosyal bir
alışveriş merkezi olmamız bizi avantajlı
kılıyor. Sunduğumuz hizmette güvenilir
alışveriş merkezi imajımızı koruyabilme
adına temizliğin kusursuzluğu, güvenlik
zafiyetinin olmaması, havalandırmanın
doğru olması, çocuk etkinlik alanları,
otoparklar, iş sağlığı ve güvenliği kural-
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larına uyum vb. gibi birçok değişkenin
üzerinde sürdürülebilir stratejik çalışmaya bağlı kararları ve doğru eğitimleri
dikkat edilmesi gereken en önemli unsur
olarak görüyoruz.
Aylık milyonu bulan ziyaretçi sayılarıyla AVM’ler hayatımızın vazgeçilmez
bir yaşam alanı. Sayapark olarak mart
ayına özel etkinlikleriniz nelerdir?
Mart ayı çok özel bir ay. İlk haftası Deprem haftası. Farkındalık yaratabilme adına AKUT işbirliği ile dünyanın en etkin
deprem kuşaklarından birinin üzerinde
bulunan ülkemizde vatandaşlarımızın
depreme karşı hazırlıklı olmasının sağlanması adına depremin zararlarını en
aza indirmenin yollarını ziyaretçilerimizle paylaşacağız.
Yine Mart ayının ilk haftasında Dünyanın En Büyük Futbol Turnuvası Red Bull
Neymar Jr’s Five elemesi Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Sayapark Alışveriş
ve Yaşam Merkezi’nin katkılarıyla 7-8
Mart’ta Mersin Özgecan Barış Meydanı’nda gerçekleşecek. Bu etkinliğin tanıtım faaliyetleri kapsamında Sayapark’ta
3-6 Mart arasında Red Bull işbirliği ile
interaktif etkinliklere yer vereceğiz.
Kadının toplumdaki yerini ve çalışma
hayatındaki yerinin önemini simgeleyen

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde ise kadınlarımız için birçok aktivitemiz olacak. Bizi özel kılan ise Alışveriş
Merkezimizin emekçileri olan tüm kadın
çalışanlarımız için Yönetim Ekibi olarak
bünyemizdeki emekçi kadınlarımıza çiçek sunarak özel bir kutlama yapmak
olacak.
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler
Gününde anma etkinlikleri, Down Sendromu Farkındalık Gününde dezavantajlı
çocuklarımızla atölye çalışmaları ve sahne etkinlikleri yapacağız. 27 Mart Dünya
Tiyatrolar Gününde ise AVM ziyaretçilerini tiyatro ile buluşturacağız.
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü’’ için
dergimiz aracılığıyla mesajınızı alabilir miyiz?
Sayapark olarak kadın emeği, kadının
eğitimi, kadınların çok daha iyi koşullarda yaşama imkanına kavuşması konularında büyük bir hassasiyet taşıyoruz. Kadınlara yönelik atılacak her güzel
adımın yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz ve tüm kadınların 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun
diyoruz.
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Behiye SAVAŞKAN
NTS Danışmanlık Kurucusu
''2020‘de de Türkiye’nin birçok şehrinde NTS Danışmanlık olarak başarılı projelere imza atmaya devam
edeceğiz.''
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NTS Danışmanlık olarak 2020 yılı projelerinizden bahseder misiniz?

Cadde Çomu
Adana

Atacor ner
Tekirdag

CizrePark
Cizre

Ekonomik dalgalanmalar ve bunun sonucunda sektörel iniş çıkışlara rağmen Türkiye’ de AVM sektörü 2020 yılında da cazibesini yitirecek gibi gözükmüyor. Alışveriş
Merkezleri pazarın genişliğinden dolayı
oldukça ilgi çekici. En önemli pazarlar her
zaman nüfusu yüksek ülkelerde oluşmuştur.
AVM’ler Türkiye’de her geçen gün önemini
daha da artırıyor. Her istediğinizi kapı kapı,
cadde cadde gezmeden non stop olarak bir
durakta alabilme şansına sahip oluyorsunuz. Bunu da müşteriye AVM’ler sunuyor.
Mağaza karma ve çeşitliliğiyle her istediğinizi kendinize en yakın AVM’den temin
edebiliyorsunuz. Üstelik hemen her semtte
irili ufaklı AVM ler var. İstanbul’un bu dağınık yerleşme şeklini düşündüğünüzde AVM’
lerin ne derece ihtiyaca göre dağıldığını
göreceksiniz. 15 milyonluk sanayisi ve çalışan kesimiyle birlikte İstanbul, birçok dünya
ülkesini bile gerek nüfus gerekse de sanayi
olarak geride bırakıyor. Alışveriş Merkezleri
Türkiye’ de bir endüstriye dönüşmüş durumda. Türkiye pazarı gelişme potansiyeline de sahip. Sürekli göç alan İstanbul’da
AVM’ler olmazsa olmaz. Baktığımız zaman Avrupa’ da kişi başına düşen alışveriş
merkezi sayısı Türkiye’ den çok daha fazla.
2020‘de de Türkiye’nin birçok şehrinde
NTS Danışmanlık olarak başarılı projelere imza atmaya devam edeceğiz.
Proje yatırımcımız Ata GYO ile Ata Corner
Lüleburgaz projemizde şehir merkezine
yürüyüş mesafesinde, geniş otopark kapasiteli, otogar karşısında konumlandırılmış,
her yaştan tüketiciye hitap eden, bünyesinde Kahve Dünyası, Burger King, Koçtaş Fix,
A101, bin metrekare içerisinde kendisine
ait asansör ve yürüyen merdivenin olduğu
3 kattan oluşan, ailelerin gelip çocuklarını
güvenli bir şekilde teslim edebilecekleri, her
yaşa hitap eden oyun parkurları ve oyun
makinaları ile bilardo ve gençlik merkezi
alanları yaratan Playpark projemizde yer
alıyor.
Ata Corner Tekirdağ, merkezde bölgenin
cadde mağaza projesi olarak her yaştan
tüketiciye hitap eden, teknoloji ve moda
trendlerini yakından takip edebileceği bir
alışveriş merkezidir.

Denge Tower
Sancaktepe

Sante Park, Ankara Gölbaşında göl manzaralı terasları, bölgede ilk olacak marka
karması ve ferah mimarisi ile misafirlerine,
‘nezih’ bir alışveriş ve gastronomi deneyimi
sunmayı hedeflemektedir. İlkokul, Ortaokul
ve Lise Öğrencileri,100 kadar Öğretmen ve
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Sante Park
Gölbaşı/Ankara

Personel,12.000 yakın kampüs öğrencisi
toplam 25.000 üniversite öğrencisinin erişebileceği, Oran ve Dikmen semtleri de dahil olmak üzere günde 4 bin kişiye hizmet
verecek olan 250 yatak kapasiteli devlet
hastanesinin hemen yanında, 6.000 konutluk Örencik TOKİ’ye uzaklığı 1.5 km, kısa
bir süre sonra yapımına başlanacak olan,
10.000 konutluk Yayla Şehir projesine ise
3,5km , Ankara Üniv. Ve Gazi Üniversitelerinin kampüsleri ve 2bin kişilik kız öğrenci
yurduna uzaklığı ise 2km olan lokasyonu ile
bölgenin ilk ve tek AVM’si olacaktır.
Cadde Çomu, yatırımcısı Sunar Group ile
Adana Merkez Ziyapaşa Bulvarı’nda bölgenin ilk cadde mağaza projesi olarak hayat
bulacak.
1071 Bayburt, Bayburt merkezde 15 bin
metrekare kiralanabilir alanda bölgenin ilk
cadde mağaza projesi olarak her yaştan tüketiciye hitap eden, ziyaretçilerin teknoloji
ve moda trendlerini yakından takip edebileceği bir alışveriş ve yaşam merkezi olacak.
Flo ve Migros’un açılışını yaptığı projemizde Tanjant içerisinde birçok marka ile yakında açılıyor.
Denge Towers, Yatırımı DENGEYAPI tarafından gerçekleştirilen Sancaktepe merkezde, Ataşehir, Kartal, Çekmeköy ilçelerine
komşu merkezi bir lokasyonda , Tem bağlantı yoluna 2 dakika, 15 Temmuz Şehitler
Köprüsüne 18 dakika, Fatih Sultan Mehmet
Köprüsüne 20 dakika mesafede bulunan
projemiz içerisinde markalar yerlerini almaya başladı, A101 ile market kategorisini
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tamamlayan proje diğer markalarıyla teknolojiden fast food , cafe alanlarına kadar
her yaştan ziyaretçinin yakından takip edebileceği sosyal yaşam alanı olarak 2020 yılı
içerisinde hayata geçecek.
Star Alışveriş Merkezi, Yalova’nın kent
merkezinde olup, şehrin merkezi tüm noktalarına yürüme mesafesindedir. Alışveriş
merkezi 4 kattan oluşmaktadır. En alt katta
250 araçlık ve otopark asansörlü çatı katında 150 araçlık otopark alanı mevcuttur, yer
aldığı lokasyonun tam karşısında İstanbul
Deniz Otobüsleri (İDO) ve 500 kapasiteli
uluslararası yat limanı ve şehrin diğer ilçelerine ulaşımın sağlandığı bin dolmuş kapasiteli durak yer almaktadır.
Cizre Park, Şırnak'ın en önemli ilçelerinden
biri olan Cizre’de projelendirilmiş olan Cizre
Park Yatırımı MRD Group, mimarisi MYTrend, tarafından gerçekleştirelen 45 bin 920

Ata Corner
Lüleburgaz

metrekare inşaat alanına sahip olan kompleks projede 4 blok bulunmaktadır. Toplam
128 daire ve 11 bin metrekare alana sahip
birçok mağaza alanı bulunmaktadır. LcWaikiki, Flo, Migros, Koton, Adil Işık (ADL),
Gratis, Playpark, Burger King, D’S ,Soulmate
Cafe, 5 salonlu Cizre Park Sinemaları kiracılarımız arasında Mayıs 2020’de açılacak.
Kares Outlet Center, Karabük merkez de
55 bin metrekare kapalı alan 33 bin 500
metrekare kiralanabilir alanda her yaşta
tüketiciye hitap eden, teknoloji ve moda
trendlerini yakından takip edebileceği bir
alışveriş merkezidir. 2010'da açılışını yaptığımız projemizde 170 adet mağaza bulunmakta olup 10 senedir hem yönetimi, hem
de yeniden yapılanan mağaza kiralama çalışmaları da tarafımızdan devam etmektedir.

Haberler / MALl&MOTTO
Haberler / MALl&MOTTO

e ma
PRODÜKSIYON

Serdar Yılmaz
Genel Koordinatör
0532 576 10 49

YAZAN&YÖNETEN

Aneliya Ivanova

DİJİTAL LED TASARIMI

Emre Balık 55
23

MALl&MOTTO / Röportaj

Rusya, Mısır, Özbekistan, Arnavutluk, Ukrayna, Almanya, Türkmenistan, İngiltere,
İran, Irak, Kazakistan, Hırvatistan mağazamızın olduğu bazı ülkeler.
2020 sonuna kadar yurt içinde ve yurt
dışında kaç mağaza açmayı planlıyorsunuz?
Erkek Moda Giyim pazarında katma değeri
yüksek, “Ulaşılabilir lüks” kategorisindeki
ürünlerin açığını rahatlıkla görebiliyoruz.
Doğru lokasyon ve bu lokasyona uygun
doğru bir koleksiyon seçimi ile dünyanın
her tarafında kendi talebinizi yaratabilirsiniz. Bu vizyondan hareketle yurt dışında 5
yılda 65 mağaza açma hedefimiz var. 2020
yılında yurt dışında 10 mağaza daha açma
hedefimiz var. Yurt içinde ise yıllar öncesinde Anadolu'dan İstanbul'a ve Ankara'ya
alışveriş için gelinirdi, şimdi ise biz oralara
gidip, yerelde yapılanıyoruz. Büyüme planımıza uygun olarak, ilerleyen dönemde
Ankara, Kayseri, Diyarbakır, Trabzon'da birer mağaza açma hedefimiz bulunuyor.

Zaur SAMEDOV

Giovane Gentile Genel Müdürü

Markanızın hikâyesini kısaca anlatır mısınız?
Giovane Gentile olarak kuruluşumuz 1984
yılına dayanıyor. Beşiktaş’ta 9 m2’lik küçük
bir mağazada serüvenimize başladık. 2001
yılında İtalya’nın önemli markalarından
Giovane Gentile markasının tüm haklarını
satın alarak, yurt içi ve yurt dışı müşterilerimizle buluşturduk. 2005 yılında Giovane
Gentile markasına entegre Giovane G. Designers markasını da üretime katarak tüm
erkek trendlerini tek çatı altında mağazalarımızda birleştirdik. Türkiye ile beraber,
Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika’da birçok
konsept mağaza dışında aynı zamanda
yüzlerce corner mağazalarda koleksiyonlarımızı tüketicilerle buluşturuyoruz. Müşteri
odaklı hizmet anlayışını benimseyerek kendi özgün tasarımlarımızı üretip uzman ta-
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“AVM’ler markaların
tanınmasında stratejik öneme sahip.”

sarımcılarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Firmanın isminin özel bir anlamı ya da
hikâyesi var mı?
2001 yılında İtalya’nın önemli markalarından Giovane Gentile markasının tüm
haklarını satın alarak, yurt içi ve yurt dışı
müşterilerimiz ile buluşturduk. Markamızın
isim anlamı İtalyanca’da “nazik/zarif genç
adam” demek.
Halihazırda Türkiye ve yurt dışında kaç
mağazanız var?
Yurt içinde toplam 33 mağazamız bulunuyor. Bunların 13’ü İstanbul’da, 3’ü Ankara’da, 1’i İzmir’de diğerleri ise çeşitli Anadolu şehirlerinde yer alıyor. Yurt dışında ise
30 ülkede 130 noktadayız. Yeni Zelanda,

Hangi ülkelerde büyümeyi planlıyorsunuz? Yeni gireceğiniz ülkeler hangileri?
2019 yılı yatırımlar açısından belirsizliklerle doluydu. Dolayısıyla bu yıl yurt içinde
planlamış olduğumuz noktaların çoğunu
ertelemek durumunda kaldık. Türkiye'de
AVM sayısı oldukça yüksek, seçici olmamız
gerekiyor. Bizler için oldukça önemli olan
yurt dışı atağımız sürüyor. 2019 yılı sonunda Moskova'da yeni şube açılışımız oldu.
Planımız; Rusya’da 4-5 mağaza, Arnavutluk
Tiran’da 2. mağaza, Irak Erbil’de 2. mağaza,
Azerbaycan Bakü'de mağaza açmak.
AVM’lerde büyüme konusunda ne düşünüyorsunuz?
AVM’lerin markalara, markaların da
AVM’lere olan ihtiyacı, tartışılmaz bir konu.
Şu an Türkiye genelinde 33 mağazamız var.
Bunların 21’i AVM’lerde yer alıyor. Giovane Gentile olarak konuya bakacak olursak,
ticari yaklaşımımız gereği AVM’lerle ilerlemenin bu dönemde bizim için çok önem
teşkil ettiğini söyleyebiliriz. AVM’leri tercih
etmemizin başlıca sebebi ise tüketicilerin
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alışveriş yaparken uğradığı ilk adres olması. Marka sadakati oluşturmak için öncelikle markanın sizi tanıyor ve logonuzu biliyor
olması lazım. Bu nedenle AVM’ler markaların tanınmasında stratejik öneme sahip.
Markanızı büyütmek adına neler yapıyorsunuz?
Yaptığımız her işte, ürettiğimiz her üründe
ve sunduğumuz her hizmette her zaman
en üst kalite düzeyini hedef alıyoruz. Müşterilerimizi ise kalite anlayışımızın odak
noktasına koyuyoruz. “Ürünümüz bizim
imzamızdır” felsefesini üretimden yönetime tüm birimlerde uygulamaya çalışıyoruz. Kurulduğumuz günden itibaren bilim
ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip
ediyor ve koleksiyonlarımızda son moda
eğilimlerine uygun, katma değeri yüksek
fonksiyonel kumaşları tercih ediyoruz.
Teknoloji ve tekstil sizin için ne ifade
ediyor? Teknoloji tekstil sektörüne nasıl
yön veriyor?
Her sektörde rastladığımız inovasyon artık

tekstil sektöründe de görülmeye başlandı.
Yeni trendlerde inovasyon çok önem verdiğimiz bir konu. Teknolojik kumaşlar günlük yaşamı kolaylaştırıyor. Ayrıca kıyafetlerin fonksiyonelliği noktasında çalışmalarda
bulunuyoruz. Bu farkındalıkla dijitalleşme
koleksiyonlarımızda yer buluyor. Akıllı
ürünler ise önem verdiğimiz ve üzerinde
durduğumuz bir konu. Teknolojiyi giysiye
adapte etmeye çalışıyoruz. Giovane Gentile olarak bu yıl ve önümüzdeki yıllarda en
öncelikli hedefimiz teknoloji ve teknolojiye
yapılan yatırım.
Teknolojik yatırımlarınızdan ve ürünlerinizden bahseder misiniz?
Giovane Gentile olarak koleksiyonlarımıza
sürekli yeni teknolojiyi adapte ediyoruz.
Dünyada gelişen yeni teknikleri sıkı takip
ederek, özellikli 'inovatif ve akıllı' ürünler
tasarlıyoruz. Birkaç sezon üst üste, mont
ve kaban modellerimizin iç tarafına termometreler monte ettik. Bu sayede kullanıcıya, dışarda bulunduğu ortama göre
mont içindeki vücut ısısını ölçerek, günün
her saatini daha rahat geçirmesinin yolu-

nu açıyoruz. Ayrıca takım, ceket, pardesü
ve palto kumaşlarımızın su itici özelliği var.
Gömlek koleksiyonumuzda kullanılan kumaşların özelliği doğrultusunda kolay ütülenebilen ve nefes alan ürünler ürettik. Şu
anda test aşamalarında olan planladığımız
ve çalıştığımız bazı yeni sistemler var. Örneğin sanal ortamda ürün seçimi yapılması, mağazalara girişte karşılama teknolojisi,
kemerden çıkacak şarj kablosu gibi. Yakın
zamanda bu çalışmalarımızın meyvelerini
almayı amaçlıyoruz. En kısa zamanda takipçilerimizi teknolojik ürünlerle buluşturmayı hedefliyoruz.
Gelecekte ne tür teknolojik giysiler bizi
bekliyor? Gerçek giyilebilir teknolojileri
görebilecek miyiz?
Giyilebilir teknoloji her geçen gün gelişmeye devam ederken eski ürünlerin yerini yeni teknolojik ürünler almaya başladı.
Gelecekte teknolojik kıyafetleri sıklıkla göreceğiz. Yukarıda da belirttiğim gibi test
aşamasında birkaç çalışmamız devam ediyor. Tasarımda inovasyona oldukça önem
veriyoruz.
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ZORLU HOLDİNG’DEN YATIRIM ALAN PARLAK FİKİRLER BELLİ OLDU
Zorlu Holding’in kurum içi girişimcilik platformu Parlak Bi’Fikir’in ilk döngüsünde yatırım
alan iki girişim, ConectoHub ve AbilityPool
oldu. Zorlu Holding’in Levent 199’daki merkezinde düzenlenen imza töreniyle Zorlu
Holding her bir takıma ortak oldu.
Zorlu Holding’in gelecek vizyonu Akıllı Hayat
2030’un en önemli projelerinden biri olarak
gördüğü kurum içi girişimcilik platformu Parlak Bi’Fikir’in ilk döngüsünde yatırım alan iki
takım Zorlu Holding ile ortaklık anlaşması
imzaladı.
6 Şubat Perşembe günü çok sayıda Zorlu
Grubu çalışanı ve üst düzey yöneticinin katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, Zorlu
Holding, altı aylık zorlu bir süreç sonucunda
yüzlerce fikir arasından seçilen ConectoHub
ve AbilityPool takımlarına ortak oldu. Takımlar bu ortaklık kapsamında, Zorlu Holding’den
hukuk, muhasebe, finans, iletişim gibi birçok
destek de alacak.
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre
Zorlu: “İnovasyonu harekete geçiren kurum
kültürümüzü, alttan gelen fikirlerle beslediğimiz kurum içi girişimcilikle her geçen gün
daha da geliştireceğiz.”
Düzenlenen imza töreninde kurumlar ve şirketler için inovasyon kültürünün önemine
değinen Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Emre Zorlu: “Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bir grup olarak değişen ve dönüşen dünyada farklı fikirlere olan ihtiyacımız her geçen
gün daha da artıyor. Bunun için inovasyonu
harekete geçiren kurum kültürümüzü geliştirmemiz ve organizasyonun her noktasına
bunu yaymamız gerekiyor. Kurum içi girişimcilik platformumuz Parlak Bi’Fikir ile birlikte
bu konuda ciddi sıçrama yapabileceğimizi
düşünüyoruz. İlk döngüde gösterilen ilgi ve
hep birlikte kazandığımız deneyim bizi gelecek adına umutlandırıyor. Birlikte neler yapabileceğimizi, hatalarımızı, çözümlerimizi, artı
ve eksilerimizi gördüğümüz çok verimli bir
süreç geçirdik. Bundan sonraki döngülerde
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çok daha fazla arkadaşımızın katılımı olacağına, ortaya çıkacak yenilikçi fikirlerle sadece
katılan takımların değil, Zorlu Grubu’nun ve
ülkemizin hep birlikte kazanacağı bir sürece
şahit olacağımıza inanıyorum” dedi.
Zorlu Holding Mali İşler Grubu Başkanı ve
Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cem Köksal: “İnsan kaynağımızın parlak fikirleri ile inovasyonun sürdürülebilirliğini sağlayarak tüm
paydaşlarımız için yarattığımız değeri artıracağız.”
Kurum içi girişimcilikle inovasyonun sürdürülebilirliğini sağlayacaklarını söyleyen Zorlu
Holding Mali İşler Grubu Başkanı ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cem Köksal:
“Sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi haline
getiren Akıllı Hayat 2030 vizyonumuzun bir
parçası olarak sürdürülebilir inovasyon için
kurum içi girişimliğe odaklandık. İnsan kaynağımızın yaratıcılığı ve yenilikçiliğini teşvik
eden bu iş kültürü ile uzun dönemde sadece
biz değil tüm paydaşlarımız kazanacak. İnsan
kaynağımızın grubumuza tutkusu ve bağlılıkları artarken ortaya çıkan parlak fikirlerle
tedarikçimizden iş ortaklarımıza kadar hepimiz için yaratacağımız ortak değer daha da
büyüyecek.’’
Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt:
“Zorlu Grubu olarak kurum içi girişimcilik ile
inovasyonu her çalışan için bir iş yapış biçimi
haline getirerek içeriden birçok start-up çıkarmayı istiyoruz.”
Kurum içi girişimcilikle start-up modelini
içeriye taşımaya başladıklarını dile getiren
Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt:
”Vestel Ventures ile edindiğimiz tecrübeyi
kurum içi girişimciliğe taşıyoruz. Bu bizim için
önemli bir avantaj. Ancak her sistem, her yapı
kendi içerisinde farklı dinamiklere sahip. Kurum içi girişimcilikte henüz yolun başındayız.
Fakat ilk döngüde hep birlikte çok fazla şey
öğrendik, bu konuda bir farkındalık yarattık.
İnanıyorum ki ikinci döngüde, ilkine katılan
arkadaşlarımızın da süreçte çok ciddi katkıları

olacak. Onların yapacağı mentorluk ile yeni
takımlarımız çok daha yenilikçi ve hızlı büyüme potansiyeli olan işler ortaya çıkaracak.
Sadece yatırım alanlar değil, sürece katılan
herkesin inovasyon kasları ve start-up reflekslerinde büyük gelişme olacağına inanıyorum. Bir sonraki döngüye parlak bir fikri olduğuna inanan tüm Zorlu Grubu çalışanlarını
davet ediyorum” dedi.
YATIRIM ALAN PARLAK FİKİRLER
CONECTOHUB
ConectoHub, ekiplerin iş birliği içerisinde çalışmasına ve aynı anda birçok işi yürütüp takip
etmesine tek uygulama ile olanak sağlayan
bir iş. “Proje Yönetimi”, “Sosyal İntranet’’ ve
‘‘Kurum İçi İletişim Uygulaması” olmak üzere
üç ayrı fonksiyonu bulunuyor. Uygulama ile
çalışanlar; karışık organizasyonlara, uzun ve
sıkıcı listelere son verebiliyor, projelerini takip edip görevleri atıyor ve dosyalarına kolayca erişebiliyor. Toplantılarını ConectoHub
ile ayarlayıp takımlarıyla iş birliği içerisinde
organize olabiliyor. Kurum içi iletişimin tüm
araçlarını tek bir platformda mobil & web tabanlı bir uygulama ile kullanabiliyor.
AbilityPool
AbilityPool kurumların çalışanlarının farklı yeteneklerini keşfederek, gönüllülük yönetimini
daha etkin yönetmelerini sağlayan dijital bir
platform. Bu platform, kurum çalışanları veya
üyelerini, Sivil Toplum Kuruluşları veya yine
kurum çalışanlarının veya üyelerinin oluşturduğu gönüllülük projeleriyle tek bir ortamda
bir araya getiriyor. Bunu da kullanıcıların ve
projelerin yetenek, ilgi, zaman planı vb. konularda uygunluklarına göre sağlıyor. Şirketler
için gelecekte işveren markası olma, sürdürülebilir olma ve çalışan bağlılığı gibi konularda
gönüllülük alanında dijital bir dönüşüm vaat
ediyor ve şirketlerin çalışanlarını daha yakından tanımasının önünü açan bir yaklaşımla
çözüm sunuyor.
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Kitabın büyülü dünyasında
bahar esintisi...
korkutkitabevi

Satış Noktalarımız: Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi

Avlu Balıkesir AVM

212 AVM
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H&M VAKFI, BENZERI OLMAYAN BIR GIRIŞIM BAŞLATTI

H&M Vakfı, global’deki en iyi 100 yatırımcıyı seçiyor ve Unfounded Ltd’yi desteklemek ve gelirde cinsiyet eşitsizliği farkını
kapatmaya destek oluyor.
Bugün dünyanın en büyük 100 yatırımcısı yıllık küresel gelirin 330 milyar dolarlık
kısmının kilidini açma potansiyeli olan Unfounded Ltd'den bir yatırım fırsatı alıyor.
Değişen ne? Belki şirket gerçek değil, ama
tüm veriler, rakamlar ve iş dünyasındaki kadınların potansiyeli gerçek. Kadınlar dünya
nüfusunun yarısını oluşturuyor, ama kadınlar tarafından kurulan start-up’lar küresel
girişim dolar hacminin sadece %3'ünü alıyor. Kadın girişimcilere finansmanda eşit
hak sağlamayarak, yatırımcılar her yıl yeni
Apple Inc. veya Amazon.com haline gelebilecek fırsatları kaçırıyor.
Unfounded Ltd, dünya genelinde çok büyük potansiyeli olan ve kullanılmayan kadın iş gücü ve kadın liderliğindeki işletmeleri temsil etmek için kullanılan bir metafor.
Kadınların finansal karakterleri, olası bir şirket olan Unfounded Ltd’ye göre olarak tercüme edildi ve şu anda en büyük 100 küresel risk sermayesi firmasına ve yatırımcısına
sunuluyor. Yatırım fırsatı mektubunda sadece bir detay eksik; ''KADIN.'' Yalnızca
verilere dayanıyor, hiçbir yatırımcının göz
ardı edemeyeceği bir yatırım fırsatı olmalı.
Ne yazık ki, istatistikler aksini gösteriyor.
Kadın’ın iyi bir yatırım olduğunu gösteren
birçok kanıta rağmen, Dünya Bankası tara-
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fından tahmin edilen finans açığı 1.7 trilyon
USD olarak belirlendi. Kadınlar para biriktirmeyi bilen, sorumlu borç alan ve hesaplayarak risk alan kişiler. Kadın girişimciler
daha yüksek getiri oranları elde ediyor ve
büyümelerine izin verilirse kadınların yönlendirdiği işletmeler borsada daha iyi performans gösterecek.
“2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne
ulaşmak için 10 yıldan az bir süre kaldığı
bu zamanda, kadın ve tüm ekonomide
pozitif bir değişim yaratmak için cinsiyet
eşitliğine ve özellikle finansal ekonomiye
odaklanmanın zamanı geldi. Yatırımcıların
diliyle konuşarak, kararları veren ve çekleri
yazan kişilere ulaşmak istiyoruz. Unfounded Ltd, kadın girişimcilerin finansmana
erişimde karşılaştıkları engelleri aşmak için
bir araç.” diyor H&M Vakfı Global Müdürü
Diana Amini.

Birleşmiş Milletler tarafından, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin birçoğuna
2030 yılına kadar mali değerler belirlendi;
Bunlar, yoksulluğu azaltmak, eğitimi geliştirmek ve eşitsizlikle mücadele etmek,
aynı zamanda inovasyon, istihdam ve ekonomik büyüme yaratmak. Yine de Silikon
Vadisi'nden Sri Lanka'ya kadar her yerde
kadınlar finansmana erişim eksikliği hissediyor. UNSGSA'nın yakın tarihli bir raporu,
gelişmekte olan ülkelerde, kredi ihtiyacı
olan kadınlara sahip işletmelerin %80'inin
ya hizmetsiz kaldığını ya da az hizmet
verildiğini gösteriyor. PitchBook'a göre,
ABD'de girişim sermayesinin sadece %2,8'i
2019 yılında kadınlar tarafından kurulan
şirketlere gitti.
2014 yılından bu yana, H&M Vakfı CARE
ile çalışıyor ve bugüne kadar düşük gelirli topluluklarda yaşayan 167.500 kadını
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eğitim, beceri geliştirme ve mikrofinans
yoluyla kendi işlerini kurmak ve işletmek
için destekledi. Şimdiye kadar, H&M
Vakfı cinsiyet eşitliğini desteklemek için
CARE'ye 15 milyon ABD Doları (140 milyon SEK) bağışta bulundu.
“Finansal katılımın yoksulluk döngüsünü
kırmanın en iyi yollarından biri olduğunu
biliyoruz. H&M Vakfı ile birlikte Etiyopya'daki 5.000 kadın girişimciye eğitim
ve finansman erişimi sağladık ve bu da
gelirlerinde %500 artış sağladı. Kadınlara yatırım yapmak hem finansal hem
de sosyal fayda getiriyor ve yatırımcılar
bunu ne kadar çabuk fark etmeye başlarsa o kadar iyi.” diyor CARE Hollanda
Genel Müdürü Reintje van Haeringen.
Yatırım fırsatı mektubu ile birlikte yatırımcılar, kadın girişimcilerin potansiyelini
kapsayan bir rapor da alacaklar. Bu rapor
ayrıca, finans dünyasındaki önyargıların
nasıl ele alınacağına ilişkin ipuçlarının ve
eylemlerin bir derlemesini ve dünyanın
en çok ihtiyaç duyulan yerlerinde olumlu
değişimin nasıl yaratılacağı konusunda
inisiyatif örnekleri içerecek. Rapor istatistiklerin ardında kilitli kalan kadın girişimcileri gösteriyor.
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TÜRKIYE’NIN EN ETKIN 50 CMO’SU AÇIKLANDI
• Türkiye’nin en etkin 50 CMO’su açıklandı.
Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliği ile
yapılan araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’nin en büyük şirketlerinin pazarlama
koltuğunda oturanların %42’si kadın.
• Araştırmaya göre CMO’lar, bu şirketlerdeki total bütçenin ortalama %20’sini yönetiyor. Geçtiğimiz yıla kıyasla gözlenen
%9,7’lik artış oranı, CMO’ların şirketlerde
artan değerinin göstergesi olarak kabul
ediliyor.
• CMO’ların yaptıkları çalışmalarda dijitale
ayırdıkları bütçe ise ortalama %40’ı buluyor.
Sürdürülebilir büyümenin giderek zorlaştığı global ekonomide markaların fiziksel
sınırları aşarak tüm kanallarda yatırım getirisini artırmasında CMO’lara büyük iş düşüyor.
Yönetim kademelerindeki dinamiklerin değişmesi ile kurumların büyüme stratejilerinin kilit noktasında konumlanan CMO’lar,
Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliği ile
yapılan “En Etkin 50 CMO” araştırması ile
mercek altına alındı.
Şirketlerin dinamik, etkin ve yaratıcı stratejiler geliştirmesi gereken günümüzde
pazarlama fonksiyonunun fark yaratan rolüne ve önemine dikkat çekmek amacıyla
yapılan araştırma kapsamında Türkiye’nin
En Etkin 50 CMO’su belirlendi.
CMO’ların %42’si Kadın
Türkiye’nin en büyük şirketlerindeki çalışmalarıyla araştırmaya katılan CMO’ların
ortalama tecrübe süresi 15 yıl, bulundukları pozisyondaki çalışma süreleri ise 7 yıl
olarak tespit edildi.
Çalışmalarını ortalama 30 kişilik ekiplerle
sürdüren CMO’ların %42’sini kadınlar oluşturuyor. Pazarlama şirketlerinde görev alan
CMO’lar arasında 2 bin kişilik ekip yöneten
CMO’lar da bulunuyor.
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CMO’lar şirketlerdeki total bütçenin ortalama %20’sini yönetiyor

duayenleri ve alanın uzmanı basın mensupları katıldı.

Türkiye ekonomisine önemli katkıları bulunan şirketlerde görev alan CMO’lar,
bu şirketlerdeki total bütçenin ortalama
%20’sini yönetiyor. CMO’ların yaptıkları çalışmalarda dijitale ayırdıkları bütçe
ise ortalama %40’ı buluyor. Diğer dikkat
çekici gösterge ise En Etkin 50 CMO’nun
%54’ünün Türk markalarda görev alıyor
olması.

“Unicornlara fısıldayan adam” olarak da
bilinen Simon-Kucher Partners Global ortağı Madhavan Ramanujam’ın açılış konuşmasını yaptığı Zirve, iş dünyasından önemli
liderleri ve aralarında Meltem Bakiler Şahin - Vodafone Türkiye, İcra Kurulu Başkan
Yardımcısı, Ahmet Olmuştur - THY, Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı, Dr.
Berk Çağdaş - Renault Mais, Genel Müdür
ve CEO’su, Can Çaka - Anadolu Efes, CEO
ve Bira Grubu Başkanı, Erdem Çakır - Nestle Türkiye, Satış Genel Müdürü, Kamuran
Uçar - Unilever, İran, Kafkasya ve Orta Asya
Bölgesi Genel Müdürü, Aslan Sranga - Domino’s Pizza, Avrasya Grup CEO’su, Birim
Gönülşen Özyürekli - VISA, Güney Doğu
Avrupa Pazarlama Başkanı, Zeynep Dipçin
Akdoğan - Eti Gıda, Pazarlama Grup Başkanı ve İcra Kurul Üyesi, Timuçin Güler - T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel
Müdürü, Cem Rodoslu - Migros, Pazarlama
ve Yurt Dışı Operasyonlar İcra Kurulu Üyesi Ateş İnce - Madd Entertainment, Genel
Müdürü, Barış Özistek - NetMarble, EMEA
Yönetim Kurulu Başkanı, Timur Altop Youtube Türkiye, Ülke Müdürü gibi isimlerin yer aldığı 20’nin üzerinde konuşmacıyı
ağırladı. Zirve’de, “Sınırları Olmayan Markalardan Pazar Deneyimleri”, “Stratejik Pazarlamaya Yeni Bakış: Müşteri Odaklı Ciro
Yönetimi”, “Turizmde Marka Ülke Olmak”,
“Pazarlamanın Yeni Oyun Alanı” başlıkları
masaya yatırıldı.

Listede kimler var?
En Etkin 50 CMO listesinde Türk Hava Yolları, A101, Vodafone, Mavi, Garanti BBVA,
Coca-Cola, Reckitt Benckiser gibi ulusal ve
uluslararası pek çok şirketin başarılı isimleri
bulunuyor.
Ödüller CMO Summit’te Sahiplerini Buldu
En Etkin 50 CMO ödül töreni, 18 Şubat
Salı günü Hilton Istanbul Bomonti Hotel’de Nescafé ve Vodafone Business ana
sponsorluğunda düzenlendi. CMO Summit
2020’de gerçekleşti. Türkiye’nin pazarlama
alanındaki önemli karar alıcılarına ve düşünce önderlerine ev sahipliği yapan Zirve’ye; Türkiye’nin önde gelen firmalarının
üst düzey yöneticileri ve CMO’ları, pazarlama alanında çalışan orta ve üst düzey
yöneticiler, pazarlama alanındaki ürün/hizmet sağlayıcılarının üst düzey yöneticileri,
pazarlama ve yönetim uzmanları, sektör
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İsim

Şirket

Pozisyon

Ahmet Olmuştur

Türk Hava Yolları

Alper Gökgöz

ING Bank

Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı

Aysel Aydın

Hayat Kimya

Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı

Barış Erdim

Toyota Türkiye

Pazarlama Direktörü

Barış Sönmez

Yemeksepeti

Pazarlama Direktörü

Beril Alakoç Orhonoğlu

Petrol Ofisi

CMO

Burçin Gülşen

Fox Networks Group Türkiye

CMO

Büşra Miray Müftüoğlu

Koton

Pazarlama ve Görsel İletişim Müdürü

Bülent Oğuz

Akbank

Can Dilek

Flormar

Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi

Cem Akkaş

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu

Marka Direktörü

Cem Demiröz

Watsons Türkiye

Ticaret ve Pazarlama Direktörü

Cem Rodoslu

Migros

Cüneyt Şahin

A101

Pazarlama Genel Müdürü

Çağdaş Yaltı

Redbull Türkiye

Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Didem Hiçyorulmazlar

Akiş GYO

Satış ve Pazarlama Direktörü

Duygu Süleymanoğlu

Dimes

Pazarlama Direktörü

Ebru Darip

Koçtaş

Elif Göktaş

McDonalds Türkiye

Elif Kaypak

Coca-Cola

Ergun Ermutlu

Sütaş Grubu

Erkin Aydın

QNB Finansbank

Ertan Şensoy

Huawei Türkiye

Pazarlama Direktörü

Feyza Dereli Fedar

Gittigidiyor.com/eBay

Pazarlama Direktörü

Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı

Perkande Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı

Pazarlama ve Yurt Dışı Operasyonlarından Sorumlu
İcra Kurulu Üyesi

Pazarlama ve Dijital Kanallardan Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı
CMO
Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya İş Birimi Pazarlama
Direktörü
Pazarlama Başkanı
Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığından Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı
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AKYAKA PARK’TA AŞK DOLU BİR ÖMRE “EVET”!
Akyaka Park AVM ve Ümraniye Belediyesi
iş birliğiyle 14 Şubat Sevgililer Günü’nde
düzenlenen toplu nikâh merasiminde 14
çift dünyaevine girmenin mutluluğunu
yaşadı.
Hayatlarını birleştirme kararı alan ve bir
ömür birlikte geçirmeye söz veren çiftler,
toplu nikâh töreninde heyecan ve sevinci bir arada yaşadı. Akyaka Park’ta gerçekleşen törene; Akasya Şirketler Grubu
CEO’su Mahmut Çelik, Akyaka Park Alışveriş Merkezi Direktörü Gürkan Gündemir
de katıldı. Bu mutlu günde çiftleri; aileleri,
sevdikleri ve AVM misafirleri de yalnız bırakmadı. Mutlulukları gözlerinden okunan
14 çift, Akyaka Park’ta sonsuza dek hatırlayacakları yeni bir başlangıca evet dedi.
Bu mutlu günde çiftlerin nikâhını Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım kıyarken, çiftlerin nikâh şahitliğini ise Ümraniye
Kaymakamı Suat Dervişoğlu ile şarkıcı
Yusuf Güney yaptı.
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Hayatlarını bir ömür sevgi ve aşkla taçlandırmayı dileyen çiftler, nikâh töreninin
ardından Farkındalık Stüdyosu organizasyonuyla düzenlenen mini konserde, Türk
Pop Müziği Sanatçısı Yusuf Güney’in şarkıları eşliğinde dans etti.
“14 ÇİFTİMİZİ 14 ŞUBAT’TA EVLENDİRDİK”
Törende çiftlerin nikâhlarını tek tek kıyan
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım,
atılan imzaların ardından evlilik cüzdanını çiftlere takdim etti. Nikâh merasiminde
çiftlere Ümraniye Belediye Başkanı İsmet
Yıldırım, Akyaka Park AVM Yönetimi ve
Yusuf Güney tarafından plaket ve çok özel
hediyeler verildi.
Çiftlere mutluluklar dileyen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “14 Şubat
Sevgililer Günü’nde Ümraniye’de bulunan
güzel bir alışveriş merkezi olan Akyaka
Park’ta birlikteyiz. Burada 14 tane çiftimizi
14 Şubat’ta evlendirdik. Gördüğünüz gibi
hepsine ayrı ayrı nikâh merasimi yaptık.
Çok mutlu oldum. Onların da mutlulukları gözlerine yansımış, birbirlerine yakışıyorlar. Allah hepsini bir yastıkta kocatsın,
ömür boyu mutluluklar diliyorum” şeklinde konuştu.
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PRIMEMALL SİVAS’TA SİNAN AKÇIL KONSERİNE YOĞUN İLGİ!
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Sinan Akçıl’dan Sivaslı Sevenlerine
Jest!
Sivas’ın ilk ve tek alışveriş merkezi Primemall Sivas’ta Sevgililer Günü’ne özel
Sinan Akçıl konseri düzenlendi. Sivas ve
çevre illerden gelen misafirler Akçıl’ın
keyifli performansıyla müziğe doydu.
Soğuk hava şartlarının en yoğun şekilde
hissedildiği 15 Şubat Cumartesi günü
Sivaslılar, Sinan Akçıl’ı yalnız bırakmadı.
Sevenlerinin izdiham yarattığı bu özel
konserde Akçıl da sevenleri için birbirinden çok sevilen şarkılarını art arda
söyledi.
Ligin en heyecanlı mücadelelerinin yaşandığı bu günlerde, Sivasspor’a da
şampiyonluk yarışında desteğini eksik
etmeyen ünlü şarkıcı Sivasspor atkısı takarak sahneye çıktı, yaptığı jest ile
Sivasspor taraftarlarının gönlüne deyim
yerindeyse taht kurdu.
Elma Yapım’ın organizasyonuyla gerçekleşen konserde tıklım tıklım kalabalığın coşkusu görülmeye değerdi.
Karşılaştığı yoğun ilgi karşısında sessiz
kalamayan Akçıl ise konserine birkaç
şarkı daha ekleyerek, zor da olsa sahneden alkışlar eşliğinde ayrıldı.
Açıldığı günden bu yana özel günlerde
her zaman özel etkinlikler gerçekleştiren Primemall Sivas ziyaretçilerini sürprizlerle karşılamaya devam edeceğe
benziyor.
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TUNA KIREMITÇI, SENA ŞENER VE DILHAN ŞEŞEN
TEPEDE SOHBET’TE BULUŞTU

Tepe Nautilus, Tuna Kiremitçi, Sena Şener
ve Dilhan Şeşen’i aynı sahnede buluşturdu. “Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları” albümlerinin ardından solo albüm hazırlıklarını
tamamlayan Tuna Kiremitçi, “Albümüm
yakında dinleyici ile buluşacak. Şu anda
düet albümü yapmayı düşünmüyorum
ama ileride Candan Erçetin’le düet yapmayı isterim” dedi.
Bilkent Holding’in önde gelen şirketlerinden Tepe Emlak Yatırım yönetiminde
olan Tepe Nautilus, Farkındalık Stüdyosu
tarafından organize edilen özel bir etkinliğe ev sahipliği yaparak sevilen müzisyen
Tuna Kiremitçi ve genç kuşağın parlayan
iki ismi Sena Şener ve Dilhan Şeşen’i ağırladı. Kiremitçi, “Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları” adını verdiği albümünden en özel
şarkılarını Sena Şener ve Dilhan Şeşen ile
Tepe Nautilus ziyaretçileri için seslendirdi.
“Müzisyen kimliğimle anılmak istiyorum”
Müzik ziyafetinin yanı sıra, kariyer hayatlarından özel yaşamlarına kadar hayatın
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içinden keyifli sohbet de etkinliğe renk
kattı. Müzisyen kimliği ile ön plana çıkan
ancak yazar olarak da tanınan Kiremitçi,
“Yeni jenerasyon beni müzisyen olarak tanıyor. Ancak geçmişte kitap yazdığım için
yazar olarak da tanınıyorum. Beni mutlu
eden ise müzisyen kimliğimle anılmak”
dedi.

“İki erkeğin düet yapmasından daha sıkıcı bir görüntü hayal edemiyorum”
“Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları 1-2” albümleri ile dinleyicinin ilgisini çeken Kiremitçi,
projenin devamı için şu anda bir çalışma
yapmadığını belirtti. Kiremitçi, “‘İnsanlığın
Öldüğünü Duydum’ isimli solo albümüm
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yakında piyasaya çıkacak. Bu zamana kadar çok değerli isimler ile bir araya geldim. Hayatımın en sanatsal yolculuğuydu.
İleride Candan Erçetin ile de düet yapmak
isterim” dedi. Projelerinde kadın sanatçılar
ile bir araya gelen Kiremitçi, erkek sanatçılarla düet yapar mısınız? sorusuna ise, “İki
erkeğin düet yapmasından daha sıkıcı bir
görüntü hayal edemiyorum” dedi.
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estel, yeni mağaza konsepti olan Vestel
Vekranlar
Ekspres’in ilkini Kadıköy’de açtı. Dijital
üzerinden alışveriş deneyimi ve
hızlı teslimat gibi uygulamalar sunan, “Vestel Ekspres”ler online alışveriş kolaylığını
mağazalara taşıyor.

Vestel, perakende sektöründe yenilikler
yapmaya devam ediyor. Dijital teşhir uygulamasının hayata geçirileceği küçük metrekareli mağaza konsepti ‘Vestel Ekspres’lerin
ilki şubat ayında Kadıköy Sahrayıcedit’te
açıldı. Tüketiciye yeni bir alışveriş deneyimi
vadeden Vestel Ekspres konseptli mağaz ların ikincisi Kızıltoprak’ta, üçüncüsü ise Suadiye’de hizmet verecek.
Hızla Türkiye’nin dört bir yanındaki işlek
caddelere yayılması planlanan Vestel Ekspres konsepti ile müşteriler, istediği ürünü
anında bulma, hızlı karşılaştırma imkânı ve
aynı gün teslimat seçenekleriyle zamandan
tasarruf edecek. Vestel Ekspres konsepti bir
diğer deyişle online satın alma deneyimini
fiziksel perakendeyle buluşturuyor.
Vestel, Ekspres mağazalarında yeni nesil
perakendeciliğe özel dijital uygulamalar
geliştirip, tüketici ile buluşturmayı planlıyor.
Yeni nesil tüketicilere yeni nesil mağazalar Vestel’in yeni iş modelleri geliştirme ve
perakende sektöründe değişime öncülük
etme vizyonu açısından Vestel Ekspres mağazalarının önemli olduğunu vurgulayan
Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Perakende
sektörünü müşteri talepleri şekillendiriyor.
Müşteri davranışlarını iyi okuyan, talepleri
zamanında alıp, bu talepler doğrultusunda faaliyetlerine yön veren şirketler başarılı
oluyor. Artık gündemimiz akıllı cihazlar, birbiriyle iletişim kuran teknolojiler, deneyim
mağazaları, akıllı mağazalar. Vestel olarak
değişime ayak uyduran değil öncülük eden
bir şirketiz. Bu nedenle de yatırımlarımızın
odağına dijitalleşmeyi aldık. Tüketici alış
kanlıklarının değişmesi, tüketicinin artık tek
bir kanaldan değil birçok kanaldan bilgiye
hızla ulaşarak karar mekanizmalarını yönetmesi, değişen alışveriş davranışları gibi
faktörler bizi buna yönlendiriyor. Vestel
Ekspres mağazaları da bu vizyonumuzun
sonucu olarak doğdu. Yeni nesil tüketicilerin ihtiyaçlarına yanıt verecek yeni nesil
mağazalar açıyoruz. Tüketicilerimize pratik
satın alma kolaylığı sunacağına ve başarılı
olacağına inanıyorum” açıklamasında bulundu.
Açılışa özel indirim ve hediye kampanyaları düzenleyen Vestel Ekspres mağazaları,
kampanya kapsamında TV, beyaz eşya, küçük ev aletleri ve mobil ürün kategorilerinde
değişen oranlarda indirim fırsatı da sundu.
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AH BU BIZ INSANOĞLU

Burcu Polatdemir

NLP Uzmanı & Çocuk Kaygı Terapisti

Hep güvende olmak istiyor. Her yaşanan
çöküş yeni bir yükselişe, her yükseliş bunu
koruyabilmenin kaygısına, her kaygı ise tekrar aynı şeyi yaşama ihtimaline karşı duyulan korkuyu barındırıyor. Neden mi? Çünkü
güvende olduğumuzu bilmek istiyoruz... İyi
olmak istiyoruz. Etrafımızda tehlike olmasın,
eğer potansiyel hissettiğimiz bir şey varsa
da kontrolümüz dahilinde olsun istiyoruz.
Ama hayatta kontrol edemediğimiz şeyler
olduğunu ve hep olacağını da hayatımızın
bir döneminde er ya da geç öğreniyoruz.
Bazılarımız bunu bir acıyla bazılarımız da tesadüf eseri hayatın getirdikleriyle öğreniyor.
Birçoğumuzun bildiği gibi; 1940’lı yıllarda
Amerikalı Psikolog A. Maslov’un oluşturduğu ‘İhtiyaçlar Piramidi’ listesinde insanların
bu ihtiyaçlarına karşılık gelen duygularına
yer verilmiştir. Burada esas olan; kişinin bir
basamakta yeterli gelişimi ve tatmini sağlayamadığında diğer basamağa sağlıklı olarak
geçemeyeceğiyle ilgiliydi. Bunun da en alt
basamağında fiziksel ihtiyaçlarımız vardı.
Örneğin; yeme/içme, uyku, yaşamsal ihtiyaçlarımızın tatmini gibi.

Onlardan sonra gelen basamağımız ait
olma ve sevgi ihtiyacımız... Her ne kadar
üçüncü sırada olsa da artık geldiğimiz bu
yüzyılda bu durumun yer değiştirebileceğini
düşünüyorum. Çünkü artık insanların büyük
çoğunluğu bu durumla o kadar meşgul ki...
Beğenilmek, sevilmek, fark edilmek, bir yere
ya da bir gruba ait olamayınca dışlanma
korkusu, bu korkuyla değerlerinden ödün
vermeye kadar giden bir değişimin normal
karşılanması söz konusu... Bu noktaya nasıl
mı geldi? Hadi tahmin edelim... Sosyal medya mı yoksa... “Başımıza ne geldiyse sosyal
medyadandır” deyip, günah keçisi ilan eder
olduk ama inanın insanlar hiç bu kadar kaygılı olmamışlardır hayatları boyunca herhalde. Bunu sorun etmek de yeni bir kaygı konusuna ‘konu olmak’ da bu çağın insanları
olarak bizlere düştü. Gencinden yaşlısına...
Keşke şansımız olsaydı da savaş yıllarındaki
huzursuzluk ve bilinmezin, çaresiz hissettirmesiyle şu anda insanların umutsuz, yaşama şevkinden yoksun kaygılı halinin yüzde
oranlarını karşılaştırabilseydik. Bu orana bu
yüzyılın çok yaklaşmış olabileceğini düşü-

nüyorum çoğu zaman... Kaygımız, bir türlü
tatmin olamama, memnuniyetsiz hallerimiz,
başkalarının hayatıyla kıyaslarımız, kendimizden memnun olamayışlarımız... Her gün
bir yenileri eklenirken hep bir mutsuzluk
hali söz konusu. Güvenlik ihtiyacı... Evet,
tam da bu! Zihnimiz dışarıdan duyduğunu
diğer tezleriyle çürütüyor hayır olsaydı ben
iyi hissederdim demek ki değiliz... Bir yanlışlık var bir yanılsama. Nereden mi geliyor bu
duygu... Bilinçaltımıza usulca birkaç senedir
işliyor. “Ne yaparız?”, “Çok kalabalıklaşıyoruz...”, “Beslenme için uzak doğulular gibi
beslenmek zorunda mı kalacağız?”, “Doğal
afetleri kontrol altında tutsak da yorulmasak
kaygılanarak.” Birileri merak etmeyin dese,
huzur içinde yaşayacaksınız diye güven verse ya... İşte diyorlar ya uzmanlar. Ya değilse...
Ya artık kaygılı ruh hali bir alışkanlık olduysa
insanoğlunda. Sakin olmamız lazım. Olması
gereken olursa da insanoğlunun bunu algılayabilme, özümseme ve aşma özelliği var.
Hem de yüzyıllardır. Bizimle konuşan kimse
değil. Zihnimiz. Onunla güven ortamı lazım
gerisi zaten kaygıya mahal vermez.
Mutlu günler :)

İkinci basamak ise güvenlik ihtiyacı... Hayatı
tehlikede olan birinin müzeye gitmeyi düşünememesi gibi ya da gidecek ve kalacak
yeri olmayan birinin spor yapamadığından
yakınamayacağı gibi... (Örnekleri bilerek
dikkat çekici veriyorum... Zira güvenlik ihtiyacımıza olan güvene dikkat çekmek maksat değil mi?)
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CAPACITY AVM YENİ YIL ÇEKİLİŞİNDE LÜKS ARAÇLAR SAHİPLERİNİ BULDU
Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin
yeni yıl hediyesi olarak düzenlediği çekilişte 2 Mercedes-Benz sahiplerini buldu.
Değerli ziyaretçilerin, Noter ve Milli Piyango İdaresi yetkililerinin huzurunda,
22 Şubat Cumartesi günü saat 13.00’da
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Bahisler ve Oyunlar Dairesi Başkanlığı’nın
05.11.2019 tarihli 40453693-255.01.02E.10306 nolu izni ile Capacity AVM B1
katında düzenlenen çekiliş töreninde lüks
araçlar sahiplerini buldu. 1 Aralık – 16 Şubat 2020 tarihleri arasında 271 bin 328
kişinin katılım gösterdiği kampanyada
talihlilerden 236263 numaralı kuponu ile
Lora Çakan Çakır Mercedes-Benz C 200 4
Matic FL AMG model otomobil kazanırken
223511 nolu kupon ile Ceylan Toklu Mercedes-Benz CLA 200 AMG model otomobil kazandı.
Yedek talihliler 128846 nolu kuponu ile
Mercedes-Benz C 200 4 Matic FL AMG
model otomobil için Dursun Can Kaya ,
179320 nolu bilet ile Mercedes-Benz CLA
200 AMG için Işık Kırdı oldu.

Kazanan talihliler 28 Şubat 2020 Cuma
günü Posta Gazetesi’nde ilan edildi..
1 Aralık – 16 Şubat 2020 Mercedes-Benz
Çekiliş Sonuçları
Asil Kazanan Listesi
MERCEDES-BENZ C200 4MATIC FL AMG
-236263 - LORA ÇAKAN ÇAKIR
MERCEDES-BENZ CLA200 AMG - 223511
- CEYLAN TOKLU
Yedek Kazanan Listesi
MERCEDES-BENZ C200 4MATIC FL AMG 128846 - DURSUN CAN KAYA
MERCEDES-BENZ CLA200 AMG - 179320
- IŞIK KIRDI
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problemlerle karşılaşacaklarını bilemeyip,
gerekli çözümleri bulamayacaklardır. Her şirket, sürekli kendisini yenilemek ve rekabete
karşı hazır olmak durumundadır. Durumu
analiz etmek, gelecekte neler olabileceğini
kestirmeye çalışmak ve değişik senaryolara
karşı önlemler almak zorundadır!

Engin Yıldırım

Batıda şirketlerin %50’sinin Türkiye’de ise
%20’sinin yönetim kurulunda bağımsız üye
görev yapıyor. Yönetim kurulları, iç denetimi
artırmak, skandalları önlemek ve verimliliği
sağlamak için ‘bağımsız üye’lere yer veriyorlar. Şirket yönetim kurulunu oluşturmadan
ya da var olan kurulda değişiklik yapmadan
önce şu sorular sorulmalıdır:
a) Bizim stratejik anlamda başarmak istediğimiz nedir? En büyük zorluğumuz nerededir?

B

ir bireye ya da bir şirkete en fazla zarar
veren şey anlık yaşamaktır. Herkesin
bir hedefi, bu hedefe ulaşmak için stratejisi
olmalıdır. Stratejik düşünmek için öncelikle kendimizi iyi tanımalıyız ve gerçekten ne
yapmak istediğimize karar vermeliyiz. Bundan 23 yıl önce alışveriş merkezi sektöründe çalışmaya başladığımda yani Türkiye’de
alışveriş merkezlerinin yaygın olmadığı bir
zamanda planlarımı bir alışveriş merkezini
yönetmek olarak belirlemiştim.
Hedefe giden yolda stratejimi tek bir alanda
iyi olmak, bilgi sahibi olmak değil de, diğer
departmanların konularını da öğrenmek ve
uygulamak üzere belirlemiştim. Bu nedenle
farklı konseptlerdeki alışveriş merkezlerinde çalışırken, AVM yönetimine dair birçok
konuyu öğrendim. Böylece ilk kez bir alışveriş merkezine genel müdür olduğumda
ise konulara yabancılık çekmemiştim. Tabi
esas hedef alışveriş merkezlerine ‘kiralama
ve yönetim’ danışmanı olarak çalışmaktı.
Kariyer planlamam neticesinde yerli-yabancı yatırımcılarla çeşitli konsept ve lokasyonlardaki projelerde deneyim kazandım. Şimdi
ise edindiğim bu bilgi ve tecrübeyi alışveriş
merkezlerine kiralama ve yönetim alanında
danışmanlık hizmeti vererek değerlendiriyorum.
Birey stratejik olarak düşünmezse ne yaparsa yapsın işlerin başarıyla sonuçlanması tesadüflere kalacaktır ve bu nedenle de işlerin
aksama ihtimali yüksek olacaktır. Şirketlerin,
çalışanların herkesin kısa, orta ve uzun vadeli hedefler koyup, gerekli planları yapıp bu
planları doğru bir şekilde uygulaması gerekmektedir. Stratejik düşünmek, analitik, sonuç
odaklı, duyguların ötesinde bir bakış ortaya
koymaktır. Stratejik düşünemeyenler, ne gibi

b) Bizim strateji yöneticimiz kimdir (var mıdır) ve şirkete kim yön verecek?
c) Gelecek yıl şirketimiz ne yöne gidecek ve
karşılaşacağımız zorluklar neler olacak?
Yönetim kurullarının en önemli sorunlarından biri de kurul üyelerinin yeterince zaman
ayıramamasıdır. Bu nedenle alışveriş merkezinin başına genel müdür veya alışveriş merkezi müdürü titrleri ile atanan profesyonele,
sorumluluklarla birlikte hedeflerin tutturulması için ciddi yetkiler de verilmelidir.
Alışveriş merkezinin her aşamasında planlama yapılarak ilerlenmesi hayati önem taşır.
Bu bölümde alışveriş merkezlerinde kullanılan plan örneklerinden bazılarına kısaca değineceğim.
Örnek 1) Hareket Planı

PLANLAMA VE STRATEJİ
İş planı stratejik bir plandır ve amacı ekipte kimlerin, ne zaman ve neler yapacağının
planlanmasıdır.
Örnek 4) Geçen Yılın İş Planı (Değerlendirme)
1) Genel bilgiler
2) Nüfus ve ekonomik veriler
3) Kiralama
4) Gerçekleşen pazarlama faaliyetleri
5) Rekabet analizi
6) Ziyaretçi sayıları ve analizi
7) Taktikler
Örnek 5) Pazarlama Planı
A) Açılış Öncesi Etkinlikler (Teaser)
Açılış lansmanı. Burada amaç, açılışı bir araç
olarak kullanarak imaj yaratmaya, hedef kitleyi merkeze çekmeye yönelik PR çalışmaları
yapılmasıdır.
Açılış sonrasında yapılan etkinlikler ise yıllık
pazarlama planı çerçevesinde özel gün ve
haftalara bağlı kalarak veya kalmayarak organize edilen etkinliklerden oluşmaktadır. Bu
pazarlama planı ise merkezin çıkardığı süreli
yayınlar (dergi, gazete, bülten), görsel ve yazılı medyaya verilen ilanlar ve PR çalışmaları
ile desteklenmektedir.
Örnek 6) Kriz Planı

Açılış öncesinde hareket planına ihtiyaç vardır. Bu hareket planının başlıkları ise şunlardır: Kiralama, operasyon, teknik, mali ve idari
işler ile genel işlerden oluşmaktadır.

Alışveriş merkezinde meydana gelecek kriz
durumunda (yangın, sabotaj, bomba, terör,
deprem, hırsızlık, yanlış çıkan bir haber vs.)

Örnek 2) İşletme Planı (iç yönetmelik)

A) Kimin nasıl hareket edeceği, kişilerin görev ve sorumluluklarının yazıldığı;

Alışveriş merkezinin çalışma koşullarının saptanması.
Alışveriş merkezinde yer alan işletmelerin faaliyetlerine ilişkin koşulların saptanması.
İşletme planının uygulanması ve müeyyidelerin belirlenmesi.
Örnek 3) İş Planı
1) Şirketin ve projelerin genel analizi
2) Şirketin öncelikli iş hedeflerinin belirlenmesi
3) Merkez yönetim yapısı
4) Swot analizi

B) Kimlerin basın, itfaiye vb. kurum ve kişilerle konuşması gerektiği;
C) Lüzum görüldüğü takdirde merkezin (ziyaretçi ve mağaza çalışanlarının) tahliyesinin
nasıl gerçekleştirileceği;
D) Kriz durumunda kullanılacak malzemelerin (örn: yangın tüpü) nerede olduğunu da
gösteren kat planlarının da yer aldığı plandır
kriz planı.
İnşallah hiçbir zaman bu planı uygulamaya
gerek kalmaz.
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TAVUK DÜNYASI BURSA’DAKI 10. RESTORANINI ANATOLIUM AVM’DE AÇTI
veriyorduk. 2020’nin hemen başında
ise Bursa’daki yatırımlarımıza bir yenisini ekledik ve şehirdeki 10. şubemizin
kapılarını Anatolium AVM’de açarak
misafirlerimizi ağırlamamaya başladık.”

Volkan Mumcu
Tavuk Dünyası CEO’su

Tavuk Dünyası, Anatolium AVM’de konuklarını ağırlamaya başlayan yeni restoranıyla
birlikte Bursa’daki şube sayısını 10’a yükseltti.

Tavuk Dünyası, Bursa’daki 10. şube yatırımını ise bölgenin önemli alışveriş ve sosyalleşme merkezi olan Anatolium AVM’de
yaptı.

Tavuk Dünyası ayrıcalıklı konseptiyle yeme-içme sektöründeki farkını gösterirken,
lezzet noktaları haritasına kattığı yeni şubeleriyle büyümesini 2020 yılında da kesintisiz
şekilde sürdürüyor.

Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu Bursa’da kapılarını konuklarına açan 10. şubeleriyle ilgili olarak şunları söyledi: “Bursa’daki
ilk şubemizi bundan 7 yıl önce açmış ve şehirdeki konuklarımızı ödüllü lezzetlerimizle
buluşturmaya başlamıştık. Bursa’ya yaptığımız yatırımlarla 2019 sonu itibarıyla 2
tanesi cadde restoranı olmak üzere Bursalı
konuklarımıza tam 9 restoranımızda hizmet

2013 yılında Bursa’daki ilk şubesini açtıktan
sonra, şehirdeki yatırım planları kapsamında
restoranlarına yenilerini eklemeyi sürdüren

74

Şirketin lezzet noktaları haritasında
Bursa’nın en çok şubelerinin olduğu 3.
şehir olduğuna da dikkat çeken Volkan
Mumcu, “Bursa FSM Bulvarı’ndaki 600
m²’lik restoranımız Türkiye’deki en büyük restoranımız olarak hizmet veriyor.
Şehirde faaliyete başladığımız ilk günden bu yana bizlere olan ilgilerini daima artıran Bursalı konuklarımızı daha
fazla sayıda restoranımızda ağırlamak
ve onları uluslararası ödüllere sahip
lezzetlerimizle buluşturmaya devam
etmek üzere bölgedeki yatırımlarımızı
sürdüreceğiz. Markamıza duyduğu güvenle Tavuk Dünyası ailesine katılan ve
katılmak isteyen tüm yatırımcılarımıza
ise ayrıca teşekkür etmek istiyorum”
diyerek açıklamalarını tamamladı.
Anatolium AVM’de kapılarını konuklarına açan restoranıyla birlikte Tavuk
Dünyası, AVM restoranlarının sayısını
156’e Türkiye’deki toplam şube sayısını
ise 50 şehirde 211’e taşımış oldu.
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SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER
Öksürük ve Soğuk Algınlığına
Rahatlatıcı ve Metobolizma

Hızlandırıcı Mürver Şurubu

Suna Dumankaya

Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

Halsizlik İçin Çay Tarifi
Malzemeler:
Çakşır yaprağı 50 gr.
Biberiye yaprağı 50 gr.
Kekik yaprağı 50 gr.
Çörek otu 30 gr.
Tarçın yağı 1 damla

Yapılışı:
Bitkileri 24 bardak suda 5 dakika kaynatın.
Soğuyana kadar demlensin. Süzün ve her
yemekten sonra tarçın yağı damlatarak 1
çay bardağı için.

Malzemeler:
2 litre su
1 tatlı kaşığı ekinezya
1 tatlı kaşığı civanperçemi
1 tatlı kaşığı kuşburnu
1 tatlı kaşığı kurutulmuş mürver
1 çubuk tarçın
1 yemek kaşığı karanfil
1 yemek kaşığı bal

Şifalı Formül
Malzemeler:

1 çay kaşığı toz zencefil
1 çay kaşığı toz zerdeçal
Yarım limon suyu
2 kaşık pekmez
2 kaşık bal

Yapılışı:
Hepsini karıştırıp sabahları 1 kaşık tüketin.
Dilerseniz 1 bardak ılık suyun içine katarak
çay gibi içebilirsiniz.

Yapılışı:
Tüm malzemeleri kapaklı bir tencerede
kısık ateşte yaklaşık yarım saat kaynatın.
Sonra süzün ve 2 su bardağı su ekleyip tekrar kaynatın. Balla tatlandırıp servis yapın.
(Hamileler civanperçemi çayı içmesin ve bu
tarife civanperçemi eklemesinler.)
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BOYNER, İSTIKLAL CADDESI’NDE 5 KATLI YENI MAĞAZASINI AÇTI

Boyner, İstiklal’in yeni buluşma noktası
olacak
Boyner 2020 mağaza yatırımlarının startını İstiklal Caddesi’nden verdi. İstanbul’da
kültürün, sanatın, eğlencenin ve alışverişin
merkezi İstiklal Caddesi, yepyeni bir buluşma noktası kazandı. 5 kata yayılan 4.500
metrekarelik satış alanı, zengin marka ve
ürün çeşitliliği, yeni nesil alışveriş konseptleriyle dikkat çeken mağaza, 14 Şubat’ta kapılarını açarak hizmet vermeye başladı.
Bu yıl tüm Türkiye’de 12 yeni mağaza açacağını duyuran Boyner, 2020’nin ilk mağazasını İstanbul'un en işlek noktalarından
biri olan İstiklal Caddesi'nde açtı. 37 ilde
toplam 109 mağaza ve 328 bin metrekare
satış alanı ile Türkiye’nin lider mağaza zinciri
olan Boyner, 40 yıla ulaşan perakende deneyimiyle İstiklal’in başrol oyuncusu olmayı
hedefliyor.
İstiklal’e Yeni Bir Soluk
Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü
Eren Çamurdan: “Müşterilerimizin bizi gör-
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mek istediği İstiklal Caddesi’nde mağaza
açarak bir hayalimizi gerçekleştirdik.”
Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü
Eren Çamurdan, Boyner İstiklal mağazası
hakkında şunları söyledi: “İstanbul’un gözbebeği Beyoğlu ve İstiklal Caddesi, aynı zamanda dünyanın da önde gelen alışveriş ve
eğlence destinasyonları arasında yer alıyor.
Boyner olarak, müşterilerimizin bizi görmek
istediği İstiklal Caddesi’nde mağaza açarak
bir hayalimizi gerçekleştirdik. Her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği İstiklal Caddesi’nin dinamizmine uygun şekilde, yerli
ve yabancı müşterilerin beklentilerine göre
tasarladığımız mağazamız ürün zenginliği,
yeni markalar, sunduğu deneyimler ve ayrıcalıklarla İstiklal’de fark yaratacak. Diğer
sokak mağazalarımız gibi Boyner İstiklal de
İstiklal’in yeni buluşma noktası olsun istedik. Alışverişin ötesine geçen, misafirlerimizi
mutlu edecek ince detayları bir araya getirdik. Böylesi özel ve önemli bir lokasyonda
olmaktan çok mutluyuz.”

2020 büyümesine İstiklal mağazası ile
başladı
2020 yılında 12 mağaza açmayı hedeflediklerini belirten Eren Çamurdan sözlerine
şöyle devam etti: “2020 yılında sektöre hareketlilik kazandıracak yeni mağaza yatırımları yapıyoruz. Boyner İstiklal mağazamız bu
büyük yatırım zincirinin ilk ve en önemli halkalarından biri. Boyner İstiklal’in ardından
farklı ve önemli lokasyonlarda müşterilerimizle buluşmaya devam edeceğiz.”
5 kata yayılan 4.500 metrekare alanda
200 marka 100 bin adet ürün bir arada
Dünyaca ünlü ve Türkiye’nin en sevilen
markalarına ev sahipliği yapan Boyner, 5
kata yayılan 4.500 bin metrekarelik İstiklal
mağazasında; kadın, erkek, kozmetik, aktif
spor kategorilerinden 200 marka ve 100 bin
adet ürünü aynı çatı altında müşterileriyle
buluşturuyor.
Boyner, perakende sektöründe katma değer
yaratan mağaza yatırımlarına önümüzdeki
dönemde de hız kesmeden devam edecek.
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ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARININ
VAZGEÇİLMEZİ: "TAHKİM"
amacı bulunmamaktadır. Alternatif çözüm
yolları geliştirilmesindeki en temel nokta basit ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşmaktır.

Gonca Tekeli
Avukat

Günümüzde hızla değişen yaşam koşulları nedeniyle kişiler arasındaki etkileşim ve
iletişim hızı da sürekli bir artış içindedir. Bu
değişim ve hız ise kendisine ayak uyduramayan pek çok sistem için ciddi sorunları da
beraberinde getirmiş ve kendi içinde çözüm
üretemeyen yapıların da bir o kadar hızla kabuk değiştirmesine etki etmiştir.
Hukuki uyuşmazlıkların çözümü açısından
ise bu hızlı değişim, alternatif çözüm yollarının ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir.
Uyuşmazlık çözümü denilince ilk önce akla
gelen yöntem, tarafların devlet mahkemeleri eliyle bir sonuca ulaşmaya çalışması, yani
mahkemeye başvurulmasıdır. Ancak, her
bir uyuşmazlık için tarafların devlet mahkemelerine başvurması farkında olunmadan
yargıda iş yükünün artmasına ve yargılama
sürecinin uzamasına neden olmuştur. Dolayısıyla bu artan iş yükü ve uzun yargılama
süreçlerinden beklenen faydanın oluşmaması karşısında kısaca "ADR" (Alternative
Dispute Resolution) olarak tanımlanan alternatif uyuşmazlık çözüm yolları geliştirilmiştir.
Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, en yalın
anlatımla devlet mahkemelerindeki yargılamaya alternatif teşkil eden tüm uyuşmazlık
çözüm yöntemleridir. Bu yöntemler içinde
tarafsız bir üçüncü kişinin vasıtasıyla, taraflar
arasındaki uyuşmazlığın ortadan kaldırılması için çözüm üretmek hedeflenmektedir. Bu
yollar devletin yargı organları yanında varlığını sürdürür ve tamamen seçimlik nitelik
taşır, yani katılımı iradidir.
ADR, yargı sisteminin paralelinde bir çözüm
oluşturmaya çalışmaktadır, yani yargı ile rekabet içinde olmak, devlete ait olan yargı
yetkisinin mutlak egemenliğine zarar vermek ya da yargıyı ortadan kaldırmak gibi bir

Bu kapsamda alternatif uyuşmazlık çözüm
yönetmelerinde temel amaç, hukuki anlaşmazlıkların tarafların karşılıklı görüşmelerde
bulunarak dostane yöntemlerle çözüme kavuşturulması ile uyuşmazlıkların daha hızlı
şekilde çözümlenmesinin sağlanmasıdır. Bu
amaç göz önünde bulundurulduğunda aslında alternatif çözüm yöntemlerinde kazanan ya da kaybeden taraftan bahsetmek söz
konusu olmayacaktır.
Türk hukuk sistemi içinde pek çok farklı
alanda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin uygulanma imkânı olduğunu
görmekteyiz. Uygulamada ise özellikle ticari
uyuşmazlıklar açısından uzun yıllardır uygulanan ve en sık başvurulan alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak "Tahkim" ilk sırayı
almaktadır.
Tahkim, uyuşmazlıkların devlet yargısı dışında, özel bir şekilde oluşturulan tahkim yargılaması aracılığı ile çözümlenmesidir. Tahkim
yargılaması bağımsız ve tarafsız üçüncü kişiler olan hakemler vasıtasıyla gerçekleştirilir. Genellikle bir veya üç hakemden oluşan
bir yapıda uyuşmazlık hakkında özel usuller
çerçevesinde yargılama yapılarak bir “Tahkim kararı” verilmektedir.
Tahkim yargılamasının yürütülmesi ile ilgili
kararların verilmesi için taraflar serbest bırakılmışlardır. Böylece taraflar, uzman hakem veya hakemleri serbestçe seçebilmekte
tahkim yerini ve/veya tahkim sürecinin dilini
belirleyebilmektedirler.
Tahkim usulü, taraflarca ve hakemlerce,
uyuşmazlığın özelliğine göre, tarafların adil
yargılanma hakkı ihlal edilmeden şekillendirilebilir. Böylelikle uyuşmazlığın çok daha
ayrıntılı bir şekilde ele alınarak, çok daha iyi
bir şekilde açıklığa kavuşturulması sağlanabilir. İlaveten tahkim yargılamasının aleni olmaması neticesinde tahkimle ilgisi olmayan
kişilerin, uyuşmazlık ve tarafların ticari sırları
hakkında bilgi sahibi olmalarının önüne de
geçilmektedir. Tüm bu sebeplerle ve karar
verici yapının bizzat uyuşmazlığın taraflarınca seçiliyor olması, aslında en baştan verilecek kararın taraflarca benimsenmesi için en
önemli araç olmaktadır.

Uyuşmazlığın tahkim yolu çözüme kavuşturulmasını isteyen tarafların öncelikle bu konuda özel olarak anlaşmaları gerekmektedir.
Taraflar bu anlaşmayı, ilgili sözleşmede tahkim şartına yer vermek veya ayrı bir tahkim
sözleşmesi yapmak suretiyle yapabilirler.
Fakat her şekilde bu anlaşmanın yazılı olarak yapılması ve anlaşmanın tereddüde yer
bırakmayacak şekilde tahkime atıfta bulunması gerekmektedir. Zira geçerli bir tahkim
anlaşmasının varlığı, tahkim sürecinde oluşacak itirazların önüne geçmek açısından
koruyucu bir nitelik taşımaktadır.
Tahkim yargılaması sonucunda verilen hakem kararlarının, mahkeme kararlarında olduğu gibi icra daireleri vasıtasıyla icra edilmesi mümkündür. Hatta hakem kararlarının,
temyize gidilmeksizin derhal icrası mümkündür. Tahkim yargılamasının bir diğer
önemli avantajı ise uyuşmazlıkların devlet
mahkemelerine göre çok daha az masrafla
çözümlenmesinin sağlanmasıdır.
Tahkim, tahkim yargılamasını yürütme yöntemlerine göre kurumsal tahkim ve ad hoc
tahkim olarak sınıflandırılır. Kurumsal tahkimde, tahkim süreci bir kurumun organizasyonuna ve yargılama kurallarına tabi olarak
yürütülür. Ad hoc tahkimde ise taraflar herhangi bir tahkim kurumuna tabi olmaksızın
hakem veya hakem kurulunu oluştururlar.
Uygulamada ad hoc tahkimi tercih eden tarafların, UNCITRAL Tahkim Kuralları’nın uygulanmasının kararlaştırıldığı görülmektedir.
Türkiye'de tahkimin yaygın bir uyuşmazlık
çözüm yöntemi haline gelmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmış ve bu çerçevede birtakım tahkim merkezleri kurularak kurumsal
tahkim kuralları belirlenmiştir. Tahkim çalışmaları halihazırda ağırlıklı olarak bu merkezler nezdinde kurumsal çalışmalar olarak
devam etmektedir.
Tahkimin sağlam, bağımsız, hızlı ve etkin
bir çözüm yolu olması nedeniyle daha da
yaygın bir şekilde uyuşmazlık çözümlerinde
kullanılması ve pek çok kişi tarafından bilinmesi, bu çözüm yönteminin daha da kalıcı
hale gelmesini sağlayacaktır. Bu yönde çalışmalar yapan kurumsal merkezlerin artarak çalışmalara katkı sağlaması da tahkim
yargılamasının tercih edilmesine önemli bir
ivme katacaktır. Dilerim bu yönde yaşanacak
gelişmelerle zenginleşmiş kalıcı çözüm mekanizmaları en kısa zamanda hayatımızda
her alır...
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H2O UNITED, DEFACTO ILE REKORA KOŞUYOR

TikTok yönetimi yapan ve bünyesinde
TikTok departmanı bulunduran ilk ve tek
ajans olan H2O United, DeFacto’nun TikTok hesabı ile rekora koşuyor. Sevgililer
Günü’nde direkt mavi tık ile TikTok’a giriş
yapan DeFacto, paylaştıkları video ile 250
bin izlemeye ulaştı.
TikTok yönetimi yapan ve bünyesinde
TikTok departmanı bulunduran ilk ve tek
ajans olan H2O United, Türkiye'de hazır
giyim ve moda sektörünün lider markalarından DeFacto ile rekora koşuyor. TikTok’a direkt mavi tık alarak hızlı bir giriş
yapan DeFacto, Sevgililer Günü’nde paylaştıkları video ile dikkat çekti. ‘Sinemaya

78

giderken’, ‘davete giderken’, ‘sevgililer
gününde’ gibi farklı kombinlere yer verilen video 250 bin izlemeye ulaşırken, DeFacto’nun TikTok hesabı da hızla büyümeye devam ediyor.
Markaların artık TikTok’ta yer almaya başladıklarını ifade eden H2O United Ajans
Başkanı Şebnem Tanyaş Şekerlisoy, DeFacto ile kırılması güç bir rekora imza attıklarını söylüyor: “TikTok’ta mavi tıkı çok
hızlı bir şekilde alarak tarihin en hızlı sosyal medya girişini yaptık. Sevgililer Günü
videomuz ise kısa sürede binlerce kişiye
ulaştı. TikTok, anlık reaksiyonlar verebildiğinizde, yani akımları takip edip yaka-

layabildiğinizde hiç para harcamadan çok
yüksek oranda görünürlük sağlıyor. Instagram’da sıfır takipçi ile para harcamadan 250 bin izlenme elde etmeniz mümkün değilken, TikTok mecrasında doğru
akım ve hashtag takibi ile sıfır takipçili
bir hesapta 250 bin izlenme elde edilip
bini aşkın takipçi kazanmak mümkün.
TikTok’ta en önemli kural, gündemi takip
etmek ve mecraya uygun özgün içerikler
üretebilmek. H2O United, bünyesinde TikTokerlar ile çalıştığı için bunu hızlıca yapabiliyor. Akım listesini takip ederek, her
hafta akım olacak hashtag’e göre içerik
planı çıkarıyor ve bu yönde hazırlıklarımızı
yapıyoruz.”
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Mert Güler

SAĞLIĞIN BILANÇOSU

H

er insan, sağlığının bir bilançosunu
yapmalı ve bugüne dek bedeniyle arasında kurduğu ilişkiyi gözden geçirmelidir;
bu bilanço bizi şaşırtıcı sonuçlara ulaştıracaktır. Her çağda dünyayı saran virüslü
bulaşıcı hastalıklar olmuştur. Bugün tıbbın
denetiminden kaçamayan bu tür virüslere
çare bulunduğu için bu gibi hastalıklar insanları geçmişte olduğu kadar ürkütmüyor.
Ancak, içinde yaşadığımız çağda, sinsi sinsi
bir kenarda oturup insanları bekleyen bir
başka büyük salgın var: yorgunluk ve sinirsel gerilim.
Her şeyiyle düzensiz ve dengesiz bir gelişim
gösteren bu çağ, aktif çalışanları olduğu
kadar evinde oturan ve çalışmıyormuş gibi
görünen insanları da oldukça etkilemekte
ve yorgun düşürmektedir.

Bir uyarı niteliğinde olan bu yorgunluk,
kendimizi aşırı zorladığımızı ve gücümüzü aştığımızı gösteriyor; ama bu durumun
asıl üzücü yanı, bu gerçeği bildiğimiz halde,
akla mantığa ters düşen bir yaşamı kabullenmemizdir.
Teknolojinin gelişimiyle ortaya çıkan zararlı
sonuçlardan biri, akciğerlerimize solumak
zorunda kaldığımız kirli havadır. Bir diğeri,
çağımız insanının yeteri kadar yürümemesi,
gerektiği kadar hareket etmemesi ve böylece kaslarının, eklemlerinin ve omurgasının
zamanla karşı karşıya kaldığı biçimsel bozulmayla birlikte ortaya çıkan hareketsizlik
sorunudur. Bu yaşantıya, yorgunluk ve sinir
gerginliğini de eklediğimizde, kendimizi,
akşam eve gelince bir koltuğa çökmüş bir
halde televizyonun karşısında buluruz.

Böyle bir durumda iken kullanılan ilaçlar oldukça yüzeysel ve geçici çözümlerdir. Öyleyse sağlığımızı korumak için ne yapmalıyız? Biz hem doğaya sırtımızı dayayıp hem
de onun kurallarını çiğnedikce elbette ki
doğa da bizi çiğneyecektir.
Gerçekten sağlıklı bir bünyeye sahip olmak
istiyorsak 'doğa'nın koşullarına dönmekten
başka çaremiz yoktur. Yukarıda “Çağdaş
Yoga” adlı kitaptan yapmış olduğum bu
alıntı, Yoga’yı ülkemize tanıtan ilk eğitmenlerden olan Müheyya İzer’e ait bir yazıdır.
Siz de keyifle okursunuz umarım.
Sevgiler…
Mert Güler
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CORONA VIRÜSTEN KORUNMAK İÇIN NELER YAPILABILIR?
İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı
Prof. Dr. Nail Özgüneş, tüm dünyanın konuştuğu Corona (Korona) virüsü hakkında
önemli açıklamalarda bulundu.
Coronavirus adı, taç veya halo anlamına gelen Latince bir sözcükten gelir ve elektron
mikroskobu (EM) altında virionların (virüsün
enfektif formu) karakteristik görünümü ile
ilişkilidir. Bu virüs,2003 SARS (Şiddetli Akut
Solunum Yolu Sendromu) ve ilk kez Ürdün
ve Suudi Arabistan’da görülen MERS (Orta
Doğu Solunum Sendromu) olaylarından
sorumlu olan virüstür. Bu salgınlarla ilişkili virüs, SARS-CoV ve MERS-CoV olarak
adlandırılmıştı. Virüs; solunum yolundan,
öksürme ve hapşırma ile havaya saçılan virüslerin alınması ile ayrıca virüsün bulunduğu ortam ve eşyalara dokunulduktan sonra
ağız ve buruna taşınarak bulaşmış olur. Bunun sonucunda; solunum yolları, karaciğer,
mide, bağırsak ve sinir sistemine ulaşarak
hastalık tablosu yaratır. Ayrıca çeşitli hayvanlardan insana geçiş de söz konusudur.
Hastalığın belirtileri nelerdir? Tanısı nasıl
konur?
Ateş, boğazda kızarıklık, nefes darlığı, solunum yetmezliğine ait bulgular ön plandadır.
Bu virüsün bulaştığı hastaların ölüm oranı
%35 - %40 olabilmektedir. Tanısı için; solunum yetmezliği saptanan vakalar hastaneye
yatırılarak solunum yolu salgılarından, serum ve dışkıdan alınan numuneler PCR testi
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için Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderilir.
Her salgında olduğu gibi olası vaka tanımı;
ateş ve klinik belirtilere ek olarak salgın bölgesine ilişkin seyahat öyküsü olmasıdır.

tiler gösterirseniz en yakın sağlık kurumuna
veya doktorunuza hemen ulaşın.

Virüsten korunmak için neler yapılabilir?

SARS-CoV için etkin bir tedavi henüz geliştirilememiş olup, bu konuda çalışmalar
devam etmektedir. Bu nedenle tedavi, belirtilerin giderilmesine yöneliktir. Ateşin düşürülmesi, ağrıların giderilmesi, sıvı desteği,
solunum yolu açıcı tedaviler, oksijen desteği, gerekirse solunum cihazı kullanılması
vb. özel bir antiviral tedavi yoktur. Semptomları hafifletmeye yardımcı olacak, tıbbi
bakım uygulanır. Ağır vakalarda geçerli olan
tedavi, hayati organ fonksiyonlarını desteklemektir.

Hastalığın başlıca bulaşma yolu öksürük-aksırık esnasında solunum yolu ile ortama saçılan damlacık enfeksiyonu ile olduğundan,
bulaşmayı engellemek için solunum yolu
enfeksiyonlarından korunma önlemlerine
uyulması önerilir. Bunun ilk şartı; insandan-insana yakın temastan kaçınılmasıdır.
Yakın temasın anlamı, hasta bireye yaklaşık bir metre mesafede bulunmak, öksürük-aksırık esnasında solunum yolu ile saçtığı damlacıklara maruz kalmak, öpüşmek,
sarılmak gibi durumlardır. Çünkü böylelikle
virüs; yakındaki kişinin ağız, burun, göz mukozasına ulaşabilir.
• El hijyeni hastalıklardan korunmada oldukça önemlidir. Bu nedenle; ellerinizi sık
sık su ve sabun ile yıkayın. Eller yıkanamıyorsa alkol bazlı dezenfektan tercih edin.
• Öksürürken veya hapşırırken, ağzınızı ve
burnunuzu dirseğinizle veya bir kağıt mendille kapatın, ardından mendili kapalı bir
çöpe atın ve ellerinizi yıkayın.
• Soğuk algınlığı, ateş veya öksürük gibi
grip semptomları olan kişilerle yakın temastan kaçının.
• Ateş, öksürük, solunum güçlüğü gibi belir-

Virüs nasıl tedavi edilir?

Havaalanını kullanan vatandaşlar virüse
karşı nelere dikkat etmeli?
Aynı şekilde; insandan-insana yakın temastan kaçınılmak gerekir. Kalabalık ortamlardan elden geldiğince uzak durulmalı, biniş
işlemleri sırasında ve her aşamada sıklıkla el
yıkama sağlanmalı, mümkünse maske veya
mendil ile ağız-burun çevresi korunmalıdır.
Uçakla yolculuk yapan bir kişinin, yakınındaki bir kişiden virüsü kapma ihtimali var
mı?
Evet, virüsü kapma ihtimali vardır. Yakınındaki kişilerden birinin ciddi, sürekli öksürüğü varsa, çok daha dikkatli olması, elleriyle
etrafa dokunmamaya çalışması, yüz maskesi kullanması gerekir.
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YETIŞKINLERDE DEHIDRASYON (SIVI KAYBI) VE ÖNLEMLERI
• Sıvı tüketimi için gazlı ya da işlenmiş
meşrubatları tercih ederek su ve diğer mineralce zengin sıvıları almamak.
• Cilt yanıklarında oluşan enfeksiyonlar
Belirtiler nelerdir?
• Sürekli artan susuzluk

Taylan KÜMELİ
Sağlıklı Beslenme ve
Diyet Uzmanı

• Ağız kuruluğu ve renksiz dil
• Halsizlik
• Başdönmesi
• Döküntü
• Bilinç bulanıklığı
• Bunalmak ve bayılmak
• Terleyememek.

Nedir, nasıl anlaşılır?
Sıvı kaybı, tıp dili ile “dehidrasyon” çoğunluğu su olmak üzere vücut sıvılarının
normalden çok tükenmesi anlamına geliyor. Sıvı kaybı ile vücutta bulunan su, artık
hücrelere hareket edemeyecek kadar azalıyor. Gün içerisinde çeşitli sebeplerden ötürü sıvı kaybederiz. Bunlar, idrarla, terle ve
hatta soluk alıp verişimizle vücudumuzdan
atılabilir. Önemli olan “en az” kaybettiğimiz
ölçüde sıvıyı yerine koyabilmektir. Çünkü
sıvı kaybı yalnızca suyu değil vücutta bulunan pek çok madensel tuz ve minerali de
kaybetmek anlamına gelir. Dehidrasyonun,
bilinç kaybından ölüme dek uzanan ciddi
bir tehlike skalası vardır. Baygınlık, cilt döküntüleri, halsizlik, bulantı, bulanık görme,
tansiyon dengesizlikleri ise bu skalanın en
masum parçasında yer alır.

• Ağrılı idrar ya da idrar yokluğu (eğer idrarın rengi çok koyu ise kişi sıvı kaybı yaşıyor
olabilir)
Doktora ne zaman başvurmalı?
• Ateş normalin 2°C üzerinde ise. (38,5-39)
• 2 günden fazla devam eden ishal mevcutsa
• Aşırı ve hızlı bir kilo kaybı söz konusu ise
• İdrara çıkma sıklığı azalmış ise
• Bilinç kaybı baş göstermiş ise
• Ciddi bir halsizlik söz konusu ise
• Göğüs bölgesinde ağrılar başlamış ise

• Bayılma söz konusu ise
• Sürekli bir baş dönmesi başlamış ise
• 12 saatten çok süren baş ağrısı varsa
Geç olmadan;
• Günde en az 3 lt su tüketiniz.
• Terle yitirdiğiniz mineralleri geri kazanabilmek için maden suyu içiniz.
• Kolalı içecekler, kahve ve çay yerine; bitki
çayları, ayran ve taze meyve sularına yöneliniz.
• İshal gibi durumlarda, tuvalete çıkmaktan
korkarak sıvı tüketimini azaltmayınız. Aksine, şeker oranı yüksek meyvelerden elde
edilmiş meyve sularını ve tuzlu ayranınızı
içip, su tüketiminize ara vermeyiniz.
• Katı ve hazır gıdalar yerine, sulu gıdaları
tercih ediniz.
• Sıcak havalarda evinizden ayrılmak zorundaysanız; pamuklu kumaşlar giyinerek
evinizi terk ediniz ve yanınızdan su şişenizi
ayırmayınız.
• Spor yaptığınızda hemen ardından taze
meyve suları ile kaybettiğiniz suyu yerine
koyunuz.
• Su içmek için susamayı beklemeyiniz.

Peki nedenleri nedir?
• Yüksek ateş, ısı değişimi ve yüksek ısıya
sahip bir ortamda uzun süre bulunmak ve
uzun süreli egzersizler.
• İshal
• Diyabete bağlı dehidrasyon (vücuttaki
insülin yetersizliğinden ötürü şeker dengesizliği yol açar)
• Yetersiz su içmek ve yetersiz sıvı tüketmek: “Susadım dediğinizde su içmek için
çok geç olabilir! O yüzden yanınızda suyunuzu daima hazır bulundurunuz.”
• Su yerine başka sıvılar tüketerek günlük
minimum su ihtiyacının karşılamamak
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Z KUŞAĞININ BEKLENTISI ÇOK, MARKA SADAKATI YOK!
Milenyumla birlikte teknoloji ve internetin
hayatımıza daha fazla girmesi her şeyin kolaylaşmasını sağlarken, 2000’lerde doğan
ve büyüyen neslin evrilmesine neden oldu.
Markalar da bu yeni nesil için ezber bozan
bir mücadeleye girmek zorunda. Yeni nesil
araştırma ve perakende teknolojileri şirketi REM People’a göre Z kuşağı denemeden
ürün almıyor, çok beklentisi olmasına rağmen marka sadakati oluşturmuyor.
Milenyumla birlikte teknoloji ve internetin
hayatımıza daha fazla girmesine bağlı olarak, 2000 yılından sonra doğan ve büyüyen nesil evrim geçirdi. Markaları, Z kuşağı
olarak tanımlanan bu nesli müşteri olarak
kazanmak konusunda zor günler bekliyor.
Yeni nesil araştırma ve perakende teknolojileri şirketi REM People’a göre Z kuşağı,
beklentisi büyük olmasına rağmen markalara sadık değil.
Yapılan araştırmalara göre henüz büyük kısmı iş gücüne katılmamış olan Z kuşağı gelecek beş yıl içerisinde tüm dünyada 300 milyar dolarlık satın alma gücüne sahip olacak.
Bu rakamın büyük kısmı ise 16 yaş ve üzeri
gruptan gelecek. Peki bu kuşak alışverişlerini şu an nereden yapıyor, hangi markaları
tercih ediyor ve marka sadakatleri var mı?
REM People Kurucu Ortağı ve CEO’su Bülent Peker, Z kuşağının satın alma alışkanlıklarına ilişkin şu bilgileri veriyor:
Tercih ettiği ilk 5 marka
Z kuşağının dünyada en çok tercih ettiği ilk
beş marka; Nike, American Eagle, Adidas,
Levi’s ve Under Armour olarak görünüyor.
En çok kişisel bakıma harcıyorlar
Tekstil markalarının yanı sıra kişisel bakım
ürünleri ve eğlence harcamaları bu kuşağın
olmazsa olmazları. Yapılan araştırmalara
göre son 6 ay içerisinde gerçekleşen harcamaların çok büyük bir kısmını güzellik, kişisel bakım ve sağlık konuları oluşturuyor.
Elektroniğe ilgi duymuyorlar
Z kuşağı sanılanın aksine elektronik aletlere ilgi duymuyor. Bunun sebebi hem henüz pahalı ürünlere bütçelerinin yetmemesi
hem de bu cihazların merkezinde bir dünyaya doğmaları.
Denemeden almıyorlar
Uluslararası araştırmalara göre %57’si online alışverişten çok mağazadan satın alma
yapıyor. Bu bilgiler gösteriyor ki Z kuşağı
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için mağaza içi deneyimi online’dan daha
önemli.
Marka sadakati düşük
Henüz yaşlarının küçük olması markalardan
ve perakendecilerden neler beklediklerini
bilmiyor oldukları anlamına gelmiyor. Hatta
diğer jenerasyonlara göre çok daha yüksek.
Beklentileri karşılanmayan Z kuşağının bir
önceki kuşaklara göre marka sadakati düşük.
Sevmediği ürünü terk ediyor
Bir ürün veya hizmetten aldıkları deneyim
olumsuz olduğunda o hizmet veya ürünü
terk etme oranı bir önceki kuşaklara göre
çok daha fazla.
İhtiyacı yoksa almıyor, para biriktiriyor
Kuşağın yüksek beklentileri hizmet veya
ürünün temel işlevselliğinin ötesine uzanıyor. Ellerine para geçtiğinde hızlıca alışverişe koşturmuyorlar, öncelikle bu parayı
maksimum faydada nasıl kullanabileceklerini düşünüyor, ihtiyaç duymazlarsa bu parayı
biriktirmeyi tercih ediyorlar.
Fenomenleri dinliyorlar
Onları etkileyen en önemli faktörlerden biri
de hayranı oldukları fenomenlerin önerileri.
Sosyal medyanın etkin bir şekilde kullanılması da onlara ulaşma yolunda önemli bir
araç olabiliyor.
Çevre duyarlılıkları yüksek
Şaşırtıcı bir şekilde Z kuşağı markaların sürdürülebilirlik ve sosyal yardım alanlarında
çalışmalar yürüttüklerini görmek istiyor.
Araştırmalarda, katılımcıların %60’ı markaların çevre dostu olmasının çok önemli olduğunu düşünürken, %49’u da sosyal etki
konusunda da aynısını söylüyor.
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ZARARLI BAKTERILERIN DÜŞMANI KEFIR

Fatma FİDAN
Uzm.Diyetisyen

U

zun yıllar saklanan kefir; dilden dile
dolaşan hikâyeleri ile Kafkasların
gençlik iksiri olarak anılmıştır. Kafkaslar kefiri su yerine içmektedir. Kafkasya’da hiçbir
kanser vakasına rastlanmaması, hastalıkların çok az olması kefirin binbir derde deva
şifa kaynağı ve sağlık mucizesi olarak benimsenmesini sağlamıştır.
Kefir, sütün mayalanması ile elde edilen
tadı sodalı ayrana benzeyen fermente bir
süt ürünüdür. Mayalanma sırasında oluşan
karbonmonoksit sayesinde köpürme özelliği vardır.

kişiler (laktozu sindiremeyen) için besin
kaynağıdır.
E vitamini ve selenyumdan zengin olan kefir güçlü bir antioksidandır. Hücre yıkımına
sebep olan toksin maddelerin oluşumunu
ve çoğalmasını engelleyerek hücre yenilenmesine katkı sağlar.
Glisemik indeksi düşük olan kefir içerdiği
proteinle birlikte midede uzun süre kalarak
tokluk hissi verir ve kan şekerininde daha
yavaş yükseltmesini sağlar.
Sindirime yardımcı olan bakteriler (laktobasiller) bakımından zengin olan kefir,
sindirim sorunu bulunanlar, kabızlık ve hazımsızlık çekenler için ideal bir içecektir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirim
sisteminde mevcut bakteri ve mikropların
temizlenmesine yardımcı olur, mide ülse-

rine neden olan ‘helikobakter pilori’ isimli
bakteriyi öldürür ve antibiyotik özelliği vardır. E. Coli ve Salmonella gibi patojen bakterilerin gelişmesini engeller.
Yapılan çalışmalarda kefirde bulunan bakterilerin vücudun alerjik tepkiler vermesine
neden olan ‘IgE’ üretimini baskıladığı tesbit edilmiştir.
Epidemiyolojik çalışmalar beslenme ile
hastalıklar arasında ilişki olduğu gösterilmiştir. Kefir ilaveli diyetler kullanılarak
yapılan çalışmalarda antikanserojen, antibakteriyel, immünolojik, hipokplesterolomik, gastrointestinal ve metabolik faydalar
görüldüğü belirtilmiştir.
Düzenli kefir tüketmek tümör gelişimini
önlüyor ve bu özelliği ile kanserin ilerlemesini durdurmak için kullanabilecek besinler
arasında gösteriliyor.

Kefir vücudun temel fonksiyonları ve çeşitli
faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli olan
faydalı bakterileri, mayaları, vitamin, mineral ve esansiyel aminoasitleri içermektedir.
Kefir, B1, B2 ve K vitamini, kalsiyum, aminoasitler, folik asit bakımından zengin bir
kaynaktır. Kefir içindeki mikroorganizmalar
bol miktarda (B1 vitamini, pantotenik asit,
niasin, folik asit, B12 ve biyotin) sentezi
yapar. B vitamini böbrek, karaciğer ve sinir siteminin düzenlenmesini sağlar, deri
bozukluklarının düzelmesine yardımcı olur.
Kefirde bulunan triptofan sinir sistemini
rahatlatıcı etkisi olan önemli bir esansiyel
aminoasittir. Gevşeme ve uyku verici özelliğiyle gece rahat uyumanıza yardımcı olur.
Kefir iyi bir fosfor kaynağıdır. Fosfor, hücre
gelişimi ve enerji ihtiyacının karşılanması
için gereklidir ayrıca; karbonhidrat, yağ ve
proteinlerin kullanımında kolaylık sağlar.
Kefirde bulunan laktoz süte göre daha azdır. Bu nedenle kefir laktoz intoleransı olan
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Mösyö Girard bize bir kitap tavsiye etti ve mutlaka okumamızı
söyledi. Bu, Aix-Marseille Üniversitesi Rektörü Jules Payot’un “ İrade
Terbiyesi” adlı kitabı idi. Ertesi gün şehre inerek kitabı aldım, ihtiyar
bir meşenin dibine oturarak okumaya koyuldum. Okudukça içimde
tahassür ve nedamet ile karışık müphem bir acı duymaya başladım.
Kendi kendime, “Ah bu kitap on sekiz yirmi yaşlarımdayken elime
geçmeliydi” diyor ve geciktiğim için üzülüyordum.
Prof. Dr. Ali Fuat Başgil
Disiplin içinde çalışmayı bu kitaptan öğrendim.
Cemil Meriç

İrade Terbiyesi
Yazar: Jules Payot
Yayınevi: Flipper Yayınları
Sayfa Sayısı: 208

Tembelliğe neden olan dış çevrenin tüm
zararlı etkilerine karşı Payot’un önerisi
şudur: İrade Eğitimi. Peki, bu irade
eğitimi nedir ve nasıl yapılır? İşte
Payot, yılların gözlemi ve deneyimi ile
irade eğitimi savaşının her bir
evresini ve yapılacakları tek tek
anlatıyor. İrademiz ne kadar güçlü
olursa hayatta sağlıklı, mutlu ve
başarılı olma şansımız da bir o
kadar artar.
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İŞ SANAT İLKBAHARI KARŞILIYOR
İş Sanat mart ayını Türk hikâyeciliğinin önde
gelen yazarlarından Sait Faik Abasıyanık’ı
anarak karşılıyor. Klasik müzik sahnesinde
başarılı piyanist Behzod Abduraimov’un
solistliği ve şefliğinde Camerata Royal Concertgebouw Orkestrası, caz sahnesinde Fatih Erkoç ile İstanbul Super Band, Afro-Küba
müziğinin ilham veren yorumcuları Richard
Bona ve Alfred Rodriguez İş Kuleleri Salonu’nda olacak.
Sait Faik’in beş farklı hikâyesi İş Sanat’ta:
“Şehir Amber Kokacak”
Daha çok İstanbul’u ve şehrin küçük insanını acısıyla-sevinciyle etkileyici bir biçimde
kaleme alan Sait Faik Abasıyanık, beş hikâyesiyle izleyicilerle buluşuyor. “Şehir Amber
Kokacak” adlı dinletide yazarın “Müthiş Bir
Tren”, “Havuz Başı”, “Balıkçısını Bulan Olta”,
“Yüksekkaldırım”, “Serseri Çocuk ve Köpek”
başlıklı hikâyeleri eski bir radyo kayıt stüdyosunun canlandırıldığı bir sahne düzeniyle
edebiyatseverleri nostaljik bir yolculuğa davet ediyor.
Atilla Birkiye’nin metinlerini hazırladığı,
Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı; Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek’in seslendireceği Sait Faik hikâye dinletisi 1 Mart Pazar günü 16.00’da ve 2 Mart
Pazartesi akşamı 20.30’da iki ayrı gösterimle
İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek.
Etkinlik ücretsizdir. Rezervasyon alınmamaktadır. Matine günleri saat 14:00’ten, suare günleri saat 19.00'dan itibaren seyirciler
salona kabul edilecektir. Seyirci kabulü salon kapasitesi ile sınırlıdır.
Fatih Erkoç ve İstanbul Super Band’dan
caz ziyafeti
Caz müziğin ülkemizde sevilmesine değerli
katkıları ile bilinen Fatih Erkoç, İş Sanat için
hazırladığı özel bir projeyle, Frank Sinatra’dan Ella Fitzgerald’a uzanan bir repertuvarın yanı sıra en sevilen şarkılarıyla caz
severlerin karşısına çıkacak. Caz müziğinin
başarılı isimleri Sibel Köse ve Su İdil’i de
sahnesinde ağırlayacak olan Erkoç’a, şef Aycan Teztel yönetimindeki big band orkest-
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rası İstanbul Super Band eşlik edecek.
“Ellerim Bomboş” (1992) ve “Penceremden
Gökyüzüne” (1993) albümleriyle bir dönem
Türk Pop müziğine damga vuran sanatçı, 4
Mart Çarşamba akşamı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda unutulmayacak bir konsere
imza atacak.
Behzod Abduraimov hem piyanist hem
de şef olarak sahnede!
Dünyanın en iyi 10 orkestrası arasında sayılan The Royal Concertgebouw Orkestrası
üyelerinden oluşan Camerata Royal Concertgebouw Orkestrası, piyanist Behzod
Abduraimov solistliği ve şefliğinde İş Kuleleri Salonu’nda konser verecek. Aralarında
Corelli, Mozart, Mendelssohn ve Ravel gibi
bestecilerin eserlerine yer verdikleri pek
çok albüme imza atan orkestra, Hollanda,
ABD, Belarus, Japonya, Güney Kore, İtalya
ve İspanya gibi ülkelerde konserler vermeye
devam ediyor. Son olarak 2014’te İspanyol
şef Gustavo Gimeno’nun yönetiminde Mahler’in 9. senfonisinin oda orkestrası versiyonuyla yer aldığı bir albüm kaydetti. The New
York Times’ın tekniğini olağanüstü olarak
tanımladığı ve The Independent’ın kendi
kuşağının en başarılı piyanisti olarak gösterdiği Behzod Abduraimov ve Camerata
Royal Concertgebouw Orkestrası, 10 Mart
Salı akşamı 20.30’da İş Sanat’ta!
Konserde yer alacak eserler:
♫ B. Herrmann, Psycho Suite for Strings
♫ L. van Beethoven, Piano Concerto no. 2,
op 19
♫ S. Barber, Adagio for strings
♫ W. A. Mozart, Symphony no. 40
Richard Bona ve Alfred Rodriguez
Afro-Küban müziğini İş Sanat’a taşıyor
Afrika’nın özgün müziği latin ritimleriyle
buluşuyor. Bas virtüözü Richard Bona ve
piyanist Alfredo Rodriguez, İş Kuleleri Salo-
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nu’ndaki özel performanslarıyla caz severlere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Çoğu
enstrümanını kendi üreten Richard Bona,
ilk solo albümü olan “Scenes From My Life”ı 1999 yılında çıkardı. En büyük çıkışını
2005’te yayımlanan “Tiki” albümünün “En
İyi Çağdaş Dünya Müziği Albümü” dalında
müzik dünyasının “Oscar”ı olarak gösterilen Grammy Ödülü’ne aday gösterildiğinde yaptı. 2009 yılında yayınlanan “The Ten
Shades of Blues” isimli albümüyle Montreal
Uluslararası Caz Festivali’nde Antônio Carlos Jobim Özel Ödülü’nü kazandı.
Ünlü müzisyen Alfredo "Alfredito" Rodríguez’in oğlu olan piyanist Alfredo Rodriguez,
ismini ilk kez Havana’da 2003’te genç müzisyenler için düzenlenen “JoJazz” yarışmasıyla duyurdu. Montreaux Caz Festivali’ne
katılmasıyla kariyerinde büyük bir ivme yakalayan Alfredo Rodriguez, Oprah Winfrey,
Michael Jackson, Whoopi Goldberg gibi
isimlerin de yapımcısı olan Quincy Jones
ile birlikte çalışma imkânı buldu. Aralarında North Sea Caz Festivali, Monterey Caz
Festivali ve Newport Caz Festivali’nin de
bulunduğu dünyanın dört bir yanındaki festivallerde değerli müzisyenlerle sahne alan
Rodriguez; Wayne Shorter, Esperanza Spalding, Chick Corea ve Herbie Hancock gibi
isimlerle iş birliği yaptı.
Caz sahnelerinin ilham veren ikilisi Bona
ve Rodriguez, 11 Mart Çarşamba akşamı
20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda olacak.
Pinokyo bu kez robot olarak sahnede
Müzik ve tiyatroyu aynı sahnede birleştiren
İş Sanat’ın çocuk oyunlarında bu ay “Robot
Pinokyo” var. Yekta Kopan’ın yeniden kaleme aldığı, Lerzan Pamir’in yönettiği oyunun
dramaturjisini Mehmet Ergen, anlatıcılığını
Aslı Tandoğan yaparken, Pinokyo karakterine Anıl Altınöz hayat veriyor. Heyecan,
kahkaha ve eğlence dolu bir büyüme hikâyesinin anlatıldığı, 4 yaş ve üzeri seyirciler
için önerilen müzikli oyun 15 Mart Pazar
günü 15.00’te İş Kuleleri Salonu’nda sahnelenecek.
Mart ayının Parlayan Yıldızlar'ı Ecmel
Neva Bildik ve Alpay Jan İnkılap

for Europe yarışmasında ikinci oldu. 2019
yılında 5. Adıyaman Klasik Müzik Festivali’nde “Gelecek Vadeden Genç Yetenekler”
seçmelerini kazanarak solist olarak sahneye
çıktı. Cihat Aşkın, Mincho Minchev, Muhammed Jan Turdiev, Dylan Blackmore keman
ustalık sınıfları ile Rengim Gökmen, Hakan
Şensoy ve Oğuzhan Kavruk’un oda müziği
ve orkestra ustalık sınıflarına katıldı.
2001 yılında doğan Alpay Jan İnkılap, 2007
yılında Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık
İlköğretim Okulu’na başladı. 2013 yılında
düzenlenen Gülden Turalı Ulusal Keman
Yarışması’nda birincilik ödülü, 2013 yılında Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen 55.
Kocian Uluslararası Keman Yarışması’nda
ikincilik ödülü ve 2014 yılında Belçika’da
düzenlenen Uluslararası 7. Bravo Keman
Yarışması’nda üçüncülük ödülü aldı. Bilkent
Gençlik Senfoni Orkestrası, Ankara Filarmoni Orkestrası, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Gençlik Orkestrası, Başkent Filarmoni
Ankara Orkestrası ve Akademik Başkent
Orkestrası gibi birçok orkestra eşliğinde
solist olarak konserler verdi. 2019 yılında
İngiltere’deki The Purcell School’dan mezun
oldu. Keman çalışmalarını Royal College of
Music okulunda Prof. Itzhak Rashkovsky ile
sürdürdü.
Parlayan Yıldızlar konseri, 30 Mart Pazartesi
akşamı 20.30’da Millî Reasürans Konser Salonu’nda gerçekleşecek.
“Anadolu'nun ressamı” Yalçın Gökçebağ
Ankara Sanat Galerisi’nde
Ressam Yalçın Gökçebağ, retrospektif sergisi ile İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde 29
Mart 2020’ye kadar sanatseverlerle buluşuyor. Sergide sanatçının farklı dönemlerine
ait eserleri yer alıyor. Öğretmenlik yaptığı
yıllarda Anadolu yaşamını, insanını ve doğasını gözlemleme imkânı bulan Gökçebağ,
tanık olduğu güzellikleri özümseyerek tuvalleri aracılığıyla bizleri büyülü bir yolculuğa çıkarıyor. 64 yıllık sanat hayatı boyunca
ürettiği eserlerinde artık kaybolmakta olan
kırsal yaşamı, sanatının gücüyle birleştirerek, gelecek kuşaklara kültürel bir mirası
emanet ediyor.

Parlayan Yıldızlar serisi, mart ayında Ecmel
Neva Bildik (keman) ve Alpay Jan İnkılap
(keman) ile devam ediyor.
2009 yılında doğan Ecmel Neva Bildik, keman eğitimine 4 yaşında başladı. 2016 yılında Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın özel yetenek sınavını kazanarak Lily
Tchumburidze’nin öğrencisi oldu. Slovakya’da düzenlenen 22. International Talents
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GEMİ İLE KARAYİPLER KEŞFİNİN TAM ZAMANI
Kış mevsiminin yaşandığı şu günlerde dünyanın farklı bölgelerinde yaz zamanı. Eğer yağmurlu veya karlı bir günden sımsıcak iklimlere
doğru seyahatler planlıyorsanız, o halde bunu gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. Denizin, kumun ve güneşin tadını çıkarmak için yaz
mevsimini yaşayan coğrafyalarda tatil yapabilirsiniz. İşte, o tropik yeryüzü cennetlerinden biri de Karayipler. Karayipler’e gemi turları ile
gidebilir, dünyanın bu eşsiz takımadasına keyifli bir yolculuk gerçekleştiebilirsiniz.
Sımsıcak Gizemli Bir Güzellik
Kuzey Amerika anakarasının güneydoğusunda, Güney Amerika'nın kuzeyinde ve
Orta Amerika'nın doğusunda yer alan Karayipler, 700'den fazla ada, adacık ve deniz
hayvanı ile dolu Karayip Denizi'ni kapsar.
Atlas Okyanusu’nun batısında yer alan Karayipler, tortul kayaçlarla kaplı adalardan
ve adacıklardan meydana gelen gizemli bir
güzellik. Dünyanın nefes almasını sağlayan
mercan birikintileriyle ünlü olan Karayipler,
Florida’nın güneyinden Venezuela’nın kuzeybatısına kadar uzanan geniş bir alana
sahip.
Karayip Adaları, mercan kayalıkları, dağlar,
tropik ormanlar, alçakta bulunan tarlalar,
vadiler, şelaleler ve volkanlar dâhil çok çeşitli
bir topografyaya sahip. Karayipler'deki ünlü
eko-turizm destinasyonları arasında Cennet Kuş Adası, St. Lucia’daki Balenbouche
Malikânesi ve Trinidad'ın Asa Wright Doğa
Koruma Alanı var. Hayalet vatoz ve papağan balıklarına ev sahipliği yapan Bonaire'in
canlı mercan resifleri de yine Karayipler'de.
Beyaz kumlu plajları, Barbados'un engebeli kayalıkları, Saint Lucia'daki Petit Piton
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gibi yükselen dağlar ve Belize'nin yemyeşil
yağmur ormanları da kaçırılmayacak doğal
güzelliklerden. Görebileceğiniz yerler kadar
yapabileceğiniz de çok şey var burada.

Karayipler’i Gemi İle Keşfedin
Yüzlerce yıllık tarihi ve antik çağlardan kalan ormanlarıyla büyüleyici bir tarihi yansıtan adanın kendine özgü dokusunu hissedin. Falezlerinden yama dalışları yapın, ayak
parmaklarınız arasında kumu hissedin, turkuaz renkli denizinde de yüzmenin keyfini
sürün veya Labadee veya Honduras ağaç
tepelerinde zipline yaparken adrenalinizi
yükseltin. Jamaika'daki basamaklı şelalelerinde dolaşın. Akuamarin rengindeki suyuna dalmak için Karayipler'i ziyaret edin ve
şnorkel veya tüplü dalış macerasıyla Karayiplerin su altı yaşamını yakından gözlemleyin. Unutmayın! Sığ sularda turuncu Moochers, Loggerhead deniz kaplumbağaları
ve kırmızı yastık denizyıldızı gibi büyüleyici
mercan resiflerini ve benzersiz denizanası
türlerini de görebilirsiniz.

leri ile misafirlerine dünyanın tüm mutfaklarından örnekler veren turlar ile dilediğiniz
menüleri seçebilir, beğendiğiniz yemekleri
ve atıştırmalıkları dilediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Farklı ihtiyaçlara yönelik kabinleri
ile her kesime hitap eden ve özel aparatlarla
tasarlanmış engelli kabinleri ve çocuklu aile
kabinleri de bulunan gemilerle rahat-konforlu bir gemi yolculuğu yapabilirsiniz. Ulaşım, transfer, gemide gün içerisindeki tüm
aktiviteler ve gece düzenlenen şovlar, gün
boyu ikramlar, Türkçe rehberlik hizmetleri
ve özel promosyon fiyatlı gemi turları için
Cruise arama motoru Cruise Planet’e göz
atmanızda fayda var.

Karayipler Gemi Turunda Sizi Neler Bekliyor?
Gemi yolculuğu ile Karayip tatili, konforlu ve
rahat geçecektir çünkü gemi turu ile bavul
açıp kapama stresine kapılmadan tüm enerjinizi gezip eğlenmeye sarf etmeniz mümkün. Sınırsız eğlence ve aktivitelerle zamanınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz
gemi yolculuğunda tırmanma duvarından
dans pistine, konser ve partilerden Broadway şovlarına kadar eğlencenin tüm yolları
sizin için hazırlanır. Farklı restoran konsept-
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SOĞUK HAVA VE RÜZGAR MIGRENI TETIKLIYOR
Çikolata, salam, sucuk migreni olumsuz
etkiliyor

Prof. Dr. Yaşar Kütükçü
Nöroloji Uzmanı

Migreni olumsuz yönde etkileyen bir diğer
etmenin de yiyecekler olduğunu söyleyen
Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Kütükçü,
“Özellikle çikolata, kabuklu kuruyemişler,
baharatlar, deniz ürünleri, bazı gıdalara
konulan aspartam gibi katkı maddeleri, peynir, salam, sucuk, sosis, hatta bazı
hastalarda meyve ve sebzeler migreni tetikleyebiliyor. Her hastada migren ağrısını
artıran yiyecek farklı olabilir. Önemli olan
kişinin ağrısını tetikleyen nedeni kendisinin
bulup buna karşı önlem almasıdır” dedi.
Uyku düzeni hafta sonları da korunmalı

Y

ıllık migren atağı oranı erkeklerde %68, kadınlarda ise %15-18. Yani kısaca
ülkemizde her 6-7 kişiden birisi migren
hastası. Kadınlarda erkeklere göre 3 kat
daha fazla görülen migren ağrısı mevsimlere göre farklılık gösterebiliyor. Özellikle
kış aylarında soğuk havanın etkisiyle migren ataklarında artış olduğunu söyleyen
Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Bazı kişilerde
hava değişimine duyarlı migren olabilir ve
kış aylarında soğuk hava, rüzgâr ve hava
basınç değişiklikleri migren ataklarını artırabilir” dedi.

Uyku bozukluğunun migreni tetikleyen en
önemli etkenlerden biri olduğunu, dolasıyla düzenli uykunun migrenli hastalarda çok
önemli olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı
Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Az uykuda olduğu
gibi fazla uyku da migreni tetikleyebiliyor.
Bu nedenle her gün aynı uyku düzenini

sürdürmek migrenli hastalar için önem taşıyor. Cumartesi gecesi migrenleri özellikle
geç yatmanın ve geç kalkmanın sonrasında
tetiklenebiliyor. Bu nedenle hafta sonları
da mümkünse aynı uyku düzenini sürdürmek migrenli hastalar için oldukça önemli”
dedi.
Migren ağrısının özellikleri
• Krizler, yani ataklar halinde gelir
• Ataklar 4-72 saat arasında sürebilir
• Genelde ağrı başın tek tarafındadır
• Ağrı zonklayıcı özelliktedir
• Orta veya şiddetlidir
• Bulantı ve/veya kusma olur
• Auralı tiplerinde ağrı başlangıcında görsel bulgular (kırık ışıklar, görme bozuklukları, bulanık görme gibi) olur
• Baş hareketleri ve günlük fiziksel aktiviteyle ağrı artar
• Işıktan ve sesten rahatsız olurlar

Hava koşullarının migren ataklarını tetikleyebildiğine dikkat çeken ve migren ataklarının ne zaman ve hangi hava koşullarında olduğunu incelemek için baş ağrısı
günlüğü tutmanın atakları hafifletmek için
önemli bir adım olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Uzmanı Prof.
Dr. Yaşar Kütükçü, “Havanın yanı sıra stres,
hormonal değişiklikler, uyku düzeni, parlak
ışık, yoğun parfüm kokusu, aşırı egzersiz,
aşırı kafein alımı migreni tetikleyebiliyor”
şeklinde konuştu.

91

KEMIK ERIMESI ERKEKLERI DE ETKILIYOR

K

emik erimesi halk arasında sadece kadınlarda görüldüğü düşünülse de erkeklerde de görülebiliyor. Yaşlılık osteoporozu olarak tanımlanan kemik hastalığının
özellikle 70 yaş üstü erkeklerde kemik erimesi olarak görüldüğünü söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Geriatri
Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Öktenli, “Kadınlar gibi erkekler de kemik erimesi açısından
risk grubunda. Bu yüzden her iki cinsiyet
grubu da düzenli kontrollerden geçmeli”
açıklamasında bulundu.
Kemik erimesi tedavi edilmediğinde en büyük riskin kırık olduğunu ve başlıca üç yerde kırık görülebildiğini dile getiren Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Geriatri
Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Öktenli, “Menopoz sonrası dönemde 55 yaş civarında
genellikle ön kol kırıkları, 60-65 yaşlara
doğru omurga kırıkları ve 70 yaş üzerinde de kalça kırıkları görülebiliyor. Özellikle istatistiklere göre 65 yaş üstünde yıllık
düşme görülme sıklığı %30-40 iken, 75 yaş
üzerindeki kişilerde bu oran %50’lere kadar ulaşıyor” dedi.

Ev, düşmeleri engelleyecek şekilde düzenlenmeli
Özellikle ev içi ortam koşullarının düşmeleri önleyecek şekilde düzenlenmesinin
çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr.
Öktenli, “Örneğin; ev içinde zeminleri her
zaman kuru tutmak, koridorlara, banyo
ve tuvaletlere destek alınacak tutamaklar
koymak, kablo gibi yaşlıların takılmasına
neden olabilecek materyalleri açıkta bırakmamak gibi basit bazı önlemlerle riskler en
aza indirilebilir” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Çağatay Öktenli
İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı

Kas erimesi ortaya çıkmadan önlenmeli
Gençlikte total vücut kütlenin yaklaşık üçte
birini oluşturan kas kütlesi, 75 yaşa kadar
yarı yarıya azalıyor. Bu nedenle kas erimesinde önemli olan şeyin ortaya çıkmadan
önlenmesi olduğunu dile getiren Anadolu
Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Geriatri
Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Öktenli, “Bunun
için de dengeli beslenmeye ek olarak düzenli egzersiz ön plana çıkıyor. Hafif ağırlıklar kullanılarak yapılacak kas dayanıklılık

egzersizleri, hem kas - kan akımını hem de
sinirsel uyarımı düzenler. Sonuçta, düşme
riski önemli oranda azalır, hareketlilik ve
bağımsız yaşama yetisi artmış olur.
Kemik erimesinden korunmanın ve genç
kalmanın 5 yolu
Prof. Dr. Çağatay Öktenli kemik erimesinin
büyük sağlık sorunlarına yol açmaması için
alınabilecek önlemleri 5 maddede sıraladı:
Fiziksel iyilik: Bilinçli ve dengeli beslenme
alışkanlıkları geliştir, düzenli fiziksel aktivite yap.
Zihinsel iyilik: Beynini sürekli okuyarak, izleyerek, dinleyerek uyar, problem ve bulmaca çözerek zihinsel aktivitelerini canlı
tut. Hobi edinerek boş zamanlarını değerlendir.
Sosyal iyilik: Akraba ya da çevrendeki diğer
insanlarla iyi iletişim kur, topluma ve çevreye pozitif katkıda bulunabilmek için çaba
göster.
Manevi iyilik: Hangi yaşta olursan ol, sürekli hayatta bir amaç edin, güçlü etik değerlere sahip ol.
Duygusal iyilik: Başkalarına ve kendine
karşı olan hislerini, düşüncelerini anla ve
paylaş.
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TATLI YEME HISSI VÜCUDUN
SUSAMA SINYALI OLABILIR
ediyoruz” dedi.

Tuba Örnek

Beslenme ve Diyet Uzmanı

V

ücudun alması gereken karbonhidrat
miktarı yaş, boy, kilo ve fiziksel aktivite gibi özelliklerine göre değişebiliyor.
Tahıllar, kurubaklagiller, süt ve süt ürünleri,
meyve ve sebzelerin kompleks karbonhidrat grubunda olup, enerji ihtiyacının %5060’ını oluşturduğunu söyleyen Anadolu
Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı
Tuba Örnek, “Şeker içeren yiyecek ve içeceklere aslında ihtiyacımız yok. Çay şekeri, mısır şurubu, glikoz şurubu gibi basit
karbonhidratlı şekerleri günde 1-2 yemek
kaşığını aşacak şekilde tüketiyorsak fazla
şeker alıyoruz demektir. Tatlı yeme hissi
vücudun susama sinyali olabilir dolasıyla
o an geldiğinde önce su içilmesini tavsiye

Basit şekerler bağırsaklardan emildiğinde
insülin hormonunda ve kan şekerinde dengesizliklere, iştahı artıran hormonun yükselmesine neden oluyor. Şeker ve şekerli
yiyecek/içecekleri tükettikçe şekere karşı
duyulan isteğimizin de arttığını dile getiren
Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet
Uzmanı Tuba Örnek, “Dekstroz, sükroz, galaktoz, maltoz, mısır şurubu, früktoz, darı
şurubu, keçiboynuzu şurubu, akçaağaç şurubu, arpa maltı, esmer pirinç şurubu gibi
basit şekerlerin olduğu paketli gıdaları,
haftada 1-2 kereden fazla ya da günde 1-2
yemek kaşığını aşacak şekilde tüketiyorsak
şekeri fazla tüketiyoruz diyebiliriz ve fazla
tüketime devam ettiğimizde; obezite, insülin direnci, tip 2 diyabet, hipertansiyon
ve kardiyovasküler gibi hastalıklara neden
olduğu, hatta kanser riskini artırdığı çeşitli
çalışmalarda bildirilmiştir” şeklinde konuştu.
Dengeli beslenme ile şeker tüketimi sınırlanabilir
Şekersiz lifli atıştırmalıkları, dengeli beslenmeyi ve su tüketimini alışkanlık haline getirirsek basit şeker tüketimini azaltabilece-

ğimizi söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı
Tuba Örnek, “Tatlı yeme hissi vücudun susama sinyali olabilir dolasıyla o an geldiğinde önce su içilmesini tavsiye ediyoruz.
Her şeyin ailede başladığını için çocuklarımıza çikolata ve aburcubur gibi basit şekerlerle tanıştırmak yerine meyve, pekmez
ve bal gibi doğal tatlılara yönlendirmek en
doğrusu ve çeşitli tatlı yiyeceklerin yerine,
taze veya kuru meyvelerle, ceviz, fındık,
badem, yulaf ezmesi, pekmez, süt, yoğurt
karışımları ile şeker kullanmadan sağlıklı
tatlılar deneyebiliriz” dedi.
Sağlıklı tatlı tarifi
Malzemeler / 1 porsiyon için;
Yarım cennet hurması ve yarım muz
1 tatlı kaşığı yulaf ezmesi
1 tatlı kaşığı bal
1 çay kaşığı kakao
Yapılışı
Tüm malzemeleri rondodan geçirin ve kâseye dökün. İsteğe bağlı olarak üzerini 1-2
ceviz ile süsleyebilirsiniz. Dilerseniz cennet
hurması yerine yarım avokado tercih edebilirsiniz.
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Koç
21 Mart- 20 Nisan
Her zaman, maddi
kaygılardan uzak yaşamayı yeğleyen bir yapınız olduğunu biliyorsunuz. Maddesel konularda, duygusal paylaşımlara uzak
davranarak, çevrenizde gizemli bir
hava estiriyorsunuz. Partnerinizin
yaklaşımlarına karşı kayıtsız değilsiniz. Fakat finans konularıyla ilgili
pürüzlerinizde ondan yardım alabilirsiniz. İçinize kapanmak ve çekimser davranmak size ruhsal anlamda
zarar verebilir. Mars kariyer evinizde
ilerliyor. Sezgilerinizden yola çıkacak ve çevrenizle sıcak ilişkiler içinde olacaksınız. İşinizle ilgili açılımlar
sağlamak için gerekli motivasyona
sahipsiniz.

Yengeç
23 Haziran- 22 Temmuz
Yakın
dostlarınızla
bir araya gelecek ve
ortak çalışmalar içine gireceksiniz.
Derin konuşmalar içinde olacaksınız. Duygularınızda ani gelişmelere hazır olmalısınız. Çalışma
alanlarınızın kısıtlamasına izin vermemelisiniz. Kendi içinizde çözmeniz gereken problemleri asgariye
indirmeye çalışmalısınız. Karşıt Güneş’in konumu, maddesel kazançlarınızı farklı bir biçimde etkiliyor.
Hırslı ve güçlüsünüz. Elinizde olanakları kendi lehinize olumlu bir
şekilde aktarabiliyorsunuz. Hoşnut
olmadığınız şartları kolayca bertaraf etme şansına sahipsiniz.

-

Boğga
21 Nisan- 21 Mayıs

.
Ikizler
22 Mayıs- 22 Haziran

Mars ortak burcunuz Oğlak’ta ilerliyor. Dış görünüşünüze önem vermeyi arzuluyorsunuz. Geleneksel
yapınızı aşabilirsiniz. Uzun süredir
kendinizle ilgili köklü değişimlere
ihtiyacınız var. Aldığınız bir takım
yeni kararları yaşama geçirebilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde her türlü isteğinizi karşı tarafa yansıtmalı
ve net olmalısınız. İçinde bulunduğunuz mekanda yapmak istediğiniz değişiklikler, birlikte yaşamınızı
paylaştığınız kişilere de fayda sağlayacak. Takıntılarınızdan kurtulmak
istiyorsanız gerekli tıbbi kontrolden
geçmelisiniz. Kısa bir tatile ihtiyacınız var.

Sezgisel yetenekleriniz
ve algılama gücünüz
çok yüksek. Yaşama bakış açınız çok
farklı ve derin duygular içindesiniz.
Mars değişim evinizde ilerlerken,
uzak yollarla ilgili, temel beklentileriniz gündeme gelebilir ve beklediğiniz kavuşmaları yaşayabilirsiniz. Kişisel eğitiminiz için gerekli bağlantıları
kurmalısınız. İyi niyetli davranışlarınız
size başarı getirecek. Sizin için şu an
en önemli konu; etrafınızda kişileri
ikna ederek, izlemek istediğiniz rotanın doğru olduğunu onlara gösterebilmektir. Bu konudaki beklentileriniz
istediğiniz hızda olmayabilir. Bunu bir
gecikme olarak yorumlamayın.

-

Aslan
23 Temmuz- 22 Ağgustos
Kendinizi
huzursuz
hissediyorsunuz. Hedeflerinize doğru yol almanız,
sizi mutlu etse de, isteklerinizde
çoğulluk olabilir ve ikilem içinde
kalabilirsiniz. Üstlerinize karşı saygılı olmakta yarar var. Kendinizle
ilgili yeni başlangıçlar yapmak için
daha fazla beklemeyin. duygusal
yaşantınızı entelektüel çalışmalarla süsleyebilirsiniz. Bulunduğunuz
topluluklarda kendinizi ifade etmeyi yeğlemelisiniz. Partnerinizin üzerinizde baskı kurmasını önlemek
sizin elinizde. Sistemli davranışlarınızla bağdaşmayan çalışmalar,
canınızın sıkılmasına neden olabilir,
dikkatli olun.

-

Başsak
,
23 Ağgustos- 22 Eylül
Karşı tarafın düşüncelerine saygı gösterebilirsiniz fakat, radikal kararlar almak
için uygun bir ay değil. Sosyal ilişkilerinizde dikkatli olmanız gereken
durumlar var. Özellikle, maddi konularda kendinizi güven içinde hissetmek istiyorsunuz ve gereken verilerin
çevrenizde oluşmasından yanasınız.
Kendi gücünüzün farkındasınız ve bu
özelliğinizi daha da katlayacak ilişkilere ihtiyaç duyuyorsunuz. Çevresel
iletişim konusunda iyimser davranmakla olumlu olayların başlangıçlarını yapacaksınız. Partnerinizin size
sunacağı tekliflere açıksınız ve bir
takım gelişmelere pozitif bir şekilde
yaklaşımlarınızın artısını göreceksiniz.

Terazi
23 Eylül- 22 Ekim

Akrep
23 Ekim- 21 Kasım

Yay
22 Kasım- 21 Aralık

Çevrenizde gelişen
olaylara karşı tepkisiz kalamıyor ve duygusal anlamda
onları irdeliyorsunuz. Düşünceleriniz kendinize saklamakla kazançlarınızı daha da arttırabilirsiniz. Kuvvetli ön sezileriniz var ve kendinizle
ilgili konuşmaktan hoşlanmıyorsunuz. Ele aldığınız konuları sessizce
incelemeli sonra fikirlerinizi söylemelisiniz.. Maddi konularda garip
bir huzursuzluğunuz var. Düşüncelerinizle davranışlarınız arasında
denge kurmaya çalışırken, istemediğiniz kaoslara düşüyorsunuz.
Motivasyon gücünüzü istediğiniz
alanda kullanabilme yeteneğinize
sahipsiniz.

İlişkilerinizde güçlü
bağlara önem veriyorsunuz. Görüşeceğiniz kişileri etkileme konusunda oldukça başarılı
bir performans çizeceksiniz. Kendinize aşırı güveniyor ve karşınızdaki
kişiye de istediğiniz mesajı verebiliyorsunuz. Olayların arkasında
durabilen güçlü bir kişiliğiniz var.
Yüksek hayalleri olan bir kişisiniz
ve toplumsal hırslarınız ön plana
çıkıyor. Uzun süredir olmasını istediğinizi kişisel arzularınız ön plana
çıkacak. Çevrenizle bazı çatışmalar
yaşasanız bile, isteklerinizi yaşama
geçirecek gerekli iş birliğini sağlayabileceksiniz. Üst düzey kişilerle
görüşmeleriniz olacak.

Sıra dışı düşünceler
içinde hareket etmekten hoşlanıyorsunuz ve parasal konularda ilginç fikirlerle ortaya
çıkacaksınız. Başlangıç yapacağınız
işlerin öncelikle size kazandıracağı
avantajlarını düşünmeli ve kararınızı
sonradan vermelisiniz. Kişisel olaylarınız adına yapacağınız yollardan kârlı
çıkacaksınız. Sabırlı olmayı bilmelisiniz. Özgürce çalışmaktan yanasınız ve
işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz. Kişiselliğinizi vurgulamaktan
ve sessiz bir şekilde kendi düşüncelerinizi savunmaktan yanasınız. Yaşam
kalitenizi arttıracak öğeler üzerinde
durmanız, bazılarına ters gelebilir.

-

Oglak
22 Aralık- 21 Ocak
Mars burcunuzda
ilerlemeye devam
ediyor. Mesleki anlamda isteklerinizi yaşama geçirmek için güçlü
bir paylaşıma ihtiyaç duyabilirsiniz.
Gücünüzü ispat etmek istiyorsunuz, fakat bu konuda baskıcı davranmaktan vazgeçmelisiniz. Diretme ve direnme konusunda yapıcı
davrandığınız zaman, kazanmamak
gibi bir probleminiz olamaz. Maddi
konularda kişisel hırslarınızı gizleme ihtiyacı içindesiniz fakat, kendinizle ilgili çevrenize bilgi vermekten
hoşlanmıyorsunuz. Kazançlarınız
konusunda, daha dikkatli davranmalısınız. Maddi konularda güven
arzunuz ön planda.

Kova
22 Ocak- 19 ŞS, ubat
Girişimciliğiniz
ve
aktif yanınızla, çevrenize örnek oluyorsunuz. Yapmayı
planladığınız konularda yaratıcılığınızı engellemeyin. Partneriniz
sizden sağlam ve yapıcı bir davranış şekli beklerken, sizin de aynı
duygular içinde olmanız, ilişkinizi
olumlu bir döneme getiriyor. Bireysel egonuzla, içsel duygularınız
bazı çatışmalara neden olacaktır.
Arzular ve güçlü istekler arasında
yaşadığınız gelgitler, amaçlarınızı
da bir bakıma ön plana çıkaracaktır. Bu özelliğinizi, en çok karşılıklı
ilişkilerinize yansıtacaksınız. Sinirli
tavırlarınız tepki alabilir ve çevrenizde dedikodulara neden olabilir.

Balık
20 Subat20 Mart
,
Kendinizi kısıtlanmış
duygusuna kapılmış
gibi hissedecek ve düşüncelerinize
belli bir disiplin getireceksiniz. Partnerinizden daha mantıklı olmasını
bekleyebilirsiniz. Paylaşımlarınızda
savunma mekanizması geliştirdiğiniz için onun sizinle tartışmasını gerektirecek olaylardan sakınmalısınız.
Çevrenizle paylaşmak adına yaptığınız çalışmaların, ödülünü beklemeniz en büyük hakkınız. Hayal kırıklığı yaşadığınız zaman, kendinizi her
şeyden soyutluyorsunuz. Düşünceleriniz odaklanma zorlukları yaşayacaksınız. Fedakarlıklarınızın anlaşılmaması duygusuna kapılabilirsiniz.
İçsel çatışmalarınızdan sıyrılmalısınız.

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

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

BEĞENİ

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

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

BEĞENİ

NO

ANKARA

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

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

BEĞENİ

DİĞER
TIWITTER
Mavibahçe AVM
TerraCity AVMANKARA
Espark AVM
ANKAmall
AVM
Park Afyon
AVM
Antares
AVYM
Kulesite AVM
Kentpark
AVM
ForumPrime
Kayseri
AVM
Tepe
Avenue
Forum
Mersin
AVM
Nata
Vega
Outlet
ForumAVM
Gaziantep AVM
Cepa
Gebze Center
Armada
AVM
Forum Bornova
Gordion
AVM AVM
MarkAntalya
Atlantis
AVM AVM
Forum Trabzon
Panora
AVYM AVM
Özdilek
Bursa AVM
ACity
Outlet
AntalyaAVM
Migros AVM
Taurus
ÖzdilekPark
Antalya AVM
Arcadium
AVM
PointLevel
Bornova
Next
AVMAVM
Outlet
Center İzmit
365
AVM
MalatyaPark
Forum
AnkaraAVM
Outlet
Kent Meydanı
Bilkent
Center AVM
Deepo Outlet
Center
Anatolium
Ankara
AVM
Podium Ankara AVM
One Tower AVM

BEĞENİ

546.659
136.379
TAKİP
97.353
58.727
71.534
57.328
70.725
54.246
65.645
50.079
56.031
19.294
50.508
14.768
50.070
14.708
41.829
13.418
41.174
12.147
38.181
10.147
37.951
8.135
34.573
7.893
32.187
7.489
27.844
5.598
26.601
5.440
24.034
5.252
22.889
5.206
21.163
5.192
4.798
4.577

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

TAKİP

NO

360.980
327.888
244.957
239.918
201.516
196.940
181.269
153.276
145.367
111.267
109.408
105.803
103.720
103.699
103.265
101.659
95.710
93.922
90.868
88.156

DİĞER
INSTAGRAM

546.659
136.379
97.353
71.534
70.725
65.645
56.031
50.508
50.070
41.829
41.174
38.181
37.951
34.573
32.187
27.844
26.601
24.034
22.889
21.163

355.811
345.915
TAKİP
133.216
13.573
132.897
7.173
118.005
4.930
110.555
4.683
110.134
4.401
108.054
3.596
107.631
3.493
104.628
2.782
95.750
2.754
93.216
2.688
92.592
2.183
92.334
2.181
85.586
2.057
80.882
1.821
79.577
1.819
77.100
1.704
60.186
1.695
59.478
1.415
1.300
1.175

TAKİP

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

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

BEĞENİ
546.659
136.379
97.353
71.534
70.725
65.645
56.031
50.508
50.070
41.829
41.174
38.181
37.951
34.573
32.187
27.844
26.601
24.034
22.889
21.163

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

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

TAKİP
13.573
7.173
4.930
4.683
4.401
3.596
3.493
2.782
2.754
2.688
2.183
2.181
2.057
1.821
1.819
1.704
1.695
1.415
1.300
1.175

INSTAGRAM
NO

ANKARA

BEĞENİ

15
16
17
18
19
20

Maltepe Park AVM
Zorlu Center
Torium AVM
Palladium AVM
Viaport Asia Outlet
Tepe Nautilus AVM

103.265
101.659
95.710
93.922
90.868
88.156

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

DİĞER
Mavibahçe AVM
TerraCity AVMİSTANBUL
Espark
AVM AVM
City's Nişantaşı
Park
Afyon AVM
ÖzdilekPark
İstanbul AVM
Kulesite
AVM
Akyaka Park
Forum
KanyonKayseri
AVM AVM
Forum
Mersin Mall
AVM
Emaar Square
Forum
AVM
CapitolGaziantep
AVM
Gebze
Trump Center
AVM
Forum
BuyakaBornova
AVM AVM
MarkAntalya
AVM
Viaport Asia Outlet
Forum
Trabzon
İstinyePark
AVMAVM
Özdilek
Bursa AVM
Zorlu Center
Antalya
Migros AVM
Astoria AVM
ÖzdilekPark
Akasya AVMAntalya AVM
Point
Bornova
Sapphire
Çarşı AVM
Outlet
Center
İzmit
ArenaPark
AVYM
MalatyaPark
AVMAVM
Marmara Forum
Kent
Meydanı
İsfanbul
AVM AVM
Deepo
Outlet
Center
Palladium
AVM
Galleria Ataköy AVM
Watergarden İstanbul

BEĞENİ

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

DİĞER
14 Burda AVM
Park Afyon AVM
İSTANBUL
TerraCity
AVMMall
Emaar Square
Sera
ZorluKütahya
Center AVM
HighWay
Outlet AVM
Buyaka AVM
Kayseri
ParkAVM
AVYM
İstinyePark
MalatyaPark
AVM
City's Nişantaşı
AVM
ÖzdilekPark
İsfanbul AVMAntalya AVM
Gebze
Center İstanbul
Watergarden
Deepo
Outlet Center
Forum İstanbul
AVYM
Korupark
AVM
Mall of İstanbul
Espark
AVM AVM
Vadistanbul
Forum
MersinPower
AVM Outlet
212 İstanbul
17
BurdaPark
AVMAVM
Maltepe
Antalya
Migros AVM
Kanyon AVM
Outlet
Center
Hilltown
AVM İzmit
Palladium
Antakya
Akyaka Park
AVM AVM
Bursa
KentPark
Meydanı
Marmara
AVM AVM
Forum
AVM
Trump Bornova
AVM
Agora
İzmir
AVM AVM
Meydan
İstanbul
Istmarina AVM
Akasya AVM

NO

DİĞER

355.811
345.915
TAKİP
133.216
58.727
132.897
57.328
118.005
54.246
110.555
50.079
110.134
19.294
108.054
14.768
107.631
14.708
104.628
13.418
95.750
12.147
93.216
10.147
92.592
8.135
92.334
7.893
85.586
7.489
80.882
5.598
79.577
5.440
77.100
5.252
60.186
5.206
59.478
5.192
4.798
4.577

TAKİP
22.038
8.774
BEĞENİ
7.978
97.618
6.206
79.768
6.002
54.600
5.386
54.356
5.014
52.699
4.735
50.211
4.306
49.457
3.758
46.256
3.426
45.709
3.246
43.382
3.186
42.147
2.916
41.423
2.804
40.171
2.429
39.334
2.297
39.264
2.201
35.932
2.132
35.595
2.065
29.990
26.255
23.533

BEĞENİ
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15
17
16
18
17
19
18
20
19
20

ArenaPark
AVYM
Panora AVYM
Marmara
Forum
AVM
365 AVM
İsfanbul
Atakule AVM
Palladium
Tepe PrimeAVM
Avenue
Galleria Ataköy AVM
Watergarden İstanbul
TIWITTER

5.440
26.601
5.252
24.034
5.206
22.889
5.192
21.163
4.798
4.577

15
17
16
18
17
19
18
20
19
20

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

ANKARA
ANKAmall AVM
Antares AVYMİSTANBUL
Emaar
Square
Kentpark
AVMMall
Zorlu
CenterAvenue
Tepe Prime
Buyaka
AVM
Nata Vega
Outlet
İstinyePark
Cepa AVM AVM
City's
Nişantaşı
Armada
AVM AVM
İsfanbul
Gordion AVM
AVM
Watergarden
Atlantis AVM İstanbul
Forum
Panoraİstanbul
AVYM AVYM
Mall
İstanbul
ACityofOutlet
Vadistanbul
Taurus AVMAVM
212
İstanbul
Power Outlet
Arcadium
AVM
Maltepe
Park
AVM
Next Level
AVM
Kanyon
AVM
365 AVM
Hilltown
AVM Outlet
Forum Ankara
Akyaka
Park
AVM
Bilkent Center
AVM
Marmara
AVMAVM
AnatoliumPark
Ankara
Trump
PodiumAVM
Ankara AVM
Meydan
İstanbul
One Tower
AVM AVM
Istmarina AVM
Akasya AVM
INSTAGRAM

TAKİP

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

14 Burda AVM
ANKARA
Park Afyon AVM
ANKAmall
AVM
TerraCity AVM
Antares
AVYMAVM
Sera Kütahya
Cepa
AVMOutlet AVM
HighWay
Gordion
AVMAVYM
Kayseri Park
Nata
Vega Outlet
MalatyaPark
AVM
Armada
AVM
ÖzdilekPark Antalya AVM
Podium
Ankara AVM
Gebze Center
Kentpark
AVMCenter
Deepo Outlet
ACity
Outlet
Korupark
AVM
Atlantis
AVM
Espark AVM
Metromall
AVM
Forum Mersin
AVM
Panora
AVYM
17 Burda
AVM
Atakule
Antalya AVM
Migros AVM
Forum
Ankara İzmit
Outlet
Outlet Center
Arcadium
AVM
Palladium Antakya AVM
Bilkent
Center
AVM AVM
Bursa Kent
Meydanı
Taurus
AVM
Forum Bornova AVM
One
Tower
Agora
İzmir AVM
AVM
Next Level AVM
Anatolium Ankara AVM

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

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

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

DİĞER
TerraCity AVM
Mavibahçe AVM
M1 Adana AVM
Optimum - İzmir
41 Burda AVM
Park Afyon AVM
Kulesite AVM
Westpark Outlet AVM
Point Bornova AVM
Forum Bornova AVM
01Burda AVM
17 Burda AVM
Agora AVM
Antalya Migros AVM
Agora Antalya AVM
39 Burda AVM
Mall of Antalya AVM
10Burda AVM
Hiltown Karşıyaka
Gebze Center

13.573

BEĞENİ
7.173
97.618
4.930
79.768
4.683
54.600
4.401
54.356
3.596
52.699
3.493
50.211
2.782
49.457
2.754
46.256
2.688
45.709
2.183
43.382
2.181
42.147
2.057
41.423
1.821
40.171
1.819
39.334
1.704
39.264
1.695
35.932
1.415
35.595
1.300
29.990
1.175
26.255
23.533

BEĞENİ
131.675
39.245
32.395
31.264
30.205
26.177
25.571
24.889
24.460
23.156
22.966
22.465
21.990
17.127
15.562
14.952
14.582
14.391
9.576
1.453

365
AVM
Outlet
Center İzmit
Forum
AnkaraAVM
Outlet
MalatyaPark
Bilkent
Center AVM
Kent Meydanı
Anatolium
Ankara
AVM
Deepo Outlet
Center
Podium Ankara AVM
One Tower AVM
INSTAGRAM
DİĞER

1.819
79.577
1.704
77.100
1.695
60.186
1.415
59.478
1.300
1.175

TAKİP
22.038

BEĞENİ
8.774
131.675
7.978
39.245
6.206
32.395
6.002
31.264
5.386
30.205
5.014
26.177
4.735
25.571
4.306
24.889
3.758
24.460
3.426
23.156
3.246
22.966
3.186
22.465
2.916
21.990
2.804
17.127
2.429
15.562
2.297
14.952
2.201
14.582
2.132
14.391
2.065
9.576
1.453

BEĞENİ
89.605
76.747
50.644
49.465
45.077
41.676
40.341
36.339
35.701
34.946
31.829
31.229
30.625
30.461
30.295
29.631
29.176
27.593
26.054
25.271

farkındalık stüdyosu
KONSER • DEFİLE • İMZA GÜNÜ • BASIN PR
AÇILIŞ ORGANİZASYONU • GRAFİK TASARIM
ÇOCUK ETKİNLİKLERİ • SOSYAL MEDYA ANALİZİ
SÖYLEŞİ • DİJİTAL MEDYA PAZARLAMA
ÖZEL ETKİNLİKLER • TV & RADYO PRODÜKSİYON

FarkindalikStudyosu

farkindalikstudyosu

www.fsreklam.com.tr
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SEDA ‘YA SEZEN ‘IN HEDIYESI!
Sahne ve televizyon dünyasının kraliçesi
Seda Sayan yoğun konser programının
ardından şimdi de sürpriz bir single albümü çıkardı. Yeni single çalışması için DMC
ile anlaşan Seda Sayan, sözü müziği Sezen
Aksu'ya ait olan 'Düşerim' adlı şarkısıyla
listelere damgasını vurdu.
Prodüktörlüğünü ünlü iletişimci Özgür
Aras’ın üstlendiği, söz ve müziği Sezen
Aksu, düzenlemesi ise Erman Arda imzalı
'Düşerim' adlı şarkı Seda Sayan’ın muhteşem yorumuyla yayınlandı.
Sık aralıklarla çıkardığı single projeleri ile
birçok müzik eleştirmeninden olumlu dönüşler alan Seda Sayan, denediği soundlarla da adından söz ettirirken, bu geleneği yeni şarkısında da bozmadı. Tüm dijital
platformlarda aynı anda satışa çıkan Seda
Sayan'ın, “Düşerim” adlı şarkısı kısa sürede listelerde ilk sıraya yükselirken, uzun
süre sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yerini aldı. Sezen Aksu'nun
stüdyosunda dizine yattığı bir kareyi
instagram hesabından paylaşan Seda
Sayan, "Şarkıyı okuttu şu an. Çok mutlu

dinliyor, ben de dizine yatarım” notuyla
paylaşmış, bu paylaşımına kısa sürede on
binlerce beğeni almıştı.
Seda Sayan, "Halk ozanı Sezen Aksu, şarkıya mest oldu. Sezen, bana 'İşte bunu istiyordum' dedi. Ve onun dediği oldu. Şarkım çok kısa sürede beğenildi. Gelen tüm
güzel yorumlara çok teşekkür ederim”
diye konuştu.
Sezen Aksu tarafından Seda Sayan'a hediye edilen 'Düşerim' şarkısının kemanları
Onno Tunç'un kızı Ayda Tunçboyacı tarafından çalınırken, projenin fotoğraflarını
da Burakhan Paşabeyoğlu çekti.

ÖZGÜR ARAS
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YENI RANGE ROVER EVOQUE
GÖZ ALICI TASARIMIYLA BORUSAN OTOMOTIV LAND ROVER SHOWROOM’LARINDA

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü
olduğu Land Rover’ın Premium kompakt
SUV’u Yeni Range Rover Evoque, 8 Şubat’ta
Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda görücüye çıktı. Otomobil tutkunlarının düzenlenen showroom etkinliğinde test sürüşü
yaparak, deneyimlediği Yeni Range Rover
Evoque, 8-9 Şubat’ta İstanbul, 15-16 Şubat’ta İzmir ve Ankara, 22-23 Şubat’ta Antalya ve Bursa’daydı. Range Rover Evoque
29 Şubat-1 Mart’ta ise Adana’da test edilebilecek.
Land Rover’ın Online Satış Platformu üzerinden incelenerek;
onlinesatis.landrover.com.tr adresi üzerinden rezerve edilebilen Yeni Range Rover
Evoque, 701.259 TL’den başlayan fiyatlarla
showroom’larda yerini aldı.
Bugüne kadar 772 binden fazla küresel satış
rakamı ve 217’den fazla uluslararası ödülle
lüks kompakt SUV pazarına öncülük eden
Yeni Range Rover Evoque, Türkiye’de 2.0
litre 150 bg ve 2.0 litre 180 bg’lik dizel motor seçenekleriyle satışa sunuldu. Teknolojik, Maceracı, Şık ve Sürdürülebilir Şehre ve
ötesine hakim olmak isteyenler için benzersiz bir deneyim vadeden Yeni Range Rover
Evoque, 10 inç dokunmatik Touch Pro Duo
ekranı, İnteraktif Sürücü ekranı ve opsiyonel
olarak tercih edilebilen gün ışığına yakın
kalitede ışık sağlayarak göz yorgunluğunu
azaltan Matrix Led farları ile sürücülere konfor ve güvenliği bir arada sunuyor.
Yeni Range Rover Evoque’un en dikkat çekici teknolojik yeniliklerinden biri olan ClearSight dikiz aynası ise kullanıcılara benzersiz
bir kolaylık sunuyor. Dikiz aynasının tek bir
hareketle yüksek çözünürlüklü ekran haline
gelmesini sağlayan bu sistem, 50 derecelik
açı ile hem daha geniş bir görüş alanı hem
de daha yüksek bir çözünürlük sağlıyor.
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Ayrıca, bagajdaki yüksek eşyalar ya da kirli arka cam gibi geri görüşü engelleyecek
durumlarda bile ClearSight dikiz aynası ile
manevra yapmak çok daha güvenli bir hale
geliyor.
Bilgi-eğlence sistemi daha sezgisel bir sürüş deneyimi sağlamak amacıyla geliştirilen
Yeni Range Rover Evoque, kusursuz akıllı
telefon entegrasyonu için Apple CarPlay
özelliğine de sahip. Maceracı ruhunu te nolojiyle birleştiren ve genlerine sadık kalan
Yeni Range Rover Evoque, Terrain Response
2 ile 30,6°’lik ayrılma açısı sağlıyor. Ayrıca,
standart olarak sunulan Yokuş İniş Kontrolü
ve opsiyonel olarak tercih edilebilen Derinlik Algılama Sensörleri ile zorlu sürüş koşullarının üstesinden kolaylıkla gelinebiliyor.
İmza niteliğindeki Coupé tasarımıyla Yeni
Range Rover Evoque, aynı zamanda içeriye
gömülen kapı kolları, R-Dynamic Dış Tasarım seçeneği, sportif vites tasarımı ve Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan’ı ile yeni
tasarım dilini gözler önüne seriyor.
Ayrıca R-Dynamic seçeneği ile birlikte sunulan ön tampon hava girişlerinde, kaput
üzerinde, yan ayna altlarında ve egzoz çıkışlarında bulunan bronz renkli parçalar, Yeni
Range Rover Evoque’un sofistike duruşuna atıfta bulunuyor. Model için sunulan 10
farklı renk seçeneğinin yanı sıra ilk defa Yeni
Range Rover Evoque’a özel olarak otomobilseverlerin beğenisine çıkan Seoul Pearl
Silver renk seçeneği de otomobili özel kılan
yenilikler arasında yerini alıyor. Ayrıca, %85
oranında geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilen otomobil, kullanım ömrünün
sonunda ise %95 oranında kurtarılabilir
malzemeler sayesinde sürdürülebilirliğe
katkıda bulunuyor.

Euro NCAP’den 5 Yıldız
2019’da Dünyada Yılın Kadın Otomobili
(WWCOTY) yarışmasında En İyi SUV/Crossover seçilen Range Rover Evoque ayrıca
Euro NCAP’in gerçekleştirdiği çarpışma
testlerinden aldığı 5 yıldızla, segmentinin en
güvenli premium kompakt SUV’larından biri
olduğunu kanıtladı.
Yetişkin yolcu güvenliği konusunda 100
üzerinden 94 puan alarak Land Rover tarihinde bugüne kadar ulaşılan en yüksek puana erişen Yeni Range Rover Evoque, arka
koltuktaki çocuk yolcu güvenliğinden aldığı
87 puanla çarpışma testlerinden başarıyla
geçti. Land Rover’ın yeni Premium Transverse Yapısı üzerinde geliştirilmiş olması
sayesinde üst düzey yolcu güvenliği sunan
Yeni Range Rover Evoque, Acil Fren Sistemi,
Şerit Takip Asistanı, 360 Derece Park Sensörü ve geri görüş kamerası gibi sistemlere
standart donanımda yer vererek trafik kazalarının azaltılmasına yardımcı oluyor.
Sunduğu donanımlarla güvenliği bir adım
ileri götüren Yeni Range Rover Evoque, üç
farklı güvenlik paketi sunuyor. Standart olarak sunulan Park Paketi ile Park Asistanı, 360
Derece Park Yardımı, Arka Trafik Monitörü
ve Güvenli Çıkış Monitörü gibi özelliklerine
sahip olunabiliyor. Opsiyonel olarak tercih
edilebilen Sürüş Paketi ise, Adaptif Hız Sabitleyici, Kör Nokta Asistanı, Yüksek Hız Acil
Durum Freni gibi özellikleri sunarken, Sürüş
Asistanı Paketi ile de Kör Nokta Asistanı,
Yüksek Hız Acil Durum Freni ve Direksiyon
Asistanlı Adaptif Hız Sabitleyici özellikleri
aracın üst düzey güvenlik donanımları arasına eklenebiliyor. Ayrıca iç mekândaki hava
yastıklarının yanı sıra, yaya güvenliğine katkı
sağlayan Yaya Hava Yastığı’na da sahip olan
Range Rover Evoque, hem iç mekânda hem
de otomobilin dışında üst düzey güvenlik
sunuyor.
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