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Yeni bir Mall&Motto sayımızdan herkese merhaba,

Avm’ler konusunda Avrupa’a en hızlı büyüyen ülkeyiz. 
Ticari gayrimenkul danışmanlık pazarının küresel liderlerinden Chusman & 
Wakefield, geçtiğimiz yılı kapatırken bir rapor yayınladı. 
Özetle; Avrupa Alışveriş Merkezleri Geliştrime raporuna göre, 3 milyon 
metrekare olarak hesaplanan Avrupa Avm pazarının lideri Türkiye.
Kaplanılan, işlevsel olarak kullanılan alan kısmında ekonomi sınıflandırmasında 
içeriklere bakıldığında önemli bir yatırım.
Ancak buradan yatırımcılara da seslenmek istiyorum. Kullanılan metrekarelerin 
mimari tasarımlarının yanı sıra çevresel düzenlenmelerinde daha hassas 
olmaları gerekliliği. 

İlk yapılan AVM’lerin geniş, camsız binalar olmasının üzerinden çok geçti. 
Hatta öyle ki bazı yılların Avm’leri kendini yeniledi.
Yaşam alanlarını, açık hava ve yeşillik üzerine kurguladılar. Bir çok markanın 
cafe’si hatta eskilerin bilinen performans mekanları AVM’lere dahil olup 
şubeleştiler (hayal kahvesi gibi…) Bir anlamda şehrin yeni meydanları haline 
geldiler. 

Ancak yeterli bir içerik henüz söz konusu değil. Park, bahçeler gibi...Dahası, 
ileriye dönük olarak tasarlanmaları hatta değiştirelemeyecek şehir unsurları 
içinde önemli bir duruş, alan sergileyebilirler. Konu sadece kiralama üzerine 
kurulamayacak kadar değişti.

2019 yılında teslim edilmesi planlanan 1.4 milyon  metrekarelik yeni alanların 
%70’i Ankara ve İstanbul’da yer alıyor. Umuyorum ki bu alanları
değerlendirirken farkındalıkları yüksek çalışmalar olsun.
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Şirket olarak her zaman önceliğimiz  insan. İş 
yaşamında da cinsiyet eşitliği.

Yeni havalimanı perakendeyi de uçuracak.

2019’da zorlukları fırsata çevireceğiz.

Başarılı bir AVM yönetiminde dikkat edilmesi 
gereken en birincil konu müşteri odaklı 
olunmasıdır.

Ülker,2018 Yılını 5,96 Milyar ciro ile kapattı.

Turizimde bizde varız.

Şişecam topluluğundan 150 milyon dolarlık ek 
ihraç.

Birlikte başarıya yürümenin hikayesinin 
yeniden yazıldığı yer, Akyaka Park AVM...

 Koç Topluluğu olarak oldukça çalkantılı geçen 
2018 yılını başarılı bir performansla tamamladık.
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Adel Kalemcilik gibi üst yönetimini kadın 
gücüne emanet eden şirketler, yapılan 
araştırmalara göre daha iyi performans 
elde ediyor…

Kadının iş hayatındaki rolünü önemseyen 
ve fırsat eşitliğine inanan Adel Kalemcilik, 
İz Bırakan 50. Yılında, Türkiye ortalamasının 
üstünde üst yönetimde görev alan kadın 
sayısıyla örnek olmayı sürdürüyor.

Üst yönetim ekibinin %30’undan fazlası ka-
dınlardan oluşan Adel Kalemcilik, yaklaşık 7 
yıldır şirket yönetimini kadın gücüne ema-
net ediyor.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, iş hayatın-
daki kadın çalışan sayısındaki artışın şirket-
lerin gelişiminde önemli bir rol oynadığını 
gösteriyor. Ayrıca veriler, kadın yöneticile-
rin ağırlıkta olduğu şirketlerin daha fazla 
kârlılık elde ettiğini ortaya koyuyor. Kali-
forniya Üniversitesi tarafından yayınlanan 
araştırmada, kadın çalışan sayısı fazla olan 
şirketlerin, çoğunlukla erkek yönetici ve 
çalışanları olan şirketlerden önemli ölçüde 
daha iyi performans gösterdiğini ortaya 
koydu.

İş dünyasında kadınlara destek vermek 
üzere kurulan ve bu amaçla dünyanın lider 
kurumlarıyla çalışan global Catalyst şirketi 
tarafından yayınlanan rapora göre, kadın 
çalışan sayısı fazla olan işletmeler ortalama 
%42 daha fazla satış geliri elde ederken, bir 
başka araştırmaya göre, yönetim kurulun-
da kadın egemenliğinin olduğu şirketler 
diğerlerine göre borsada %36 daha iyi bir 
performans gösteriyor.

“Kadınların yer aldığı her türlü çalışmayı 
desteklemeye devam edeceğiz”

Üst üste yedinci kez “Türkiye’nin En Güçlü 
50 Kadın CEO’su” listesinde yer alan Adel 
Kalemcilik Genel Müdürü Evrim Hizaler, 
“Adel Kalemcilik olarak, Türkiye’nin en fazla 
kadın yöneticisi bulunan grupları listesinin 
üst sıralarında yer alan Anadolu Grubu’nun 
çatısı altında yer alıyoruz. Anadolu Grubu 
Kültürü’nün temel değerlerini oluşturan 
ortak akıl ve birbirini tamamlama unsurları, 
şirketimizin 50 yıldır fırsat eşitliğine verdiği 
önemi destekleyici bir nitelik taşıyor. Kadı-
nın doğasında var olan mücadele ve sabrın, 
iş hayatında da etkisini gösterdiğini tüm iş 

süreçlerimizde görüyoruz. Bu vesile ile ça-
lışan, üreten tüm kadınların Dünya Kadın-
lar Günü’nü de kutluyorum” dedi.

Kadın istihdamının artırılmasının sürdü-
rülebilir kalkınmanın gerçekleştirilebil-
mesinde önemli bir unsur olduğunu be-
lirten Hizaler sözlerine şu şekilde devam 
etti, “Şirket olarak her zaman önceliğimiz 
insan. İş yaşamında da cinsiyet eşitliği 
aslında adalet ve özgürlüğün temelin-

Kadın Yöneticiler Şirketleri
Başarıya Taşıyor

de yer alan bir kavram. Bir kadın yönetici 
olarak kadın istihdamının artırılmasının 
hepimizin ortak hedefi olması gerektiğini 
düşünüyorum. Grubumuzda olduğu gibi 
Adel Kalemcilik olarak da geleceğin kadın 
liderlerine rol model olacak yöneticiler ye-
tiştirmeyi kendimize ilke edindik. 7 yıldır 
olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Tür-
kiye’nin en fazla kadın yöneticisi bulunan 
grupları listesinde üst sıralarda yer almayı 
hedefliyoruz.”

Evrim Hizaler
Adel Kalemcilik Genel Müdürü
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COCA-COLA İÇECEK 2018’DE KALİTELİ BÜYÜMEYİ SÜRDÜRDÜ
Coca-Cola İçecek’in 2018 yılında net satış gelirleri %26,6, 
FAVÖK ise %35,7 arttı. CEO Burak Başarır, “2018 yılın-
da da net satış gelirlerini satış hacminin ve FAVÖK’ü 
net satış gelirlerinin üzerinde artırmaya devam ede-
rek kaliteli büyümemizi sürdürmekten memnunuz” dedi. 
 
Anadolu Grubu’nun ana hissedarı olduğu Türkiye, Orta 
Doğu, Orta Asya ve Pakistan’da 10 ülkede toplam 26 fab-
rika ve 8.500’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren Co-
ca-Cola İçecek (CCI), 2018 yılına ilişkin finansal sonuç-
larını açıkladı. CCI’ın satış hacmi %6,3 artışla 1,3 milyar 
ünite kasa olurken, net satış geliri %26,6 artarak 10,6 
milyar TL, FAVÖK ise %35,7 artışla 1,9 milyar TL oldu. Ay-
rıca, CCI’ın Yönetim Kurulu 2018 yılına ilişkin olarak his-
sedarlarına 300 milyon TL kar dağıtım teklifini de açıkladı. 
 
2018 yılı finansal sonuçları ile ilgili açıklama yapan CCI 
CEO’su Burak Başarır, net satış gelirlerini satış hacminin ve 
FAVÖK’ü net satış gelirlerinin üzerinde artırmaya devam 
ederek kaliteli büyümeyi sürdürdüklerinin altını çizdi. Ba-
şarılı ürün ve paket stratejileri sayesinde küçük paketlerin 

satış portföylerindeki payını artırdıklarını ifade eden Başarır, 
tüm önemli pazarlarda büyümeye devam ettiklerini açıkladı. 
 
CCI en büyük operasyonu olan Türkiye’de gazlı içecek kate-
gorisindeki güçlü ivmeyle birlikte 2012 yılından bu yana en 
yüksek yıllık hacim artışını kaydetti. İkinci büyük pazar Pa-
kistan’da ise Nisan ayında faaliyete geçen Faysalabad fab-
rikası ve saha uygulamalarındaki sürekli iyileşmenin yarat-
tığı katkı ile satış hacmi %7,3 arttı. Orta Asya operasyonları 
güçlü büyümesine devam ederken, başarılı saha uygulama-
ları ve etkin pazarlama kampanyaları neticesinde hemen 
hemen tüm pazarlarda çift haneli hacim artışı elde edildi. 
 

2018 yılında elde ettikleri güçlü sonuçların ardından 2019’u 
değerlendiren Başarır, “Disiplinli finansal yönetimle kaliteli 
büyümeye odaklanmaya devam edeceğiz. Planlarımızı uygu-
larken zorlukları fırsata çevirerek sürdürülebilir kaliteli büyü-
me kaydedeceğimize ve paydaşlarımız için değer yaratacağı-
mıza inanıyorum” dedi.

Burak Başarır
CCI CEO’su

2019’da zorlukları fırsata çevireceğiz 
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Hazırladığı mimari maketlerle dünya çapında 
ses getiren çalışmalara imza atan RJ Models, 
yapımı 1.600 saat süren Göbeklitepe’nin make-
tini Cannes’da gerçekleşen MIPIM Fuarı’nda ilk 
kez sergiledi. Fuarı ziyaret eden Çevre ve Şehir-
cilik Bakanı Murat Kurum ile Çevre ve Şehircilik 
Bakan Yardımcısı Fatma Varank da RJ Models 
standında sergilenen Göbeklitepe’nin Maketi’ni 
inceleyerek maket ile ilgili bilgi aldı.

Dünyanın lider mimari maket tasarım şirketi RJ 
Models, hazırlıkları uzun süredir devam eden 
Göbeklitepe maketini 12-15 Mart tarihleri ara-
sında Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen 
dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM’de 
görücüye çıkardı. Fuarda büyük ilgi gören Gö-
beklitepe Maketi’ni Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum ile Çevre ve Şehircilik Bakan Yar-
dımcısı Fatma Varank da ziyaret etti. Beğenileri-
ni dile getiren Bakan Kurum, maketi inceleyerek 
bilgiler aldı.

1000 parçalık maket 1600 saatte tamamlandı

RJ Models’ın Hong Kong’daki fabrikasında üretilen ve yak-
laşık 1.000 parçadan oluşan Göbeklitepe’nin maketi için 20 
kişilik bir ekip tam 1.600 saat çalıştı. 2.5x1.5 metre ölçüle-
rindeki maketin hazırlanışında, Göbeklitepe ziyaretçi mer-
kezi için özel hazırlanan materyaller ve Şanlıurfa Müzesi’n-
de bulunan çizimleri baz alındı. Makette Göbeklitepe’nin 
inşa süreci varsayılan teorilere göre aktarılmaya çalışıldı. RJ 
Models, “tarihin sıfır noktası”nın maketini, Göbeklitepe’nin 
20 yıl boyunca kazı, koruma ve araştırma çalışmalarının 
yanı sıra ulusal ve uluslararası iletişimine destek verecek 
ana sponsoru olan Doğuş Grubu’nun da desteğiyle hazır-
ladı.

Göbeklitepe maketine ilişkin konuşan RJ Models Bölgesel 
Ortaklarından Uğur Maslamani, şunları söyledi: “Aylar sü-
ren çalışmalar sonucu hazırladığımız Göbeklitepe’nin ma-
keti MIPIM’de ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Standımızı 
ziyaret edenler sadece maketle değil Göbeklitepe’yle ilgili 
de bilgi almak istedi. Çalışmalarımızın böyle sonuç verme-
sinden büyük mutluluk duyuyoruz.”

2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesi nedeniyle bu ma-
ketin Türkiye’nin ve bölgenin tanıtımına önemli bir katkı 
sağlayacağını hatırlatan RJ Models Bölgesel Ortaklarından 
Hakan Özkan ise şöyle konuştu: “UNESCO Dünya Mirası 
Listesi'nde yer alan Göbeklitepe için uzun yıllar konuşula-
cak çok değerli bir çalışmaya imza attık. İlk kez MIPIM’de 
sergilediğimiz Göbeklitepe maketi ile yüz binler, belki de 
milyonları “tarihin sıfır noktası” Göbeklitepe ile tanıştıraca-
ğız.”

RJ Models, 2015 yılında yine MIPIM’de sergilediği İstan-
bul Ticaret Odası için hazırladığı 96 metrekarelik ‘’Yaşayan 
İstanbul Maketi’’ ile büyük ses getirmişti. Video haritala-
ma teknolojisinin kullanıldığı görüntü ve ses efektleriyle 
ziyaretçilere adeta şehrin 24 saatini yaşatan maket, 2015 
Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde “Altın Stevie”ye layık gö-
rülmüştü.

GÖBEKLITEPE’NIN MAKETI’NE CANNES’DA BÜYÜK ILGI
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KPMG’nin hazırladığı Perakende Sektörel 
Bakış 2019 raporu, Türkiye’de 2018 sonu 
itibariyle 1 trilyon TL’lik büyüklüğe ulaştığı 
tahmin edilen perakende sektörünün, tüm 
dünyada olduğu gibi hız kestiğini gösteri-
yor. Rapora göre her geçen gün daha da 
büyüyen e-ticaretin yarattığı tehdide karşın 
Türkiye’de perakende sektörü hareketle-
necek. İstanbul Havalimanı’nın yaratacağı 
potansiyel, perakende sektörünü canlandı-
racak

KPMG Türkiye’nin, ekonominin önde gelen 
sektörlerini analiz ettiği Sektörel Bakış se-
risinin perakende raporu yayınlandı. Türki-
ye’deki perakende sektöründe son dönem-
de yaşanan gelişmelere ışık tutan rapora 
göre 2019’da fiyat tartışmaları, döviz kurları 
ve faizlerin seyri, büyüme görünümü ve iş-
gücü piyasasının ne ölçüde değişeceği sek-
tör açısından kritik olacak.

Büyüyen tehdit e-ticaret

Raporda, son yıllarda internetin yaygınlaş-
masıyla birlikte e-ticaretin organize konvan-
siyonel piyasalar için ciddi bir alternatif hali-
ne geldiği vurgulanıyor. KPMG Türkiye’den 
Perakende ve Tüketici Ürünleri Sektör Lideri 
Emrah Akın, “Yaygınlaşan e-ticaret, pek çok 
otorite tarafından perakende sektörü için 
büyüyen bir tehdit olarak görülüyor. Dün-
ya nüfusundaki artış, perakende sektörünün 
toplam iş hacminin büyümesini desteklese 
de, hem geleneksel perakendeciler hem de 
organize perakende sektörü, e-ticaretteki 
büyüyen rakamlar karşısında zor bir dönem 
geçiriyor” diye konuştu.

2018 itibariyle 25 trilyon dolar büyüklüğe 
ulaştığı tahmin edilen küresel perakende 
sektörünün, genel olarak küresel GSYH bü-
yüme hızının altında kaldığı hesaplanıyor. 
2009 krizi sonrasında dünya ekonomisinin 
ortalama %3.8 büyüdüğü, buna karşın pe-
rakende sektöründeki büyümenin %3 sevi-
yesinde kaldığı vurgulanıyor.

Küresel e-ticaret satışlarının ise, 2021’e ka-
dar yıllık ortalama %16’lık artışla 4.5 trilyon 
dolara çıkacağı öngörülüyor. Türkiye’de 
ise 2017 sonu itibariyle %37’lik büyümeyle 
42.2 milyar TL’ye ulaşan e-ticaret satışları-
nın 2018’de 50 milyar TL’ye çıktığı tahmin 
ediliyor.

Erkekler internetten alışverişi sevdi

Araştırma, Türk halkının internet üzerinden 
alışveriş yapma oranının da yükseldiğini 

ortaya koydu. 2018 itibariyle internet üze-
rinden alışveriş yapanların oranı bir önceki 
yıla göre 4.4 puan artarak %29.3 oranına 
yükseldi.

İnternetten alışveriş yapma oranı kadınlarda 
%25 olurken, erkeklerde %33.6’ya ulaştı.

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde ilk 
sırayı %65.2’lik oranla giyim ve spor malze-
mesi aldı. Bunu %31.9’la seyahat bileti, araç 
kiralama gibi hizmetler, %26.8 ile de ev eş-
yası (mobilya, oyuncak, beyaz eşya vb.) ta-
kip etti.

Yabancı yatırımlar sürüyor

Makroekonomik koşullara rağmen yaban-
cı yatırımcıların perakende sektörüne ilgisi 
sürüyor. 2017’de 1 milyar doların üzerinde 
doğrudan yabancı yatırım çeken sektör, 
2018’in ilk 11 ayında, risk iştahındaki kırıl-
ganlıklara rağmen 753 milyon dolar seviye-
sinde yabancı yatırım aldı.

AVM’lerin cirosu artıyor

Geleneksel perakendeden organize pera-
kendeye geçiş, mevcut ekonomik koşullara 
rağmen sürüyor. Bu ortamda 2018 sonunda 
463’e çıkan AVM sayısının 2019’da sadece 
2 artışla 465’e çıkacağı öngörülüyor. Buna 
karşın 2018’de 137.5 milyar TL’ye çıkan sek-
tör cirosunun bu yıl %9.4 büyümeyle 150.4 
milyar TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Çinli ve İranlı turistler

Dünyada e-ticaretten sonra en fazla büyü-
yen perakende alanı olan havaalanı pera-
kendesinde, yeni açılan İstanbul Havalima-
nı büyük önem taşıyor. Yeni havalimanının 

sunduğu dev alışveriş arzının, 2019’da pe-
rakende sektörüne olumlu yansıyacağı ön-
görülüyor. Özellikle Çin ve İran’dan gelen 
turistlerin yüksek alım gücünün yanı sıra 
Ortadoğu temelli artan talebin da bu yıl pe-
rakendeci sektörü için itici güç olacağı tah-
min ediliyor.

Öte yandan turizm sektöründeki toparlan-
manın devam etmesiyle perakende başta 
olmak üzere diğer sektörlere yönelik talebin 
de artacağı öngörülüyor.

Raporda göze çarpan diğer satırbaşları şöy-
le:

Hane halkı sayısının artmaya devam etmesi, 
perakendeye dönük toplam talebi destek-
lese de, hane halkının gıda, alkolsüz içecek, 
giyim ve ayakkabı harcamalarının toplam 
harcama sepetindeki payı geriledi.

Ekonomik aktivitedeki zayıflama hane hal-
kının alım gücünü, dolayısıyla da perakende 
sektörünün görünümünü olumsuz etkiliyor, 
zira kredi kartlarına taksit sınırlaması, taşıt 
kredisinde vade ve miktar sınırlaması gibi 
tedbirler sonrasında hane halkı daha az 
borçlanmaya başladı.

2017 yılında ortalama %5.7 artan peraken-
de sektöründe satışlar, 2018 Ekim ve Kasım 
aylarında, gıda ve otomotiv hariç reel olarak 
sırasıyla %11.1 ve %10 oranında daraldı.

Döviz kurları ve faizlerdeki dalgalanmalar 
perakende sektöründe talebi zayıflattı, an-
cak enflasyondaki yükselişle birlikte cirolar 
güçlü şekilde arttı. Satış hacmindeki per-
formanslarıyla uyumlu şekilde posta ve in-
ternet yoluyla yapılan satışlarda ciro %80’i 
aşarak yüksek bir hızda artmaya devam etti.

YENİ HAVALİMANI PERAKENDEYİ DE UÇURACAK

Emrah Akın
KPMG Türkiye’den Perakende ve Tüke-

tici Ürünleri Sektör Lideri
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Türkiye’de Organize Perakendenin Çatı Ku-
ruluşu olan Türkiye Alışveriş Merkezleri ve 
Perakendeciler Federasyonu’nun Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevini Alp Önder Özpa-
mukçu devraldı.

Perakende sektörünün en güçlü aktörlerini 
bir araya getiren Türkiye Alışveriş Merkez-
leri ve Perakendeciler Federasyonu, 1 Nisan 
2019 tarihinde dördüncü seçimli olağan 
genel kurulunu gerçekleştirdi. Orjin Maslak 
Plaza’da gerçekleşen genel kurulda, yeni 
dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı’na KOÇ-
TAŞ CEO’su Alp Önder Özpamukçu seçildi. 

Özpamukçu; “Federasyon, perakende sek-
törünün farklı alanlarda faaliyet gösteren 
aktörlerini bir arada tutuyor. Bu çatı altın-
daki herkes sektörü için çalışırken ülke eko-
nomisi için de çalışmış oluyor. TAMPF, yurt 
içi ve yurt dışındaki faaliyetleriyle organize 
perakendenin vizyonunu çiziyor. Bizler bu 
yapı içerisinde alışveriş merkezleri ve pe-
rakendeciler olarak, toplamda 350 milyar 
liralık bir ticarete sahip olan ve 900 bin ki-
şinin üstünde istihdam sağlayan organize 
perakendenin en büyük temsilcisi olarak bir 
arada, uzlaşma içinde çalıştık. TAMPF kurul-
duğu 2013 yılından bu zamana dek, çatısı 
altındaki her bir aktörün birikimi, gücü ve 
göstermiş olduğu birlik ve beraberlik örneği 
ile organize perakendenin üst çatı kuruluşu 
ve sektörün en güçlü temsilcisidir. 

Memleketimiz ve sektörümüz için aynı öz-
veriyle, birlik içinde çalışmaya devam ede-
ceğiz” dedi.

Özpamukçu sözlerine, federasyonda görev 
almış tüm eski başkanlara, Sn.Vahap Küçük, 
Sn. Zafer Kurşun ve Sn. Kubilay Özerkan’a 
teşekkür ederek başladı. Bir önceki dönem 
federasyon için belirlenen öncelikli çalışma 
konuları olan istihdam, ekonomik katma 
değer, kayıt dışı ve memleket ekonomisini 
büyütecek çarpan etkisi üzerine duracak-
larını vurgulayan Özpamukçu, gelecek dö-
nemde sektör adına hazırlanan tüm mevzu-
at çalışmalarına da katkı sağlanmaya devam 
edileceğini belirtti. Özpamukçu; “Sektörde 
birlik ve beraberliği sürdüreceğimiz, uzlaş-
ma içinde bir dönem olmasını temenni edi-
yorum. Geçmiş Federasyon başkanlarımıza 
bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” 
diyerek sözlerini bitirdi. Kuruculardan Meh-
met Nane’nin Divan Başkanı olarak yönetti-
ği toplantı dilek ve temennilerin sunulması 
ile son buldu.

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Peraken-
deciler Federasyonu (TAMPF)çatısı altın-
da perakende sektörünün faklı alanlarda 

güçlü temsilcileri olan; Alışveriş Merkezi 
Yatırımcıları Derneği (AYD),Gıda Pera-
kendecileri Derneği (GPD), Kategori Ma-
ğazacılığı Derneği (KMD), Tescilli Mar-
kalar Derneği (TMD) ve Turizm Restoran 
Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri 
Derneği (TURYİD) bulunmaktadır. Pera-

TAMPF YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA ALP ÖNDER ÖZPAMUKÇU SEÇİLDİ

kende içinde köklü geçmişleri ve farklı fa-
aliyet alanları olan bu dernekler, kendi faali-
yetlerinin yanı sıra sektörü ilgilendiren ortak 
konularda güç birliği oluşturmak amacıyla 
bu federasyonda buluşmuştur. Federasyon, 
organize perakendenin çatı kuruluşu niteli-
ğindedir. 
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26.800 Katılımcı • 100+ Ülke • 5.400 Yatırımcı
3.800+ CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı
3.350 Stant ile Katılım • 100+ Oturum
360+ Keynote & Konuşmacı

12-15 Mart 2019
Cannes, Fransa

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofi si’nin değerli 
katılımları ile İstanbul Ticaret Odası’nın önderliğinde 5. kez kurulan İstanbul Çadırı’nda yer 
alan, Emlak Konut, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İmar İnşaat A.Ş., GYODER, 

TTYD, İMİB ve özel sektör temsilcilerinin katkılarıyla MIPIM 2019’da Türkiye temsiliyeti;

1.020 m² alanda, 206 fi rma ve kuruluş ve 4.326 B2B 
görüşme ile başarıyla gerçekleştirildi.

 

MIPIM 2019’da Türkiye tanıtımı için göstermiş olduğunuz iş birliği 
ve değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.

MIPIM 2020’de Görüşmek Dileğiyle...
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Türkiye’nin en büyük halka açık gıda şirketi 
Ülker Bisküvi’nin 2018 yılı cirosu 5.96 milyar 
TL olarak gerçekleşti. Şirketin Türkiye ope-
rasyonları %17 büyürken, ihracat ve yurtdışı 
atıştırmalık operasyonlarının büyümesi ise 
%41,5 olarak gerçekleşti.

Ülker Bisküvi, Kamuyu Aydınlatma Platfor-
mu’na (KAP) gönderdiği açıklamaya göre 
2018 yılında satışlarını %23,4 artırarak 5.96 
milyar TL’ye, ana ortaklığa ait net dönem 
kârını %76,4 artırarak 701 milyon TL’ye 
yükseltti. Şirket, 2018 yıl sonu itibarıyla 
FAVÖK’ünü (Faiz Amortisman Vergi Öncesi 
Kâr) %28 artışla 939 milyon TL’ye ulaştırdı.

Ülker Bisküvi’nin 2018 yılında ihracat ve 
yurtdışı faaliyetlerinin artan desteğiyle bü-
yümesini devam ettirdiğini belirten Ülker 
CEO’su Mehmet Tütüncü, 2018’de elde 

ÜLKER, 2018 
YILINI 5.96 
MILYAR TL 
CIRO, 701 
MILYON TL NET 
DÖNEM KÂRI 
ILE KAPATTI

edilen bu başarılı sonuçlarda, alınan yapısal 
kararların etkin biçimde uygulanmasının, 
yeni ürün lansmanlarıyla pazardaki gücü 
perçinlemenin, organizasyonu katma de-
ğere odaklanacak şekilde yapılandırmanın, 
mevcut kaynakları verimli kullanmanın etki-
si olduğunu dile getirdi.

Tütüncü şu bilgileri aktardı:

Toplam atıştırmalık ciromuz 2018 yılında 
%25 büyüdü.

Türkiye operasyonlarımızın büyümesi %17; 
ihracat ve yurtdışı atıştırmalık operasyonla-
rımızın büyümesi %41,5 oldu.

Toplam operasyonel kârlılığımız (Faaliyet 
Amortisman Vergi Öncesi Kâr - FAVÖK) 
2018 yılında %28büyürken yıllık bazda 

FAVÖK marjı %15,8 ile rekor seviyeye ulaştı.
İhracat büyümemizin önemli katalizörlerin-
den biri oldu. İhracat ve yurtdışı operasyon-
larımızın toplam satış içindeki payı %38’e 
ulaştı.

Ülker Flipz, Biskrem Extra, Fırından Moza-
ik Kek, O’lala Waffle Kek, Piko 5 ve Godiva 
Masterpiece gibi 2018’e portföyümüze güç 
katacak inovasyonlarla başladık ve hız kes-
meden devam ettik.

Türkiye’deki tesislerimizi Godiva tablet çi-
kolatalarının üretim üssü haline getirdik.

Özellikle bölgesel lider şirket olma hedefi-
miz doğrultusunda 2016 yılında Yıldız Hol-
ding’den alınan Suudi Arabistan, Mısır’daki 
bisküvi ve çikolata yatırımları, 2017 yılında 
alınan Kazakistan fabrikası, McVitie’s mar-
kasının Suudi Arabistan, Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika dağıtım-üretim haklarının satın alın-
ması ve son olarak da 2018’de United Biscu-
its’in IBC Suudi Arabistan bisküvi fabrikası-
nın satın alımıyla önemli sinerjiler yaratarak 
ihracat ve yurtdışı operasyonlarımızda kârlı 
büyümeyi sürdürdük.

Tütüncü, 2019 yılında da Ülker Bisküvi ola-
rak enflasyonla etkili ve sürdürülebilir bir 
mücadele için israfsız üretim modeliyle ve-
rimliliği arttıracak çalışmalara, yurtiçinde ya-
tırımlara, maliyet avantajı yaratacak projele-
re ve marka yatırımlarına devam edileceğini 
dile getirdi.

Mehmet Tütüncü
Ülker CEO’su
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Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan 
(TPF) Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Pe-
rakende Yasası taslağı ile ilgili yürütülen ve 
“Marketlerde yöresel ürün bulundurma zo-
runluluğu” açıklamasına destek geldi. 2018 
yılının ekim ayında yerel zincirlerde uygu-
lanmaya başlanan "Yerli Üretim, Yerel Mar-
ketten Alınır" kampanyası kapsamında yerli 
ve yöresel ürünleri Türkiye genelindeki 4 
bine yakın yerel markette desteklediklerini 
belirten Altunbilek; "Yerli, yöresel ürünlerin, 
yerel işletmecilerin büyümesi, bizlerin büyü-
mesi demek; tüketici harcamalarının devam 
ettiği, ekonomiye olan güvenin sürdüğü bir 
ortam demek. TPF olarak ülkemize, üretici 
ve tüketicilerimize fayda sağlayacak tüm gi-
rişimleri sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Perakende 
Yasası taslağı ile ilgili Balıkesir'de gerçekleş-
tirdiği toplantıda gündeme getirdiği "Yeni 
yasa taslağımızda yöresel ürün kullandırma 
ve belli rafları bunlara ayırmak için zorun-
luluk getiriyoruz. Zincir marketlerin sadece 
kendi markalarıyla değil diğer markalardan 
da ürün bulundurma zorunluluğu getiriyo-
ruz" açıklamalarına TPF'den destek geldi.

Kendi öz sermayesi ile bulunduğu bölgede 
kazanıp, yine aynı bölgeye yatırım yapan 
yerel zincir marketlerde yerel ve yöresel 
ürünlere her zaman yer olduğunu belirten 
TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Al-
tunbilek; “2018 yılının ekim ayında hayata 
geçirdiğimiz 'Yerli Üretim, Yerel Marketten 
Alınır' kampanyamız ile yerli üretim tarafın-
da yeni başarı hikayelerinin ortaya çıkmasını 
istedik. Bu doğrultuda Türkiye genelindeki 
4 bine yakın satış noktamızda yerli üretime, 
yerel ürünlere raflarımızda daha fazla yer 
ayırmaya başladık. Projemiz devam edi-
yor. Bugün uluslararası standartlarda üre-
tim gerçekleştiren, tüketicilerin beğenisine 
sunduğu ürünlerle uluslararası şirketlerle 
rekabet eden üreticilerimiz var. Bu proje ile 
vatandaşlarımızın kullandıkları ürünlere yer-
li alternatif olabileceğini, yöresel ürünlere 
daha kolay ulaşmalarını sağlıyoruz” dedi.

Yerli ve yöresel ürünlere, üretime verilecek 
destek ile Türkiye'nin kazanacağını kayde-
den Altunbilek şöyle konuştu; "Tüketicile-
rimizin yerli, yöresel ürünleri tercih etmesi 
için yaptığımız bilinçlendirme çalışmaları-
nın yanı sıra yıl genelinde düzenlediğimiz 
etkinliklerde de yerli ve yöresel üreticileri 
daha üst noktalara çıkmaları için yönlendir-

melerde bulunuyoruz. Her yıl nisan ayında 
düzenlediğimiz Yerel Zincirler Buluşuyor 
organizasyonunda üretici ile market zin-
cirlerini buluşturuyoruz. Organizasyonun 
konferans tarafında ise yerli ve uluslararası 
konuşmacılarımız üreticilerimizi ve market 
zincirlerini geleceğe hazırlıyor.2013 yılından 
bugüne belirlediğimiz temalarla marka-
laşmadan teknoloji kullanımı ve yatırımına 
kadar birçok konuyu ele aldık. Bu yıl da ‘De-
ğer’ temasıyla ülke ekonomisine, istihdama, 

“YÖRESEL ÜRÜNLERE, YERLİ ÜRETİCİLERE 
MARKET RAFLARIMIZ HER ZAMAN AÇIK”

tedarikçilerine, tüketicilerine, bulundukları 
şehirlere değer katanlarla 11'inci kez bir 
araya geleceğiz. YZB'nin haricinde İstanbul 
PERDER’in her yıl geleneksel olarak düzen-
lediği Yerli Market Haftası'nda da yerel ve 
yöresel üreticilerimizi tedarikçiler ile buluş-
turup birebir görüşmelerini sağlıyor. Yerel 
zincir marketler olarak yerli üreticimizi, yö-
resel ürünlerimizi, tedarikçilerimizi ve tüke-
ticilerimize fayda sağlayacak her türlü kararı 
destekliyoruz.”

Mustafa Altunbilek
TPF Yönetim Kurulu Başkanı



Bu kampanya Akasya Alçı Maden Üretim A.Ş. tarafından MPİ’nin 20.03.2019 tarihli ve 24951361-255.01.02-E.2816 sayılı izni ile düzenlenmiştir. 23.03.2019(10:00)–14.07.2019(22:00) tarihleri arasında Akyaka Park Alışveriş Merkezi içerisindeki tüm mağazalardan (Akyaka Park Alışveriş Merkezi içerisinde bulunan bankamatiklerden yapılan işlemlere ait makbuzlar, döviz bürosu işlemleri, TL-DK yükleme, sabit/mobil hatlı telefon fatura 
ödemeleri, adsl fatura ödemeleri, tütün ve tütün mamülleri ile alkollü içecek ve şans oyunları harcamaları kampanyaya dahil değildir) aynı gün içerisinde toplamda 100.-TL ve katları tutarında (her 100.-TL’ye 1 çekiliş hakkı) alışveriş yaparak danışma bankosuna gelip fiş/faturalarını onaylatan müşterilere üzerinde çekilişe katılım numarası, ad, soyad, adres, doğum tarihi, telefon numarası ve kampanya bilgilerinin bulunduğu bilgisayar 
çıktısı verilecektir. Katılımcılar fiş-faturalarını ibraz etmek suretiyle bilgisayar çıktılarını aynı gün almak zorundadırlar. Kampanya tarihleri arasında alışverişlerini iptal veya iade eden müşterilerin çekiliş hakları iptal edilecektir. Çekilişte 1 kişi TOYOTA C-HR HYBRID MY HYBRID 4x2 ADVANCE E-CVT 2019 Model Otomobil (Değeri 252.000.-TL), 1 kişi IPHONE XS MAX 64GB (Değeri 10.799.-TL), 1 kişi VESTEL 75UD9650TV (Değeri 9.999.-TL), 
1 kişi IPHONE XS 64GB (Değeri 9.899.-TL), 1 kişi IPHONE XR 64GB (Değeri 7.399.-TL), 1 kişi IPAD PRO 12.9 INÇ 64GB (Değeri 7.399.-TL), 1 kişi IPAD PRO 11 INÇ 64GB (Değeri 6.500.-TL), 1 kişi VESTEL 65UD8900TV (Değeri 5.999.-TL), 1 kişi IPAD PRO 10.5 INÇ 64GB (Değeri 5.500.-TL), 1 kişi VESTEL 49FD7400TV (Değeri 2.899.-TL) ikramiyeleri kazanacaktır. Kampanya duyurularında kullanılan ikramiye görseli ile verilecek ikramiyelerin renk 
ve özellikleri farklılık gösterebilir. Çekiliş 20.07.2019 tarihinde 15:00 ‘da AKYAKAPARK ALIŞVERİŞ MERKEZİ ETKİNLİK ALANI - SARAY MH. DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CD. NO:7 ÜMRANİYE İSTANBUL adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleşecektir. Kazanan talihliler 22.07.2019 tarihli SABAH Gazetesi’nde duyurulacaktır. Katılımcılar tarafından belirtilen bilgilerin doğruluğu, yeterliliği ve ispatı 
katılımcıların sorumluluğundadır. Katılımcıların ikramiye kazanması durumunda adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterli olacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Akasya Alçı Maden Üretim A.Ş. sorumlu tutulamaz. Asil talihlilerin 06.08.2019 tarihine kadar , yedek talihlilerin 21.08.2019 tarihine kadar kimlik, iletişim 
bilgileri, ikramiye kazanılan fiş/fatura ve bilgisayar çıktısı ile Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:7 Ümraniye/İstanbul adresindeki Akyaka Park AVM Danışma’sına şahsen başvurmaları ve istenilen belgelerin eksiksiz teslim edilmesi halinde ikramiye almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar başvuru yapmayan talihliler ikramiyelerini alamazlar. İkramiye tesliminde fiş/fatura ve bilgisayar çıktısı ibrazı zorunludur. Bir kişi 
birden fazla ikramiye kazanamaz. Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin tescile bağlı ikramiye kazanmaları durumunda, ikramiye tesliminde ikametgah tezkeresi ibrazı zorunludur. Akyaka Park Alışveriş Merkezi içerisinde yer alan mağaza sahipleri, mağaza çalışanları, taşeron hizmet elemanları, Akasya Alçı Maden Üretim A.Ş. , Akasya Yapı San. Ve Tic. A.Ş. Çalışanları ve yakınları ile 18 yaşından küçükler kampanyaya 
katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez. İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir. Bu çekilişe katılan herkes, yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

tarihleri arasında
yapacağınız her 100 TL
değerindeki alışverişe

muhteşem hediyeler
kazanma şansı!

23 Mart 2019
14 Temmuz 2019

Yaşında!Yaşında!

• TOYOTA C-HR HYBRID 
• IPHONE XS MAX 64GB
• IPHONE XS 64GB
• IPHONE XR 64GB
• IPAD PRO 12.9” 64GB
• IPAD PRO 11” 64GB
• IPAD PRO 10.5” 64GB
• VESTEL  TV  49” 
• VESTEL  TV  65”
• VESTEL  TV  75”
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Gül Gürer Alimgil, Moris Alhale ve Serkan 
Polat tarafından 2009 yılında kurulan SMG; 
müzik, telif ve teknolojiyi aynı potada bu-
luşturan bir kurum. Türkiye’nin halka açık 
mekanlarda kapalı devrede yasal müzik, 
anons ve jingle yayını yapan en büyük ku-
rumu olan SMG, hali hazırda pazarın yüzde 
50’sine hizmet veriyor. Markaların dönem-
sel ihtiyaçlarına yönelik özel playlistler ve 
anonslar hazırlayarak satışa olumlu katkılar 
sunan SMG, tüketicilerin motivasyonunu da 
artırıyor.  

Marka, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk 
Bayramı için minik tüketicilere özel sürpriz-
ler de hazırlıyor. SMG Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve Yönetici Ortağı Gül Gürer ALİMGİL 
anlatıyor…

SMG’nin, kurumların dönemsel ihtiyaçla-
rına özel listeler hazırlayıp, her döneme 
uygun telifli müzik yayını yaptığını bili-
yoruz. Peki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
Çocuk Bayramı için minik tüketicilere 
özel ne gibi sürprizler hazırladınız?

Bu ay içerisinde gerçekleşecek 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı için ço-
cuklarımızın zevkine hitap edecek özel lis-
teler oluşturduk. Ağırlıklı olarak AVM'ler ve 
çocuklara yönelik perakende mağazaları ta-
rafından talep edilen bu listeler için onların 
beğenilerini dikkate aldık. Kurulduğumuz 
günden bu yana her yıl neşeli, eğlenceli, ço-
cukların hoşuna gidecek, onların enerjisine 
eşlik edebilecek müzik listeleri hazırlayıp 
yayınlıyoruz. Sadece 23 Nisan’da düzenle-
nen etkinlikler için değil, mağazaların genel 
yayınların içerisine de yine o günün ruhunu 
yansıtan şarkıları ekleyip yayınları zengin-
leştirip, çeşitlendiriyoruz. 

Bu seneye özel listelerinize eklediğiniz 
şarkılar var mı?

Çocukların gündemindeki film ve dizleri, 
müzik listelerini hatta oyun ve oyuncakları 
dahi yakından izliyoruz. Kısacası aralarında-
ki modayı takip ediyoruz diyebiliriz. Onların 
trendlerini göz önünde bulunduruyoruz. 
Genel olarak her sene Oscar Ödülleri’nde 
'En İyi Film Müziği' ve 'En İyi Şarkı' katego-
rilerinde kazanan ve aday olay çocuk şarkı-
larını müzik listelerimize eklemekteyiz. Bu 
sene için 2019 adayları arasında yer alan; 
Mary Poppins Returns (Marc Shaiman), "The 
Place Where Lost Things Go" (Mary Poppins 
Returns), Isle of Dogs (Alexandre Desplat) 
gibi şarkılar da listelerde dinlenebilir.

Kurumların özel dönemlere yönelik ha-

zırladığı bu listelerin satışlara nasıl bir 
katkısı oluyor?

Günümüzün rekabet koşulları düşünüldü-
ğünde markaların kendilerini doğru ifade 
edecekleri, hem çalışanlar hem de müşte-
rileri için özgün bir mağaza atmosferi oluş-
turmaları artık şart oldu. Bu noktada pazar-
lama iletişim araçlarının kıymeti her geçen 
gün artıyor. Araştırmalar gösteriyor ki müş-
terilerin yüzde 90’ı müzik yayını yapan ma-
ğazaları tercih ediyor. Yüzde 77’si ideal bir 
atmosfer oluşması için müziğin şart oldu-
ğunu, yüzde 74’ü de müzik yayını yapılan 
noktalarda kendini daha rahat hissettiğini 
söylüyor. Bu durum çalışanlar için de aynı. 
Çalışanların yüzde 99’una göre müzik orta-
mı alışverişe daha elverişli bir hale getiriyor. 
Kısacası müzik hem çalışan hem de tüketici 
için olmazsa olmaz. Dolayısıyla hem çalışan-
ların hem de kurumun satış performansına 
olumlu yansıyan bir durum. 

Yılın diğer özel günlerine yönelik hazırla-
dığınız listelerden bahseder misiniz?

Biz internet üzerinden streaming meto-
duyla değil depola - çal yöntemiyle her 
noktanın istek ve taleplerine hitap edebi-
lecek şekilde yayın yapabiliyoruz. Mesela 
100 şubeli bir kurumun her bir şubesi için 
aynı anda farklı içerikler hazırlayıp, çalabi-
liyoruz. Akıllı yazılımımız sayesinde mağaza 
içi müziği kontrol edebilir hale getiriyoruz 
ve halka açık yerlerde kurumların dilediği 
mesajı rahatlıkla verebilmesini sağlıyoruz. 

Profesyonel bir ekip tarafından hazırlanan 
listeler o markanın müşteri kitlesi ve imajı 
ile eşleşiyor. Farklı saatlere ya da yılın farklı 
dönemlerine yönelik yayın programlama-
sı yapabiliyoruz. Düzenli güncellemelerle 
tekrara düşmüyoruz. Müzik yayını yönetimi 
personelin inisiyatifine kalmıyor, SMG yö-
netiminde yapılıyor. Böylece beklenmeyen 
aksilikler yaşanmıyor. Doğru zamanda doğ-
ru anonslarla satışa destek oluyoruz.
 
Aslında sistemin arkasında büyük bir tek-
noloji var. Zaten SMG’yi bir bilişim şirket 
olarak da adlandırmak yanlış olmaz. Siz 
de geçtiğimiz günlerde 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü kapsamında bilişim sek-
töründeki başarılı kadınların ağırlandığı, 
bir etkinliğe katıldınız. Detaylarını bizim-
le paylaşır mısınız?

Türkiye’de ve dünyada kendi geliştirdiği ya-
zılım ile dijital müzik yayını yapan tek şirket 
olarak, yazılımımızla ilgili yeni projelerimizi 
İTÜ ARI Teknokent’teki ofisimizde gerçek-
leştiriyoruz. Teknolojiye önemli bir yatırım 
yapıyoruz. Bu alandaki gelişime çok önem 
veriyoruz. Bu nedenle teknolojimiz konu-
sunda haklı bir iddiamız var.  Kadınlar Günü 
kapsamında İTÜ Magnet’te düzenlenen 
“Teknolojiye Yön Veren Kadınlar” ismiyle 
Chat etkinliğinde konuşmacı olarak yer al-
dım. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. 
Genç arkadaşlarımızla kendi girişimcilik hi-
kayemi paylaştım. Onlardan gelen soruları 
yanıtladım. Her iki taraf için de keyifli bir 
gün oldu…

23 NİSAN’IN RİTMİ PERAKENDE SEKTÖRÜNÜ SARDI…

Gül Gürer Alimgil
SMG CEO’su
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Türkiye’de TAB Gıda güvencesiyle hizmet 
veren Burger King®, Alışveriş Merkezleri ve 
Yatırımcıları Derneği (AYD) ve AKADEMETRE 
Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen 
“1 Numaralı Markalar Araştırması”kapsa-
mında “Self Servis - Restoran” kategorisinde 
bu yıl da birinciliğini korudu.
Türkiye genelindeki 650’den fazla restoranı 
ile hizmet veren Burger King® ödüle doy-
muyor. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları 
Derneği (AYD) ve AKADEMETRE Araştırma 
Şirketi tarafından gerçekleştirilen “1 Numa-
ralı Markalar Araştırması”'nda Burger King® 
“Self Servis – Restoran” kategorisinde birin-
ci oldu. Bu ödülle birlikte, 2010, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017 ve 2018 olmak üzere 7 kez 
birincilikle ödüllendirilmiş oldu.

Alışveriş merkezi yatırımcıları, işletmecileri, 
organize perakende sektörü marka temsil-
cilerinin katılımıyla düzenlenen ödül töre-

ninde ödülü Burger King® adına, TAB Gıda 
Finans ve Franchise Yatırımlarından Sorum-
lu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Çetinkaya 
ve TAB Gıda Franchise Müdürü İlhan Erkan 
aldı. Çetinkaya: “Başarımızın temelinde tü-
keticinin ve sektörün nabzını tutarak plan-
lama yapmak, müşterilerimizin bize olan 
güvenini sekteye uğratmamak adına var 
gücümüzle çalışmak yatıyor.”

Ödülle ilgili kısa bir değerlendirme yapan 
TAB Gıda Finans ve Franchise Yatırımların-
dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür 
Çetinkaya; “TAB Gıda olarak 1994 yılından 
bu yana, yani çeyrek asırdır gıda sektörün-
de faaliyet gösteriyoruz. Hızlı servis sektö-
ründeki faaliyetlerimiz 1995 yılında, dünya-
da sektörün öncülerinden biri olan Burger 
King®’in ana geliştirici ve üretici haklarını 
alarak Türkiye’ye getirmemizle başladı. 
Bugün Burger King®’in dünyadaki en bü-

BURGER KING® ÖDÜLE DOYMUYOR!
yük master franchisee’siyiz. Ülke genelinde 
70’ten fazla ilde 650’den fazla Burger King® 
restoranımız bulunuyor. '' Çetinkaya, Burger 
King®’in başarısını ise şu sözlerle ifade etti; 
“Başarımızın temelinde tüketicinin ve sek-
törün nabzını tutarak planlama yapmak, 
müşterilerimizin bize olan güvenini sekteye 
uğratmamak adına var gücümüzle çalışmak 
yatıyor. Bu ödüllere layık olmak adına var 
gücümüzle çalışmaya ve Burger King® lez-
zetlerini tüm Türkiye'ye ulaştırmaya devam 
edeceğiz.”

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derne-
ği (AYD) Ödülleri, Türkiye çapında 15 ayrı 
kategoride yapılan araştırmalar sonucunda 
perakendenin enlerini belirleyip, ödüllendi-
riyor. AKADEMETRE Araştırma Şirketi iş bir-
liğiyle yürütülen araştırma sonuçları, doğ-
rudan ülke genelinde tüketiciye sorularak 
belirleniyor.
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Bosch Bina Teknolojileri, alışveriş sırasında 
müşterilerin kendilerini rahat ve güvende 
hissedebilmelerini sağlamak üzere, alışve-
riş merkezlerinde ağ tabanlı bir güvenlik 
donanımı oluşturuyor.

Bir örneği Portekiz Algarve’deki IKEA MAR 
alışveriş merkezinde hayata geçirilen en-
tegre güvenlik konsepti hem güvenlik 
personelinin günlük faaliyetlerini önem-
li ölçüde kolaylaştırıyor hem de alışveriş 
merkezinin maliyetlerini önemli ölçüde 
azaltıyor.

Her yıl çok sayıda turist, güneş ve plajların 
keyfini çıkarmak üzere, deniz kıyısındaki 
popüler tatil yerlerinin bulunduğu Por-
tekiz’in en güneyindeki Algarve’yi ziyaret 
ediyor. İnsanlar yeteri kadar güneşlendik-
ten sonra, Algarve’de doğa yürüyüşü ya da 
alışveriş gibi farklı seçeneklere yöneliyor.

Alışveriş yapmak isteyen kişiler, yaklaşık 
diğer 100 markaya ev sahipliği yapan ve 
IKEA tarafından işletilen IKEA MAR Alışveriş 
merkezine geliyor. Her gün sayısız kişinin 
ziyaret ettiği alışveriş merkezinde, güven-

BOSCH’TAN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ İÇİN ENTEGRE GÜVENLİK KONSEPTİ
lik teknolojilerinin sorunsuz ve dakikası da-
kikasına çalışması büyük önem taşıyor. Bu 
ihtiyaçtan hareketle IKEA MAR Alışveriş Mer-
kezi’nin mimar ve planlamacıları, Bosch Bina 
Teknolojilerinin internete bağlı ve akıllı gü-
venlik çözümünü tercih ettiler.

Etkili, sezgisel ve iyi yapılandırılmış

IKEA MAR Alışveriş Merkezi için sistemleri 
tek bir komuta sisteminden kontrol edile-
bilecek tam anlamıyla entegre bir çözüm 
istendiğini belirten Bosch Bina Teknoloji-
leri Ibera Satış Müdürü Luis Gomes, proje 
hakkında şu bilgileri verdi: “Birbirine bağlı 
ağ tabanlı sistemler, acil durumlarda hızlı 
ve kesin çözümler sağlamak durumunda-
dır. Müşteri aynı zamanda, işlerini kolay-
laştıracak iyi yapılandırılmış ve sezgisel 
kullanımlı bir sisteme ek olarak, güvenlik 
personelinin yerleşiminin daha etkili bir 
biçimde planlanabileceği bir sistem talep 
etti. Müşteri ve ortaklarla birlikte, bir vi-
deo ve genel seslendirme sistemi, yangın 
algılama ve hırsız alarm sistemi, kartlı geçiş 
ve kontrol sistemlerinden meydana gelen 
uyumlu bir donanım oluşturduk. Bu dona-

nım, tavana yerleştirilmiş 1.100 hoparlör ve 
390 video kamerayı içeriyor. IKEA MAR’da 
toplam 4.000 yangın dedektörü ile hem 
kartlı geçiş ve kontrol sistemi hem de hırsız 
alarm sistemi için toplam 520 sensör kul-
lanıldı.

Ne yapacağını biliyor

Her kameraya kurulan Bosch Akıllı Video 
Analiz yazılımı, görsel verileri gerçek za-
manlı olarak işliyor ve bir algoritma yar-
dımıyla şüpheli faaliyetleri tespit ediyor. 
Bir tehlike söz konusu olduğunda sistem, 
uygun önlemleri olabildiğince kısa sürede 
uygulayabilecek gerekli personele mevcut 
tüm bilgileri aktarabiliyor.

Tek bir kişinin, 390 kamerayla elde edilen 
görüntüleri sürekli olarak aklında tutma-
sının neredeyse imkansız olduğuna dikkat 
çeken Luis Gomes, “Akıllı Video Analizi ve 
bu kapsamlı çözüm, güvenlik personelinin 
günlük faaliyetlerini önemli ölçüde ko-
laylaştırıyor. Ayrıca müşterinin maliyetleri 
azalıyor. Alışveriş seven herkes kendini gü-
vende hissediyor” şeklinde konuştu.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin önsözü olan, Çanakka-
le Zaferi’nin 104. yıl dönümü, “Çanakkale Savaş 
Objeleri Sergisi” ile Capacity AVM’de anıldı.

Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin 18 
Mart Çanakkale Zaferi’ne özel düzenlediği ser-
gi ile Şehitler Diyarı ‘Çanakkale’den duygu dolu 
hatıralar gün yüzüne çıktı. Capacity AVM’nin 
sponsorluğunda, Türkiye Gaziler ve Şehit Aile-
leri Vakfı & Etiktur organizasyonu ile düzenle-
nen sergi sayesinde o günlere dönen ziyaret-
çiler, çok özel anılara ve tarihin şanlı izlerine 
şahitlik ettiler.  

15-24 Mart 2019 tarihleri arasında Capacity 
AVM B1 havuz katı alanında sergilenen, “Ça-
nakkale Savaş Objeleri Sergisi”ni ziyaret eden 
misafirler, günümüze kadar kalabilmiş orijinal 
harp malzemeleri, kişisel objelerin yanı sıra bir-
çok özel obje ile o günlerin şanlı zaferinin duy-
gu dolu hatıralarına dokunup, büyük bir sava-
şın unutulmaz izleri ile tanışma fırsatı yakaladı.

ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN UNUTULMAZ İZLERİ CAPACITY’DE



www.avlukongrevekulturmerkezi.com

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

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

@avlukongrevekulturmerkeziavlukongrevekulturmerkezi
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Türkiye’nin lider güvenlik teknolojisi en-
tegratörlerinden Sensormatic’in sunduğu, 
öğrenen ve akıllı Yüz Tanıma Çözümü özel-
likle kalabalık alanların güvenliğinden so-
rumlu güvenlik elemanları için de güçlü bir 
yardımcı Güvenlik teknolojileri sektöründe 
en yenilikçi çözümleri sunan Sensormatic, 
geleneksel yüz tanıma sistemlerinden çok 
daha yetenekli bir çözümle güvenliğe yeni 
bir boyut getiriyor. Sensormatic tarafından 
sunulan Yüz Tanıma Çözümü, gelişmiş yüz 
tanıma algoritması, güçlü şifreleme özelliği 
ve kamera bağımsız yapısıyla kullanıcılarına 
büyük avantaj sağlıyor.

Binlerce kişinin olduğu alanlar için de 
ideal

Alışveriş merkezleri ve stadyumlar gibi in-
san trafiğinin yoğun olduğu yerler,güvenlik 
seviyesi yüksek fabrika ve tesisler için ideal 
olan bu çözüm, aynı zamanda yakın ge-
lecekte sayıları daha da artacak olan akıllı 
şehir uygulamalarının vazgeçilmez unsur-
larından biri olmaya hazırlanıyor. Örneğin 
emniyet teşkilatı kalabalık bir meydanda 
kötü niyetli kişileri ararken; bazı işletmeler 
ise giriş-çıkışları özel izne tabi bina ve alan-
lar için bu çözümden faydalanabiliyor.

Özel geliştirilmiş yüz tanıma sistemi

Yüz tanıma işlemi sırasında her kişiye ait 
yüzü 256 basamaklı, değiştirilemez bir kod-
la tanımlayan sistem, insan yüzünde yer 
alan dudak ve burun gibi noktaların algo-
ritmasını işleyerek doğruluk oranını en üst 
seviyeye çıkartıyor. Tanımlanan yüzler, kul-
lanan kurumlar tarafından belirlenen stan-
dartlar doğrultusunda geçmişe yönelik ya 
da canlı kayıtlar üzerinden aranabiliyor. Ta-
ranan görüntü kaynağının yalnızca güvenlik 
kameralarından gelen görüntüler olmasına 
gerek bulunmuyor. Akıllı telefonlar, kame-
ralar veya YouTube gibi platformlarda bulu-
nan videolar sisteme yüklenerek de tarama 
yapılabiliyor. Yüz Tanıma Yazılımı, gelişmiş 
algoritması ile bu videolardaki yüzleri ince-
liyor ve daha önce kurum tarafından hazır-
lanmış bir kara liste olması durumunda, bu 
listedeki kişileri tespit ederek uyarı verebi-
liyor.

Kamera bağımsız sistem kolaylık sağlıyor

Sistemin yazılım tabanlı ve kamera markası 
yada modelinden bağımsız yapısı kurumla-
ra kullanım kolaylığı sağlıyor. Canlı görüntü 
aktarımı yapabilme özelliğini destekleyen 
RTSP protokolüne (Real Time Streaming 
Protocol) sahip tüm kameralarla kullanılabi-
len sistem, ister sabit ister hareketli ortam-
larda rahatlıkla kullanılabiliyor. Bu kamera-
lar sabit bir güvenlik kamerası, bir webcam 
ya da güvenlik ekiplerinin kullandığı araçla-

rın içindeki kamera da olabiliyor.

Kişi ve grup bazında ayrı listeler, ayrı 
uyarı biçimleri

Sensormatic Yüz Tanıma Çözümü’nün en 
önemli artılarından biri de kişi ya da grup 
bazında listeleme olanağı sunabilmesi. Bu 
kapsamda Beyaz Liste ve Kara Liste olmak 
üzere farklı listeler oluşturulabiliyor. Kara 
Liste’ye kaydedilmiş bir fotoğrafın tarama 
sırasında tespit edilmesi durumunda sis-
tem otomatik olarak ilgili operatöre uyarı 
veriyor. Bu uyarılar, kullanıcının isteği ve 
ihtiyacı doğrultusunda sesli ve pop-up, 
sessiz ve pop-up ya da sadece log bildiri-
mi olarak verilebiliyor. Beyaz Liste ise daha 
çok alan güvenliğinde öne çıkıyor. Örne-
ğin, laboratuvarlar, özel depo ya da ofis 
gibi alanlara giriş için özel olarak yetkilen-
dirilen kişiler bu listeye ekleniyor. Liste dışı 

birinin bu alanlara giriş yapmayı denemesi 
durumunda sistem yine gerekli uyarıları ve-
riyor.

Sürekli öğrenen yazılım ile yüksek doğ-
ruluk oranı

Çözümün doğruluk payının bu denli yük-
sek olmasında, arka planda çalışan öğrenen 
bir yazılımın varlığı etkili. Aynı kişinin farklı 
açılardan çekilmiş kamera görüntülerinin 
eşleştirilebildiği sistem, bu sayede daha 
sonraki taramalarda hatalı seçimlerin ve 
uyarıların oluşmasını engelleyebiliyor. Kul-
lanıcılar, doğruluk oranını daha da yükselt-
mek için manuel olarak da kişileri sisteme 
ekleyebiliyor. Manuel olarak ne kadar farklı 
kaynaktan, ilgili kişiye özel farklı görüntüleri 
sisteme yüklenirse, yazılımın öğrenme ola-
sılığı ve doğru tanımlama performası daha 
yüksek oluyor.

AKILLI YÜZ TANIMA 
ÇÖZÜMÜ KALABALIK 

ALANLARIN GÜVENLİĞİNE 
YENİ BİR BOYUT GETİRİYOR



Kahvenizin
yanında

Bİ’ KİTAP?
Adres : Altıeylül Mah. Cengiz Topel Cad. No:19 BALIKESİR



34

MALl&MOTTO / Haberler

Trafikteki yaklaşık 5 milyon LPG’li araç için 
sevindirici haber Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı’ndan geldi. 1996 yılından itibaren kapalı 
otoparklara kabul edilmeyen LPG’li araçla-
rın kabul edilmesi için çalışmalara başlan-
dı. Özellikle Avrupa’da LPG’li araçlar kapalı 
otoparklara serbestçe park edebiliyorken 
Türkiye’de Avrupa standartlarını karşılayan 
otoparkların bulunmaması LPG’li araçlar için 
büyük problem teşkil ediyor. Trafikteki araç-
ların %37,8’ini oluşturan LPG’li araç sahip-
leri sevindirici haberi almak için beklemeye 
başladı.

Kapalı otoparkların gerekli altyapıya sahip 
olmaması sebebiyle 20 yıldır LPG ile çalı-
şan araçların kapalı otoparklara girememesi 
ayıbı nihayet son buluyor. Kapalı otopark-
ların AB standartlarında havalandırma ve 
emniyet sensörlerine sahip olması yeter-
liyken, LPG’li araç sahibi müşteriler bu alt-
yapıyı sağlamayan AVM’lere giremiyorlar. 
Ancak uzun yıllardır süren bu haksız durum, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dön-
mez’in LPG’li araçların kapalı otoparklara 
kabul edilmesi gerektiğine dair düşünce-
sini açıklaması ile değişme iklimine girdi. 
Şimdi gerek LPG kullanıcılarının, gerek ka-
palı otopark işletmelerinin ve gerekse LPG 
sektöründeki tüm paydaşlardan oluşan 
milyonlarca vatandaşın gözü-kulağı Çev-
re ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un, üç 
bakanlığın ortak yürüttüğünü duyurduğu 
çalışmanın tamamlanmasında.

Otomobillerin %38,8’i LPG’li

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2019 
yılı Ocak ayı motorlu kara taşıtları istatistik-
lerine göre trafiğe kayıtlı 12 milyon 437 bin 
250 adet otomobilin %37,8’ini oluşturan 4 
milyon 703 bin 163 araç LPG kullanıyor.

Yasaklayan Yönetmelikler Değişmeli

LPG’li araçlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından 17.08.2000 tarihli ve 24143 sa-
yılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Araçların 
İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetme-
likte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme-
lik” doğrultusunda kapalı OTOPARK YASA-
ĞI BAŞLADI.. Bu yönetmelik doğrultusunda, 
araçların arka ve ön camlarına“BU ARAÇ 
KAPALI YERLERE PARK EDEMEZ” yazan bir 
etiket yapıştırılmaya başlandı.

LPG’li araçlara yönelik asıl yasaklama Aralık 
2007’de 26735 sayı ile Resmi Gazete’de ya-
yımlanan “Binaların Yangından Korunması 
Hakkında Yönetmelik” teki, madde 60-4’te 
yer alıyor. Bu maddede “LPG veya sıkıştırıl-
mış doğalgaz (CNG) yakıt sistemli araçlar 
kapalı otoparklara giremez ve alınmaz” ifa-
desi yer alıyor.

Oysaki Avrupa’nın birçok ülkesinde LPG’li 
araçların kapalı otoparklara girmesi serbest 
ve araçların LPG’li olduğunu belirten her-
hangi bir etiket veya benzeri bir tanımla-
ma işareti bulunmuyor. Örneğin Fransa’da 
emniyet valfi ile donatılmış LPG’li araçlar 
kapalı otoparklara serbestçe girebilirken, 
otoparkların girişinde “Emniyet valfine sa-
hip olmayan LPG’li araçların girişi yasaktır” 
ibaresi Fransızca ve İngilizce olarak yer alı-
yor. Avusturya’da otoparkların gaz kaçağı 
tespit cihazları ile donatılması şartı aranır-
ken, Hong Kong’ta otoparkların uygun ha-
valandırma tesisatı bulundurması gerekiyor.

Dünyanın lider alternatif yakıt sistemle-
ri üreticisi BRC’nin Türkiye distribütörü 2A 
Mühendislik CEO’su Kadir Örücü, LPG’li 
araçların kapalı otoparklara kabul edilme-
sine yönelik bakanlıklar düzeyinde başla-
tılan çalışmayı olumlu bulduklarını belir-
terek, “Sunduğumuz yüksek teknoloji ve 
güven, milyonlarca araç kullanıcısının on 
yıllardır süren deneyiminin yanı sıra bilimsel 
araştırmalarla kendini kanıtlamış durum-
da. Bununla birlikte LPG’li araçların kapalı 
otoparklara girememesinin asıl muhatabı 
aslında Avrupa Standartlarını karşılayama-
yan AVM’ler idi. Gelişmiş ülkelerde LPG’li 

KAPALI OTOPARKLAR NİHAYET
LPG’Lİ ARAÇLARA KAVUŞUYOR

araçların kapalı otoparklara serbestçe park 
edebildiği bilinen bir gerçek iken, ne yazık ki 
başta AVM’ler olmak üzere kapalı otopark 
inşa edilen noktalarda gerekli havalandırma 
ve sensör cihazlarının konuşlandırılmasın-
dan imtina edildi. Bu durum, milyonlarca 
vatandaşın, bu AVM’lerin müşterilerinin yıl-
lardır görmezden gelinmesine ve mağdur 
edilmesine sebep oluyor.TOBB LPG Meclisi 
sektörü temsilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğüne 
2007 yılında bir rapor sunmuştu. Söz konu-
su raporda da yer aldığı üzere, aslında LPG’li 
araçların güvenlik önlemleri en üst düzeyde 
alındığı için, taşıdığı riskler standart benzinli 
ve dizel araçlardan çok daha düşüktür. Ko-
nuyu bilimsel çalışmalar ışığında ele aldı-
ğımızda LPG’li araçların kapalı otoparklara 
girmesinde hiçbir mahzur bulunmuyor. Ka-
palı otoparkların gerekli havalandırma tek-
nik yeterlilik düzeyine çıkarılmasını yönelik 
tedbirlerin alınması ve yönetmeliklerdeki 
engelleyici maddelerin revize edilmesi ile 
bu sorunun ivedilikle çözüme kavuşturu-
labileceğine inanıyoruz. Bakanlıklarımızın 
başlattığı bu konudaki çalışmalarını destek-
liyoruz ve çok yerinde buluyoruz. Türkiye’ye 
yakışmayan bu ayıbın bir an önce gideril-
mesini bekliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Kadir Örücü
2A Mühendislik CEO’su
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BİM 2018’de güçlü bir performansa imza 
attı. Cirosunu 32 milyar TL düzeyine çıkar-
tarak bir önceki yıla göre % 30 büyüyen 
BİM’in mağaza sayısı da 7.478’e çıktı.

7 Mart 2019, İstanbul. Türkiye perakende 
sektörünün lideri BİM Birleşik Mağazalar 
A.Ş. 2018 yılında ortaya koyduğu perfor-
mansla liderlik konumunu daha da güç-
lendirirken, tüketiciye sunduğu fiyatlarla 
da “Enflasyonla Topyekûn Mücadeleye” 
önemli katkılar yaptı.  

BİM’den yapılan açıklamaya göre geçen yıl 
satışlar 32,3 milyar TL düzeyinde gerçekleş-
ti. %30 büyüme elde eden şirketin net kâr 
oranı %3,9 olarak gerçekleşti. Toplam vergi 
ve sosyal güvenlik ödemeleri olarak kamu-
ya 1,5 milyar TL’den fazla katkı sağlandı.

2018’de BİM Fas’ta 60, Mısır’da ise 35 yeni 
mağaza açtı. Böylece BİM yılı Fas’ta 442, 
Mısır’da 300 mağaza ile kapadı. BİM bu iki 
ülkede toplam 4.253 çalışan istihdam edi-
yor.

Geçen yılın sonu itibarı ile BİM’in Türki-
ye’de ve yurt dışında toplam mağaza sayısı 
7.478’e ulaştı. Bunların 64’ü farklı bir kon-
septle açılan FİLE mağazalarından oluşu-
yor. 2018’de  yaklaşık 6.000 kişiye yeni iş 
olanağı sağlayan BİM toplam istihdamını 
47.980 kişiye çıkarttı. 

BİM’in telekomünikasyon sektöründeki 
faaliyetlerini yürüten BİMCELL ise geçen 
yıl 100.000 yeni abone kazanarak toplam 
abone sayısını 1,6 milyon’un üzerine çıkart-
tı. 

Her gün 5 milyon tüketiciye yüksek kaliteyi 
en uygun fiyatlarla sunan BİM her zaman 
olduğu gibi 2018 yılında da enflasyon ar-
tış hızının yavaşlamasına ve kontrol altına 
alınmasına güçlü bir katkı yaptı. BİM ayrıca 
küçük ve orta ölçekli 500’ü aşkın tedarik-
çiden ürün alarak onları desteklemeye de-
vam ediyor.

Mali sonuçlarla ilgili BİM Birleşik Mağazalar 
A.Ş.’den yapılan açıklamada şu görüşlere 

yer verildi: “BİM, kurulduğu 1995 yılından 
bugüne kadar yüksek maliyet disiplini, ve-
rimlilik odaklı operasyon yaklaşımı, sektör 
ortalamalarının çok altındaki brüt kar marj-
ları ve “yüksek kalite, düşük fiyat” şiarıy-
la ürün fiyatlarını mümkün olan en düşük 
seviyelerde tutmayı başarmış, diğer piyasa 
aktörlerine örnek olmuş ve bu yolla enf-
lasyonun düşürülmesine katkı sağlamış bir 
kurumdur. 

BIM 2018’DE HEM ENFLASYONLA 
MÜCADELE ETTI HEM DE 6.000
KIŞIYE YENI IŞ OLANAĞI SAĞLADI

İş modelimizin temel politikası çerçevesin-
de, “her gün düşük fiyat” anlayışıyla faaliyet 
gösteriyoruz. Maliyetlerden elde ettiğimiz 
tasarrufları ürün fiyatlarına yansıtıyoruz. Bu 
politika, müşterilerimizin güvenlerinin sağ-
lanmasında temel etkendir.

Halkımızın beklentisi doğrultusunda yüksek 
kaliteli ürünleri uygun fiyat politikasıyla hal-
kımıza ulaştırmaya devam edeceğiz.”
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Şişecam uluslararası yatırımcılardan gelen 
büyük talep sonucunda Eurobond ihracını 
700 milyon dolara çıkardı.

Şişecam Topluluğu 14 Mart 2019 tarihinde 
işlemleri tamamlanan 550 milyon dolarlık 
yurt dışı tahvil (Eurobond) ihracını takip 
eden günlerde ihraçtan yeterince pay ala-
mayan uluslararası yatırımcılardan ikincil pi-
yasada gelen yüksek talep nedeniyle getiri-
sinin ihraç seviyesinin oldukça altında işlem 
görmesi üzerine, 150 milyon dolar tutarında 
ek ihraç gerçekleştirdi. Getirisi %7 seviyesin-
de olan Şişecam’ın ek Eurobond’u 28 Mart 
2019 tarihi itibarıyla uluslararası piyasalarda 
işlem görmeye başladı. Böylece, Şişecam 
tarafından gerçekleştirilen 7 yıl vadeli top-
lamda 700 milyon dolar nominal değerli iki 
Eurobond ihracına 160’ın üzerinde uluslara-
rası fon ve finans kuruluşundan gelen talep 
toplamda 1,5 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet 
Kırman, benzer ihraçların yoğun olduğu 
bir dönemde gerçekleştirilen ek Eurobond 
ihracında faiz seviyesinin bir önceki işlemin 
25 baz puan altında gerçekleştiğine dikkat 
çekerek, “Bu ek ihracımıza uluslararası ku-
rumsal yatırımcılardan 360 milyon dolar se-
viyesinde talep gelirken, bu tutarın %70’ini 
bir önceki ihraçtan gelen yüksek teklif ne-
deniyle yeterince pay alamayan yatırımcılar 
oluşturdu. İkincil piyasada getiri seviyeleri-
nin ihraç sonrası hızla %7’nin de altına düş-
mesi ve eş zamanlı olarak geri alım ihalesine 
olan büyük ilgi bize daha iyi koşullarda bir 
ek ihraç fırsatı sunmuş oldu. Böylece 2020 
vadeli tahvilimizin geri alım tutarını da ge-
len büyük talep nedeniyle 50 milyon do-
lardan 200 milyon dolara çıkardık. Sonuçta 
Şişecam, yurt dışı tahvil piyasasında gerek 
geri alım ihalesi gerekse ek bir ihraç işlemi 
gerçekleştiren ilk Türk şirketi oldu” dedi.

Şişecam Topluluğu 14 Mart 2019 tarihinde 
işlemleri tamamlanan 550 milyon dolarlık 
yurt dışı tahvil (Eurobond) ihracını takip 
eden günlerde ihraçtan yeterince pay ala-
mayan uluslararası yatırımcılardan ikincil pi-
yasada gelen yüksek talep nedeniyle getiri-
sinin ihraç seviyesinin oldukça altında işlem 
görmesi üzerine, 150 milyon dolar tutarın-
da ek ihraç gerçekleştirdi. Şişecam’ın 2026 
vadeli ek Eurobond’unun yüklenim sözleş-
mesinin imzalanması ve Sermaye Piyasası 
Kurulu’ndan (SPK) Tertip İhraç Belgesi'nin 
alınması sonrasında 28 Mart 2019 tarihi 
itibarıyla satış işlemleri tamamlanırken, ge-

tirisi %7 olan tahvil uluslararası piyasalarda 
işlem görmeye başladı.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet 
Kırman, ek Eurobond ihracına ilişkin yaptı-
ğı açıklamada, uluslararası banka ve finans 
kuruluşları nezdinde her zaman kredibilitesi 
yüksek bir Topluluk olduklarını belirterek, 
“Fonlama tabanımızın çeşitlendirilmesi ve 
vade yapısının uzatılması amacıyla gerçek-
leştirdiğimiz 550 milyon dolarlık Eurobond 
ihracına gelen büyük talep sonucunda 150 
milyon dolarlık ek ihraç gerçekleştirdik. 
Toplamda 700 milyon dolar nominal de-
ğerli ve 7 yıl vadeli iki Eurobond ihracımıza 
uluslararası fon ve finans kuruluşundan ge-
len talep ise toplamda 1,5 milyar dolar sevi-
yesine ulaştı. Uluslararası kurumsal yatırım-
cıların bu büyük ilgisi Türkiye ve Şişecam’a 
olan güvenin önemli bir göstergesidir” diye 
konuştu.

Şişecam’ın ek Eurobond ihracına yurt dı-
şındaki kurumsal yatırımcılardan toplamda 
360 milyon dolar seviyesinde talep geldiği-
ne işaret eden Kırman, “150 milyon dolarlık 
ek Eurobond ihracımızın da hem yatırımcı 
hem koşullar açısından yüksek kalitede ol-
duğunu görüyoruz. Yapılan bu ek ihraca 
gelen iki katı aşan talebin %70 kadarını bir 
önceki ihraçtan yine yüksek talep nedeniyle 
yeterince pay alamayan mevcut yatırımcılar 

oluştururken, geriye kalan %30’u ise yeni 
yatırımcılar oluşturdu” dedi.

Tamamı uluslararası ve kurumsal olan 
160’ın üzerinde yatırımcı

Şişecam Topluluğu tarafından arka arkaya 
ihraç edilen 2026 vadeli iki Eurobond’un 
160’ın üzerinde yatırımcı tarafından satın 
alındığını ifade eden Kırman, “Her iki ihracı 
da tamamı uluslararası ve kurumsal yapıda-
ki yatırımcılara gerçekleştirdik.Böylece ger-
çek anlamda Eurobond yatırımcı tabanına 
sahip olan uzun vadeli ve yüksek kaliteli ih-
raçlarımız vadesi boyunca fiyat oynaklıkla-
rından daha az etkilenecektir” diye konuştu.

Yurt dışı tahvil piyasasında benzer ihraçların 
yoğun olduğu bir dönemde gerçekleştirilen 
ek Eurobond ihracında faiz seviyesinin bir 
önceki işlemin 25 baz puan altında olduğu-
na da dikkat çeken Kırman, şöyle konuştu: 
“İkincil piyasada getiri seviyelerinin ihraç 
sonrası hızla %7’nin de altına düşmesi ve 
eş zamanlı olarak geri alım ihalesine olan 
büyük ilgi bize daha iyi koşullarda bir ek 
ihraç fırsatı sunmuş oldu. Böylece 2020 va-
deli tahvilimizin geri alım tutarını da gelen 
büyük talep nedeniyle 50 milyon dolardan 
200 milyon dolara çıkardık. Böylece, yurt 
dışı tahvil piyasasında gerek geri alım iha-
lesi gerekse ek bir ihraç işlemi gerçekleş-
tiren ilk Türk şirketi olduk. Eurobond ihraç 
sürecinde gösterilen bu önemli başarıyla 
Şişecam’ın üretimden gelen gücü, faaliyet 
gösterdiği pazarlardaki etkin konumu, ser-
gilediği sürdürülebilir büyüme performansı 
ve örnek alınan mali yapısı bir kez daha teyit 
edilmiştir.”

ŞİŞECAM TOPLULUĞU’NDAN 150 
MİLYON DOLARLIK EK İHRAÇ

Prof. Dr. Ahmet Kırman
Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili ve Genel Müdürü
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MNG Yönetim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdü-
rü Dr. Aydoğan Süer’in uluslar arası girişim-
leri ile ilk kez geçtiğimiz yıl hayata geçirilen 
ve büyük ses getiren Doğu Anadolu Alışve-
riş Festivali-DAF, bu yıl 2. kez düzenlendi. 
İlk yıl 70 bin İranlı turistin şehre gelmesine 
vesile olan organizasyon bu yıl yaklaşık 100 
bin turisti ağırladı. İlk gün kent merkezin-
deki Taş Mağazalar’da Mehter Takımı ile 
karşılanan konuklar, Türkiye ve İran’dan 
müzik grupları ile eğlenme fırsatı buldular. 
Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu 
ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mehmet Sekmen’in de yer aldığı Alışveriş 
Festivali, hafta sonu boyunca Erzurum MNG 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde devam etti. 
Pek çok markanın özel kampanyalarının 
yanı sıra kadayıf dolması gibi yerel lezzet-
lerin de ikram edildiği festivalde, konserler 
ve yarışmalar büyük ilgi gördü. Bu yıl,yak-
laşık 100 bini İranlı olmak üzere çevre ülke 
ve şehirlerden toplam 700 bine yakın kişiyi 
bu festivale çeken Doğu Anadolu Alışveriş 
Festivali-DAF, Bayburt, Kars, Iğdır, Artvin ve 
Erzincan gibi çevre illerden gelen konukları 
ağırlayarak, şehrin iç turizmde taşıdığı po-
tansiyeli bir kez daha gözler önüne serdi. 
Ziyaretçilerin mutlu ayrılmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Dr. Aydoğan Süer, 
gelecek yıl için başta Türk ve İranlı konuklar 
olmak üzere 1 milyon kişiyi bu organizasyo-
na çekmeyi hedeflediklerini açıkladı.
 
MNG Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. 
Aydoğan Süer’in girişimleri ile hayata geçi-
rilen Doğu Anadolu Alışveriş Festivali DAF, 
bu yıl ikinci kez düzenlendi. Gelenekselleş-
mesi planlanan uluslar arası alışveriş festi-
vali sayesinde Erzurum, 22-23 ve 24 Mart 
tarihleri arasında komşu illerden gelen ko-
nuklar ve İranlı turistlerden oluşan yaklaşık 
700 bin konuğu ağırladı. 

İlk gün şehir merkezindeki Taşmağazalar’da 
Mehter Takımı ve konserler ile karşılanan 
misafirler, renkli etkinlikler ve cazip indirim-
ler eşliğinde devam eden bir festivalin tadı-
nı çıkarttılar. 23 ve 24 Mart’ta ise MNG Alış-
veriş ve Yaşam Merkezi’nde devam eden 

organizasyon, büyük indirimler, sürpriz 
hediyeler, konserler ve eğlenceli yarışmalar 
ile ziyaretçilere unutulmaz saatler yaşattı. 
Okan Karacan’ın sunduğu zengin etkinlik 
programı, Asgar Saed ve Dadaşlar Fasıl Eki-
bi’nin konserleri ile, İran ve Türk ezgilerini 
bir araya getiren kültürel bir buluşma nite-
liğindeydi… 

İlk yıl 70 bin İranlı turisti ağırlayan DAF sa-
yesinde ilk kez bir Doğu kentimiz, uluslar 
arası boyutta bir alışveriş festivaline ev sa-
hipliği yapıyor. Erzurum MNG Alışveriş ve 
Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen ve 
3 gün süren Doğu Anadolu Alışveriş Festi-
vali (DAF), İran’dan, yaklaşık 100 bin turisti 
ülkemize getirerek, iki ülke arasında hem 
kültürel hem de ticari bağların güçlenme-
sine katkı sağlamakta. Doğu’nun en büyük 
alışveriş merkezi olan Erzurum MNG Alış-
veriş ve Yaşam Merkezi’nde yüzde 70’lere 
varan indirimler, ikramlar, sıra geceleri, bar 
ekibi ve mehteran takımına ek olarak kent 
merkezinde ve mağazalarda sıcak bir ilgiy-
le karşılanan İranlılar, Erzurum’dan mutlu 
ayrıldılar. Tur şirketleri ile gerçekleştirilen 
anlaşmalar sayesinde 21 Mart’a denk ge-
len Nevruz tatillerini Erzurum’da geçirmeyi 
tercih eden yabancı konuklar, önümüzdeki 

yıllarda da yine Erzurum’da alışveriş molası 
verecekler. Bu yıl yine konserler ve yarışma-
lar ile son derece eğlenceli geçen festivalin 
gelecek yıl için hedefi, Erzurum dışı illerden 
gelecek ziyaretçiler ve İranlılar olarak top-
lam 1 milyon kişiyi şehre çekmek. 

“Yeni Tüketici, Sıradan Bir Alışveriş Değil, 
Zengin Kültürel Deneyimler Bekliyor!”

2017 yılında açılan Erzurum MNG Alışve-
riş ve Yaşam Merkezi, 15 Temmuz sonra-
sında ülkede bozulan moralleri yükselt-
mek amacıyla durmaksızın yoluna devam 
eden Türk yatırımcılarına iyi bir örnek 
oluşturuyor. AVM ve perakende sektö-
ründeki deneyimi ve başarısı ile tanınan 
MNG Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü 
Dr. Aydoğan Süer’in girişimleri ile hayata 
geçirilen Doğu Anadolu Alışveriş Festiva-
li, Palandöken’deki kayak merkezi dışında 
uluslararası arenada hak ettiği yeri henüz 
alamamış olan Erzurum’da yeni bir coşku 
yarattı. Açılışı, kuyumcuların yoğunlukta ol-
duğu Taşmağazalar’da Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mehmet Sekmen’in evsahipliğinde 
ve mehteran takımı eşliğinde, son derece 
etkili bir atmosferde gerçekleştirilen festi-
val, şehirdeki ticari yaşamın yanı sıra sos-
yal hayata canlılık getirmesi nedeniyle de 
beğeni toplamakta. DAF için destek olan 
tüm yetkililere ve Erzurum’u seçen misafir-
lere teşekkür eden Dr. Aydoğan Süer, “Yeni 
tüketiciyi iyi tanımamız lazım. İnsanlar artık 
alışverişten sadece ürün ve ihtiyaçların kar-
şılanmasını değil; yeni ülkeler, yeni lezzet-
ler, yeni bakış açıları ile tanışma fırsatını da 
bekliyorlar. Bu anlamda, Erzurum’da sahip 
olduğumuz ticaret ve turizm potansiyelini, 
en iyi şekilde hayata katmayı hedefliyoruz. 
Amacımız, kent merkezindeki esnaftan Pa-
landöken’deki otele, restorandan çaycıya 
herkesin yüzünü güldürecek işler yapmak” 
dedi. 

2. KEZ DÜZENLENEN DAF, HEDEF BÜYÜTTÜ:
GELECEK YIL, 1 MİLYON ZİYARETÇİ HEDEFLİYORUZ
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İnternet canlı yayınlarını pazarlama stra-
tejisinin bir parçası haline getirmek, dijital 
dönüşümün etkilerinin yoğun bir şekilde 
yaşandığı günümüzde, kurumlar için nere-
deyse bir zorunluluk oldu. Türkiye’nin en 
hızlı CDN platformunu sunan Medianova, 
internet canlı yayınlarının neden kurumların 
pazarlama stratejilerinin temelinde yer al-
ması gerektiğine düşük maliyet, marka ima-
jına katkı ve gerçek zamanlı katılım olanağı 
başlıkları ile dikkat çekiyor. 

Günden güne daha çok kurum internet 
üzerinden canlı yayın yapmayı tercih ediyor. 
Birçok farklı amaçla kullanılan internet canlı 
yayınları, içeriğin geniş kitlelere ulaştırılması 
için en etkili yöntemlerden biri haline geldi. 
Online canlı yayınlar, izleyicilerle ve katılım-
cılarla etkin bir iletişim kurmanın en etkili 
yollarından biri olduğu gibi, dijital pazarla-
manın diğer metotlarından da çok daha et-
kileşimli bir yöntem olarak öne çıkıyor. 

Araştırmalara göre, kullanıcıların yüzde 80’i 
metin şeklinde bir gönderi okumaktansa 
video izlemeyi tercih edeceğini belirtiyor. 
Canlı yayın izleyenlerin yüzde 67’si ise onli-
ne izledikleri bir etkinliği gelecek sefer bilet 
alarak yerinde izlemeye daha yatkın olduk-
ları görüşünde birleşiyor.

Türkiye’nin en hızlı CDN platformunu sunan 
Medianova, internet canlı yayınının neden 
kurumların pazarlama stratejilerinin teme-
linde yer alması gerektiğine düşük maliyet, 
marka imajına olumlu katkı ve gerçek za-
manlı katılım olanağı maddeleri ile dikkat 
çekiyor: 

Düşük maliyet
Online canlı yayın gerçekleştirmek, ofis-
te bir toplantı düzenlemek kadar kolaydır. 
Katılımcı sayısına ve farklı platformlara göre 
ölçeklenebilir yapısı, maliyet etkin bir çözüm 
sağlar. Tek ihtiyaç, stabil bir internet bağ-
lantısı ve bir kameradır. Günümüzde birçok 
akıllı telefonun kamerası bile internet canlı 
yayınları için yeterli görüntü kalitesi sağlar. 

Marka imajına katkı
Hedef kitlenin marka ile doğrudan iletişim 
kurmasını sağlayarak, olumlu bir imaj elde 
edilmesine yardımcı olur. Doğru seviyede 
bilgi sağlanırsa, hedef kitlenin markaya olan 
güveninin ve sadakatinin artması yolunda 
önemli bir adım atılmış olur. 

Gerçek zamanlı katılım
Diğer seçeneklerle karşılaştırıldığında, canlı 
yayın, gerçek zamanlı etkileşimi gerçekten 
ölçmenin ve içeriğinizin etkili olup olma-

dığını ölçmenin tek yoludur. İzleyicilerinizi 
içeriğinizi görüntülemeye teşvik eder ve 
nelerin iyileştirilmesi gerektiğiyle ilgili hare-
kete geçmeyi sağlar. Pazarlama stratejinizin 
zaman içinde nasıl gelişebileceğini daha iyi 
anlamak için canlı yayınlardan toplanan ve-
rileri kullanmak son derece faydalıdır. 

Medianova, etkili bir online canlı yayın yap-
mak isteyenler için ipuçlarını ise şu şekilde 
sıralıyor:

Değer sağlayın
Konuşmacı, mesleki tecrübesiyle edindiği 
değerli içgörüleri izleyenlere aktarmalıdır. 
Örneğin, bir teknoloji uzmanı konuşuyorsa, 
Nesnelerin İnterneti veya yapay zeka gibi 
güncel teknolojilerdeki gelişmeler hakkında 
değerli bilgiler aktarabilir. Bunu doğru şe-
kilde uygulamak için mutlaka önceden bir 
planlama yapılmış olmalıdır. Bu sayede de-
ğerli ipuçlarını izleyenlerin ilgisini çekecek 
şekilde paylaşabilirsiniz.

Katılımı artırın
Katılımı artırmanın bir yolu, soru-cevap 
oturumları düzenlemektir. İzleyicilerin soru 
sormalarını veya çevrimiçi anketlere katkıda 
bulunmalarını sağlamak, etkinliği samimi 
bir sohbete dönüştürecektir. Sosyal medya, 
bunun için harika bir yoldur. Örneğin, izleyi-
cilerin sorularını kolayca yöneltebilecekleri 
bir #etiket kullanabilirsiniz. 

Doğal ve özgün olun
Canlı yayındaki konuşmanız doğallıktan 
uzaksa ya da akışla ilgili sorunlar varsa, iz-
leyicilerinizi kaybedebilirsiniz. İçeriğinizi 
hedef kitlenizi tanıyarak oluşturun ve akışın 
doğal bir biçimde ilerlemesini sağlayın. 

İNTERNET CANLI YAYINLARINI 
NEDEN PAZARLAMA STRATEJİSİNİN 
BİR PARÇASI OLMALI

Serkan Sevim Onay
Medianova CEO’su
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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Der-
neği (AYD) tarafından Soysal iş birliği ile 
düzenlenen XI. Alışveriş Ekonomisi Zirvesi 
Swissôtel İstanbul’da düzenlendi. Organize 
perakende sektörünün önde gelen temsil-
cilerinin katıldığı zirvenin açılış konuşmasını 
T.C. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. 
Nureddin Nebati , Türkiye İhracatçılar Mec-
lisi Başkanı İsmail Gülle, Fiba Commercial 
Properties CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Yurdaer Kahraman ve AYD Başkanı Hulusi 
Belgü yaptı. 

Zirvenin açılış konuşmasını yapan T.C. Hazi-
ne ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin 
Nebati; “Türkiye’de sabah kalkıyorsunuz ve 
gecedeki gündeminiz, önceliğiniz tamamen 
değişebiliyor. Bu coğrafyada yer almanın, 
dünyanın en önemli noktasında olmanın 
getirdiği bir sorumluluk bu… Bu yükü ta-
şımak için çok büyük bir enerji harcanıyor. 
Alışveriş merkezleri “alışveriş merkezine git-
mek istemiyorum”, “alıveriş merkezleri ile iş 
yapmak istemiyorum” diyenlerin ortak bu-
luşma noktası… Yunan’da agora, Roma dö-
nemindeki kolezyum gibi herkesin bir araya 
geldiği, toplandığı, sadece alışveriş mekan-
ları olarak değerlendirilmeyen mekanlardır. 
AVM’ler alışverişin, buluşmanın, birlikte ha-
reket etmenin, zaman geçirmenin merkezi 
olmuş; açıkçası tüm gününüzü orada geçi-
rebileceğiniz geniş birer alan oluşturmuştur. 
AVM’lerin iki temel iş ortağı var; perakende-
ciler ve AVM’ciler. Onların ortak ilişkileri, or-
tak akılları, sergiledikleri performans aslında 
toplumun da hangi noktalara geldiğini gös-
teriyor.  Girdiğiniz dükkanlar, karşılaştığınız 
satış danışmanları, alışverişi sunumlarıyla 
adeta bir sanat haline dönüştürür, sizi baş-
ka bir dünyaya davet ederler. 1950’li yıllar-
da Avrupa’da, 1980’li yıllarda ise Türkiye’de 
yaygınlaşmaya başlayan AVM’ler, 400’ün 
üzerinde sayısı ve artan iş hacmi ile adeta 
Türkiye’nin ticaret merkezleri konumunda; 
modern kentlerin yaşam alanları... Bu me-
kanların sosyal yönleri, kültürel yönleri bir 
yana ekonomik verilerine baktığımız zaman 
oluşturdukları hacimler Türkiye’nin her za-
man gündeminde...” yorumlarında bulundu. 

Zarar kârın kardeşi… 

Nebati sözlerine şöyle devam etti: “AVM’le-
rin zaman zaman karşılaştıkları problemle-
ri hepimiz biliyoruz. Geçen yıl, ben göreve 
geldikten sonra ilk çalıştığımız konulardan 
biri AVM kiralarının Türk Lirası’na dönme-
siydi. Buradaki birçok yatırımcı ile bir araya 
geldik. O zaman, ‘telaş etmeyin, burası Tür-
kiye’ demiştim; ‘pek çok zorlu süreci geride 
bırakmış bir ülke bu sorunu da kısa zaman-

da kolayca çözecektir.’ Bu konuşmalarımızın 
üzerinden birkaç ay geçmeden sorunlarımız 
çözüldü. İlk andaki zarar Hulusi Bey’in de 
bahsettiği gibi azalmaya başladı. 

Zorluklar, sıkıntılar hayatın bir parçası, gelir 
ve geçerler. Önemli olan insani, toplumsal 
hisler, iyi düşünce, iyi görüş, iyi bakış… Me-
rak etmeyin, burası Türkiye… Her türlü zor-
luğun üstesinden gelen bir ülkede ve iştahlı 
bir coğrafyada yaşıyoruz.”

Konuşmasına geçen yıl perakende sektö-
ründe yaşanan önemli gelişmelerle başlayan 
AYD Başkanı Hulusi Belgü şöyle konuştu: 
“Geçtiğimiz yıl elbette ki sektörümüzün en 
önemli gelişmelerinden biri kiralamalarda 
TL’ye geçiş oldu. Derdimizi anlatmak için bir 
hayli çabaladık. Olabilecek sonucun en iyisi-
nin çıktığını düşünüyorum fakat şunu belirt-
mekte fayda var; döviz olarak aldığımız kira 
gelirleri Türk Lirası’na çevrilince %23’lük bir 
kaybımız oldu, sonrasında dövizin düşmesi 
ile bu kayıp %15’lere geriledi. Artık bununla 

yaşamayı öğrendik, öğrenmek zorundayız. 
Fakat bu konuda bir yardım istiyoruz. Daha 
önce dövizle kira alıp dövizle borçlarımızı 
ödüyorduk. Şimdi çok ciddi döviz borcu-
muz var. Bankalarla konuşuyoruz, “inşallah 
bundan sonra döviz artmaz” diyorlar ama 
bankalarımızla devletimizle beraber bunun 
önlemini almamız lazım ki dövizde beklen-
meyen bir hareket olduğunda yaklaşık 15 
milyar dolar bir problemle karşı karşıya kal-
mayalım.”

Perakende sektörünün önemli konuların-
dan biri olan ‘ortak giderler’ meselesine de 
dikkat çeken Belgü: “Ticaret Bakanlığı’nın 
dünyada emsali görülmemiş bir şekilde or-
talama metrekare üzerinden ortak giderleri 
alması bizi çok zor duruma düşürdü. Büyük 
mağazaların neredeyse kirası kadar genel 
gider ödemesi doğru olmaz diye yükü üze-
rimize aldık, bu durumun her AVM’de yak-
laşık %5 ile %10 arasında maliyeti var.”

Perakende sektöründe birçok dernek ve 

PERAKENDECİLERDEN XI. ALIŞVERİŞ EKONOMİSİ ZİRVESİ’NE YOĞUN İLGİ
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bu derneklerin oluşturduğu bir federasyon 
olduğunu belirten Belgü, Türkiye Alışveriş 
Merkezleri ve Perakendeciler Federasyo-
nu’nun (TAMPF) devlet ricalinde dikkate 
alınmasında büyük fayda olduğunu, fede-
rasyon çatısı altında sektörün 5 önemli der-
neğinin uyum içinde çalıştığını söyledi.

Belgü sözlerine şöyle devam etti: “Esasında 
bizim üzerimize düşen görev devleti elimiz-
den geldiği kadar ticaretin içine sokmadan 
problemleri kendi aramızda çözmemiz. Ge-
nelde bugüne kadar böyle çözdük fakat 
biraz kiralar meselesinde devletin üstüne 
görev bıraktık. Bu keşke yaşanmasaydı, biz 
kendi aramızda çözebilseydik diye düşünü-
yorum.”

AVM yatırımları ile rakamsal verileri de pay-
laşan Belgü şöyle konuştu: “Şu anda 412 
tane AVM’miz var. 53 milyar dolarlık yatı-
rım yapmışız yani 285 milyar 200 milyonluk 
bir yatırımdan bahsediyoruz. 12.650.000 
metrekare kiralanabilir alanımız ve 520 bin 
çalışanımız var. 2018’de 130 milyar ciroya 
ulaştık. 2019’da bu ciromuzun 160 milyar 
TL olmasını öngörüyoruz. Ziyaretçi sayımı-
zı ise 2,4 milyara çıkacağını düşünüyoruz. 
2019’da 10-12 tane daha AVM yapılacak.” 
Belgü başkanlık süreci ile ilgili de bilgi verip 
tüm perakendecilere teşekkürlerini sunarak 
konuşmasına şöyle son verdi: “4 yıl başkan 
yardımcılığı, 7 yıl da başkanlığını yaptığım 
AYD sayesinde tanıdığım çok özel, çok gü-
zel insanlar tanıdım. Çok keyif aldım. Artık 
benim dönemim bitiyor, inşallah 1-2 ay için-
de de yeni başkanımızı seçeceğiz. Bugün 
burada bizlerle olan tüm yatırımcı ve pera-
kendeci dostlarımıza teşekkürlerimi sunarak 
sözlerime son veriyorum.”

Fiba Commercial Properties CEO’su ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman 
kurumunun güncel yatırımları ve gelecek 
hedefleri hakkındaki bilgiler paylaştı. Kah-
raman, Fiba CP’nin yeni iştiraki Fiba Com-

mercial Property Management (Fiba CPM) 
hakkında da bilgi verdi. 

Kahraman:  “Yurt içi ve yurt dışında sahip 
olduğu deneyim ile faaliyetlerini sürdüren 
Fiba CP, Türkiye, Çin, Romanya ve Moldo-
va’da; 10 AVM, dört ofis binası, dört rezi-
dans ve iki sinema kompleksi operasyon-
larını yürütüyor. Hali hazırda Türkiye’de ve 
global arenada AVM yönetimi yapıyoruz. 
Bu tecrübelerin sektör paydaşlarımıza de-
ğer katacağını fark ettik. Bu değeri hem 
kendi ticari gayrimenkullerimize hem de 
diğer kurumlara aktarmak için Kasım 2018 
yılında Fiba Commercial Property Manage-
ment (Fiba CPM) şirketini kurduk. Yurt içi ve 
yurt dışı tecrübelerimizi bir araya getirerek, 
bu tecrübelerimize ileriye yönelik sürdüre-
bilir değerler katarak, 360 derece yönetim 
ve yatırım anlayışıyla hem paydaşlarımızın 
hem de kendi alışveriş merkezlerimizin yö-
netimini üstlendik. Fiba CPM çatısı altında; 
kiralama, varlık yönetimi, proje yönetimi, 
mimari tasarım ve inşaat yönetimi, finans 
ve mali işler, AVM yönetimi ve operasyonu, 
pazarlama gibi alanlarda hizmet veriyoruz. 
Bu alandaki faaliyetlerimizi önümüzdeki 
dönemde daha da artıracağız. 2019’a bak-
tığımda; geçmişten aldığımız ders ve tecrü-
belerle hep beraber samimi, doğru ve sür-
dürebilir bir şekilde güçlerimizi birleştirirsek 
sektörümüz adına hem yurt içi hem de yurt 
dışında çok daha ilerleyeceğimize kesin gö-
züyle bakıyorum, yürekten inanıyorum”. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail 
Gülle ise alışverişin tüm dünyada ekono-
minin temeli olduğunun altını çizerek şu 
açıklamalarda bulundu: “Alışveriş ekono-
minin temeli… Bugün dünya dinamiklerinin 
ticaret üzerine kurgulandığını söylemek çok 
doğru bir teşhis olur. Dünya tarihine bakıl-
dığında, dünyanın gidişatını önemli ölçüde 
etkileyecek büyük değişimlerin tamamına 
yakın kısmı ekonomi temelli ve ticaretle 
ilişkili olmuştur. Özellikle Türkiye son 20 

yılda gerçekleştirdiği önemli adımlarla her 
alanda olduğu gibi alışveriş ekonomisinde 
de önemli bir oyuncu haline geldi. Kurulan 
alışveriş merkezleri ve bu alışveriş merkez-
lerinde yer alan dünya devi markalarımız, 
ülkemizi bölgenin çekim merkezi haline 
getirdi. Bu gelişmeler ekonomimize her 
açıdan katkılar sağladı. Son 5 yılda kişi başı 
gelirimiz 3 kat arttı. Günümüzde dünyanın 
17’nci büyük ekonomisi olan ülkemiz dünya 
ticaretinden aldığı % 1’lik pay ile önemli bir 
noktaya geldi. Bu noktaya gelmesinde alış-
veriş merkezlerinin, perakende sektöründe 
markalı ihracatı oluşturmada ve büyütmede 
çok önemli bir payı bulunuyor.”

Gülle: “Haftalık ihracatımızı 4 milyar do-
lar seviyesine yükseltmeyi hedefliyoruz”

Sözlerine veriler paylaşarak devam eden 
Gülle; “80 milyonu aşkın nüfusumuz ile sa-
dece bölgesel değil artık dünyanın önde 
gelen karar verici ülkelerinden birisi haline 
geldik. Bu gelişimde güçlü özel sektörün de 
etkisi olduğunu biliyoruz. Sektörümüz ge-
liştikçe, ülkemizin sahip olduğu potansiyel 
ortaya çıktıkça çok daha iyi yerlere gelece-
ğimize yürekten inanıyorum.  

Her ne kadar önceliğimiz ihracat olsa da 
ülkemizin iç dinamikleri bizi etkilemektedir. 
2018’i ihracatta Cumhuriyet tarihi rekoruy-
la, 168 milyar dolar ile tamamladık. Ocak 
ayında hesaplama sistemini değiştirerek 
dünyanın pek çok ülkesinin kullandığı genel 
ticaret sistemi verilerine göre fiili ihracatı-
mız 177 milyar dolara ulaştı. 1 Milyar do-
ların üzerinde ihracat yaptığımız ülke sayısı 
39’a,  17 ilimizin ihracatı 1 milyar dolar’a 
yükseldi. 2019’da da rekorlara devam edi-
yoruz. Şubat ayında 14,3 milyar dolarlık ih-
racat ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek Şu-
bat ayları ihracatını gerçekleştirdik. Haftalık 
3,5 milyar dolarlık ihracatımız bulunuyor ve 
bunu 4 milyar dolar seviyesine yükseltmeyi 
hedefliyoruz. Bununla hedefimiz ihracat ve 
ithalatın dengelenmesiyle dış ticaret fazlası 
veren bir Türkiye… Ancak elbette önümüz-
de birtakım engeller de var. Büyümesinden 
kaygı duyduğumuz ticaret savaşları, Brexit 
konusundaki belirsizlik, küresel büyüme-
deki ve Çin ekonomisindeki yavaşlama 
bunlardan birkaçı…  OECD, IMF ve Dünya 
Bankası, 2019 küresel büyüme beklentilerini 
düşürdü. Ülkemiz ekonomisinde ise özellik-
le 2018 yılında yaşanan sorunlar iç pazar-
da da daralmaya yol açtı. Dolayısıyla hem 
içeride hem de dışarıda eskisi gibi bolluk 
dönemi geride kaldı. Buradan çıkaracağımız 
ders hem içerde hem de dışarda daha çok 
çalışmamız, daha yenilikçi ürün ve hizmet 
geliştirmemiz, daha müşteri odaklı projelere 
imza atmamız gerekiyor. İhracat açısından 
bakacak olursak 2014 yılında küresel ticaret 
yavaşlama trendine girmiş %0,1’lik artışla 
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yılı tamamlamıştır. Aynı yıl Türkiye’nin ihra-
cat rekoru 157,6 milyar dolardı. 2015’te kü-
resel ticaret %13 düşerken, Türkiye’nin ih-
racat %8,7 küçüldü. 2016’da küresel ticaret 
tekrar azalırken Türkiye’nin ihracatı da bir 
önceki yılla nerdeyse aynı kaldı.”

Gülle Ocak ayında açıklanan 2019 İhracat 
Raporu ile ilgili de bilgiler paylaşarak şöyle 
konuştu:  “Ticarette rekabet gücüne sahip 
olduğumuz ürünleri tespit ettik. Dünyada 
en çok ticareti yapılan 200 ürün içinde 47 
ürünümüz var. Bu 47 üründe dünyanın top-
lam ithalatı 1,8 trilyon dolar. Bu rakam dün-
yanın toplam ithalatının yaklaşık %10’una 
karşılık geliyor. Bu ürünlerdeki ihracatımız 
ise 50 milyar dolar seviyesinde. Bu ürünler-
le Türkiye’nin dünya ticaretinde aldığı pay 
yaklaşık %2,8. Yani genel ticaretimizde %1 
pay alıyoruz ama bu ürünlerde 2.8. Güçlü 
olduğumuz bu 47 üründe özel önem ve 
ağırlık vererek 1,8 trilyon dolarlık talepten 
daha fazla pay almamız mümkün.”

Gülle: “İhracatımıza kadın elinin değdiği-
ni görmek mutluluk verici”

Son 10 yılda çalışma çağındaki kadın nüfu-
sumuz, %17 artarken iş gücüne dahil olan 
kadın sayısı %60 arttı. İstihdam edilen kadın 
sayısında ise %56’lık bir artış var. Kadınların 
iş gücüne katılım oranı %24,5’tan %36’ya 
yükseldi. Yönetim kademesindeki kadınla-
rımızın ağırlığı da gün geçtikçe artıyor. Şu 
anda mecliste 600 milletvekilimizin 104’ü 

kadın. Ülkemizi daha iyi yere taşıyorsak ka-
dınlarımızın iş hayatına katılımını destekle-
meliyiz. İhracatımıza da kadın elinin değdi-
ğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 

XI. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi’ne 
Perakende Dünyasından Rekor Katılım

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği 
(AYD) tarafından Soysal iş birliği ile düzen-
lenen XI. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi, 5 
Mart 2019 Salı günü, Swissotel İstanbul’da 
düzenlendi. 

Organize perakende sektörünün önde ge-
len temsilcilerinin yoğun ilgisiyle karşıla-
şan zirve, rekor seviyede katılım ile günü 
tamamladı. Zirvenin program içeriği gerek 
zenginliği gerekse verimliliği ile katılımcılar-
dan tam not aldı. 

Açılış konuşmasını T.C. Hazine ve Maliye 
Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Tür-
kiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, 
Fiba Commercial Properties CEO’su ve Yö-
netim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman ve 
AYD Başkanı Hulusi Belgü’nün yaptığı zir-
venin ana sponsorluğununu Fiba Commer-
cial Properties üstlenirken altın sponsorları 
arasında Multi Türkiye, Pradera Türkiye, Rö-
nesans Gayrimenkul ve Tepe Emlak yer aldı.
Açılış konuşmalarının ardından konuşmasını 
yapan Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat 
Kösereisoğlu ‘Geleceğin Güvenlik Trendle-
ri’ni paylaşırken Boyner Group CEO’su Cem 

Boyner ise ‘Alışveriş Ekonomisini Geleceğe 
Taşıyan Köprü: AVM’ler ve Perakende’ baş-
lıklı konuşmasıyla katılımcılarla birlikte oldu. 

Ece Türkiye CEO’su Stefan Zeiselmaier ve 
Ece Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO’su 
Nuri Şapkacı ‘Yabancı Yatırımcının Sektöre 
Bakışı’ başlıklı oturumda yabancı yatırımcı 
gözüyle Türkiye’nin yatırım potansiyelini 
değerlendirdi. ‘Perakendenin Geleceği Na-
sıl Şekilleniyor?’ sorusuna ise MediaMarkt-
Saturn Perakende Grubu İcra Kurulu Üyesi 
/MediaMarkt Türkiye & Yunanistan İcra 
Kurulu Başkanı ve Kategori Mağazacılığı 
Derneği Başkanı Yenal Gökyıldırım ve Zorlu 
Gayrimenkul Genel Müdürü Didem Aydın 
birlikte cevapladılar. 

‘Sosyal Hayatın Ayrılmaz İkilisi: Yeme İçme 
ve AVM’ler’ başlıklı oturumda ise Turizm 
Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İş-
letmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya 
Demirer’in moderatörlüğünde Big Chefs 
Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Gamze Cizreli, Midpoint Kurucu Ortağı Ay-
han Çarıkçılar ile Caffe Nero CEO’su Ahmet 
Yanıkoğlu artık birer yaşam alanı haline ge-
len AVM’leri ve yeme içme sektörünü ele 
aldılar.

Yorumları ile ekonomi dünyasının dikkat çe-
ken ismi Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise ‘Eko-
nomiye Farklı Bir Bakış’ sunarak öngörüleri 
ile katılımcılardan büyük beğeni topladı.  

Zirvenin öğleden sonraki oturumlarında ise 
Akenerji Üretim Direktörü Can Gülcan’ın 
‘AVM’lerde Yatırımsız Enerji Verimliliği Uy-
gulamaları’nı anlatması ile başladı. ‘Ha-
zır Giyim Perakendesini Gelecekte Neler 
Bekliyor?’ oturumunda ise Didem Aydın’ın 
bu sefer ki konuğu Koton Yönetim Kurulu 
Başkanı Yılmaz Yılmaz oldu ve perakende 
sektörünün geleceğine dair ipuçlarını pay-
laştılar.  

JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş’ın Fiba 
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Öz-
yeğin ile yaptığı söyleşi de zirvenin dikkat 
çeken oturumlarından biri olarak oldu. 

Günün son oturumunda ise ekranların be-
ğeniyle takip edilen ve iş dünyasının önde 
gelen isimlerini programlarında ağırlayan 
kadın ekonomi sunucuları Melda Yücel, 
Ebru Baki ve Zeliha Saraç bu sefer İletişim 
Uzmanı Ali Saydam’ın konuğu olarak ‘Her 
şey Güzel Olacak (Mı?)’ sorusuna keyifli bir 
sohbet eşliğinde yanıt aradılar.  

Zirveye Cem Yılmaz imzası

Zirvenin sürpriz ismi ise ünlü komedyen 
Cem Yılmaz oldu. Kapanışı muhteşem sah-
nesi ile yapan Cem Yılmaz, konuşmasında 
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AVM’lere dair çocukluğunun hatıralarını 
katılımcılarla paylaşarak keyifli bir sohbete 
imza attı. 

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği 
(AYD) tarafından Soysal iş birliği ile düzen-
lenen XI. Alışveriş Ekonomisi Zirvesi’ne pe-
rakendeciler büyük ilgi gösterdi.  Organize 
perakende sektörünün önde gelen temsilci-
lerinden Boyner Group CEO’su Cem Boyner, 
Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yıl-
maz ve Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
Murat Özyeğin’in deneyimlerini paylaştığı 
zirvede Komedyen Cem Yılmaz da alışveriş 
ekonomisine AVM’lerin toplumsal önemi-
ne ilişkin yorumları ile izleyenlere keyifli bir 
gün yaşattı.

Organize perakende sektörünün öncü isim-
lerini bir araya getiren XI. Alışveriş Ekono-

misi Zirvesi’nde alanında uzman isimleri 
deneyimlerini paylaşırken, Komedyen Cem 
Yılmaz’ın alışveriş ekonomisine ilişkin tespit 
ve yorumları katılımcılara keyifli anlar yaşat-
tı. 

Boyner Grup CEO’su Cem Boyner zirvede; 
“Alışveriş Ekonomisini Geleceğe Taşıyan 
Köprü: AVM’ler ve Perakende” başlıklı bir 
sunum yaptı. Perakendeciler ve alışveriş 
merkezi yatırımcılarının bir elmanın iki ya-
rısı olduğunu belirten Cem Boyner “Hopi’de 
kullanılan teknolojiler hem perakendeciler 
hem de müşterilere büyük avantajlar sağ-
lıyor. Hopililer bugüne kadar kazandıkları 
332 Milyon TL paracığı Hopi markalarında 
553 Milyon TL değerinde harcamışlar. Ho-
pililer 170 Milyon TL kazanırken peraken-
deciler de satış ve verimliliklerini artırmış. 
Özellikle Beacon teknolojisi ve Hopi’nin kul-

landığı teknolojilerle AVM’lerin müşterilere 
farklı hizmetler sunması, farklılaşması ve 
trafiklerini artırması mümkün” dedi. 

Yurt dışında yaptıkları alışveriş merkezi 
yatırımlarına ilişkin bilgiler paylaşan Fiba 
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Öz-
yeğin ise “Nerede ne iş yapıyorsanız yapın 
kiracılarınızla iyi ilişkiler kurmanız gerekiyor. 
Onların bilgilerine, işlerine onlardan daha 
hâkim, içeride olan bitenden haberdar ol-
manız lazım. Farklı kültürlerde farklı konu 
başlıkları öne çıkıyor. Örneğin Çin’de tek 
çocuğa izin verildiği için dedeler, ananeler 
babaanneler için torun çok kritik. Çocuk-
lar mutluysa büyükler de mutlu oluyor. Bu 
nedenle çocuk konsepti orada çok önemli. 
Moldovya’da Romanya’da sinema kritik bir 
konu. Tüm bunlarla ilgili bilgi sahibi olmak 
zorundayız. Kiracılarımızın performansını, 
müşteri profilini iyi takip ederek anlamlı 
veriler çıkarmalı ve kendimizi ona göre ko-
numlamalıyız. Bu nedenle yeni nesil alışveriş 
merkezleri kiracıları ile çok yakın çalışmalı 
ve ortak çözüm üretmeli. Sektörde yaşanan 
sorunları da geçtiğimiz dönemde olduğu 
gibi bu şekilde çözmemiz gerekiyor. Geç-
tiğimiz yıllarda gayrimenkul sektörü herke-
sin yapabileceğini düşündüğü bir sektördü. 
Ancak artık ofis, konut ve alışveriş merkezi 
yönetimlerinde yaklaşımımızın artık değiş-
mesi ve profesyonel yönetim sistemlerinin 
olması gerekiyor” ifadelerini kullandı. 

Yılmaz: “Perakendenin hız kazanmasında 
alışveriş merkezlerinin payı büyük…”

Yurt dışında ilk mağazalarını 2007 yılında 
açtıklarını ifade eden Koton Yönetim Kurulu 
Başkanı Yılmaz Yılmaz; “Şu anda yurt dışın-
da 200 mağazaya ulaştık. Türkiye’de 1990 
yılında milli gelir 2700 dolar, 2000 yılında 
4100 dolar olmuş. Perakendenin gelişimi de 
2000 yılından bu yana hızlandı ve bu hızın 
kazanılmasında alışveriş merkezlerinin çok 
büyük payı var. Milli gelir arttıkça bir taraf-
tan perakende ve alışveriş merkezleri ge-
lişirken diğer yandan gelişen orta sınıf tü-
ketimi canlandırıyor. Türkiye genç bir ülke, 
mağazalar açılmaya ve büyümeye devam 
edecek” yorumlarında bulundu. 

Zirve sonunda sahneye çıkan Cem Yılmaz 
ise alışveriş merkezlerinin toplumsal fayda-
sına ilişkin tespitlerini paylaştı. Son dönem-
de sinema salonları ile yaşanan sorunlara 
dikkat çeken Yılmaz, yapımcı ve sinema sa-
lonları işletmecilerinin ilişkisini perakendeci 
ve alışveriş merkezi yatırımcılarının ilişkisine 
benzeterek “et tırnaktan ayrılmaz” ifadele-
rini kullandı. Alışveriş merkezlerinin sosyal 
faydasına ve kültür-sanat anlamında sağ-
ladığı faydaya dikkat çeken Yılmaz, sinema 
kültürünün ve sinema seyircisinin her zaman 
varlığını sürdüreceğine inandığını ifade etti. 
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Uluslararası pazarlama ve lobi şirketi olan The Luxury Network, Dün-
yanın en büyük lüks markalarının üye olduğu özel bir kulüp. Burada 
markalar arasında yeni işbirlikleri oluşturuluyor ve ülkeleri birbirine 
bağlanarak yeni ticari köprüler kuruluyor.

The Luxury Network Türkiye CEO’su Erdem Akçıl; "Türkiye’ye ekono-
misine katkı sunmak üzere, amacımız Türkiye'nin katma değerli ihra-
catına katkı sağlamak. 26-27 Nisan'da“Lüksün Yeni Sınırları ve Küre-
sel İşbirlikleri” temasıyla ‘Uluslararası Lüks Zirvesi’ Çırağan Sarayı’nda 
gerçekleşecek. Türkiye katma değerli ürün ve servisleri ile moda, tu-
rizm ve lüks ürünler pazarında sesini daha yüksek duyuracak.

Milyon dolarlık yatırımcılar Avrupa’nın köklü ve yol gösterici birikimi 
ile Asya’nın yükselen gücü ve dinamizminin ortak noktası olan İstan-
bul’da düzenlenecek “Uluslararası Lüks Zirvesi”nde bir araya gelecek. 
Bu ekosistemde Türkiye'nin önemli isimlerini ve markalarını da dünya 
arenasına çıkacak. Türkiye lüks ekonomisinin iştah açan pastasından 
pay almak için lobi yapacak.

Singapur’dan finans yatırım grupları,Rusya'dan perakende ve turizm, 
Ortadoğu'dan da kozmetik, sağlık, turizm ve mobilya konusunda 
önemli alıcılar İstanbul’da olacak. Türk dizileri 1 milyar doların üze-
rinde içerik ihraç etmeyi hedefleyecek kadar dünyada önemli bir role 
sahip. Türk dizilerinin yanında Turizm ve E-ticaret Türkiye’nin lüks en-
düstrisinde pay sahibi olması için önemli bir itici güç sağlıyor.

KATMA DEĞERLİ İHRACAT BAŞLIYOR:”LÜKS EKONOMİSİ” İSTANBUL’DA BULUŞUYOR!

Erdem Akçıl
The Luxury Network 

Türkiye CEO’su
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ECE Türkiye yönetimindeki MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam 
Merkezi, AYD ve Soysal işbirliği kapsamında verilen “Alış-
veriş Merkezleri Hizmet Başarı Ödülü”nün sahibi oldu. 
Geçtiğimiz yıl da aynı ödüle layık görülen MaviBahçe, 
müşteri odaklı ve kaliteli hizmet anlayışıyla iki yıl üst üste 
önemli bir başarıya imza attı.  
 
AYD ve Soysal işbirliği nezdindeki Alışveriş Merkezleri Hiz-
met Kalitesi Benchmark Projesi kapsamında her yıl verilen 
ödül; güvenlik, temizlik, otopark, tuvaletler ve ortak alan-
lar gibi fiziksel koşullar ile hizmet kalitesi anlamında en iyi 
performansı gösteren alışveriş merkezlerine veriliyor. 

Şehrin sembollerinden esinlenilerek bir kent meydanı 
gibi tasarlanan ve kısa sürede İzmirlilerin buluşma nokta-
sı haline gelen MaviBahçe adına ödülü, ECE Türkiye AVM 
Yönetim Direktörü Semet Yolaç Canlıel aldı. 5 Mart 2019 
tarihinde İstanbul’da düzenlenen 11. AYD Alışveriş Ekono-
misi Zirvesi’nde ödülü kabul eden Canlıel, değişen müşteri 
taleplerini doğru anlayarak farklılaşan hizmetler sunmanın 
önemini vurguladı. Canlıel; “Tüm AVM’lerimizde olduğu 

MAVİBAHÇE’YE “ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ HİZMET BAŞARI ÖDÜLÜ” 

gibi MaviBahçe’de de önceliğimiz ziyaretçilerimiz. Onlara 
daha iyi hizmet verebilmek adına değişen dinamikleri takip 
ediyor, yenilikçi ve sektöre yön veren projeleri hayata geçi-
rerek, alışverişin ötesinde sosyal hayatlarını zenginleştiren 
deneyimler sunuyoruz” dedi.
Benzersiz konsepti ve sıra dışı etkinlikleriyle İzmirlilerin ha-
yatlarının bir parçası haline gelen MaviBahçe, daha önce 
“Feast in the Sky” etkinliği ile Hermes Creative Awards, 
Marcom Awards, Stevie Awards ve ICSC Solal Marketing 
Awards programlarında toplam 19 ödüle layık görüldü. 
Gastronomi Festivali’yle ise Stevie Awards kapsamında 
6 dalda ödül alan AVM, aynı zamanda geçen sene ICSC 
European Shopping Center Awards kapsamındaki “Büyük 
AVM’ler” kategorisinde finalistler arasında yer aldı. 

Ege mimarisini yansıtan tasarımı ile ziyaretçilerine yeşil ve 
mavinin buluştuğu bir yaşam merkezi sunan MaviBahçe, 
20.000 metrekarelik peyzaj alanı, 1.500 kişilik performans 
merkezi, bölgenin ilk ve tek IMAX salonuna sahip 11 salon-
lu sineması ile aynı zamanda İzmir’deki sosyal ve kültürel 
hayatın da önemli bir parçası olarak konumlanıyor



46

MALl&MOTTO / Analiz

Şubat ayı endeks sonuçlarına baktığımızda bir süre-
dir yaşanan duraklamanın devam ettiğini görüyoruz. 
%18,1 artış gösteren endeks sonuçları, %19,7 olan 
şubat ayı enflasyon rakamına yakın olması umut ve-
rici. Tüketici davranışlarının ve ekonomimizin seçim 
süreçlerinden çabuk etkilendiğini düşündüğümüzde 
sonuçlarda geçtiğimiz hafta yaşanan yerel seçimle-
rin etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde 
ziyaret sayılarında azda olsa düşüşler fark ediliyor. 
Seçim sonrası belirsizliklerin ortadan kalkması ile tü-
keticinin alışveriş merkezleri ziyaretlerinin artacağı 
ve artık uzun bir süre seçim olmayıp ekonomimize 
odaklanmanın gerekli olduğu düşüncesindeyiz. Ka-
tegoriler bazındaki en yüksek artışın yiyecek- içecek 
ve giyimde olması özellikle giyimde sezon sonu in-
dirim kampanyalarının etkisi olduğunu gösteriyor.

Hulusi Belgü
AYD Başkanı
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AVM Ciro Endeksi %18,1’lik artış ile Enflasyonun Altında

Şubat’ta En Yüksek Ciro Artışı Yiyecek-İçecek ve Giyim Kategorilerinde 

Şubat ayında AVM’lerdeki perakende ciro endeksi, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %18,1 oranında artarak, %19,7 
olarak açıklanan enflasyon oranının altında kaldı. Metrekare verimliliğinde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 
en yüksek artış yiyecek-içecek ve giyim kategorilerinde gerçekleşti.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Pera-
kende Ciro Endeksi’nin şubat ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 
2019 Şubat döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında %18,1 oranında artış kaydederek 248 puana 
ulaşırken, Ocak 2019’a göre ise %7,1 oranında azaldı.

AVM’lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar, Şubat 2019’da İstanbul’da 1.147 TL olurken Anadolu’da ise 
814 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli m2 verimliliği ise Şubat 2019’da 947 TL olarak hesaplandı. 

Şubat ayında, kategoriler bazında m2 verimliliğinde en yüksek artış ‘yiyecek-içecek’ ve ardından ‘giyim’ kategori-
sinde yaşandı. Yiyecek-içecek kategorisi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan %23,8 
oranında artarken ‘giyim’ kategorisi ciroları ise %23,4’lük bir yükseliş gösterdi.
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Yine geçtiğimiz yılın şubat ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki m2 verimliliği, hipermarket kategorisinde %20,5; 
diğer alanlar kategorisinde %14,5; ayakkabı kategorisinde %13,8 ve teknoloji kategorisinde %9,6 oranında artış 
gösterdi.

Ziyaret Sayısı Endeksi 

Şubat 2019 verilerine göre, bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde %2,2’lik 
bir düşüş yaşandığı görüldü. Ocak 2019 ile karşılaştırıldığında ise şubat ayında ziyaret sayısı endeksinin %13,3 
oranında azaldığı tespit edildi. 
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Sizce başarılı bir AVM’nin yönetiminin 
olmazsa olmaz unsurları nelerdir?

Başarılı bir AVM yönetimi, her şeyden önce 
içinde bulunduğu lokasyon ve AVM’nin 
doğru markalaşması yoluna gidilmesi önem 
arz etmektedir. Başarılı bir AVM yönetimin-
de dikkat edilmesi gereken en birincil konu 
müşteri odaklı olunmasıdır. Düzenlenen 
kampanya ve etkinliklerde ne için, ne şe-
kilde, ne kadar bir hedef kitleye oranlaya-
cağınızı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ya da 
mağaza karması oluşturacaksınız, burada 
da yönetim devreye girerek gerekli ayrıntı-
ları AVM ye katma değer olarak sunmalıdır. 
Food court alanından oyun eğlence alanına 
kadar yenilikler, aktiviteler yapılması şart. 
Bu yenilikleri yapmak, bu yeniliklerin du-
yurulmasını en iyi şekilde yönetmek yine 
AVM yönetiminin hedef odaklı stratejilerine 
bağlıdır.

Bir AVM’nin ilk göze çarpan özellikle-
rinden biri elbette mağaza karması… 
Müşterilerin ilgisini de en çok bu karma 
çekiyor. Sizce yönetim ile ziyaretçilerin 
ilişkisi nasıl olmalıdır? 

Meysu Outlet, konumu ve mağaza karması 
sebebiyle özellikle outlet olgusuyla A’dan 
Z’ye çok geniş bir müşteri profiline sahip. 
Meysu markasının da bölgeye sağlamış 
olduğu güven duygusuyla müşterilerimize 
en iyi şekilde hizmet sağlamaya çalışıyoruz. 
Meysu Outlet’in gelişen ve yeni yatırımların 
yapıldığı bir bölgede konumlanmış olma-
sının bu geniş müşteri profiline olan etkisi 
gerçekten çok büyük. Dolayısıyla bu yoğun 
bölgede müşterilerimiz her hedef kitleden 
olabiliyor. Biz de Meysu Outlet olarak ma-
ğaza karmamızı müşteri ihtiyaçlarına göre 
belirliyoruz.

Bir AVM’yi başarıya götürecek olan AVM 
Yönetimi sizce nasıl olmalı? 

Avmlerdeki yönetim süreci elbette içinde 
bulunduğu markalara ve AVM’ye gelen 
müşteri kitlesine değer katıyor. Türkiye’deki 
AVM yönetimleri tecrübeli yönetim şirket-
leri tarafından yönetilmesi oldukça önemli. 
Bunu daha da geliştirmek için profesyonel 
yöneticileri AVM yönetimlerine dâhil etmek 
gerekiyor.

Meysu Outlet olarak müşterilerinize sun-
duğunuz imkanlar nelerdir?

Meysu Outlet ailesi olarak ziyaretçilerimizin 
zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri 

ve alışverişleri esnasında rahat etmeleri için 
çalışıyoruz. Özellikle yıl içerisinde yaptığı-
mız sosyal ve kültürel etkinlikler, kampan-
yalar, düzenlediğimiz söyleşi ve imza gün-
leri ile ziyaretçilerimizin hayatlarına renk 
katmaya çalışıyoruz. Alışveriş yoğunluğunu 
artıracak çekiliş kampanyaları, anında har-
ca kazan kampanyaları, sosyal medyamız-
dan yaptığımız yarışmalarla ziyaretçilerimiz 
harcarken kazanmış oluyor. Alışveriş mer-
kezimizde yıl içerisinde okulların yıl sonu 
sergileri, sanatçı imza ve söyleşi günleri 
yapılmaktadır. Sivil toplum kuruluşları ve 
resmi kuruluşlarla da pek çok başarılı orga-
nizasyon gerçekleştiriyoruz. 

Görme engellilerin sosyal hayata daha aktif 
şekilde katılabilmeleri için Turkcell’in “Ha-
yal Ortağım” uygulaması içerisinde “Yol Ar-
kadaşım” özelliği hayata geçirildi. Bu özel-
lik sayesinde görme engelliler, istedikleri 
yere sesli komutlarla varabiliyorlar. AVM 
içindeki mağazaların önünden geçtikleri 
zaman, hangi mağazanın önünde olduğu-
nu öğrenmekle birlikte; asansör, wc, danış-

ma gibi noktalara da kolayca yönlendirilip, 
ulaşabiliyorlar.

2019 yılı hedefleriniz nelerdir?  Yeni ma-
ğaza ya da etkinlikler ile ilgili yeni çalış-
malar olacak mı? 

2019 yılı hedeflerimizde planlamış oldu-
ğumuz kiralama ve pazarlama hedefleri-
ni uygulamaya devam edeceğiz. Aktivite, 
kampanyalar kadar özellikle sosyal so-
rumluluk çalışmalarına ağırlık vermeye 
çalışıyoruz. Özellikle Çanakkale Şehitleri 
haftasına özel düzenlenen etkinlik kapsa-
mında çocukların yapmış olduğu kanvas 
tabloları satışa çıkartıp gelirini Mehmetçik 
Vakfı’na bağışlayacağımız bir çalışma içe-
risindeyiz.

Mağazalarımızı belirlerken de çok seçici 
davranmaya özen gösteriyoruz Hedef kit-
lemize uygun, artı potansiyel sağlayacak 
markalar ile görüşmelerimiz devam edi-
yor. 2019 yılında da güçlü markaları bün-
yemize katmaya devam edeceğiz.

Adnan ARIKAN
Meysu AVM Müdürü

BAŞARILI BİR AVM YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN EN BİRİNCİL 
KONU MÜŞTERİ ODAKLI OLUNMASIDIR
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MNG Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü 
Dr. Aydoğan Süer, bu yıl 2. kez gerçekleş-
tirilen DAF’ın ardından “Bu festival, adım 
adım gelenekselleşiyor. Erzurum’un komşu 
ülkelerde de tanınan ve sevilen bir tatil ro-
tası haline gelmesinde ve ticari potansiye-
linin yükseltilmesinde büyük önem taşıyan 
bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. MNG 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi olarak ev sahip-
liği yapmaktan büyük mutluluk duyduğu-
muz etkinlikte bu yıl geçtiğimiz yıldan daha 
fazla konuk ağırladık. Bu yıl, 100 bine yakın 
İranlı olmak üzere çevre ülke ve şehirlerden 
toplamda yaklaşık 700 bin kişiyi bu festivale 
çekebilmemiz, önümüzdeki yıllarda hedefi-
mizi büyütebilmemiz için bize güç veriyor. 
Erzurum’a Bayburt, Kars, Iğdır, Artvin ve 
Erzincan gibi çevre illerden gelen konuklar 
da aynı şekilde şehrin iç turizmde taşıdığı 
potansiyeli kanıtlaması açısından dikkate 
değer” diye konuştu. 

Doğu Anadolu Alışveriş Festivali –DAF’ta 
2. yıl nasıl geçti? 

Huzurlu, güvenli, neşeli ve coşkulu bir or-
tamda Alışveriş Festivalimizi gerçekleştirdik. 
Açılış sırasında Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Sayın Mehmet Sekmen’in konuklara 
anlattığı üzere, şehre gelecek İranlı turist 
otobüsleri, sınır kapılarında karşılanarak 
misafirperverlik ve huzur içerisinde şehre 
ulaştırıldı. Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam 
Merkezi olarak, iş ortaklarımız dâhil 2 bin 
kişilik geniş bir ekiple; tanıtım anlamında 
aylar öncesinden; fiziksel hazırlık anlamın-
da 2 hafta öncesinden başlayarak özenle 
hazırlandık. Bildiğiniz gibi özellikle uluslar 
arası organizasyonlar, sadece AVM içinde 
değil şehir genelinde güvenlikten temizliğe, 
ulaşımdan yeme içme sektörüne varana dek 
topyekûn bir yeterlilik ve yüksek standart 
gerektiriyor. Erzurum turizmin gerektirdiği 

bu ihtiyaçlara karşılık verebilecek niteliklere 
sahip, kendine has tarihi, Palandöken baş-
ta olmak üzere etkileyici dağlık coğrafya-
sı, gerek halk oyunları gerek gastronomik 
açıdan sunduğu lezzetler ile çok güzel bir 
şehir. Tam 100 bin İranlı, Nevruz tatillerine 
denk gelen dönemde, alışveriş yapmak ve 
şehri görmek üzere, Erzurum’a geldi. Ade-
ta, ‘Erzurum, İranlı Akınına Uğradı’ diyebili-
riz. Bayburt, Kars, Iğdır, Artvin ve Erzincan 
gibi komşu şehirlerden de geniş bir katılım 
oldu. Festival boyunca şehirde toplam 700 
bine yakın misafir ağırladık. Erzurum MNG 
olarak, başarılı bir organizasyonla; konuk-
larımıza konserler, etkinlikler ve pek çok 
keyifli sürpriz hazırladık. Mehteran Takımı 
ve müzik ziyafeti ile kuyumcuların ağırlıkta 
olduğu Taş Mağazalar ’da başlangıç fişeği 
atılan organizasyonumuzun kapanışını, 24 
Mart Pazar akşamı gerçekleştirdik. Konuk-
ları gözlemlediğinizde ve yorumlarını dinle-

Alışveriş Festivali İçin Erzurum’a 100 Bine yakın İranlı Geldi!
TURİZMDE BİZ DE VARIZ

Dr. Aydoğan Süer
MNG Yönetim Hizmetleri A.Ş Genel Müdürü 
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diğinizde son derece keyifli bir hafta sonu 
geçirdiklerini açıkça görmek mümkündü. 
Olumlu geri bildirimlerin bize önümüzdeki 
yıllar için büyük avantaj sağlayacağına ina-
nıyoruz. Buradan aldığımız cesaretle, 2020 
yılında festival için hedefimiz, toplam 1 mil-
yon ziyaretçi çekmek! 

Festivali kaç kişi ziyaret etti?
 
Biz geçen yıl 70 bini İranlı turist olmak üzere 
100 bin turist ağırlamıştık. Bu yıl hedefimiz 
özellikle turizmdeki payımızı artırmaktı. Bu 
hedefimize de emin adımlarla ilerledik. Yak-
laşık 100 bin İranlı turist ve çevre illerden 
gelen vatandaşlarımızla birlikte yaklaşık 700 
bin kişiye ulaştığımızı söyleyebilirim. Alışve-
riş festivali sayesinde, Erzurum’u bir çekim 
merkezi ve bölgede eskisinden de popüler 
bir rota haline getirmeyi başardık. Bu, şehre 
bugüne kadar benzeri görülmemiş bir can-
lılık ve ticari hareketlilik getirebilmek anla-
mına geliyor! 

İranlı turist ve Türk tüketiciyi karşılaştı-
rırsak, alışveriş deneyimi anlamında ne 
gibi farklar gözlemlediniz? 

İran; din, medeniyet, edebiyat ve müzik an-
lamında tüm Orta Doğu içerisinde benzeri 
görülmemiş çok önemli bir birikime sahip 
olan bir ülke. O yüzden İranlılar, daima sa-
natla, müzikle ilgilenen kişiler… Ayrıca Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız Sayın Meh-
met Sekmen’in ifade ettiği gibi, Erzurum ve 
Tebriz kardeş şehirler… Turistler buraya ai-
leleri ile geldikleri için, çoğu zaman İranlı bir 
aileyi çocukları ile aynı mağazada geniş bir 
aile olarak gezerken görebilirsiniz. Çocuk-
larla birlikte alışveriş etme alışkanlığı artık 
bizim ülkemizde de sıkça görülüyor. İstan-
bul gibi büyük şehirlerimizde biz daha çok 
çekirdek aile yapısına şahit oluyoruz. Öte 
yandan yaşam biçimindeki yoğunluk nede-
niyle, eğer anne ve çocuk varsa, genellikle 
baba veya gençler ekibe dâhil değildir. Be-
nim gözlemlerime göre, Erzurum ve İranlılar 
arasındaki benzerlik ise, alışveriş mekânla-
rını özellikle çocuklar için cazip ve güvenli 
kılma gerekliliği… Bana göre, çocukların bir 
mağazanın içinde nasıl ve ne ile oyalana-
cağını, yorulanların nerede oturacağını ve 
yüksek miktarda alışveriş edenlerin poşet-
lerini bırakıp nasıl dinleneceklerini, gereği 
halinde paketlerin nerede bekletileceğini iyi 
planlamak gerekiyor.

Ayrıca eğer turisti yurt dışından bir alışveriş 
festivali için şehre çekmekten söz ediyor-
sanız, sadece alışveriş deneyimi ile bunu 
sağlayamazsınız. Örneğin bu yıl gelen İranlı 
konuklarımız, gündüzleri Palandöken’de 
kayak merkezinde stres attılar, akşamları da 
konserler ve cazip imkânlarla alışveriş yap-
tılar. Artık her türlü alışveriş deneyiminin, 
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eskisinden daha çekici kurgulanması gere-
kiyor. Bu yerli turist için de geçerli. İçinde 
bulunduğumuz dönem, ürün ve hizmetleri 
karşılamanın ötesinde yaşamın tekdüzeli-
ğini yenebilmek için konuklarınıza seçenek 
sunmanızı gerektiren bir dönem. 

Büyük organizasyonlarda güvenlik ve te-
mizlik gibi hizmetlerin çok dikkat ve ekstra 
deneyim gerektirdiğini söylemeye bile ge-
rek yok. Ek olarak 180 markamızla oldukça 
cazip kampanyalar yapmaya ve güzel ik-
ramlarla herkesi mutlu etmeye çok önem 
veriyoruz. Farklı yöresel lezzetler de sunul-
du ama bu yıl da yine en büyük ilgiyi, ik-
ram ettiğimiz sıcak kadayıf dolmaları çekti! 
Bana göre, Türk kültürünün en güzel yanı 
olan misafirperverlik, her aşamada bizim en 
büyük avantajımız.
  
DAF’ın bir mottosu var mı? 

Motto olarak dile getirmedik ama hedefimiz 
Erzurum olarak “Turizmde biz de varız” de-
mek. Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Mer-
kezi olarak bizim mottomuz ise, dünyanın 
sayılı şehirlerinde bir AVM’ye gittiğinizde 
nasıl bir ortamda alışveriş yapıyorsanız aynı 
yüksek kaliteyi ve zengin çeşitliliği, hem 
mağaza ve ürünler hem de sosyal yaşam ve 
eğlence anlamında tüm misafirlerimize su-
nabilmek. 

Sayın Aydoğan Süer, siz ekonomi ko-
nusunda sıkça görüşleri alınan birisiniz. 
Malum, Türkiye yerel seçimlere gidiyor. 
Seçim sonrası için ekonomik beklentile-
riniz nelerdir?
 
Türkiye’de ekonomide her kafadan bir ses 
çıkmaya başladı. İnsanları olumsuz etkile-
yen negatif görüşlerden uzak durulması ge-
rektiğini düşünüyorum. Çıktığım TV prog-
ramlarında da sıkça dile getirdiğim gibi, iyi 
işleyen bir ekonomi için daha cazip koşul-
larda kredi imkânına ihtiyacımız var. Bunu 
piyasaya sağlayabilirsek, başta yatırımcılar 
olmak üzere her kesim, her sektör rahat bir 
nefes alır. Ben hükümetin seçim sonrası hız-
la bunu gerçekleştireceğini ümit ediyorum.
 
Poseidon Yayınları’ndan 3. kitabınız çık-

tı. Kazandığın Kadar Öde isimli bu kitap 
hakkında neler söylemek istersiniz?

Kazandığın Kadar Öde, temel olarak AVM 
sektöründe bugün başarılı örneklerine rast-
lanan ama az sayıda işletmede uygulanan 
Ciroya Göre Kiralama modelini detayları ile 
anlatıyor. AVM yönetimi olarak bizim işimiz, 
yatırımcı ile perakendecinin ihtiyaçlarını or-
taya çıkartarak, iki tarafı da en mutlu ede-
cek, uzun vadeli ve kazançlı çözüm önerileri 
sunmak. Ben bu kitapta, perakendecinin 
tüm beklentilerine en uygun, pek çok farklı 
kiralama alternatifini detaylarıyla anlattım. 
Başta AVM yönetimleri ve perakendeciler 
olmak üzere tüm sektörün okuması gere-

ken bir eser oldu. 

Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz yıl Temmuz-A-
ğustos aylarında döviz kurlarında aşırı yük-
selişe şahit olduk. Bunun ardından getirilen 
düzenleme ile, döviz cinsinden kiralamadan 
çıkarak TL ile kiralamaya dönüş süreci baş-
ladı. Bugün seçim öncesi geldiğimiz nokta-
da, dövizdeki oynaklık hala her yeni günün 
gündemi olmaya devam ediyor. Hal böyle 
olunca, bizim önerdiğimiz formülün, özel-
likle önümüzdeki 2 yıllık çok önemli süreç-
te, ne kadar faydalı öneriler getirdiği bir kez 
daha gözler önüne serildi. Bu konuda daha 
adil yeni bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu 
düşünen herkes, kitabı okumalı bence… 
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Dünyanın en önde gelen sağlık firmala-
rından biri olan Johnson&Johnson’ın lider 
bebek bakım markası Johnson’s, 130 yıla 
yaklaşan tecrübesi ve ürünlerinin ardındaki 
bilgi birikimini tüm ebeveynlerin hizmetine 
sundu ve formülünden ambalajına kadar 
yenilendi. İlk günden beri global sağlık oto-
riteleriyle, doktorlarla, hemşirelerle, bebek 
bakım uzmanlarıyla birlikte çalışan John-
son’s, bilimsel gelişmeleri çok yakından ta-
kip edip formüllerini bunların ışığında her 
geçen gün daha üst standartlara taşıyor. 

Johnson’s ailesinin geçmişinden bugüne 
kulak verdiği bir taraf daha var: ebeveynler. 
Günümüz ebeveynlerinin çok daha fazlasını 
beklediğinin bilincinde olan Johnson’s, anne 
babaların içinin rahat etmesi için bilimin izin 
vermiş olduğu 400’den fazla bileşeni dahi 
reddediyor. Sevilen ürünlerinin bileşenlerini 
minimum seviyeye indirerek boya, sabun, 
sülfat(sls/sles) ve peraben içermeyen ve her 
yaş grubuna özel bakım sağlayan ürünleri 
dünya pazarına sunuyor. 

Johnson’s bu değişiklikleri, global bebek 
bakım rutinlerini anlayabilmek için yedi ül-
kede 26.000 ebeveyn ile yüz yüze yapılan 
görüşmeler sonucunda; onların düşüncele-
ri doğrultusunda, ebeveynlerin kendilerini 
daha iyi hissetmelerini sağlamak için ger-
çekleştirdi.

İyilik ve saflığın liderlik ettiği bu yenilenme 
sürecinde, Johnson’s çevre politikalarının da 
doğrultusunda, ürün ambalajları da çevreye 
daha duyarlı olacak ve dönüştürülebilecek 
şekilde değiştirildi. 

Yeni Johnson’s serilerinin ve ürünlerinin 
lansmanın gerçekleştirildiği ilk ülkelerden 
biri olan Türkiye, Johnson’s tanıtım toplan-
tısı, 8 Mart Cuma günü medya mensupları 
ve ünlü annelerin katılımı ile Esma Sultan 
Yalısı’nda düzenlenen bir davetle gerçekleş-
tirildi. Sevilen anne Doğa Rutkay da davette 
ikizleri ile ilgili tecrübelerini paylaştı.

Johnson&Johnson Türkiye Pazarlama 
Direktörü Gülden Duykan Kankotan; 
“Johnson’s yaklaşık 130 yıl gibi bir birikim 
ve arkasındaki bilim ile bebek cildi konu-
sunda güvenli ve hassas ürünler yaratarak, 
dünyanın lider bebek bakım markası oldu. 
Araştırmalar, klinik testler, bilim adamlarının 
buluşları, kimyagerlerin çalışmaları ile hep 
en iyiyi bulmak için uğraştık. Çok da başarılı 
olduk. Kulak verdiğimiz bir taraf daha var: 
ebeveynler. Günümüz ebeveynlerinin çok 
daha fazlasını beklediğinin bilincinde ola-
rak, anne babaların içinin rahat etmesi için 
bilimin izin vermiş olduğundan fazla bileşe-

JOHNSON’S EN İYİYİ HAK EDEN BEBEKLER İÇİN ÇITAYI YÜKSELTTİ!
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ni dahi reddettik. Sevilen ürünlerimizin bile-
şenlerini minimum seviyeye indirerek boya, 
sabun, sülfat (sls/sles) ve paraben içerme-
yen ürünler geliştirdik. Bebeklerimize yıllar-
dır iyi baktık, şimdi de anne babaların ken-
dilerini daha iyi ve rahat hissetmeleri için 
çalıştık. Sadece içerik değiştirmedik, istekler 
doğrultusundan farklı yaşlara ve ihtiyaçlara 
cevap veren seriler de yarattık. Çıtayı çok 
yükselttik. İddialı, mutlu, heyecanlıyız” dedi. 

YAŞAMIN İLK DAKİKALARINDAN İTİBA-
REN PAMUKSU DOKUNUŞ: COTTONOUCH

Her yaş grubunun bakım ihtiyaçlarına yö-
nelik seriler geliştiren Johnson’s, yeni do-
ğan bebekler için özel geliştirdiği hassas 
pamuk dokunuşuna sahip “Cottontouch” ile 
dde yepyeni bir seriyi ebeveynlere sunuyor.  
Gerçek pamuk ile harmanlanmış, pamuk 
çekirdeği yağı içeren Cottontouch, bebeğin 
doğumunun ilk dakikalarından itibaren, ult-
ra hafif formülü sayesinde bebeğin hassas 
cildi için güvenle kullanılabiliyor.

Göz çevresi dahil tüm cildi nazikçe temiz-
leyen Cottontouch serisi, nemi iki kat fazla 
hapsediyor, kolayca durulanıyor ve ciltte 
kalıntı bırakmıyor. Ebeveynlerin kaygıların-
dan yola çıkarak geliştirilen Cottontouch, 
yıkama sırasında kayganlık yaratmadığın-
dan, yeni annelerin banyo yaptırma korku-
larını da ortadan kaldırıyor. 

Cottontouch serisi saç ve vücut şampuanı, 
bebek yağı, bebek losyonu, ıslak havlu ve 
bebek pudrasından oluşuyor.

DÜNYANIN SEVDİĞİ KAHRAMAN: KLA-
SİKLER

Dünyanın en çok sevilen bebek bakım 
ürünlerinden ikonik hassas Johnson’s be-
bek şampuanı, bebeklerin gözleri için saf su 
kadar nazik. Tüm ürünler gibi boya, sabun, 
sülfat (sls/sles) içermiyor. Bebek cildi için 
hassas seri, bebek şampuanı, vücut şampu-
anı ve vücut losyonu ve yağı içeriyor.

OYUN ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN KUR-
TARICISI: SAF KORUMA SERİSİ

Oyun çağında yerinde duramayan ve okul-
da veya parkta keşfederek öğrenen çocuk-
ların temizliği için geliştirilmiş formüle sahip 
Saf Koruma Serisi, bal, yeşil çay ve roibos 
içeriyor. Çocukları kirden arındırırken, narin 
cildini de koruyor. Seri, vücut şampuanı, sıvı 
el sabunu, çanta boyu 25’lik ıslak havlu ve 
katı sabun ürünlerinden oluşuyor.

SÖZ DİNLEYEN SAÇLAR SERİSİ

Yerinde duramayan saçlarda daha düz bir 
görüntü için, karışıklıkları açan şampuan ve 

saç tarama spreylerinden oluşuyor.

PRENSESLERİN GÖZDESİ: IŞILDAYAN 
PARLAKLIK SERİSİ

Saçın doğal parlaklığını artırarak, ipeksi yu-
muşaklık sağlayan seri, argan yağı içeriyor; 
şampuan, saç kremi ve kolay tarama spre-
yinden oluşuyor. Prenses ışıltısı vermesi için 
sedefli olarak tasarlanan bu şampuanı, daha 
iyi sonuç vermesi için ilk kullanımdan önce 

bir defa çalkalanmasını öneririz.

UYKU SAATLERİNİN YARDIMCISI: BED-
TIME SAÇ VE VÜCUT SERİSİ

Sakinleştirici Naturel Calm aromalı serinin 
bebeklerin daha iyi uyumasına yardımcı 
olduğu klinik olarak kanıtlanmış. Seri saç 
ve vücut için şampuan, losyon, sabun ve 
vazelinden oluşuyor.
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Finans merkezinin parlayan yıldızı ola-
rak gösterilen Ümraniye’de yer almak 
size nasıl bir fayda sağlıyor?

Burada normal bir tarihçeden bahsetmek 
açıkçası biraz zor. AVM’miz, ülkemizin ya-
şamış olduğu hatırlamak istemediğimiz bir 
geçmişe sahip.  Bu yüzden, kader başlan-
gıcı biraz talihsiz. 15 Temmuz Kalkışması-
nın akabinde gelişen hukuki sürece bağlı 
olarak TMSF yapısı altında Kayyum Yöneti-
mi’ne geçmiştir. Önce adımız, Akyaka Park 
AVM olarak değiştirilmiştir. Ama, bunları 
konuşarak çok fazla geçmişte kalmak iste-
miyoruz ve sürekli değerli kiracılarımıza da 
bunu anlatıyoruz.

2017 yılı sonu itibariyle yeni bir yapılanma 
süreci başlamış olup yeni yönetimimiz ön-
derliğinde yüksek enerjiye sahip dinamik 
ekibimizle takvimleri tekrar sıfırdan baş-
lattık.  Şunu açıkça söyleyebilirim ki, tüm 
ekibimiz inanılmaz yüksek enerji ile zaman 
mefhumu gözetmeksizin özverili çalışmak-
tadırlar. Tüm iş ortaklarımızın da bizim 
heyecanımıza ortak olmaya başladıklarını 
görüyoruz. 

Akyaka Park AVM şu anda bebeğimiz gibi 
2018 yılında yeniden hayata gözlerini açtı. 
Biz, başlangıcımızı prematüre doğmuş bir 
bebeğe benzetiyoruz ve yoğun bakımdan 
da 2018 yılında çıkardık diye bakıyoruz. İn-
şallah, son dönemlerin finans merkezi hali-
ne gelen Ümraniye’de yeni bir hikayeyi hep 
birlikte yazacağız. 

Bulunduğumuz koridorda, çok önemli 
kurumsal finans şirketleri bulunmaktadır. 
Önemli markalara sahip finans kurumla-
rında çalışan “Beyaz Yakalıları” da burada 
ağırlamaktan memnuniyet duyduğumuz 
bir ortamdayız. Tabii ki, nüfus olarak yakla-
şık 8.000 - 8.500 nüfusu barındırıyor olması 
özellikle öğlen saatlerinde AVM’mizin çok 
ciddi bir hizmet verme potansiyelini de or-
taya koymaktadır. 

Emsalleri ile karşılaştırdığımızda ve Levent  
– Maslak hattına baktığımızda eş değer 
hizmet üretme kapasitesinde olduğumu-
zu söyleyebiliriz. Ring servislerimiz ile de 
buradaki müşterilerimize ulaşım olarakta 
yardımcı oluyoruz. Onların buraya konforlu 
bir şekilde gelip gitmesi bizler için oldukça 
önemli, bu konuda da kesinlikle taviz ver-
miyoruz. 

Sonuçta, AVM’mizi en azından krizden çı-
kardığımızı ve yarınlar adına çok daha gü-
venli bir şekilde yürüdüğümüzü söyleyebi-
liriz.

AVM yönetimini üstlendiğiniz dönem-
den bugüne bakıldığında Akyaka Park 
AVM’de nasıl bir imaj benimseniyor ve 
yönetimsel çalışmalarınızda nelere dik-
kat ediyorsunuz?

İmaj ile ilgili başlangıcı “Sizin AVM’niz” 
sloganı ile anne ve çocukları önceliğimize 
alarak yaptık. Biz de bu ana temaya bağ-
lı olarak yol haritamızı belirledik. İşimizin 

çıkış noktası bizim adımıza kolay oldu di-
yebilirim. Aile figürü çok önemli, burada 
ağırlığımızı beyaz yakalılar oluşturuyorsa 
da temelinde “Aile“ öznesi bulunmaktadır.

Günümüzün sosyo-ekonomik gelişimine 
bağlı olarak zaman geçirme alışkanlıkları-
mızın en önemli yerleri AVM’ler olmuştur. 
Buna bağlı olarak, biz de “Aile ve Çocuk” 
üzerine bir yapılanmada bulunduk. Etkin-
liklerimiz ve faaliyetlerimiz bunun üzerin-
den çıkış almaktadır. AVM’mizde 3.000 
m2’ye yakın alanı çocuklarımızın vakit ge-
çirebileceği oyun alanları ile kurguladık. 
Burada, çocuklarımız rahatlıkla uzman ar-
kadaşlarımızın eşliğinde, oyunlarını keyifli 
bir şekilde geçirirlerken ebeveynlerimiz de 
rahatlıkla alışverişlerini yapabilmekteler.

Yapmış olduğumuz profesyonel anketler 
ile bölge halkımızın AVM’miz için düşün-
celerini tüm detayları ile toplamış bulun-
maktayız. En çarpıcı aldığımız cevaplar, 
“Aile olarak çok rahat ve huzurlu bir AVM 
olduğunun, AVM’nin gün ışığını çok iyi al-
dığının” söylenmesi oldu. Değerli misafir-
lerimiz ile aynı düşüncelere sahip olmak 
bizim adımıza memnuniyet verici.

İlk soruda bahsetmiş olduğumuz tarihçe-
miz ile ilgili geçmiş hafızamız biraz kötü 
anıya sahip olmasının rahatsızlığı ile iş 
ortaklarımız üzerinde sanki ölü toprağı 
var gibiydi. Öncelikle, onların da enerjile-
rini yükselterek başladık. Yönetim olarak, 
kapımızı her daim açık tutarak onlara da 

Gürkan Gündemir
Akyaka Park AVM Müdürü

“Birlikte başarıya yürümenin hikayesinin yeniden 
yazıldığı yer, Akyaka Park AVM…”
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burada söz sahibi olduklarını hissettirdik. 
Katılımcı olmalarını sağlamak adına onla-
ra temas ettik. İsteklerini, şikayetlerini, ta-
leplerini bizler ile rahatlıkla paylaşabildiler. 
Stresin tavan yaptığı, gergin konuşmaların 
geçtiği anlar da oldu, ancak herkes gerçek 
anlamda elini taşın altına koyan bir yöneti-
min burada olduğunu anladı. 

İlk etap toparlanma dönemimizi 2021 
Mayıs ayına kadar projelendirdiğimizi, 
AVM’mizi gerçek değerine ulaştırmak adı-
na her türlü enerjimizi ortaya koymaya gel-
diğimizi söyledik. Hayal değil, icraatlerimiz 
ile bizleri daha iyi tanıyacaklarını anlattık. 

Mart 2017’de dövizden TL’ye geçerek, bel-
ki de kur ile ilgili sıkıntılarını ortadan kaldı-
ran ilk AVM’lerden biri olarak perakendeci-
lere destek konusunda öncüyüz. Öncelikle, 
onları bu zorlu ekonomik süreç içerisinde 
finansal olarak rahatlatacak çok ciddi yar-
dımlarda bulunduk. Burada en önemli 
kıstasımız; destek sağlama açısından, ger-
çekten bizler ile samimi ve şeffaf olarak her 
şeyi paylaşmaları oldu. 

Birlikte başarıya yürümenin hikayesinin ye-
niden yazıldığı yer, Akyaka Park AVM...

2019 yılına çok özel etkinlikleriniz ile 
pozitif başladınız. Şu anda da duyduğu-
muza göre çok özel etkinliklerinizle de 
bu dönem bir hayli adınızdan bahset-
tireceksiniz. Bu yıl 3. yaşınızı kutluyor-
sunuz. Herhangi bir hazırlık veya kam-
panyanız var mıdır? Tüm Mall&Motto 
okuyucuları ile paylaşır mısınız?

Aslına bakarsanız, etkinliklerimiz 2018 yılı 
ikinci yarısı ile başlamıştır. O tarihten bu 
yana bütçemiz dahilinde her ayı belli bir 
program doğrultusunda yürütüyoruz. Her 

ne kadar 2018 yılını başlangıç almış olsak-
ta, bu yıl AVM’nin yaş olarak 3. yılıdır. Bu 
yüzden de, bunu taçlandırmak adına 2019 
Model TOYOTA CHR ve diğer özel hediye-
lerimiz ile sürpriz bir etkinlik organizasyo-
nu içerisindeyiz. İnşallah, istediğimiz gibi 
takvimi yetiştireceğiz ve tüm halkımız ile 
coşkulu bir şekilde kutlayacağız.  

Bu güzel olayı da sadece 3. yıl kutlamaları 
olarak değil de 2019’un tamamına yayıl-
mış, tüm halkımızı kucaklayacak şekilde, 
hem keyifli alışveriş yapabileceği, hem de 
yemeğini yiyerek keyifli sohbet edebilece-
ği, “Sizin AVM’niz” anlamını gerçekten ya-
şayabileceği bir yer olması için bizleri takip 
etmeye devam edin, daha çok güzellikler 
sizleri bekliyor, diyoruz.
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Hotelya’yı kısaca anlatabilir misiniz? 

Hotelya, 1973’ten bu yana mobilya sektö-
rünün öncü ve güçlü oyuncularından biri 
olan Kolsan Koltuk’un grup şirketi olarak 
2010 yılında kuruldu. Kurulduğumuz gün-
den bu yana geçen zamanda markalaşma, 
projelendirme ve satış konularında yapmış 
olduğumuz çalışmalar, hareketli mobilya 
yanında bünyemize kattığımız sabit ahşap 
imalatı, sunmuş olduğumuz üstün hizmet 
kalitemiz ve kapasitemizle sektörümüzün 
önemli firmalarından biri haline geldik. 

Beş yıldızlı oteller başta olmak üzere AVM, 
ofis, restoran, cafe, residance gibi birçok 
projenin  hareketli mobilya ve sabit ahşap 
üretimini uzman kadrolarla hayata geçiriyo-
ruz.  

Hotelya olarak çok modern bir koltuktan 
altın varaklı klasik bir koltuğa, bahçe mo-
bilyasından ofis mobilyalarına kadar tüm 
ürünler için müşterilerimizin yanında bir çö-
züm ortağı olarak yer alıyoruz. Konularında 
uzman yönetici kadromuz, mimari ve Ar-Ge 
ekibimiz, 100’e yakın üretim kadromuzla, 11 
bin m2’lik fabrikamız ve 2000 m2’lik mağa-
zamızla müşterilerimize hizmet veriyoruz. 

AVM’lere yönelik sunmuş olduğunuz 
hizmetler neler?

Standart koleksiyon üretimi bulunmayan 
bir firma olarak her tip AVM projesine, pro-
jenin detaylarına uygun olarak yeni butik 
üretimler yapabiliyoruz. Yurt içinde bulunan 
projelerin hareketli ve sabit mobilyalarının 
tümünü, yurt dışında bulunan projelerin ise 

hareketli mobilyalarının üretimini yapmak-
tayız. 

Üretim öncesinde tüm ürünlerin yerleşimini, 
birbiri ile koordinasyonunu projenin plan ve 
kesitlerinde detaylı bir şekilde ortaya koyu-
yoruz. Kontrollerimize uygun olarak gerekli 
revizeleri yaparak projede belirtilen detay-
lara ve ürünün gerekliliğine uygun olarak 
üretimi gerçekleştiriyoruz. 

Bununla birlikte AVM'ler içinde yer alan cafe 
ve restoranları projeden ayrı takip edip, her 
biri için konseptlerine uygun özel tasarımlar 
yapmaktayız. Buna örnek vermek gerekirse, 
mobilyalarının üretimini yaptığımız Vegas 2 
AVM içinde bulunan Nobu, Zafferano, Forte 
Bello, Edoko restaurantlarının da tüm mo-
bilyaları Hotelya tarafından üretilmiştir. 

Zümrüt Doyran
Hotelya Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü

“Türk mobilyası şu an dünya üzerinde İtalyan 
mobilyalarıyla yarışır duruma geldi. ”
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Mobilya üretiminizde AVM sektörünün 
payı nedir?

AVM projeleri toplam üretimin yaklaşık % 
30’unu oluşturmaktadır.

AVM’lerde tercih edilen ürünler neler? 

Food court ve genel alanlar için hareketli 
mobilyalarda sedir, koltuk, sandalye, puf, 
masa, sehpa, bank; AVM'lerin geneli için de 
sabit mobilyalarda kolon kaplamalarından 
tavan - duvar kaplamalarına, tüm genel me-
kan kapılarına, tuvaletlerdeki cubicallarına 
kadar birçok ürün talep ediliyor. 

Peki bu mekanlarda kullanılan tasarım-
larda en son trendler neler? 

Günümüzde geçmiş ve gelecek arasında 
denge yaratan ve bunları yorumlayan ta-
sarımlar karşımıza sıkça çıkıyor. Doğal taş, 
metal, ahşabın hem ayrı ayrı hem de birlikte 
kullanıldığı tasarımları görmekteyiz. Bakır 
renginin yoğun kullanımı dikkat çekmek-
tedir. Metal parçalar için yıllardır kullanılan 
parlak, pürüzsüz yüzeyler yerini çekiçle dö-
vülmüş, lazerle işlenmiş, okside edilmiş mat 
dokulara bırakmaktadır. Pastel renklerin 
kullanımın arttığını, mat gri, yeşil, lacivert-
lerle ve aynı zamanda metal parlaklarla da 
kullanılarak çeşitlendirildiğini görmekteyiz. 
Fonksiyonelliğin doğal ürünlerle kullanımını 
başarılı bir şekilde uygulandığı tasarımları 
görmeye devam edeceğiz.

Bugüne kadar tamamladığınız projeler-
den de bahseder misiniz?

Zonguldak’ta bulunan Özdemir AVM'nin 
hareketli ve sabit mobilyalarının tümü fir-
mamız tarafından üretildi. Yurt dışındaki 
projelerde ise hareketli mobilyalarını ta-
mamladığımız ve şu anda devam eden 
projelerimiz bulunuyor. Rusya’da imalatını 
tamamladığımız Vegas 2 AVM projesinden 
sonra Vegas 3 AVM projesi de tamamlana-
rak teslim edilmiştir. Şu anda olumlu olarak 
görüşmeleri devam eden AVM projelerimiz 
bulunuyor. Bu yıl içinde yeni projelerimizi 
de referanslarımıza eklemeyi hedeflemek-
teyiz.

Dünya genelinde Türk mobilyalarına ilgi 
gün geçtikçe artıyor. Türk üreticileri ne-
den tercih ediliyor?

Ülke olarak mobilya üretimine 80’li yıllardan 
sonra global sahalara açılmaya başladık. 
Mobilya sektörü ülkemizi yurt dışında ta-
nıtan en önemli sektörlerden biri. Tüm yurt 
dışı projelerinde mobilya konusunda ülke-
miz yoğun olarak tercih ediliyor. Ülkemizin 
Asya ve Avrupa’ya yakınlığı konum olarak 
tercih edilmemizi sağlarken, kalitemize göre 

fiyat ve hizmetimizdeki olumlu farkımız da 
ülkemizi tercih edilir konuma getiriyor.

Türk mobilya sektörü olarak 3 milyar do-
lar bir ihracat gerçekleştirme hedefimiz 
var bu yıl. Bu kadar kısa sürede Ar-Ge’ye, 
ergonomiye, tasarıma, estetiğe verilen de-
ğerle Türk mobilyası şu an dünya üzerinde 
İtalyan mobilyaları ile yarışır duruma geldi. 
Bu bizim için büyük ve gurur verici bir ba-
şarı. Elbette ki bu geniş dünya pazarından 
çok daha fazla pay almamız gerekiyor an-

cak şuan ki başarımız bile bizi tercih edilir 
kılıyor. Bütün dünya devleri ile yarışabilir 
durumdayız şuanda bu durumdayken 450 
milyar dolarlık bir dünya pazarında sadece 
3 milyar dolarlık gibi minik bir pay alıyorsak 
ihracat konusunda bunu arttırmak için neler 
yapmamız gerekiyor ona bakmamız gerek. 
Biz mobilya üreticileri devletimizle birlikte el 
ele vererek geldiğimiz noktayı en iyi şekilde 
ilerletmemiz gerekiyor. Yerli hammaddeyi 
kullanıp ihracat yapan bu sektörün yurdu-
muza faydası birçok sektörün önünde.
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Koç Holding’in 55. Olağan Genel Kurulu, 
Koç Ailesi, Koç Holding üst yönetimi ve 
hissedarların katılımıyla 21 Mart Perşembe 
günü Nakkaştepe’deki Holding merkezinde 
gerçekleşti. Genel Kurul toplantısında katı-
lımcılar ile 2018 yılı Faaliyet Raporu paylaşı-
lırken, Yönetim Kurulu Raporu okundu.

Rahmi M. Koç: “Koç Topluluğu olarak ol-
dukça çalkantılı geçen 2018 yılını başarı-
lı bir performansla tamamladık.”

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, 
Faaliyet Raporu açıklamasında, gerek ye-
rel gerekse de global etkenler dolayısıyla 
2018’de Türkiye ekonomisinin birbiriyle ta-
ban tabana zıt iki dönem geçirdiğini belirtti. 
Rahmi M. Koç, “Yılın ilk yarısında güçlü iç 
talep, ihracattaki kuvvetli artış ve kamunun 
tüketim ve yatırım harcamalarının deste-
ğiyle büyüme %6,2’ye ulaşırken, yılın ikinci 
yarısında ekonomi önemli ölçüde yavaşla-
dı. Finansal piyasalarda Ağustos ayında ya-
şanan çalkantı ve sonrasında ortaya çıkan 
nakit sıkışıklığı, şirketler kesiminin bilanço-
larını olumsuz etkiledi. Özellikle bazı şirket-
lerin imkânlarının ötesinde borç yükünün 
altına girmesi ve de bu borçların önemli 
bir kısmının yabancı para cinsinden olması, 
kurlardaki artışın bilançolar üzerinde ya-
rattığı etkiyi ağırlaştırdı. Hükümet’in aldığı 
tedbirler ekonomideki bazı sıkıntıları hafif-
letse de, 2018’deki büyümenin 2009’dan 
beri en düşük seviyelerden birine gerilemiş 
olduğu görülüyor” dedi. “Koç Topluluğu 
olarak oldukça çalkantılı geçen 2018 yılını 

90 yılı aşan tecrübemiz ve sağlam altya-
pımız sayesinde başarılı bir performansla 
tamamladık” diyerek sözlerini sürdüren 
Rahmi M. Koç, “Çeşitlendirilmiş portföy 
yapımız, döviz kazandırıcı faaliyetlerimiz, 
titizlikle sürdürdüğümüz risk politikalarımız 
ve etkin yönetimimiz sayesinde finansal ya-
pımızı koruduk. Ülkemizin dünyanın önde 
gelen ekonomilerinden biri olacağına hep 
inandık ve bu dönemde de uzun vadeli 
bakış açımızla yatırımlarımıza devam ettik. 
Son beş yılda gerçekleştirdiğimiz 37 milyar 
TL’ye ulaşan kombine yatırımlarımızın yanı 
sıra, Bankamızın Türkiye’de son 10 yılın en 
büyüklerinden olan 4,1 milyar TL tutarında-
ki bedelli sermaye artırımına katıldık. Koç 
Holding olarak; iş hacmimizi faaliyet gös-
terdiğimiz her alanda devamlı büyütmeye 
çalışıp, verimliliğimizi artırmaya odaklanır-
ken, teknoloji ve kalite standartlarımızı en 
rekabetçi seviyelere ulaştırma gayreti için-
deyiz. Kârlı ve sürdürülebilir büyüme hede-
fiyle mevcut işlerimiz dışında yeni fırsatları 
titizlikle değerlendiriyor ve yarattığımız de-
ğeri daha da artırmayı hedefliyoruz.” diye 
konuştu.

Ömer M. Koç: “Ülkemizin yüksek katma 
değer yaratan bir üretim yapısına geç-
mesi ve yeni dijital çağda bizi rekabetçi 
kılacak ortamın yaratılması kritik önem 
kazanıyor.”

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
M. Koç ise Faaliyet Raporu’nda yer alan 
açıklamasında dünyanın önemli bir deği-

şim sürecinden geçtiğine dikkat çekerken, 
şöyle dedi: “Dijital teknolojiler üretim, dağı-
tım, iletişim, ulaşım, sağlık ve eğitimi önem-
li ölçüde değiştiriyor ve daha kapsayıcı ve 
eşitlikçi bir ekonomik büyüme için önemli 
fırsatlar sunuyor. Diğer yandan teknoloji-
nin getirdiği yıkıcı değişim nedeniyle, son 
derece karmaşık küresel problemlerle karşı 
karşıyayız. Öyle görünüyor ki önümüzdeki 
yıllarda ancak teknoloji ve insan gücünü et-
kin kullanan şirketler ve ülkeler dünyada söz 
sahibi olabilecek. Böyle bir çağda ülkemi-
zin yüksek katma değer yaratan bir üretim 
yapısına geçmesi ve yeni dijital çağda bizi 
rekabetçi kılacak ortamın yaratılması kritik 
önem kazanıyor. Koç Topluluğu olarak, 90 
yılı aşkın tarihimiz boyunca ülkemizde sa-
nayi, teknoloji, inovasyon ve küreselleşme 
gibi pek çok alanda öncü rol üstlendik. Aynı 
şekilde Ülkemizin dijital dönüşümüne de 
öncülük edeceğimize, rekabetçiliğimizi ve 
liderliğimizi pekiştireceğimize inanıyorum.”

Ömer M. Koç: “Türkiye’nin geleceğine 
duyduğumuz güven ve inançla, yarattı-
ğımız katma değeri geliştirmeye odakla-
nıyoruz.”

Koç Topluluğu’nun her zaman kısa vadeli 
dalgalanmalar yerine, uzun dönemli hedef-
lere odaklanmaya özen gösterdiğini vur-
gulayan Ömer M. Koç, “Değişen koşulları 
yakından takip edip doğru yorumlayarak, 
kendimizi sürekli yenileyerek ve çıtayı dai-
ma yükselterek büyümeye devam ediyoruz. 
Tedbiri elden bırakmadan, yarınlar için ça-

KOÇ HOLDİNG’İN 55. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ
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lışıyor, yatırım yapıyor ve şirketlerimizi ge-
leceğe hazırlıyoruz. Etkin risk yönetimi ve 
finansal sağlamlık ile birlikte, marka değeri, 
teknoloji gücü, sosyal yatırımlar ve müşteri-
lerimizin, çalışanlarımızın ve tüm paydaşları-
mızın kalıcı memnuniyeti gibi önemli unsur-
ları bir bütün olarak ele alıyoruz. Türkiye’nin 
geleceğine duyduğumuz güven ve inanç-
la, yarattığımız katma değeri geliştirmeye 
odaklanıyoruz. Ülkemizin toplumsal kalkın-
ması için elimizi taşın altına koymayı, örnek 
kurumlar yaratmayı sürdürüyoruz. Ne mutlu 
ki bu yıl, Vehbi Koç Vakfı’nın 50’nci kuruluş 
yıldönümünü ‘Üstümüze Vazife’ sloganıyla 
kutluyoruz. Yürüttüğümüz kurumsal sosyal 
sorumluluk faaliyetleri hissettiğimiz vazife 
duygusunun bir parçası ve kanıtı. Bu çalış-
malarımızla itibarımızı sağlamlaştırmakla 
birlikte, ne mutlu ki ülkemize de büyük bir 
katma değer sağlıyoruz. Koç Holding’in iti-
barının her sene güçlenmesi, rakiplerle arayı 
açarak liderlik konumunu devam ettirmesi 
bizlere gurur veriyor.”

Levent Çakıroğlu: “Uzun vadeli değer ya-
ratma hedefimiz ve küresel vizyonumuz 
çerçevesinde özveriyle çalışmaya devam 
ediyoruz.”

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da 
Faaliyet Raporu’nda yer alan açıklamasında, 
dünyanın içinden geçmekte olduğu dönü-
şümün hızı ve geniş etki alanı nedeniyle yeni 
fırsatlar ve tehditlerle karşı karşıya oldukla-
rına dikkat çekti. “Öyle görünüyor ki, küresel 
çapta politika, ekonomi ve teknoloji alanla-
rında yeni bir yapı kuruluyor” diyen Levent 
Çakıroğlu, şöyle devam etti: “Bu yapının 
oluşturulmasında özel sektörün rolünün 
daha da önem kazanacağına inanıyorum. 
Bu ortamda, Topluluk olarak, uzun vadeli 
değer yaratma hedefimiz ve küresel vizyo-
numuz çerçevesinde özveriyle çalışmaya 
devam ediyoruz. Küresel varlığımızı geniş-
letmek, rekabetçiliğimizi artırmak, teknoloji 
ve inovasyon kabiliyetlerimizi geliştirmek ve 
güçlü markalar yaratmak stratejimizin temel 
taşlarını oluşturuyor.”

Levent Çakıroğlu: “Bu faaliyet ortamı 
içinde de hedeflerimizi aşmayı başardık.”

“2018 yılında küresel piyasalarda ve ülke-
mizde yaşanan ekonomik dalgalanmalar 
nedeniyle, büyüme, kârlılık ve verimlilik he-
deflerimizle birlikte, likidite ve borçluluk yö-
netimine her zamankinden daha fazla önem 
verdik” diyerek sözlerini sürdüren Levent 
Çakıroğlu, “Böylelikle güçlü finansal pozis-
yonumuzu koruduk. Dengeli portföy yapı-
mız, ekonomik konjonktürden kaynaklanan 
riskler karşısında Topluluğumuzun dirençli 
durmasını sağlayan önemli unsurlardan biri 
oldu. Bu faaliyet ortamı içinde de hedefleri-
mizi aşmayı başardık” dedi. Bir yandan kısa 

vadeli dalgalanmaları en iyi şekilde yöne-
tirken, diğer yandan uzun vadeli hedefleri 
doğrultusunda, teknolojiye, insan kaynağı-
na ve inovasyona yatırım yapmaya devam 
ettiklerini anlatan Levent Çakıroğlu, “Dijital 
Dönüşüm Programımız, şirketlerimizin ge-
leceğe ve küresel rekabete hazırlanmala-
rında en önemli stratejik önceliklerimizden 
biri. Elbette teknoloji sadece bir araç. Hede-
fimiz, odağında insan olan bir kültür dönü-
şümü gerçekleştirmek. Bu sebeple konuyu 
bütünsel bir yaklaşımla; başta insan olmak 
üzere, iş modelimiz, organizasyonel yapımız 
ve iş süreçlerimizle ele alıyoruz. Mutluluk-
la görüyorum ki, bu samimi gayretlerimizin 
sonuçlarını da alıyoruz. Geçtiğimiz sene 
Ekim ayında Forbes “Dünyanın En İyi İşve-
renleri” listesini yayınladı. Koç Holding’in 
bu listede ilk 100’e Türkiye’den giren tek 
şirket olduğunu büyük bir memnuniyetle 
öğrendik. Koç Holding, dünyadaki pek çok 
güçlü şirketi geride bırakmayı başardı” diye 
konuştu.

Koç Holding’in yeni Yönetim Kurulu be-
lirlendi

Koç Holding 55. Olağan Genel Kurul Top-
lantısı sonucunda seçilen Yönetim Kurulu şu 
isimlerden oluşmaktadır:

Rahmi M. Koç Şeref Başkanı

Ömer M. Koç Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Y. Koç Başkan Vekili

Semahat S. Arsel Üye

Caroline N. Koç Üye

İpek Kıraç Üye

Levent Çakıroğlu Üye

Prof. Dr. John H. McArthur Üye

Prof. Dr. Heinrich V. Pierer Üye

Dr. Kwok King Victor Fung Üye

Mustafa Kemal OlgaçBağımsız Üye

Jacques Albert NasserBağımsız Üye

Anne LauvergeonBağımsız Üye

Ömer DinçkökBağımsız Üye

Emily K. RaffertyBağımsız Üye

2018 YILINDA KOÇ HOLDİNG VE KOÇ 
TOPLULUĞU:

Faaliyet Raporu’nda Yönetim Kurulu’nun 

2018 yılına ilişkin genel değerlendirmesi 
şöyle yer aldı:

Koç Holding, Fortune’un “Dünyanın En Bü-
yük 500 Şirketi” sıralamasında yer alan tek 
Türk şirketidir. Ayrıca Türkiye’nin en fazla 
istihdam sağlayan topluluğu olarak 2018 yı-
lında Forbes’un yayınladığı “Dünyanın En İyi 
İşverenleri” listesinde ilk 100’e Türkiye’den 
giren tek şirket olmuştur.

2018 yılında Koç Holding’in kombine gelir-
leri %41 artış ile 306,3 milyar TL olmuştur.
Kombine faaliyet kârı %46 artış ile 23,6 
milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Konsolide 
net kârı ise %13 yükselerek 5,5 milyar TL’ye 
ulaşmıştır.

Küresel rekabetçiliğimizi artırma, güçlü 
markalar yaratma, tüketicilerimiz için hep 
daha fazla değer sağlama ve insan kayna-
ğımızı geliştirme hedefleri yatırımlarımıza 
yön vermeye devam etmiştir. 2018 yılında 
yapılan 9 milyar TL kombine yatırım ile son 
5 senelik toplam tutar 37 milyar TL’ye ulaş-
mıştır. En fazla yatırım otomotiv sektöründe 
gerçekleştirilmiş, onu dayanıklı tüketim sek-
törü izlemiştir.

Ar-ge, inovasyon, teknoloji ve dijital dönü-
şüm Topluluğumuzun odaklandığı başlıca 
alanlar arasında olmaya devam etmiştir. 
2018 yılında 1,8 milyar TL ar-ge yatırımı ya-
pan Koç Topluluğu, Türkiye’de özel sektör 
ar-ge yatırımlarının yaklaşık %11’ini oluştur-
muştur.

Koç Topluluğu’nun ihracat performansı 2018 
yılında daha da güçlenmiştir. Yurt dışı gelirler, 
özellikle otomotiv ve dayanıklı tüketim şirket-
lerimizin güçlü ihracat performansları ile ABD 
doları bazında %11 artmış; yurt dışı gelirler 
toplam kombine gelirlerin içinde %31’lik pay 
almıştır. Tüpraş dâhil yabancı para ve yabancı 
paraya endeksli gelirler, toplam kombine ge-
lirlerin yaklaşık %55’ini oluşturmuştur.

Topluluğun kombine cirosunun Türkiye’nin 
GSYH’sine oranı %8 seviyesinde olup; ih-
racatı Türkiye’nin toplam ihracatının yakla-
şık %10’unu oluşturmuştur. Koç Topluluğu 
145’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmek-
tedir.

Net aktif değerinin yaklaşık %85’i halka açık 
şirketlerden oluşan Koç Holding, oldukça şef-
faf bir yapıya sahiptir. 2018 yılsonu itibarıyla 
bu şirketlerin toplam piyasa değeri Borsa İs-
tanbul’un %16’sını oluşturmaktadır.
2018 yılsonu itibarıyla Koç Holding 36 mil-
yar TL piyasa değerine sahiptir. Koç Holding 
hissesinin halka açık kısmındaki yabancı payı 
2018 yılsonu itibarıyla %84 seviyesindedir. Bu 
oran Borsa İstanbul’da %65 olarak gerçekleş-
miştir.
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Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelli-
ği, sempatikliği ve tarzıyla bilinen Meryem 
Uzerli, enerjisi ve kadınlara ilham veren 
duruşu ile FLO’nun 2019 marka yüzü oldu. 
Güzel oyuncunun katılımıyla gerçekleşen 
2019 İlkbahar/Yaz Koleksiyon tanıtımının 
da yapıldığı lansman gecesinde FLO’nun 
ilkbahar reklam filmi ilk kez görücüye çıktı.

6 Mart Çarşamba gecesi Fenix İstanbul’da 
gerçekleştirilen etkinliğe Meryem Uzerli, 
Mehmet- Mahmut Ziylan, Sitare Kalyoncu-
oğlu, Gökhan Çarmıklı, Buse- Volkan Bah-
çekapılı, İvana Sert, Cihan Kamer, Yasmin 
Erbil, Şilan Makal gibi isimler başta olmak 
üzere iş, sanat ve cemiyet hayatının önde 
gelen simaları katıldı.

FLO, ‘Herkesin ayakkabıcısı O’ vizyonuyla 
Türkiye’nin lider ayakkabı markası olmaya 
devam ediyor. Bu sene de marka yatırım-
larına devam eden FLO’nun marka yüzü, 
dizi ve sinema dünyasının sevilen oyuncusu 
Meryem Uzerli oldu. Başarılı oyunculuğu-
nun yanı sıra güzelliği, sempatikliği, pozitif 
enerjisi ve tarzıyla da dikkat çeken Meryem 
Uzerli, FLO İlkbahar/Yaz Koleksiyon tanıtımı 
için düzenlenen lansman gecesine katıldı.

Geceye katılan davetliler, modern, birbirin-
den şık ve renkli ayakkabı koleksiyonunu 
incelerken, güzel oyuncu Meryem Uzerli, 
kadınların ayakkabılara olan ilgisini vurgu-
layarak koleksiyonu misafirlere yakından 
tanıttı. Meryem Uzerli’nin başrolünde oldu-
ğu ve ayakkabı stiliyle kadınlara ilham ve-
ren FLO 2019 İlkbahar/Yaz reklam filmi de 
bu davette ilk defa görücüye çıktı.

FLO ile iş birliğinden büyük heyecan duy-
duğunu söyleyen Meryem Uzerli “Türki-
ye’nin en büyük ayakkabı markası olan FLO; 
sektöründe lider, yerli ve köklü bir marka. 
Ayakkabı modasına öncülük eden böyle-
sine güçlü bir markayla çalıştığım ve FLO 
ailesinin bir üyesi olduğum için çok mut-
luyum. Bir kadın olarak benim de vazge-
çilmez aksesuarım ayakkabılarım ve bu ne-
denle kombinlerimi stil sahibi ayakkabılarla 
tamamlamayı seviyorum. FLO’nun sezon 
trendlerini yansıtan birbirinden şık, rahat, 
modern ve renkli modellerden oluşan yeni 
koleksiyonunda birçok ayakkabı favorim 
oldu. Kadın ruhuna dokunan modellerle 
yeni sezona dinamik bir giriş yapan FLO 

FLO’nun Yeni Marka Yüzü Başarılı 
Oyuncu Meryem Uzerli Oldu!
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koleksiyonu ile her kadın, her moduna uy-
gun kendini özel hissedeceği bir seçenek 
bulacak.” dedi.

FLO Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Ziylan, ise yeni sezon koleksiyo-
nu hakkında; “Herkesin Ayakkabıcı Olma” 
vizyonu ile çıktığımız yolda bugün Türki-
ye’nin lider ayakkabıcısı olmanın gururunu 
yaşıyoruz. 600 mağaza ile ayakkabı pera-
kende sektörünün lideriyiz. 10 bin çalışa-
nımız ve paydaşlarımız ile 40 bin kişilik ko-
caman bir aileyiz. Biz Türkiye’ye inanıyoruz 
ve yatırım yapmaya devam ediyoruz. He-
defimiz 2023 yılında Türkiye’den çıkacak 
10 global markadan biri olmak. Bu hedef 
doğrultusunda bu sene de markamıza ya-
tırım yaptık. Sempatikliği, gülüşü, samimi-
yeti, enerjisi ile gönlümüzü ve milyonların 
sevgisini kazanmış Meryem Uzerli ile 2019 
marka yüzümüz olarak anlaştık.

Gönülden inanıyorum ki Meryem, FLO‘nun 
yeni sezon ürünlerini merakla bekleyen, 
tutkuyla bağlandığı FLO ayakkabılarıyla 
şıklığını ortaya koyan aile lideri hanımları-
mızı yani Türk kadınını en iyi şekilde temsil 
ediyor. FLO Mağazacılık olarak, trendle-
ri yakından takip ediyor; rahat, şık ve her 
kadının moduna uygun ayakkabı modelle-
rini uygun fiyata beğenilerine sunuyoruz. 
Güçlü bir koleksiyonla sezona giriş yaptık. 
Meryem ile birlikte de koleksiyonumuzu 
en güzel şekilde tanıtacağız.” dedi.

FLO, ayrıca Meryem Uzerli’nin de yüzü ol-
duğu sosyal sorumluluk projesi “Turuncu 
Bağcık” kapsamında, geceye katılan misa-
firler adına ihtiyaç sahibi çocuklara yeni bir 
çift ayakkabı hediye etti. 
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Türkiye'de ayakkabı perakendeciliğinin öncü isimlerinden 
Ayakkabı Dünyası, yardıma muhtaç hayvanlara dikkat çe-
ken yeni sosyal sorumluluk projesini çalışanlarıyla birlikte 
hayata geçirdi. Ayakkabı Dünyası, hayvan hakları ile ilgili 
çalışan, yardıma muhtaç hayvanların bakım ve tedavileri-
nin sağlanmasına öncülük eden HAÇİKO Derneği ile el ele 
vererek Bakırköy Hayvan Barınağı’ndaki sahipsiz ve muhtaç 
hayvanlara yiyecek desteği sağladı. 

Türkiye’de birçok sahipsiz hayvan sokaklarda yaşamak zo-
runda kalıyor. Şanslı olanlar hayvan barınaklarına sığınarak 
nispeten daha iyi ama yine de zor şartlarda yaşıyor.

Ayakkabı Dünyası, hayvanlara yardım eli uzatmaya karar 
verdi ve barınaktaki dostları için yola çıktı. Ayakkabı Dün-
yası yetkilileri, HAÇİKO Derneği temsilcileri ile beraber 23 
Mart Cumartesi günü Bakırköy Hayvan Barınağı’nı ziyaret 
ederek, günü barınaktaki hayvanların bakımına ayırdı. Hay-
vanlar için mama bağışı yapılan ziyarete Ayakkabı Dünyası 
çalışanları da yoğun ilgi gösterdi.

İnsanların en sadık dostları hayvanlara sevgi göstermek is-
tediklerini belirten Ayakkabı Dünyası Genel Müdürü Uygar 
Turcan, “Ayakkabı Dünyası ailesi olarak küçük can dost-
larımızın yaşam alanlarını güzelleştirmek ve hayatlarına 
dokunmak için günü birlikte geçirdik. Çalışanlarımızın da 
yoğun katılım gösterdiği, anlamlı ve özel bir gündü. Yap-
tığımız mama bağışı ile bir nebze olsun onlara destek ol-
mak ve kamuoyunun ilgisini bu hayvanlar üzerine çekmek  
istedik. Daha önce de hayvanlar için yardım projelerinde 
yer almıştık. Hayvan dostlarımızın yaşam haklarını savun-
mak ve onlara yardım etmek için herkesin destek vermesi 
gerekli” dedi.

AYAKKABI DÜNYASI’NDAN 
YARDIMA MUHTAÇ HAYVANLARA SEVGİ ELİ
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Great Place to Work Enstitüsü, Fortune’s 
100 listesini açıkladı. 4.3 milyon çalışanın 
temsil edildiği araştırmanın birincisi Hilton 
oldu. Salesforce ikinci olurken, üçüncü sıra-
ya Wegmans Food Markets yerleşti.

Kurum kültürü uzmanı Great Place to Work 
Enstitüsü’nün verilerine dayanarak hazırla-
nan Fortune’s 100 listesi yayımlandı. Liste, 
çalışanların iş yeri kültürlerine ait boyutla-
rının irdelendiği 60 soruya göre şekillendi. 
Bu boyutlar; yöneticilere güven, saygı, hak-
kaniyet, gurur ve takım ruhu olarak sırala-
nıyor. Sıralamada “For All” metodolojisi de 
gözetildi. Bu metodolojiye göre; çalışanın 
pozisyonuna, şirket için ne yaptığına ve kim 
olduğuna bakılmaksızın, herkes için tercih 
edilen bir iş yeri kültürü oluşturulması esas 
alınıyor. Buna göre; kadın, farklı etnik kö-
kene sahip, LGBT, yaşlı ve engelli çalışanlar 
dahil tüm çalışanların deneyimleri dikkate 
alınıyor.

4,3 milyon çalışan temsil edildi

4,3 milyondan fazla çalışanın temsil edildiği 
listede şirketler; yönetici etkinliği, inovas-
yon, çalışan odaklı yaklaşımlar ve herkes için 
mükemmel iş yeri kültürü inşa etme boyut-
larıyla değerlendirildi. Çalışanların mevcut 
kurum kültürleri içerisindeki algılarına ve 
şirketlerin tüm İK uygulamalarının derinle-
mesine analiz edilmesiyle oluşturulan liste-
nin bu yılki birincisi Hilton oldu.

Great Place to Work’ün verileri ışığında 
hazırlandı

Great Place to Work’ün verileri ışığında ha-
zırlanan ve Amerika’nın en iyi işverenlerinin 
belirlendiği Fortune’s 100 listesinde; değer-
ler, güven, inovasyon, finansal büyüme, lider 
yetkinliği ve çalışan potansiyelinin geliştiril-
mesi olmak üzere altı ölçüt esas alınarak yeni 
bir metodoloji kullanıldı. Çalışanlarla yapılan 
Trust Index çalışan anketi, İK uygulamaları-
nın bütününün değerlendirilmesini sağlayan 
Culture Audit İşyeri Kültürü analizi ile oluştu-
rulan listeye giren şirketlerde yüksek güven 
kültürü, etkin bir liderlik, gurur ve dostça bir 
çalışma ortamı özellikleri de dikkate alındı.

Listeye giren şirketlerin ekonomik perfor-
mansı 3 kat daha fazla

Fortune’s 100 araştırmalarına 20 yıl önce 
başladıklarına dikkat çeken Great Place to 
Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, 
“Araştırmalarımız Fortune’s 100 listesindeki 

FORTUNE’S 100 LİSTESİ AÇIKLANDI
şirketlerin borsadaki hisse senedi endeks-
lerinin liste dışı şirketlere göre iki ila üç 
kat daha fazla gelir sağladığını gösteriyor. 
Avantajlar sadece gelir artışı şeklinde ger-

1.Hilton
2.Salesforce
3.Wegmans Food Markets, Inc.
4.Workday
5.Kimpton Hotels & Restaurants
6.Cisco
7.Edward Jones
8.ULTIMATE SOFTWARE
9.Texas Health Resources
10.The Boston Consulting Group, Inc.
11.Stryker Corporation
12.Publix Super Markets Inc.
13.American Express
14.Quicken Loans
15.Qrrick
16.Baird
17.JM Family Enterprises, Inc.
18.Kimley-Horn
19.Camden Property Trust
20.Cooley LLP
21.Plante Moran
22.Adobe
23.Veterans United Home Loans
24.Intuit Inc.
25.The Cheesecake Factory Incorporated
26.Deloitte
27.Pinnacle Financial Partners
28.SAP America Inc.
29.Navy Federal Credit Union
30.USAA
31.Marriott International, Inc.
32.Hyatt Hotel Corporation
33.CarMax
34.Ernst & Young LLP
35.Southern Ohio Medical Center
36.KPMG LLP
37.BayCare Health System, Inc.
38.NVIDIA
39.Capital One Financial Corporation
40.Baptist Health South Florida
41.David Weekley Homes
42.Dropbox
43.Allianz Life Insurance Company of 
North America
44.PricewaterhouseCoopers LLP
45.Genentech
46.Recreational Equipment, Inc (REI)
47.Protiviti
48.Slalom, LLC.
49.T-Mobile US, Inc.
50.Red Hat
51.Synchrony

Fortune’s 100 listesi:

52.Ryan LLC
53.Alston & Bird LLP
54.Encompass Health Home Health & 
Hospice
55.American Fidelity Assurance Cop-
many
56.World Wide Technology, LLC
57.Nationwide
58.St. Jude Children's Research Hospital
59.Credit Acceptance Corporation
60.SAS Institute Inc.
61.Accenture
62.The Goldman Sachs Group, Inc.
63.AbbVie
64.HubSpot
65.Oliver Wyman Group
66.Bright Horizons Family Solutions
67.CHG Healthcare
68.Crowe
69.Zillow Group
70.Atlassian
71.Comcast NBCUniversal
72.Hyland
73.Cadence
74.Perkins Coie, LLP
75.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
76.Progressive Insurance
77.Power Home Remodeling
78.Kronos Incorporated
79.Children's Healthcare of Atlanta
80.Workiva Inc.
81.Nugget Market, Inc.
82.Burns & McDonnell
83.First American Financial Corporation
84.Total Quality Logistics
85.Sheetz, Inc.
86.Custom Ink
87.Atlantic Health System
88.Methodist Le Bonheur Healthcare
89.Four Seasons Hotels & Resorts
90.Novo Nordisk Inc.
91.Farmers Insurance
92.Bank of America
93.Box, Inc.
94.Alliance Data
95.FedEx Corporation
96.Activision Blizzard
97.Delta Air Lines, Inc.
98.Mars, Incorporated
99.OhioHealth
100.Patagonia

çekleşmiyor; çalışan bağlılığı, üretkenlik, 
yenilikçilik, esneklik, çeviklik ve daha iyi 
müşteri hizmetleri elde edilen faydalardan 
sadece birkaçı.” dedi.
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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği 
ve Akademetre Research Company tara-
fından bu yıl 10’uncu kez gerçekleştirilen 1 
Numaralı Markalar Araştırması’nın sonuçla-
rı, 28 Şubat 2019 akşamı GrandPera’da dü-
zenlenen ödül töreni ile açıklandı. Peraken-
de markalarının kıyasıya rekabetine sahne 
olan araştırma sonuçlarına göre 2018’in ‘En 
Beğenilen Kadın Marka Yüzü’ Burcu Biricik, 
‘En Beğenilen Erkek Marka Yüzü’ ise Kıvanç 
Tatlıtuğ oldu.

Perakende dünyasının her yıl heyecanla 
beklediği ve kazananların halkın verdiği 
yanıtlarla belirlendiği, Türkiye’nin 1 Nu-
maralı Markaları Araştırması’nın sonuçları 
belli oldu. Ana sponsorluğunu Ece Türkiye, 
mekân sponsorluğunu ise Grand Pera’nın 
üstlendiği Türkiye’nin 1 Numaralı Markaları 
Ödül Töreni’nin kazananları, 28 Şubat Per-
şembe akşamı ödüllerine kavuştu.

Oyuncu Kadir Çöpdemir’in sunumu ve AYD 
Başkanı Hulusi Belgü’nün ev sahipliğinde, 
bu yıl 10’uncu kez düzenlenen 1 Numaralı 
Markalar Ödül Töreni’ne iş ve cemiyet ha-
yatının önde gelen isimleri katıldı.

Törende konuşma yapan AYD Başkanı Hu-
lusi Belgü; “Hepinizin bildiği gibi geçtiği-
miz yıl, 2018 yılında ekonomik olarak pek 

çok zorlu süreci geride bıraktık. Kurlardaki ani 
dalgalanmaların her sektörü etkilediği ağustos 
ayının ardından bir toparlanma evresine girdik. 
Türkiye’nin yükselen ivmesini, ekonomik ve je-
opolitik anlamda sahip olduğumuz potansiyeli 
ortaya koyarak tamamladığımız 2018 yılının ar-
dından 2019’a temkinli ama büyük bir umutla 
başladık…

Markalarımızla gelişen AVM’lerimize ek olarak, 
AVM’lerimizle büyüyen markalarımız da bugün 
ülkemizin dört bir köşesine ulaşıyor, dünya ül-
kelerinde mağazalar açıyor, ülkemizin bilinirli-
ğini artırırken ekonomimize de pek çok katma 
değer sunuyor. Bu sebeple, sektörümüze ve 
ülkemize kattıkları tüm değerler dolayısıyla, bi-
zim gönlümüzde tüm markalarımız 1 numara…” 
şeklinde konuştu.

Perakende sektörüne ilişkin 15 kategoride ödül-
lerin sahiplerini bulduğu törende, En Beğenilen 
Kadın Marka Yüzü Özel Ödülü’nü son dönemde 
yeteneği ile göz dolduran ve Penti’nin reklam 
kampanyası ile kariyerine bir başarı daha ek-
leyen Burcu Biricik, En Beğenilen Erkek Marka 
Yüzü Özel Ödülü’nü ise Mavi reklamındaki per-
formansıyla Kıvanç Tatlıtuğ aldı. Anchor Mağa-
za Özel Ödülü’nün sahibi ise geçtiğimiz yıl da 
ödülü kucaklayan Teknosa oldu.

1 NUMARALI MARKALAR’A BURCU BİRİCİK & KIVANÇ TATLITUĞ İMZASI
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1 Numaralı Markalar – Kazananlar Tam 
Liste

Kadın Giyim: Koton

Erkek Giyim: Kiğılı

Günlük Spor Giyim: LC Waikiki

Çocuk Giyim: LC Waikiki

Bebek Ürünleri - Oyuncak: Toyzz Shop

Spor Malzemeleri: Adidas

Ayakkabı - Çanta: Flo

Kişisel Bakım - Kozmetik: Gratis

Ev Tekstili - Dekorasyon: English Home

Teknoloji Perakendeciliği: Teknosa

Teknoloji Üreticisi: Samsung

Aksesuar: Atasay

Self Servis - Restoran: Burger King

Restoran: HD İskender

Kafe: Starbucks

Anchor Mağaza: Teknosa

Kadın Marka Yüzü: Burcu Biricik / PENTİ

Erkek Marka Yüzü: Kıvanç Tatlıtuğ / MAVİ
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Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tara-
fından desteklenen Dubai Modest Fashion 
Week (Dubai Modest Moda Haftası), Du-
bai'de Emerald Palace Kempinski miX by 
Alain Ducasse'de 7-8-9 Mart 2019 tarihleri 
arasında gerçekleşti.

Genel merkezi Türkiye'de olan Think Fashion 
tarafından organize edilen etkinliğe, 5 kıta-
dan 26’dan fazla ülkeden katılım oldu. Palm 
Jumeirah'ın en yeni, ışıltılı lokasyonlarından 
biri olan ve Alain Ducasse tarafından tasar-
lanan, Emerald Palace Kempinski miX by 
Alain Ducasse'de misafirlerin ağırlandığı, 
"İyi İçin Moda"konseptinin kutlandığı Moda 
Haftası, Dubai'de ikinci kez gerçekleşti.

Think Fashion ve Moda Haftası kurucu orta-
ğı Özlem Şahin, "Moda terminolojisine Mo-
dest Fashion Week kavramını sokmak ve bir 
yaşam biçimi, bir stil olarak tanımladığımız 
Modest Giyim sektörünün tüm paydaşlarını 
global olarak bir araya getirmenin onur ve-
rici olduğunu söyledi.

Kendilerini otoriteden çok, global modest 
giyim endüstrisini problem çözücüleri ola-
rak gördüklerini belirten Şahin ''Biz, sektö-
rün markalarını ve yeteneklerini ön plana 

çıkartmak, yüksek prestije sahip organi-
zasyonlarımızda sektördeki dünya liderle-
rini buluşturmak ve sürdürülebilir küresel 
iş ilişkileri oluşturmak için buradayız. 5.sini 
düzenlediğimiz Modest Fashion Week serisi 
yine bir çok ilke ev sahipliği yaptı" dedi.

Moda girişimcileri Özlem Şahin ve Franka So-
eria tarafından kurucu olduğu Think Fashion 
tarafından organize edilen Moda Haftası se-
risi, Mayıs 2016'da ilk görücüye çıktığından 
bu yana, dünyanın dört bir yanında medya-
nın en büyük moda ve haber başlıklarında 
yer alarak dikkat çekmeyi ve 473 milyar do-
lar pazar hacmine sahip bu devasa sektörü, 
küresel kitleye tanıtmayı başardı.

Kuruculardan Franka Soeria ise "Bu şaşırtı-
cı dönüm noktasına ulaşacağımızı hiç dü-
şünmemiştik. Modest Fashion Week serisi, 
bir kavram, sevgi ve emek olarak başlatıldı. 
Kesintisiz çaba, sonsuz bir enerji ve işbirliği 
içinde ilerlememiz, bizi tanınmış bir küresel 
harekete dönüştürdü. Şimdilerde ayrıca, 
bu endüstrinin küresel pazar oluşturması-
nı desteklemek için, hepsi "Think Fashion" 
şemsiyesi altında olan, Modest Moda Kon-
seyi (Council of Modest Fashion) adlı kolek-
tif ve ModestCatwalk.com(Modest Fashion 

Week global online alışveriş sitesi) gibi farklı 
projeler yaparak ilerliyoruz’’ diye konuştu.

Dubai Modest Fashion Week'in yerel orta-
ğı Red Connect'ten Arif Ebrahim ise : "Du-
bai'de ikinci kez uluslararası misafirlerimize 
ev sahipliği yapmaktan dolayı heyecan du-
yuyoruz. Dubai moda başkentlerinden birisi 
olmayı hak ediyor ve bu etkinliği her yıl yap-
maya kararlıyız "

Podyum şovları nefes kesti

Dubai Modest Fashion Week 2019 araların-
da Sheikha Hend Faisal Al Qassemi (BAE), 
Niswa Fashion (ABD), Imen Bousnina (Avus-
turya), Adrianna Yariqa X Gret By Ortenhill 
(Singapur), CR by Tika Ramlan (Endonezya), 
College of Fashion Design DUBIA (BAE), 
Asiya Rafiq (Hindistan) ile işbirliğiyle Dream 
and Design for Disabilities ve Sweet Dul-
cee’nin (İran) de bulunduğu yedi yeteneğin 
podyum şovları izleyenleri adeta büyüledi.

Ziyaretçileri arasında influencerlar, satın 
almacılar, basın, halk ve en önemlisi tasa-
rımcılar olan Dubai Modest Fashion Week 
2019’un bu yılki teması “Gökteki moda” 
idi. Modest Moda Konseyi’nin konuşmanın 

 MODANIN KALBİ DUBAI’DE ATTI…
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ardından, Sabrine Salhi’nin ev sahipliği yaptığı bir oturumda, 
kurucular Özlem ve Franka; tasarımcı Asiya Rafiq, influecer Dr. 
Passant Saleh ve Shea Global’den Grace El Mahmoud’la birlikte 
“İyilik için Moda” masaya yatırıldı.

Dr. Passant bedensel imaj hakkında konuşurken, Grace El 
Mahmoud da Kenya’da temel hak ve imkanlardan mahrum ka-
dınlara yardım amaçlı çalışmalarından bahsetti. Günün son de-
filesinden önce, moderatörlüğünü Ines Sabiane’nin yaptığı bir 
oturumda influencerlar Nia Amroun, Asma Lootah, Yassmin Jay, 
Ifrah, Alia Awwe stil tüyolarını paylaştı. İkinci podyumda kolek-
siyonlarını sergileyen tasarımcılar arasında Ahada, Zahra World 
(Rusya), Anara Zakirli (Azerbaycan), Lyaman Hajiyeva (Azerbay-
can), Hijab Queen ve Kuveytli Anotah ile özel bir şov hazırlayan 
Nargiz Shakhbazi (Azerbaycan) vardı. Üçüncü podyumsa Mal-
divler’den Raidha’s Maldives, Avustalya’dan Kazeca Studio, En-
donezya’dan Jawhara Syari, ABD’den Lebasi, BAE’den My Kaftan 
ve Ürdün’den Hama Yassen’in defilelerine sahne oldu.

Think Fashion'u, Mix Alain Duccase, Emerald Palace Kempinski Dubai, 
Modest Catwalk, Council of Modest Fashion, Anotah, Boutallion, Blu Chocolate, 
CFD, Dermacol, LegendBeauty, Crochet Flowers, Balm Essence, Shea Global, 
Anfasic Dokhoon, Digitally Beyond Image, TheIsland Beach Club and 
Resort, Prime Visions, Al Wasal, Voxstar, Radius, Toil and Tinker Print 
Works, Mermaid, LightTech, DAS ve Arabian Falcon gibi firmalar des-
tekledi.

5 kıtadan 26’dan fazla ülkeden katılım & Gökyüzünde Moda Haf-
tası

Dubaí Fashion Week`te 40 defile, 30 marka standı, 15 söyleşi ve atöl-
ye çalışması yapıldı. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, 
Avusturalya, Avusturya, ABD, Rusya, Maldivler, Hollanda, Endonezya, 
Kuveyt, Azerbaycan, Mozambik gibi daha bir çok ülkelerden gelenlerin 
koleksiyonları, bu muhteşem etkinlik boyunca kurdukları bağ ile birbir-
lerini güçlendirdiler.
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Balıkesir’de konser öncesi uzun kuyrukların oluştuğu ve büyük bir 
ilgi ile etkinliklerinin takip edildiği Avlu Kongre ve Kültür Merke-
zi’nde, nisan ayı bahara merhaba diyor.

Eğlence ve kültür-sanat etkinliklerinin Balıkesir’deki buluşma nok-
tası olan, “Avlu Kongre ve Kültür Merkezi”nin (AKKM) yönetim ve 
işletmesi, kaliteli hizmet anlayışı ile 10 yıldan fazla bir süredir sek-
törde yer alan, “Farkındalık Stüdyosu” tarafından yapılıyor. Etkinlik 

ve organizasyon şirketi tarafından yönetimi sağlanan; 650 ile 850 
kişilik iki adet amfi tiyatro salonu ve 4 bin 500 kişilik fuaye alanı ile 
hizmet veren AKKM’de, birbirinden sevilen isimler Balıkesirliler ile 
buluşmaya devam ediyor. 

Kapalı gişe konserleri, çocuk ve yetişkin tiyatroları, sergileri, kon-
feransları, panelleri ile sanatın nabzını tutan kültür merkeziyle Ba-
lıkesir artık daha canlı! Her ay olduğu gibi gençlerin ve Balıkesir-

Baharın Heyecanı 
Avlu Kongre ve 
Kültür Merkezi 
Etkinlikleri ile 
Yaşanır!



71

 Haberler / MALl&MOTTO 

lilerin severek takip ettiği etkinlikleri ile mart ayı çok konuşuldu! 
Sanatseverler mart ayında; Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve İstiklal 
Marşı gösterisi, Buray konseri, Orada Duruverseydi Zaman mü-
zikli gösteri, Vee Perde tiyatro oyunu, Gazapizm konseri, Dinle 
Küçük Adam tiyatro oyunu, 39 Basamak tiyatro oyunu, maNga ve 
Şanışer konseri, Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım türkülü oyunu, 
1984-Büyük Gözaltı tiyatro oyunu, Emre Aydın konseri, Cem Ad-
rian konseri ve son olarak Gökhan Türkmen konseri ile eğlenceye 
doydu!

Mart 2019’da son yılların en popüler isimlerine ev sahipliği yapan 
AKKM’de birbirinden özel isimlerle nisan ayında da muhteşem gös-
teriler ve etkinlikler sanatseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. Nisan 
2019’da merakla beklenen etkinlikler, sanatseverleri adeta büyüle-
yecek. Nisan ayında, Dali’nin Kadınları, Koralle Balon tiyatrosu Ca-
nım Kardeşim, Aşk Halleri, Bir Baba Hamlet, Esaretin Bedeli, Müjdat 
Gezen Eyvallah ve Genco Erkal Merhaba tiyatro gösterilerinin yanı 
sıra Teoman konseri, Sermet Erkin ile İllüzyon Show ve Rus müzisyen 
Evgeny Grinko konseri ile muhteşem bir ay sizleri bekliyor olacak. 
Ayrıca büyük bir heyecan ile beklenen Balıkesir Gençlik Festivali ile de 
baharın neşesini kutlayabileceğiniz konserler sizi bekliyor. Etkinlikler 
ile ilgili daha detaylı bilgi için www.avlukongrevekulturmerkezi.com 
veya sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın.
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Vega Outlet ve Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 
konserde Erdem Kınay ile Merve Özbey, Eskişehirlilere unu-
tulmaz bir akşam yaşattı. Soğuk havaya rağmen konser ala-
nını dolduran vatandaşlar, Özbey’in şarkıları ile ısındı.

Vega Outlet ve Tepebaşı Belediyesi işbirliğinde gerçekleş-
tirilen konserde, Eskişehirli müzikseverler Erdem Kınay ve 
Merve Özbey ile buluştu.

Farkındalık Stüdyosu tarafından düzenlenen konserde Vega 
Outlet otopark alanı vatandaşlar ile dolup taşarken, sevilen 
sanatçı Merve Özbey, şarkılarını Erdem Kınay eşliğinde Es-
kişehirliler için söyledi. Vuracak, Helal Ettim, Yaş Hikayesi, 
Topsuz Tüfeksiz, Duman gibi şarkıları ile kalabalığı coşturan 
Özbey, konser alanını dolduran vatandaşlardan tam not aldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç daha sonra Vega 
Outlet Müdürü Fatih Şeremet ile birlikte sanatçı Merve Öz-
bey ve Erdem Kınay’a isimlerinin yazılı olduğu Eskişehirspor 
forması ve çiçek takdim etti. Konser, Eskişehirlilerin alkışları 
ile sona erdi.

MERVE ÖZBEY ESKİŞEHİR’İ ISITTI
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Kiralama, alışveriş merkezinin oluşturulması 
ve değerini bulması için yapılan çalışmaların 
en önemli bölümüdür. Kiralama süreci yatı-
rım kararı alındığı andan itibaren başlayan 
bir dönemdir.

Lokasyon ve belirlenen hedef kitleye uygun 
olarak belirlenmiş olan kiralama stratejisi, 
alışveriş merkezinde oluşturulacak en uy-
gun ürün ve marka karması ile merkezin de-
ğerinin artırılması hedeflenmektedir. Amaca 
ulaşabilmek için başta alışveriş merkezinde 
yer alacak kiracıları ve hedeflerini iyice anla-
yıp (hatta perakendecilerin ve ürünlerin ka-
tegorileri incelenip, trendler takip edilmeli) 
o bölgede açık ve boşluk varsa o ürün veya 
kiracıyı bu açığa uygun olarak belirlemek 
gerekmektedir. Alışveriş Merkezinin kimliği-
ne uygun kiracı ararken yüzyüze iletişimden 
yararlanılır. Bu pazarlama faaliyetinin satışa 
dönüşmesinde bir gazete haberi, kulaktan 
kulağa bir söylenti, kiralama süresinde ikna 
gücünüzü destekler. Bu aşamada yapılacak 
PR sadece duyurmaz, doğru algılamayı sağ-
lar. Kiralama sürecinde potansiyel kiracıların 
dikkatini çekecek, kiracı profilini yükseltecek 
yatırım bilgileri gibi unsurlar gerek medya 
gerekse doğrudan tanıtım araçlarıyla akta-
rılmalıdır. Bu çerçevede medya mensupları-
nı hedefleyen basın çalışması ile potansiyel 
kiracılara dönük tanıtım etkinlikleri gerçek-
leştirilmelidir. 

Kiracının bir alışveriş merkezini tercih et-
mesindeki en önemli faktörler:
-Alışveriş merkezinin lokasyonu, 
-Bölge halkının ekonomik, sosyal durumu, 
-Beğeni ve beklentileri, 
-Merkezde yer alacak diğer kiracı ve an-
chorların durumu, 
-Merkezin yapısı, 
-Yatırımcıların kimliği, 
-Rakip merkezlerin durumu ve 
-Kiralama şirketinin/Danışmanın kim oldu-
ğu vb. sayabiliriz. 

Kiralama 

- Planlama aşamasında ilgili birimlerle gö-
rüş ve tecrübe alışverişinde bulunulması
 -Proje üzerinde uygun alışveriş bölgesinin 
belirlenerek mağaza karmasının oluşturul-
ması
 - Olası müşteri adayları listesinin hazırlan-
ması 
- Kiralama şartlarının belirlenmesi 
- Kiralama için gerekli sözleşme ve benzeri 
dökümanların hazırlanması 
- Kiralama çalışması için uygun takvimin 
hazırlanması 
- Kiralama çalışmalarının yürütülmesi 
- Kiralama süreci 
- Kiracı karmasının belirlenmesi 
- Kiracı seçimi 
- Kira seviyesinin belirlenmesi 
- Kira süresi 
- Kira sözleşmesi 
- Kiracıların dekorasyon faaliyetleri 
- Yatırımcı 
- Danışman/proje grubu (Danışmanlık 
şirketinin daha önce kiralamasını yaptığı 
projelerdeki başarısı ve projenin işletmeye 
geçmesi sonucunda verilen sözlerin tutu-
lup tutulmaması durumuna paralel kiracı-
ya güven vermektedir) 
- Kiracı (anchor kiracı, ulusal kiracı, yerel 
kiracı, uluslararası kiracı) 
- Tasarım grubu 

Projenin işletme safhasında mağazalar, 
m2’lerinin belli bir yüzdesini, merkezin zi-
yaretçilerini cezbetmek ve onlara henüz 
satın alıp almama kararı verdirmeyen bir 
alanda (ortak alanda), olumlu bir izlenim 
yaratmak için kullanmak zorundadırlar. 
Mağaza vitrinlerinin merkezin orta alan-
larından itibaren dikkati çekecek biçimde 
düzenlemeleri onlara bir artı getirir. Ma-
ğazaların vitrinlerindeki sunumun kuvveti, 
alışveriş yarışında mağazaların ziyaretçileri 
potansiyel müşteriye dönüştürecek olan 
kuvvettir. 

Tüketici beklentilerine uygun shop-mix, 
sinemaları ve sosyal yaşamla ilgili kapsam-
lı bir proje olması itibariyle diğer alışveriş 

merkezlerine kıyasla avantaj ve/veya farklı-
lık taşımalıdır. 

Ürün/marka çeşidi her zevke ve her yaşa hi-
tap eder olmalıdır. 

Alışveriş dışında eğlence ve sosyal etkileşim 
olanakları olmalıdır. 

Geçici standlarda mağazaların uzantısı, ta-
mamlayıcısıdır. Eksik ürün ve markalar ge-
çici standlarla takviye edilebilir. Bazı ürünle-
rinde satışı mağazalarda değilde standlarda 
daha uygundur. 

Hedef kitle

Birincil hedef kitle Müşteriler/Potansiyel 
Müşterilerdir.

İkincil hedef kitle ise Mağaza sahipleri ve 
mağaza çalışanlarıdır. Alışveriş merkezleri 
içerisinde yer alan mağazaların kampanya, 
etkinlik ve hareketleri takip edilmeli. Bel-
li dönemlerde alışveriş merkezinin aktivite 
ve kampanya programları mağazalara ak-
tarılmalı. Ortak projeler geliştirilmeli. İşlet-
me sürecinde kiracılarla ilişkilerin düzenli, 
sağlıklı yürütülmesi (sık sık mağazaların 
dolaşılmalı ve mağazalarla bilgi alışverişin-
de bulunulmalı) başta genel müdür olmak 
üzere kiracı&kiralama ilişkileri yöneticisinin 
ve tüm ekibin en önemli görevlerinden bi-
ridir. Mağaza yönetim ilişkisi iyi korunma-
lı. Mağazalardan öneriler alınmalı, alışveriş 
merkezi karnesi alınmalı genel gidişat hak-
kında anket yapılmalıdır. Mağaza müdür ve 
sahiplerinin katılacağı belirli periyotlarda ki-
racı toplantıları düzenlenmeli. Toplantı so-
nuçları başta katılımcılar olmak üzere tüm 
kiracılara gönderilmelidir. Belirlenen özel 
günleri kapsayan dönemde yılın personeli 
ve yılın vitrin yarışmaları düzenlenmeli. Ay-
rıca çeşitli dönemlerde mağazaları kurumsal 
kimliği ifade eden ajanda, küp blok, kalem 
vb. Promosyon malzemleri hediye edilebilir. 

Son Söz: Kiracı alışveriş merkezinin olmaz 
ise olmaz bir unsuru ve bir nevi alışveriş 
merkezinin iş ortağıdır.

AVM’LERDE KIRALAMA SÜRECI VE KIRACI ILIŞKILERI

Engin Yıldırım
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Primemall Gaziantep, yenilikleri, sürprizleri ve ağırla-
dığı ünlü isimlerle misafirlerini mutlu etmeye devam 
ediyor. Dünya Kadınlar Gününe özel 9 Mart’ta ger-
çekleştirilen etkinlikte Primemall Gaziantep, moda 
dünyasının ünlü ismi Özge Ulusoy ve makyaj artisti 
Seçkin Süngüç'ü ağırladı.

Ünlü ikili trend parçaları kombinleyerek bu kom-
binler için nasıl makyaj yapılacağının püf noktaları-
nı Primemall  ziyaretçileriyle paylaştılar. Organizas-
yon ve sezon modaları hakkında da konuşan Ulusoy, 
önümüzdeki ilkbahar-yaz sezonunun renkli geçece-
ğini, uçuş uçuş elbiselerin ve hayvan baskılı desen-
lerin ön planda olacağını belirtti. Seçkin Süngüç ise 
doğru aydınlatıcı seçimi ve bu sezonun makyaj 
püf noktalarını Özge Ulusoy’a uygulama yaparak 
Primemall ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu. 

Türkiye’nin en beğenilen ünlüleriyle çalışan Seçgin 
Süngüç ve güzel manken Özge Ulusoy gerçekleşen 
söyleşide, moda ve makyajın püf noktalarının yanı 
sıra ikili, Primemall Gaziantep  ziyaretçilerinin me-
rak ettiği tüm soruları da yanıtlayıp,etkinlik sonunda 
ziyaretçiler ünlü ikiliyi yakından tanıyarak bol bol fo-
toğraf çektirme imkanı buldu.

Primemall Gaziantep AVM’nin kültür sanat etkinlik-
leri kapsamında düzenlediği etkinlikler için takipte 
kalın.

ÖZGE ULUSOY ve SEÇKİN SÜNGÜÇ KADINLAR GÜNÜ’NDE  SEVENLERİYLE  PRIMEMALL’DA BULUŞTU!
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ÖZGE ULUSOY ve SEÇKİN SÜNGÜÇ KADINLAR GÜNÜ’NDE  SEVENLERİYLE  PRIMEMALL’DA BULUŞTU!

Bahar Nalan Danış
Avukat Arabulucu

Kredi kartları Türkiye’de özellikle 2001 kri-
zinden beri en çok tartışılan konulardan 
biri haline geldi. Hatırlarsanız, kart borcun-
dan dolayı sıkıntılar yaşayan vatandaşların 
dramları o dönem sıklıkla haber olmakta, 
uluslararası medyada bile kredi kartı sorunu 
Türkiye’nin sosyal problemi olarak tartışıl-
maktaydı. Üzerinde en çok durulan, ödeme 
gücü kısıtlı olan kişilere rahatlıkla kredi kartı 
verilmesi hatta kredi kartlarının sokaklarda 
dağıtılmış olmasıydı. Bu kartların sağladığı 
uzun süreli taksit avantajlarıyla dilediği gibi 
alış veriş yapan vatandaşlar, kötüleşen eko-
nomiyle beraber ödeme güçlüğüne girmişti.

Şu anda ülkemizde on milyonları bulan kre-
di kartı müşterisi bulunuyor. Finansal hiz-
metlerin bu derece yaygın kullanımı, banka 
ve finans kurumları ile müşteriler arasındaki 
ihtilafları da beraberinde getirmekte. Ban-
kacılık ve finans sektörünün regüle edilme-
sinden sorumlu olan Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal tü-
keticilerin hak ve menfaatlerinin korunma-
sında da  düzenleme, gözetim ve denetim 
çalışmalarında bulunuyor. 

Geçtiğimiz dönemlerde çeşitli yönetme-
liklerle kredi kartı taksit sürelerine ilişkin 
düzenlemeler yapılmıştı, ancak son olarak 
11.01.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımla-
nan “Banka Kredi Kartları ve Kredi Kartları 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılma-
sına İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe konmuş 
olup, Banka  Kartları ve Kredi Kartları Yö-
netmeliğinin bireysel kredi kartlarında tak-
sit sınırlarını belirleyen maddesi  aşağıdaki 
şekilde yeniden düzenlendi:

“Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret 
karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya öde-
menin ertelendiği dönemler de dâhil olmak 
üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek 
mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde 

taksitlendirme süreleri Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Mali-
ye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının görüşü 
alınarak Kurulca (BDDK) belirlenir.”

Yani; bugüne kadar yönetmeliklerle belirle-
nen bireysel ve kurumsal kredi kartları taksit 
sınırlarının, bundan sonra  Cumhurbaşkan-
lığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın 
görüşü alınarak BDDK Kurul Kararları ile be-
lirlenmesi öngörülmüş oldu. 

Bu doğrultuda BDDK, aynı tarihte 
(11.01.2019) 8198 sayılı Kurul Kararını yayın-
layarak Banka Kredi Kartları ve Kredi Kartları 
Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin 7 ve 
8. fıkralarında düzenlenen taksit sınırları ve 
yasaklarının aynı şekilde kaldığını belirtir-
ken, kredi kartı ile gerçekleştirilecek belirli 
mal ve hizmet alımlarına taksit sınırlamaları 
getirdi. Sonradan ise 25.02.2019 tarihinde, 
bu kararında (11.01.2019 tarih ve 8198 sayılı 
kararında) değişikliğe giderek bazı taksit sı-
nırlarını yükseltti.

Hangi Ürün/Hizmet Kredi Kartına Kaç 
Taksit?

BDDK'nın 11.01.2019 tarihinde aldığı kararı 
kısa bir zaman içinde (25.02.2019 tarihinde) 
değiştirmiş olmasının, yasal taksit sınırlama-
larını belirleme noktasında üretici ve pera-
kendeciler nezdinde karışıklığa sebebiyet 
verebildiğini görüyoruz. Son durumda han-
gi ürün ve hizmetler için kredi kartı ile öde-
melerde kaç taksit uygulandığını şu şekilde 
netleştirebiliriz:

- Genel olarak; mal veya hizmet alımı son-
rası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlen-
dirilmesi veya ödemenin ertelendiği dö-
nemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları 
ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları 
ile nakit çekimlerinde en fazla 12 aya kadar 
taksitlendirme yapılabilmesi düzenleniyor.

- Ancak bu süre; 

• Elektronik eşya alımlarında en fazla 3 ay, 
• Tablet alımlarında en fazla 6 ay, 
• Tablet alımları hariç bilgisayar alımlarında 
en fazla 12 ay,
• Fiyatı 3.000 TL'ye kadar olan televizyon 
alımlarında en fazla 9 ay,
• Havayolları, seyahat acenteleri ve konakla-
ma ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda 
en fazla 6 ay,
• Havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içi-
ne ilişkin harcamalarda en fazla 9 ay,
• Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin 

KREDİ KARTINA KAÇ TAKSİT?
harcamalarda en fazla 12 ay,
• Taşımacılık ile ilgili harcamalarda en fazla 
12 ay,
• Sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harca-
malarda en fazla 12 ay,
• Sağlık ürünü alımlarında ve vergi ödeme-
lerinde en fazla 9 ay, 
• Kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde 
en fazla 6 ay, olarak uygulanıyor.

Diğer yandan; kuyum, telekomünikasyon, 
doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, 
yurt dışında yapılan harcamalar ve yemek, 
gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, 
ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki 
ve benzeri şekillerde somut bir mal veya 
hizmeti içermeyen ürünlerin kredi kartıyla 
alınmasında hiç bir şekilde taksitlendirme 
yapılmaması öngörülmüş bulunuyor. 

Kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit 
sınırı ise 12 ay olarak belirlenmiş durumda. 

Tüketici Kredilerinde Son Durum

Kredi kartına getirilen taksit sınırlamaları 
nedeniyle, özellikle bilgisayar, tablet ve cep 
telefonu gibi teknolojik alet satışlarında, sa-
tıcı mağazalar tarafından müşterilere anlaş-
malı banka veya finans kurumlarından kredi 
kullandırılarak cazip ödeme vadeleri sunul-
duğunu görebilmekteyiz. O nedenle kredi 
kartlarından bahsederken, banka ve finans 
kurumlarınca sağlanan bu tür kredilere iliş-
kin yapılan son düzenlemelere değinmekte 
de fayda var. Konuyu regüle eden “Banka-
ların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik”te, 
Resmi Gazetede ilan edilen değişiklik yö-
netmelikleriyle son dönemde ard arda bir 
çok yenilik yapıldı. 

Bu yeniliklerden sonuncusu olan 26 Şubat 
2019 tarihli Resmi Gazete ile yürürlüğe gi-
ren “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yö-
netmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yö-
netmelik” uyarınca;

• Bilgisayar alımı için kullandırılan kredilerin 
vadesinin en fazla 12 ay, 
• Tablet alımı için kullandırılan kredilerin va-
desinin en fazla 6 ay, 
• Fiyatı 3500.-TL'ye kadar olan cep telefonu 
alımı için kullandırılan kredilerin vadesinin 
en fazla 12 ay,
• Fiyatı 3500.-TL üzerinde olan cep telefonu 
alımı için kullandırılan kredilerin vadesinin 
en fazla 6 ay, 

olabileceği belirlenmiştir. Bu kredilerin ye-
niden yapılandırılmasında da aynı vadeler 
uygulanmaktadır. 
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Victoria’s Secret’ın en son meleği ünlü model Barbara Palvin oldu.

Karşınızda yepyeni bir melek! Her modelin hayali olan; eğlenceli, seksi ve sofistike bir 
dünyanın kapılarını açan Victoria’s Secret, 2019 yılının en son meleğini açıkladı.

Podyumlarda sık sık boy gösteren güzel model Barbara Palvin, Victoria’s Secret’ın yeni 
meleği olarak kanatlarına kavuştu.

İlk kez 12 yaşında keşfedilen Macar model, ilk çıkışını 2010 yılında Prada defilesi ile 
Milano’da yaptı. Prada ile başlayan kariyerinde Louis Vuitton, Miu Miu, Jeremy Scott, 
Nina Ricci, Philosopy ve Dolce&Gabanna gibi birçok markanın defilesinde yer aldı. 
Barbara; Chanel Haute Couture şovu için Saint-Tropez’de katıldığı seçmelerde Karl 
Lagerfeld’in dikkatini çekti ve sonrasında Chanel’in birçok reklam kampanyasının yüzü 
oldu.

Global markalarla yaptığı çalışmalardan sonra Barbara ilk kez 2012 yılında Victoria’s 
Secret Fashion Show’da yürüdü. 2018 yılında ise geri dönüş yaparak herkesi tekrardan 
büyüledi ve 2019 yılında Victoria’s Secret’ın ilk Macar meleği oldu.

Mert & Marcus, Steven Meisel, Terry Richardson ve Cüneyt Akeroğlu gibi ünlü fotoğ-
rafçılarla çalışan Barbara, V Magazine, Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, L’officiel, i-D ve 
Numero’nun da aralarında bulunduğu birçok derginin moda çekimlerinde boy göster-
di. Kanatlanmaya hazır olan bu meleği markajınıza almayı unutmayın!

Karşınızda 
En Yeni 
Victoria’s 
Secret 
Meleği!
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Pırıl Tezcan
Estetisyen ve Güzellik Uzmanı

Radyofrekans cilt bakımı radyo dalgaları 
üreten özel teknolojik cihaz ile gerçekleşti-
rilen profesyonel bir cilt bakımıdır.
 
Radyofrekans dalgaları ile cildin derin taba-
kasına, cilt yüzeyine zarar vermeden, rahat-
lıkla ulaşılabilmektedir.
 
Radyofrekans teknolojisi ile cilt altına ulaşan 
radyofrekans dalgası ısı enerjisine dönüşür; 
cilt altında bulunan fibroblast hücreleri-
ni harekete geçirir. Bu sayede ciltte yoğun 
miktarda yeni kolajen lif üretimi başlatılmış 
olur.
 

Radyofrekans cilt bakımı cilt gençleştirme 
yöntemlerinden biridir ve günümüzde sıkça 
tercih edilmektedir.
 
RADYOFREKANS İLE CİLT BAKIMI NASIL 
YAPILIR?
 
-Radyofrekans ile cilt bakımı öncesinde yüz 
yıkanır, temizlenir.

- Radyofrekans ile cilt bakımı sırasında cilde 
ultrason jeli sürülür.

- Radyofrekans cilt bakımı sırasında cilde 2 
farklı uygulama yapılmaktadır.

- Radyofrekans cilt bakımının ilk adımında 
cilt altı radyofrekans dalgaları ile ısıtılır.

- Radyofrekans cilt bakımının 2.aşamasında 
ise cilt sıkılaştırma ve cilt germe uygulaması 
gerçekleştirilir.

- Radyofrekans ile cilt bakımı sonrasında cil-
de nemlendirici krem uygulanır.

-Radyofrekans ile cilt bakımı sonrasında 
ciltte hafif bir pembelik dışında herhangi bir 
olumsuz etki görülmez.

- Radyofrekans ile cilt bakımı sonrasında 
kişi hemen sosyal yaşantısına döner.

RADYOFREKANSLA CİLT GENÇLEŞTİRME
- Radyofrekans ile cilt bakımı sonrasında 
kişinin dikkat etmesi gereken nokta; birkaç 
saat boyunca yüzün su ile temas etmeme-
sidir.

-Radyofrekans ile cilt bakımı, yaz mevsimi 
de dâhil olmak üzere her mevsim rahatlıkla 
ve güvenle gerçekleştirilir.

- Radyofrekans cilt bakımı bir lazer uygula-
ması değildir, güneş ışığına maruz kalma ile 
ilgili bir sakınca yaratmaz.
 
RADYOFREKANS İLE CİLT GENÇLEŞTİR-
ME ETKİLERİ NELERDİR?
 
- Radyofrekans ile cilt gençleştirme etkisi, 
ciltte kolajen ve elastin liflerin üretilmesi ile 
sağlanır.

- Radyofrekans ile cilt gençleştirme, ciltte 
sarkmaların toparlanması ile sağlanır.

- Radyofrekans ile cilt gençleştirme, yüzde 
ameliyatsız yüz germe etkisi ile sağlanır.

- Radyofrekans ile cilt gençleştirme, ciltte 
ışıltı ve parlaklık etkisi ile sağlanır.

- Radyofrekans ile cilt gençleştirme etkisi, 
hücre yenilenmesi sayesinde cilt yaşlanma 
sürecinin yavaşlaması ile sağlanır.
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Gayrimenkul piyasasının nabzını tutan Hür-
riyet Emlak, dağ ve çiftlik evleri piyasasın-
daki hareketlenmeyi masaya yatırdı. Fiyat-
ların geniş bir yelpazede seyrettiği çiftlik evi 
piyasasında konutların fiyatı 20 bin TL'den 
başlıyor ve değeri 5 Milyon TL ve üzerine 
kadar uzanabiliyor. Dağ evleri piyasasında 
ise çiftlik evlerine benzer bir fiyat aralığı 
gözlemleniyor. 25.000 TL bandından baş-
layan dağ evleri 8 Milyon TL üst limitinden 
alıcı bulabiliyor. Şehir hayatına bir alternatif 
oluşturmaya başlayan dağ ve çiftlik evlerinin 
son dönemde daha çok tercih edilmesini 
yorumlayan Hürriyet Emlak Satış Direktörü 
Çağrı Bozay, “Şehir hayatının stresi, trafik ve 
kalabalıktan uzaklaşmak isteyenler şehirden 
kaçmak için bu tipteki konutları daha çok 
tercih etmeye başladı. Geniş bir fiyat aralığı-
na sahip konutlar özellikle büyükşehirlerde 
yaşayan alıcılar tarafından tercih ediliyor. En 
çok çiftlik evinin satışta olduğu illerin başın-
da İzmir, Bursa Muğla ve Trabzon gelirken, 
en çok dağ evi ilanı olan illerde ise Burdur, 
Sakarya, Düzce ve Çanakkale ilk sıralarda 
yer alıyor.

Emlak sektörünü tek bir çatı altında buluş-
turmayı hedefleyen Hürriyet Emlak, dağ ve 
çiftlik evleri piyasasındaki hareketlenmeyi 
masaya yatırdı. Şehir hayatının stresi, trafik 
ve kalabalıktan uzaklaşmak isteyenlerin ter-
cihi olan dağ ve çiftlik evleri geniş bir fiyat 
yelpazesine sahip. Bu tipteki yapılara bü-
yükşehirlerde yaşayan alıcıların ilgisi artma-
ya devam ediyor. Hürriyet Emlak verilerine 
göre son 6 ayda dağ ve çiftlik evleri satış 
verileri çıkış eğilimi sergilemeye başladı.

Hürriyet Emlak portföyünde yer alan çiftlik 
ve dağ evleri geniş fiyat aralığı dikkat çeki-
yor. Taban fiyat olan 130.000 TL’ye bir çiftlik 
evi sahibi olunabilirken 5 Milyon TL ve üze-
rine çıkan fiyat ortalamaları farklı beklenti 
ve ihtiyaçlara cevap verebilen geniş bir fiyat 
aralığı sunuyor. Satılık konut piyasasında 
hareketlenme yaşanan bir diğer kategoride 
de dağ evleri yer alıyor. Ortalama 150.000 
TL bandından başlayan dağ evi fiyatları 8 
Milyon TL’ye kadar uzanıyor.

En pahalı çiftlik evleri İstanbul’da yer alıyor. 
Silivri’de yer alan çiftlik evleri ortalama 9 
Milyon TL fiyat bandıyla dikkat çekerken 50 
Milyon TL’ye de çiftlik evi görmemiz müm-
kün. En yüksek fiyatlı çiftlik evleri listesin-
de İstanbul’u Muğla ve Bursa takip ediyor. 
Bodrum Bitez ortalama 21 Milyon TL, Bursa 
Karacabey ise 15,5 Milyon TL fiyat ortala-
ması ile listede öne çıkıyor. Satılık dağ evleri 
kategorisinde ise fiyatları ile dikkat çeken il-
lerin başında Muğla, Çanakkale, İstanbul ve 
Sakarya yer alıyor. Muğla Fethiye ortalama 

8 Milyon TL ile liste başında yer alırken, Fet-
hiye’yi ortalama 5 Milyon TL ile Çanakkale 
Ayvacık, ortalama 4 Milyon TL ile İstanbul 
Göktürk ve ortalama 3,5 Milyon TL Sakarya 
Sapanca izliyor.

Şehirden kırsala göç hızlandı

Dağ ve çiftlik evleri piyasasında ciddi bir 
hareketlenme yaşandığını belirten Hürriyet 
Emlak Satış Direktörü Çağrı Bozay, “Dağ 
evlerine baktığımızda; bu tipteki konutların 
satışta olduğu illerin başında Burdur, Sakar-
ya, Düzce ve Çanakkale geldiğini görüyoruz. 
Bu kategoride en çok 250.000 TL - 300.000 
TL bandındaki konutlar tercih ediliyor. Sa-
tışları artış eğilimi sergileyen bir diğer ka-
tegori ise çiftlik evleri. En çok çiftlik evinin 

satışta olduğu illerin başında İzmir, Bursa 
Muğla ve Trabzon geliyor. En hızlı satılan 
çiftlik evlerinin 300.000 TL – 350.000 TL fi-
yat bandında yer aldığını gözlemliyoruz” 
diyor.

Özellikle büyükşehirlerde yaşayan alıcıla-
rın bu tipteki konutları tercih ettiği vur-
gulayan Çağrı Bozay, “Bu kategoride yer 
alan konutlar yatırım anlamında da alıcı-
sına ciddi miktarda kazandırma eğilimin-
de. Emlak piyasası her zaman olduğu gibi 
bugün de uzun vadede alıcısına en çok 
kazancı sağlayan yatırım araçlarının başın-
da geliyor, uzun dönemli düşünüldüğün-
de diğer yatırım araçlarına kıyasla emlak 
yatırımı ortalama 3 kata kadar daha fazla 
kazandırabilir” dedi.

ŞEHİR HAYATINDAN KAÇANLAR DAĞ VE ÇİFTLİK EVLERİNE YATIRIM YAPIYOR
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Burcu Polatdemir
 NLP Uzmanı &Çocuk Kaygı Terapisti 

Zaman zaman hayatınızda nelere sahip 
olduğunuzu kendinize sorduğunuz oluyor 
mu? Maddi zorunluluklar ve hayatın getiri-
leri sayılabilir. Peki ya bunun dışındakiler? 
Asıl merak ettiğim  ve yazımda da konu 
edeceğim durum;  hayatımızda bizim için 
önemli olan ve değer verdiklerimizin  bize 
duygu olarak ne tür yansımalar getirdiği 
.Örneğin; evcil hayvanınız vardır ve onunla 
aranızda bir bağ olduğu için ona değer 
verirsiniz,bu duygu da size iyi hissettirir. 
Veya yıllardır  görüştüğünüz bir dosta sa-
hip olmak, varlığını bilmek, sohbet etmek, 
iyi-kötü gün paylaşmak  da kendinizi  iyi 
hissettirebilir. Aslında varlığını bildiğimiz 
ama etkilerini aktive ede- rek yaşa-
dığımız durumlara ben-
ziyor bu.Her 
gün tekrarla-
dığımız şeyler 
vardır artık 
kanıksarız 
fark etmeyiz 
varlıklarını..
Sadece biraz 
uzaklaşıp düşün-
me fırsatı buldu-
ğumuzda daha 
bir farkındalık ve 
minnet duy-
gusunun içine 
girmiş buluruz 
kendimizi.

Bununla beraber yaşamda herkesi harekete 
geçiren farklı bireysel durumlar  olsa da asıl  
mutsuz eden konu; sahip olmadıklarımıza/
olamadıklarımıza daha çok odaklanıyor 
olmamızdır. Hayatımızın bazı bölümlerin-
de hiç şüphesizki zorlandığımız dönemler 
oluyordur. Bu dönemlerde bu tarz negatif 
duyguların daha çok nüksettiğini seans-
larımdan yakınen biliyorum. Olanın değil 
de olmayanın yoksunluğunu dünyanın 
sonu gibi gördüğümüz anlar da olabiliyor. 
Eğer bazen hayatta bazı şeyler yolunda 
gitmiyorsa eksiklikler daha çok gözümüze 
batmaz mı zaten?

Var olanları fark etmeyip daha çok bizde 
olmayan neyse ona odaklanmak bize mut-
suzluk ve tatminsizlik getirir.’Neye odak-
lanırsak onu büyütürüz’. Eğer hayatınızda 
istediğiniz şeyleri gerçekleştiremediğinizi 
düşünüyorsanız; daha doğrusu odak nok-
tanız bu konuysa inanın tüm davranışlarınız 
ve enerjiniz tam da olmayan tarafa doğru 
yoğunlaşacaktır.  Aslında istemediğimiz 
şeylere daha fazla zaman ayırarak onların 
hayatımızda daha fazla yer kaplamasına 
izin vermiş oluyoruz böylece. Kilo alırım 
diye yediğimiz yemeğin bu  algıyla  kilo al-
dıracağı ve bu tarz davranışla-
rı tekrar etmemiz 
gibi .Dolayısıyla 
ola- na 

odaklan-

NEYE ODAKLANIRSAK O ÇOĞALIR
mak bize nasıl hissettirir dersek buna en 
başta minnet duygusudur ve olanın daha 
da çoğalması bununla beraber olmayanın 
da yavaş yavaş olumluya geçtiğini de söy-
leyebilirim.Çünkü algınız değişiyor düşün-
ceniz değişiyor davranışlarınız da değişiyor.

Sahip olduğumuz ne varsa (buna içimizde-
ki pozitif duygular da dahil )bunları hisset-
tiğimiz için mutlu olmak eğer olumsuzu da 
hissediyorsak aslında bunun da öğrenmek 
için bize hangi tarafımızı törpüleyeceğini  
göstermek üzere bir sınav olduğunu  dü-
şünüyorum. Burada bahsettiğim Pollyanna 
olmak değil ‘olana odaklanmak’ cümlenin 
içeriği de algısı da pozitif..:)

Bazen soğuk bir günde sıcak bir eviniz 
olduğunu düşünmek olabilir bu;  bazen de  
zor gününüzde yanınızda olan kardeşinize 
ya da bir yakınınıza  duyduğunuz  minnet..  
Bazen dolabınızı açıp kıyafet seçmeniz 
gerektiğinde; yeterli  giysisi olmayanları 
düşünme  fırsatı,  bazen de içinizde var 
olan vicdan duygusuna şükredebilirsiniz.

‘Olana odaklanmak’ için her zaman olumlu 
ve pozitif bahaneniz olurSA şayet ; sonra  
hayata nasıl  pozitif baktığınıza siz de 
şaşırırsınız.

Sağlıcakla kalın..
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Türkiye’nin önde gelen cafe/brasserie zincir 
markası BigChefs, yeni şubesini Moda’da 
açtı. Adalar ve Moda İskelesi’ni içine alan bü-
yüleyici İstanbul manzarasına sahip BigChefs 
Moda Teras şubesi; bahar ve yaz aylarının 
keyfini doyasıya yaşayacağınız kocaman 
bahçesi, çocuk oyun alanı, kütüphanesi ve 
100 kişilik toplantı salonu ile misafirlerinin 
tüm beklentilerine cevap veriyor. Sıcak at-
mosferi, güler yüzlü ekibi ve müdavimlik 
yaratan lezzetleriyle BigChefs geleneği, Mo-
da’da sürmeye devam ediyor.

Sıcak atmosferi, misafirlerini evinde hissetti-
ren servis anlayışı ve damaklarda iz bırakan 
lezzetleriyle, bulunduğu tüm lokasyonlarda 
vazgeçilmez buluşma noktası haline gelen 
BigChefs, yeni şubesiyle Moda’da hizmet 
veriyor. Yenilenen yüzüyle son dönemde 
tüm İstanbullular’ı kendine çeken Moda, 
BigChefs’le cazibesini daha da artırıyor. 
Moda İskelesi’nden başlayarak Adalar’a 
kadar uzanan eşsiz deniz manzarası, şık ve 
samimi ortamıyla BigChefs Moda Teras, mi-
safirlerini ilk adımdan itibaren kucaklıyor.

Bahar ve yaz aylarında, konuklarını çok bü-
yük bir bahçede ağırlama imkanına sahip 
olan BigChefs Moda Teras, soğuk günler-
de de kış bahçesiyle keyifli bir alternatif 
sunuyor. Bir BigChefs klasiği olan şömine 
ve okuma keyfine ara vermek istemeyen 
misafirler için düşünülmüş kütüphane ise 
BigChefs Moda Teras’ta yerini alıyor. Meka-
nın dikkat çeken bir diğer yanı ise 100 kişiyi 
ağırlayabilen bir toplantı salonunun bulun-
ması. Her çeşit davet ve organizasyona uy-
gun tasarlanmış toplantı salonunda; tiyatro, 
mini konser, iş toplantısı, lansman ve work-
shoplar yapılabiliyor.

BigChefs, aşkla hazırladığı özgün yemekle-
riyle, her zaman olduğu gibi mutluluk ve-
ren sabah kahvaltılarından neşeli öğle ye-
meklerine, sohbetine doyulmaz akşamüzeri 
buluşmalarından en keyifli akşam yemekle-
rine, günün her saatinde misafirlerini özen-
le ağırlıyor. Menülerinde tadına doyulmaz 
kahvaltı seçenekleri, ev yapımı makarnalar, 
et çeşitleri, burgerler, salatalar, pizzalar, 
deniz mahsulleri ve tatlılara yer veren Big-
Chefs, Türk mutfağının geçmişten bugüne 
gelen mirasını yeniden yorumluyor.

Cuma-Cumartesi saat 09.00-01.00, diğer 
günler ise 09.00-00:00 arasında hizmet ve-
ren BigChefs Moda Teras “mutlu misafir” 
ilkesiyle hareket eden ekibi ve ev sıcaklığın-
daki dekorasyonuyla her yaştan müdavim-
lerini oluşturuyor.

BIGCHEFS YENİ ŞUBESİYLE MODA’DA
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YAĞLI VE GÖZENEKLİ CİLTLER 
İÇİN MASKE

MALZEMELER

ꔷ 1 çay kaşığı beyaz kil
ꔷ 1 tatlı kaşığı yeşil kil
ꔷ 1 çay kaşığı çinko oksit
ꔷ 1 çay kaşığı kükürt
ꔷ 2 damla uçucu yağ
ꔷ 1 tatlı kaşığı bal

HAZIRLANIŞI VE KULLANILIŞI

Tüm malzemeler iyice karıştırılır. Temizlen-
miş cilde 15 dakika bekletilerek ılık suyla 
yıkanır. Haftada 1 gün uygulayabilirsiniz.

SAĞLIK ÇORBASI

MALZEMELER

ꔷ 1 adet pırasa
ꔷ 1 adet patates
ꔷ 1 adet rezene
ꔷ 1 adet soğan
ꔷ 1 adet kabak
ꔷ 1 yemek kaşığı bulgur
ꔷ 1 yemek kaşığı pirinç
ꔷ 1 yemek kaşığı mercimek
ꔷ 2 yemek kaşığı et suyu

BÖBREK TAŞI İÇİN

MALZEMELER

ꔷ 1 yemek kaşığı zeytinyağı
ꔷ Yarım limon suyu
ꔷ 2 yemek kaşığı bal
ꔷ 1 demet maydanoz suyu
ꔷ 2 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeleri karıştırıp sabahları aç karnına içebilirsiniz.

Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER

HAZIRLANIŞI VE KULLANILIŞI

Önce soğanı pişirip daha sonra bulgur, pirinç ve mercimeği ekleyin. Pırasa ve et suyunu 
ilave ettikten sonra patates rezene ve kabağı ekleyip hepsini pişirin.
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Bir bebeğin anne karnına düşmesinden, iki 
yaşın sonuna kadar geçen dönemi kapsa-
yan ilk 1000 günün önemine dikkat çekmek 
ve bu konuda daha bilinçli bir toplum ya-
ratmak amacıyla her yıl Nisan ayında Ha-
yaller Fabrikası tarafından düzenlenen “Ge-
leceğin Ayak İzleri – İlk 1000 Gün Zirvesi” 
nin 4’üncüsü bu yıl 10 Nisan 2019 tarihinde 
gerçekleşecek.

Bebeğin bedensel ve zihinsel gelişiminin 
%85’ini tamamladığı ilk 1000 günün önemi-
ne dikkat çekmek amacıyla Hayaller Fabri-
kası tarafından her yıl Nisan ayında gerçek-
leştirilen “Geleceğin Ayak İzleri – İlk 1000 
Gün Zirvesi”nin dördüncüsü bu yıl 10 Ni-
san 2019 tarihinde Point Hotel Barbaros‘ta 
düzenlenecek. Geçtiğimiz 3 sene boyunca 
olduğu gibi bu sene de alanında uzman 
konuşmacıların yer alacağı zirvede, aşıla-
rın değeri ve önemi, anne sütünün önemi, 
anne ve bebek beslenmesi ve bebeklerde 
ek gıdalara geçiş süreci, bebek bakımı ve 
hijyen, bebeklerde uyku düzeninin sağ-
lanması, lohusalık sürecinde annenin fizik-
sel ve ruhsal sağlığı, ebeveynlik yaklaşımı 
konularını ele alan geniş bir perspektif ile 
anne ve bebek sağlığı  konuşulacak.

Her yıl daha çok anne ve bebeğin hayatına 
dokunmak ve geleceğin sağlıklı nesilleri için 
daha bilinçli bir toplum yaratmak amacıyla 
zirvedeki konuları genişlettiklerini söyleyen 
Hayaller Fabrikası Ajans Başkanı Şebnem 
Öğredik Çavuşoğlu, “ Üç yıldır Türkiye'nin 
en büyük izinli veritabanına sahip online 
araştırma şirketi DORinsight ile birlikte yap-
tığımız araştırma, bizlere ilk 1000 gün bi-
linirliğin hızla yaygınlık kazandığını ortaya 
koyuyor. İlk 1000 gün bilinirliği 2016 yılında 
yüzde 25 iken 2017 yılında yüzde 35, 2018 
yılında ise yüzde 49’lara yükseldi. Alanın-
da uzman kişilerden öğrenilmesi gereken 
bilgilerle ebeveynler, uzmanlar, markalar, 
kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarını bir 
araya getirerek ilk 1000 gün dönemindeki 
anne ve bebek sağlığına dikkat çekmek ve 
ilk 1000 günün önemi hakkında farkındalık 
yaratmak amacıyla çıktığımız bu yolda bu 
bilinci oluşturabilmekten dolayı çok mut-
luyuz. Her geçen yıl çok daha yoğun bir 
katılımla gerçekleşen zirvemizde bu yıl da 
katılım rekoru bekliyoruz.” dedi.

Bilimsel bir yaklaşım ve titizlikle içeriği oluş-
turulan Zirvenin Danışma Kurulunda  Dano-
ne Nutricia Anne Bebek Beslenmesi Genel 
Müdürü Dr. Yalım Üner, Çocuk Hastalıkları 

ve Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. İlknur Kılıç,  
DORinsight Genel Müdürü Ömer Eren, Bil-
fen Anaokulları Koordinatörü Uzman Psiko-
log Hande Kızılöz Uluca, Lansinoh Türkiye 
Satış ve Pazarlama Direktörü Derya İşçioğlu 
ve Expanscience Laboratuvarları Pazarlama 
Direktörü Gamze Turan yer alıyor. 

Ebeveynleri, meslekleri gereği anne ve be-
beklerle ilgilenen profesyonelleri, sivil top-
lum kuruluşlarının yöneticilerini, etkileşimi 
yüksek sosyal medya kullanıcılarını bir araya 
getirecek olan zirvede katılım ücretsiz olup, 
www.geleceginayakizleri.com adresinden 
kayıt yaptırıp davetiye ile giriş sağlanabilir.

Zirve, Bilfen Okulları, Nutricia, Lansinoh 
Türkiye, Hipp, Mustela, La Roche Posay  gibi 
sektör öncüsü markaların sponsorluğunda 
gerçekleştirilecek. 

Hayaller Fabrikası –Hayaller Fabrikası, 2016 

yılından bu yana “Geleceğin Ayak İzleri – 
İlk 1000 Gün Zirvesi“ni düzenlemektedir. 
İnsan hayatında ilk 1000 günün önemine 
dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen 
zirve, bu alanda farkındalık yaratmayı ve 
her yıl daha fazla sayıda anne ve çocuğa 
dokunmayı hedeflemektedir. 2009 yılında 
kurulan Hayaller Fabrikası marka bilinir-
liğini yükseltip marka değerini artıracak 
reklam fikirleri geliştirir, sektörler içinde 
fark yaratacak reklam stratejileri üretir. Ku-
rulduğu ilk günden bu yana; farklı fikirlerle 
ufukları genişletebilmeyi, yol haritası çizer-
ken fikir alışverişinde bulunmayı, çok ça-
lışmakta sınır tanımamayı, işbirliğine baş-
larken ki heyecanını hiç kaybetmeyen bir 
ajans, bir ekip ve bir çözüm ortağı olmak 
misyonuyla çalışır. Sosyal medya iletişimi 
alanında uzmanlaşmış ekibiyle stratejik ile-
tişim, sosyal medya iletişimi ve yönetimi, 
sponsorluk iletişimi alanlarında danışman-
lık ve ajans hizmetleri vermektedir.

İnsan Hayatının İlk 1000 Günü Bu Yıl da Nisan
Ayında Mercek Altına Alınacak
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Fatma Fidan

Biyolojik saatinizi yeni mevsime göre ayar-
lamanız gerekiyor. Doğru beslenerek ve 
egzersiz yaparak enerjinizi ve bağışıklığınızı 
korumak çok kolay olacak…

Kış mevsiminden bahar aylarına geçiş dö-
neminde metabolizmada uyum problemleri 
görülmektedir. Bu süreçte genellikle kas ağ-
rıları, sırt ve boyun ağrıları, yorgunluk, ruh-
sal sıkıntılar, konsantrasyon eksikliği, uyku 
bozuklukları, unutkanlık ile kendini hisset-
tiren bahar yorgunluğu ve mide bağırsak 
problemleri görülmektedir. Beraberinde ha-
fıza zayıflaması daha ileri dönemlerde dep-
resyon gibi aşılması zor süreçlere de neden 
olmaktadır.

Bahar yorgunluğunun en büyük sebebi ha-
vada artan elektrik yükü ve bunu taşıyan 
negatif-pozitif iyonlardır. Sağlıksız beslen-
me vitamin ve mineral eksikliği tiroit bezinin 
düzensiz çalışması bahar yorgunluğunun 
nedenlerinden biridir. Bahar yorgunluğuna 
dikkat edilmez ise kronikleşebilmektedir.

Bu durumdan sağlıklı beslenerek bahar yor-
gunluğunu ve bağışıklık sistemimize olum-
suz etkilerini azaltabiliriz.

Kahvaltı asla ihmal edilmemelidir.
Araştırmalar, kahvaltı etmeyenlerin günün 
ileriki saatlerinde daha çok kalori aldıklarını 
kanıtlamıştır.

Strese karşı B vitaminleri ve Omega- 3 
tüketmelidir.
Baharda stresin olumsuz etkilerinden kur-
tulmak için tam tahıllı ekmek, kuru bakla-
giller, süt ürünleri, kırmızı et, tavuk, yumurta 
ve yeşil yapraklı sebzeler B vitamininden 
zengin besinlerdir. Omega- 3 yağ asitlerinin 
stres hormonlarını azaltıcı etkisi olduğun-
dan haftada 1-2 defa balık tüketilmeli, her 

BAHAR YORGUNLUĞUNA DİKKAT!
gün 2-3 adet ceviz veya 8-10 adet fındık ara 
öğün olarak tüketilmesi tercih edilmelidir.

Sıfır karbonhidrat alımı depresyonu te-
tikler. Beslenmemizden eksik edilmeme-
lidir.
Yapılan çalışmalarda; Tahıl grubu içermeyen 
karbonhidrattan yoksun diyetlerin kişileri 
daha agresif ve depresif hale getirdiği ka-
nıtlanmıştır.

Su içmek için susamayı beklemeyin
Ödem hormonal dengelerdeki değişmeler 
nedeniyle bahar aylarında en sık karşılaşılan 
problemlerdendir. 

Bahar aylarında yükselen ısı ve nem ile bir-
likte vücutta sıvı kaybı artmaktadır. Bu ne-
denle sıvı tüketimi arttırılmalı tuz tüketimi 
azaltılmalıdır. Günde 2.5-3 lt su içilmelidir.

Kafein alımı sınırlandırılmalıdır.
Kahve, çay, kakao ve benzeri kafeinli içecek-
ler azaltılmalıdır. Bitki çaylarından özellikle 

rezene, melisa, papatya, ısırgan otu, anason 
içeren bitki çayları genel rahatlatıcı etkisin-
den dolayı uykusuzluk durumlarında tercih 
edilmelidir. 

Posa içeriği yüksek besinler tercih edil-
melidir.
Mevsim geçişlerinde kabızlık gibi bağırsak 
problemlerine karşı posalı besinler tüketil-
meli öğünlerde mutlaka sebze yemeği veya 
salata tüketmek önemlidir.

Düzenli egzersiz yapılmalıdır.
Yapılan araştırmalar düzenli yapılan egzer-
siz strese karşı olumlu etkileri olduğunu 
kanıtlamaktadır. Düzenli egzersiz yapmak 
vücut ağırlığının dengelenmesine, meta-
bolizmanın hızlanmasına, kişinin kendisini 
daha sağlıklı ve zinde hissetmesine yardımcı 
olmaktadır.  Haftada 3 kere 40 dakika sürey-
le tempolu yürüyüşler yapılmalıdır. 

Sağlık insana sunulan en büyük hediyedir. 
Sağlığınızın kıymetini bilmeniz dileğiyle...
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Türkiye’de Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren KIA, 
bir hafta boyunca Anadolu Efes’in twitter hesabından #KiaS-
tonicKiminOlacak etiketiyle duyurduğu yarışma kapsamında; 
Anadolu Efes ve CSKA Moskova arasında oynanan Turkish 
Airlines EuroLeague maçının devre arasında bir Anadolu Efes 
taraftarına KIA Stonic hediye etti.

KIA, ana partneri olduğu Anadolu Efes’in Turkish Airlines 
EuroLeague maçında B SUV segmentinin sıra dışı temsilcisi 
olan Stonic modelini bir Anadolu Efes taraftarına hediye etti.

Bir hafta boyunca Anadolu Efes’in twitter hesabı üzerinden 
#KiaStonicKiminOlacak etiketi altında, “Kia Stonic neden se-
nin olmalı?” sorusunu cevaplayan takipçiler, KIA Türkiye ve 
Anadolu Efes Spor Kulübü temsilcilerinden oluşan bir jüri ta-
rafından değerlendirildi ve en yaratıcı cevabı veren 4 takipçi 
seçilerek finalist olma hakkını elde etti.

KIA ANADOLU EFES MAÇINDA BIR ANADOLU 
EFES TARAFTARINA STONIC HEDIYE ETTI

Turkish Airlines EuroLeague’deki Anadolu Efes ve CSKA 
Moskova maçının devre arasında sahaya çıkan dört finalis-
tin her biri 40 saniye içerisinde en fazla sayıyı atmaya ça-
lıştı. 40 saniye içerisinde en çok basket atan Anadolu Efes 
taraftarı Murat Değirmencioğlu, KIA Stonic’in sahibi oldu. 
KIA Stonic kazanan talihliyi tebrik eden KIA Genel Müdü-
rü Can Ağyel ise, sporun birleştirici gücüne inandıklarını 
ifade ederek, bu alanda Anadolu Efes’e ve Türk sporuna 
desteklerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Efes’e uzun süredir partnerlik desteği verdikle-
ri ve Turkish Airlines EuroLeague’deki 400. maçlarına ev 
sahipliği yaptıkları için KIA’ya teşekkür ettiklerini belirten 
Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz 
da KIA Stonic’in sahibi olan Murat Değirmencioğlu’nu teb-
rik etti.
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Mutluluk…
Herkesin özlediği…
Arayıp da bulamadığı...
Bulduğu anda kaybettiği, 
“Hiç gelmez bana” dediği anda kavuştuğu…
Elinden alındı diye göz yaşı döktüğü...
Hep başkasında aradığı…
Şanslı insanların şahsiyetinde saklı sandığı…
En ulaşılmaz gibi görünen duygu…

Size da tanıdık geliyor olmalı bu cümleler. 
“Umutlu”dan evrilerek “mutlu” kelimesine 
dönüşen bir kavramı,  olumsuzluğa çekip 
umutsuzluk deryasına çeviren nedir sizce? 
Yanıtı çok basit aslında: Kişinin kendisi…

TDK mutluluğu “Bütün özlemlere eksiksiz 
ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kı-
vanç durumu, saadet, bahtiyarlık” olarak ta-
nımlıyor. Peki özlemlere eksiksiz ve sürekli 
ulaşmak arzusu insanda nasıl bir beklenti 
yaratıyor? Asıl hayal kırıklığı, yaratılan bu 
beklentiler karşılanmadığında mı yaşanıyor? 

Mutlu olmak için kendinizden başkasına 
ihtiyacınız yoktur. Zihnin sınırsız isteklerine 
boyun eğmek yerine, bu isteklerin ne kadar 
gerçek ya da suni olduğunu anlamaya çalış-
mak bunun ilk adımıdır. İç dünyanıza dönüp 
kalbinizin size sonsuz, sınırsız ve karşılıksız 
bir mutluluk sunduğunu deneyimlemek size 
farklı bir dünyanın kapısını açacaktır. Mutlu-
luk çok şeye sahip olmak değil, en az şeye 
ihtiyaç duymaktır. Mutlu olmak için başka-
larına bakmayı bırakıp kendinizi fark etme-
niz gerekiyor.

Zihin, hiç doymayan bir obezdir. Beslendik-
çe iştahı daha çok kabarır. Doymayan nefs 
tatmin olamaz ve elbette mutluluk, ıssız bir 
adada yıllarca gelmesini beklediğiniz ama 

nadiren ufukta görünüp de kaybolan gemi-
ler misali size hiç gelmez. 

Mutluluğu akılla bulamazsınız. Günümüzün 
en akıllı aygıtlarıyla bilgiye bir saniyede ula-
şabiliyor artık. Dünyanın öbür ucuna bir tık 
mesafe uzakken, mutlulukla  neden aranıza 
uçsuz bucaksız mesafeler koyuyorsunuz? 
Bilgi ile çözülseydi, dünyada mutsuz insan 
kalmazdı. Bilgi sadece bir araçtır. Eğer amaç 
mutluluksa, bilgi de arıtma cihazlarının suyu 
arındırdığı gibi filtreden geçirilmeli. Özlem-
lere eksiksiz ve sürekli ulaşmak mutluluksa 
eğer, bilgi kirliliği de sizi zehirler. En doğru 
filtre ise kalbinizdir. Arada zihninizin sesleri-
ni kısıp kalbinizin sesini dinleyin. Orada kal-
bi bilgiye ulaşmanıza yardımcı olan müthiş 
ahenkli bir orkestra vardır.

Teknolojinin, hayatı kolaylaştırmak konu-
sundaki başarısını,  mutluluğa ulaşmamız 
konusunda gösteremediği aşikar.  Sokakta, 
trende, metroda, spor ve alışveriş merkez-
lerindeki kişileri bir izleyin. O yüzler asıktır, 
kaygılıdır. Çünkü hayat, organizmayı tüke-
ten sürekli bir mücadeledir. Maddi gelişme 
de insanın mutluluğuna hizmet etmemiş, 
aksine ona sırt çevirmiştir. Acaba mutluluk, 
iş dünyasında hiç durmadan başarı basa-
maklarının tırmanılması ve büyük bir ener-
ji harcayarak bir tepeye varmak mıdır? Hiç 
zannetmiyorum. Çünkü sonsuz merdiveni 
olan ve var olmayan bir tepeye nasıl ulaşı-
lacak?

Ve elbette mutsuzluğumuzun en büyük 
kaynaklarından biri de çevremizdeki mutsuz 
insanlardır. Patronunuz, iş arkadaşlarınız, 
eşiniz, çocuklarınız, aileniz, arkadaşlarınız 
ya da iş arkadaşlarınız enerji vermek yerine 
birer enerji vampirine dönüşüp sizi tükete-

bilirler. Sizden sürekli liyakat, sadakat, bağ-
lılık, ilgi, şefkat ve elbette tüm zamanınızı 
vermenizi beklerler. Ne yapsanız yeterli ol-
mayacaktır. Çünkü memnuniyetsizdirler ve 
şikayetleriyle bunaltırlar. Sizinse tüm bun-
ların arasında kendinize ayıracak hiç zama-
nınız kalmaz. Hepsine veda edip kaçama-
yacağınıza  göre kendinizi koruma altına 
almaktan başka çareniz yoktur. Nasıl mı? 

Bedeninize gerekli özeni gösterin. Sağlıklı 
beslenip egzersiz yapın. Stresinizi yemek 
yiyerek bastırmaya çalışmayın. Daima ha-
tırlayın, sağlam kafa sağlam vücutta bulu-
nur.

Sizi mutlu hissettiren şeylere mutlaka vakit 
ayırın. Doğada yürüyün, meditasyon yapın, 
müzik dinleyin, dans edin. Ağır stres (en-
dişe, üzüntü, depresyon vb.) ve duygusal 
travmalar bağışıklık sistemini zayıflatıyor. 
Uyku kalitesindeki bozukluk ve aşırı stres, 
kortizon hormonunu yükselterek beyinde 
mutluluk hormonu olarak bilinen serotoni-
ni baskılıyor. Pozitif bir ruh halinin stresle 
ilişkili hormonlarda azalmaya, vücut diren-
cinde artışa  yardımcı olduğu artık kanıt-
lanmış bir gerçek.

Kararlı olun ve kendinizden vazgeçmeyin. 
Bedensel rahatsızlıklardan kurtulmuş; ira-
de ve karar gücüyle  nefs hakimiyetine ve 
zihinsel sağlığına kavuşmuş; şüphelerden, 
kaygılardan, sabit fikirlerden, kompleksler-
den arınmış ve berrak bir düşünce tarzı ka-
zanmış bir birey olarak doğru yolu ve güzel 
geleceği göreceksiniz. Ve elbette mutlulu-
ğun ne demek olduğunu anlayacaksınız.

Yüreğimizi  yeni farkındalıklara açabilme-
miz dileğiyle….

Mutluluk uzaklarda değil, özünde saklı

Mert Güler
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Bu yıl Büyük Kurtuluş’un ilk adımının 
100’üncü yılını kutlamaya hazırlanırken, 
Prontotour, seyahat severlerin merakla bek-
lediği 19 Mayıs’a özel hazırladığı uçaklı ve 
otobüslü keşif turlarını satışa açtı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
19 Mayıs 1919’da Samsun’da yaktığı ateş, 
Amasya Tamimi ve Sivas Kongresi ile tüm 
Anadolu’ya yayıldı. Kıvılcımın çakıldığı, kur-
tuluşa giden yolun ilk adımlarının atıldığı 
yerler günümüzde Kurtuluş Yolu olarak ge-
ziliyor. 19 Mayıs’ta 100’ncüsünü kutlayaca-
ğımız bu mücadelenin izlerini sürüp, tarihi 
yeniden yaşamak isteyen meraklı gezginler 
için Prontotour unutulmayacak tur paketleri 
hazırladı. Turizm sektöründe trendleri be-
lirleyen lider tur operatörü Prontotour’un, 
19 Mayıs’ın Yüzüncü Yılı anısına düzenledi-
ği tarihi keşif turlarınızda yerinizi şimdiden 
ayırtın!

Tarihte yolculuk yapın

Prontotour’un, 19 Mayıs’ın Yüzüncü Yılı’na 
özel hazırladığı uçaklı tura katılan seyahat 
severlerin, tarihte yolculukları Mustafa Ke-
mal’in davetiyle gerçekleşen ilk milli kong-
reye ev sahipliği yapan Sivas’ta başlıyor. 
Prontotour misafirleri burada Sivas Kong-
resi’nin toplandığı Kongre Binası, Atatürk 
Kongre ve Etnografya Müzesi’nin yanı sıra 
tarihi ve sanat eseri kimliği olan yapıları keş-
fediyor.

Tokat’ta Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi, 
Amasya’da ise Amasya Tamimi’nin kaleme 
alındığı Saraydüzü Kışla Binası tur durakları 
arasında. Burada Ferhat ve Şirin’in öyküsü-
nü anlatılıp, ünlü aşıkların müzesi de ziyaret 

ediliyor. Amasya’dan otobüsle Büyük Kur-
tuluş için kullanılan, günümüzde Kurtuluş 
Yolu olarak bilenen yoldan geçiliyor. 

Otobüslü veya uçaklı seçenekler

Samsun Meydanı’ndaki Atatürk Heykeli, 
Mustafa Kemal ve 18 silah arkadaşının ilk 
ayak bastıkları Tütün İskelesi, Bandırma Va-

PRONTOTOUR’DAN “KURTULUŞ”UN 100.YILINA ÖZEL TURLAR

puru’nda tarihte yolculuğun ardından, ser-
gileme açısından en güzel müzelerimizden 
biri olarak kabul edilen Kent Müzesi gezili-
yor. Prontotour’un 100. yıla özel hazırladığı 
kültür turu paketlerinin uçaklı ve otobüslü 
seçenekleri bulunuyor. Otobüsle seyahat 
eden seyahat severler 19 Mayıs’ta dönüş 
yolunda Anıtkabir’i ziyaret etme imkanı da 
bulacaklar.
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Adım 1: Gerçek şeker ile yapay şekerin ye-
rini değiştirmeyin.

Fazla kalori almadan istediğimiz tatlı hissini 
sağlamak için üreticiler yapay tatlandırıcıları 
yaratmıştır. Bir araştırmaya göre, bu tatlan-
dırıcılar vücudun şekeri metabolize etme yo-
lunu değiştirebileceği gibi bizi rahatsız eden 
pek çok olayla sorumlu tutulmaktadır. 2008 
tarihli bir çalışmada yapay tatlandırıcı verilen 
farelerin verilmeyenlere göre gün boyunca 
daha fazla kalori tüketerek, sonuç olarak kilo 
aldıkları ortaya çıkmıştır. Araştırmacılar, yapay 
tatlandırıcıların sindirilmesinde bağırsak ve 
beyin arasında karışıklığa neden olduğunu 
belirtmiştir. Eğer kilo vermek istiyorsanız, bu 
çalışmalar sizi şeker bağımlılığından uzaklaş-
tırabilir. Fakat düşündürücü olan ise yapay 
tatlandırıcıların şeker yüklü beslenme şekli-
nize yaptıklarıdır. Normal şekerleri yapay tat-
landırıcılarla değiştirmek tıpkı sigara bağımlı-
lığı yerine ara sıra puro içmeye benzer. Hala 
istediğiniz tatlı hissiyatını karşılıyorsunuz ve 
böylece asla ve asla sizi sürekli çağıran o tatlı 
isteğinden kurtulamıyorsunuz.

Adım 2: Bir egzersiz programına başlayın 
ve beslenmenize sütü ekleyin.

Çok fazla şeker tüketimi beyindeki ödül me-
kanizmalarını geliştirmesiyle bilinmiştir bu 
nedenle de alışkanlıktan kurtulmak çok zor 
olabilir. Bu da eğer ofis çekmecenizde veya 
evinizde gofret, jelibon, şeker gibi yiyecekler 
bulunduruyorsanız, mutlaka onları yemek is-
teyeceğiniz anlamına gelir. Eğer onlar orada 
bulunuyor ve sizde bunun için bir tercih yap-
mak zorunda kalıyorsanız, birçoğunu yemek 
isteyeceğiniz düşüncesi oldukça yüksektir. Ve 
yedikten sonra da oldukça iyi hissedeceksiniz-
dir, ancak sadece bir süreliğine ve bir sonraki 

yeme isteğiniz gelene kadar... Ama şekerin 
hiçbir olumsuz etkisini almadan tüm bu gü-
zel duygulara hızlıca erişmenin başka yolu ne 
olabilir?

Örneğin bir çalışmada, whey proteinin (sütte 
bulunan başlıca protein) tüketilmesinin se-
rotonini (iyi hissetmenizi sağlayan hormon) 
yükselttiği ve başka bir araştırmada da eg-
zersiz yoluyla serotonin seviyelerine destek 
verilebileceği gösterilmiştir.

Adım 3: Yağsız ürünlere hayır deyin.

İşte yağsız gıdaların içyüzü; Yağ (sevdiğimiz 
ve tadı güzel olan bir şey) gider ve şeker (tadı 
gerçekten güzel olan bir şey) gelir. Neden? 
Çünkü üreticiler size ürünü ‘’yağsız’’ olarak 
satarlar, ‘’şekersiz’’ değil. Kötü üne sahip suç-
lular olarak bilinen; salata sosları, kurabiyeler, 
pastalar, pudingler ve yağı azaltılmış yerfıstı-
ğı ezmesi vb.

Çözüm: Salata sosları ve yerfıstığı ezmesinin 
tam yağlı olanlarını tüketmelisiniz. Aslında 
içerdikleri tekli doymamış yağlar genel an-
lamda tokluğunuzu artırmaya yardımcı ola-
caktır. Yağsız diye çok fazla yiyerek gereksiz 
şeker tüketimi yapacağınızı tam yağlısından 
küçük porsiyonlar halinde yiyerek hem şeker 
alımını azaltır hem de daha fazla doymuş 

olursunuz.
Adım 4: Uyku alışkanlığınızı geliştirin

2013’de gerçekleşen bir çalışmaya göre, sir-
kadiyen uyku döngüleri, bizi gece geç saatte 
abur cubur atıştırmaktan uzak tutuyor. Eğer 
gün boyunca uykulu dolaşıyor isek, yüksek ka-
lorili bir tatlıya karşı koymakta zorluk çekeriz. 
Diyet ve egzersiz sizi şekerden uzak tutmayı 
ne kadar başarsa bile, yeterli uyku almadan 
bunların hiçbirinin etkisi göremezsiniz.

Adım 5: Yakınınızda sağlıklı atıştırmalıklar 
bulundurun

Danışanlarımın çoğunda işe yaramış bir tak-
tik de elinizin altında sağlıklı atıştırmalıklar 
bulundurmaktır. Bir danışanım bir gün araba 
kullanırken farkına varmadan kendini bir anda 
dondurmacının önünde buluyor. Ancak bir 
anda torpidosunda bulunan kuru meyveler 
aklına geliyor ve dondurma isteğinden vazge-
çiyor. Sizde yakınınızda kolay ulaşabileceğiniz, 
fındık badem, kuru erik, kuru elma gibi sağ-
lıklı atıştırmalıklar bulundurursanız, böyle ani 
atakları en sağlıklı yolla kolayca atlatabilirsiniz. 
Sizi en fazla rahatlatacak sağlıklı yiyeceğinizi 
bulun ve dikkatinizi dağıtmak için onu yakını-
nızda bulundurun. Mesela çantanızda bir adet 
elma veya küçük bir paket yağsız tuzsuz pat-
lamış mısır gibi...

ŞEKER BAĞIMLILIĞI

Taylan Kümeli
Sağlıklı Beslenme ve

Diyet Uzmanı
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Nisan Ayı İş Sanat ile Renklenecek

İş Sanat’ta Nisan, 8 Nisan’da, ‘Bu Dünya 
Böyledir İşte!’ başlıklı Sabahattin Ali hikâ-
ye dinletisi ile başlıyor. 11 Nisan’da ise ünü 
sınırları aşan Cirque du Soleil’in baş solisti 
Francesca Gagnon ve yıllarca yine Cirque 
Du Soleil gösterilerinin müziklerini beste-
lemiş Rene Dupéré’ye Türkiye’nin başarılı 
topluluklarından Semplice Quartet eşlik 
edecek.

İş Sanat, Türk Sanat Müziği’nin değerli sesi 
Melihat Gülses ve Tanini Trio’yu “Doğunun 
Batısı, Batının Doğusu” projesiyle 17 Nisan 
akşamı bir araya getiriyor.
Nisan ayının Parlayan Yıldızları İdil Arıcan 
(keman) ve Duru Aydın (piyano) 22 Nisan 
akşamı Millî Reasürans Konser Salonu’nda 
izleyici karşısına çıkacak.

Rengârenk etkinliklerle dolu Nisan ayı, 25 
Nisan’da “Barok müziğin caz ile buluşması” 
olarak nitelendirilen L’arpeggiata konseri 
ile son bulacak. İş Sanat Kibele Galerisi’n-
de ise ressam, yazar ve sanat tarihçisi Gürol 
Sözen’in “60.yıl… Ve Onlar” sergisi 20 Nisan 
tarihine kadar sanatseverleri bekliyor.

Sabahattin Ali’den Dört Hikâye: Bu Dün-
ya Böyledir İşte!

Sabahattin Ali (1907-1948), kırsal kesim in-
sanının çaresizliğini, içine düştüğü traji-ko-
mik durumu, ironik ve yalın bir dille anlattığı 
dört hikâyesiyle bir kez daha İş Sanat’ta se-
yirciyle buluşuyor. “Bu Dünya Böyledir İşte!” 
adlı dinletide, Sabahattin Ali’nin “Katil Os-
man”, “Ayran” “Kafa Kâğıdı” ve “İki Kadın” 
adlı hikâyeleri, Serdar Yalçın’ın besteleri eş-
liğinde ve eski bir radyo kayıt stüdyosunun 
canlandırıldığı sahne düzeninde müzikle 
birlikte seslendiriliyor.

Atilla Birkiye’nin metinlerini düzenlediği, 
Mehmet Birkiye’nin sahneye uyguladığı 
dinletinin müzik direktörü ise Serdar Yalçın. 
Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar 
ve Hakan Gerçek’in hikâyeleri seslendire-
ceği bu özel dinletide Seda Şubaşı keman 
ve Şemsa İdil Ural çello çalacak. 8 Nisan 
20.30’da İş Sanat’ta gerçekleşecek dinletiyi 
kaçırmayın.

Francesca Gagnon ve Rene Duperé İş Sa-
nat Sahnesi’nde

Cirque du Soleil’in baş solisti, özellikle se-
venlerinin “Alegria” adlı şovundan tanıdığı 
Francesca Gagnon, yıllarca Cirque Du Soleil 
gösterilerinin müziklerini bestelemiş piya-
nist Rene Duperé ile 11 Nisan akşamı saat 
20.30'da İş Sanat Konser Salonu’nda bir ara-
ya geliyor.

Türkiye’nin başarılı topluluklarından olan 
Semplice Yaylı Quartet, bu konserde Gag-
non ve Dupéré’ye eşlik edecek. Hem yıllar 
süren bir dostluğun Cirque du Soleil’in en 
sevilen eserlerinin de arasında bulunduğu 
zengin bir repertuarın sergileneceği geceyi 
sık sık güzel bir anı olarak hatırlayacaksınız. 
11 Nisan Perşembe gününü takvimlerinize 
kaydetmeyi unutmayın.

Tanini Trio ile Melihat Gülses Bir Araya 
Geliyor

Tahir Aydoğdu, Bilgin Canaz ve Burçin Bü-
ke’den oluşan Tanini Trio, kanun, ney ve 
piyano üçlüsünün buluşmasına bu konser-
de kontrbasta Baran Say ve davulda Erhan 
Seçkin’i ekliyor. İş Sanat Konser Salonu’nda 
“Doğunun Batısı, Batının Doğusu” projesi ile 
yer alacak olan topluluk, sahnesine tecrü-
beli Klasik Türk Müziği yorumcusu Melihat 
Gülses'i misafir edecek.

Batı ve Doğu müziğinin Tanini Trio tarafın-
dan yapılacak sentezi, bu özel akşamda sizi 
unutamayacağınız bir yolculuğa çıkaracak. 
17 Nisan Çarşamba akşamı İş Sanat’ta ger-
çekleşecek bu özel buluşmayı sakın kaçır-
mayın!

Parlayan Yıldızların Nisan Ayı Konukları 
İdil Arıcan ve Duru Aydın

İş Sanat’ın genç müzisyenlere sahne dene-
yimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları 
ilk adımlarında destek olmak amacıyla Millî 
Reasürans Konser Salonu’nda gerçekleş-
tirdiği Parlayan Yıldızlar serisinin Nisan Ayı 

7’DEN 70’E TÜM SANATSEVERLERİN BULUŞMA NOKTASI NİSAN AYINDA DA İŞ SANAT OLACAK

Gürol Sözen

Francesac Gagnon, Rene Dupere
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konukları, İdil Arıcan (keman) ve Duru Aydın 
(piyano) oluyor.

2003 yılında Ankara’da doğan, 2010 yılında 
Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık İlkoku-
lu’nun keman ana sanat dalına kabul edilen 
İdil Arıcan, aynı yıl Süreyya Defne’nin öğ-
rencisi oldu. 2016, 2017 ve 2018 yıllarında 
uluslararası müzik festivalleri kapsamında 
Pelin Halkacı Akın, Çiğdem İyicil, Andrej 
Bielow, Elif Tarakçı, Lukas David, Eva Diller 
Dörnenburg ve Domenico Nordio’nun usta-
lık sınıflarına katıldı. 10 Kasım 2017’de Fazıl 
Say’ın Yürüyen Köşk prömiyerinde sahne 
aldı. Aynı yıl Bilkent Gençlik Senfoni Or-
kestrası’na katılan genç sanatçı, Mozarthaus 
Konser Evi, Ahmed Adnan Saygun Konser 
Salonu, Congresium Ankara, Aya Harambos 
Kilisesi ve Bilkent Konser Salonu’nda önemli 
konserlerde yer aldı. Son olarak 2018 yılında 
6. Uluslararası Josef Micka Keman yarışma-
sında ikincilik ödülü kazanan İdil Arıcan ça-
lışmalarına Süreyya Defne ile devam ediyor.

2005 yılı, İstanbul doğumlu Duru Aydın, pi-
yano eğitimine 5 yaşında Marmara Üniver-
sitesi öğretim görevlisi Aytaj Rzaguliyeva 
ile başladı. 2013 yılında Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Kon-
servatuvarı’nda (MSGSÜ İDK), piyano eği-
timini iki yıl sürdürdü. Julia Kociuban,Peep 
Lasmann, Johani Lagerspetz, Ruta Riktere 
ve Viktor Portnoi’nin ustalık sınıflarına ka-
tıldı. Yurt içi ve yurt dışında konserler ver-
meye devam eden Duru Aydın, hala MSGSÜ 
İDK’nın 8. sınıfında Prof. Metin Ülkü’nün öğ-
rencisi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Parlayan yıldızlar serisinin bu ayki resitalle-
ri 22 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.30’da 
Millî Reasürans Konser Salonu’nda.

Barok Müziğin Cazla Buluşması

2000 yılında Christina Pluhar önderliğin-
de kurulan L’Arpeggiata, hem klasik müzik 

sanatçıları hem de caz müzisyenlerinden 
oluşuyor. “Henry Purcell Doğaçlamaları” 
albümünün başarısı ardından L’Arpeggia-
ta bu sefer projesini Heandel eserlerinden 
oluşturduğu “Heandel Goes Wild” adlı bir 
albüm çıkardı. Albüm, caz ile barok müziğin 
buluşmasını ele alıp, hem hayranlık hem de 
hayret uyandırıyor.

L’Arpeggiata, antik harp, theorbodan, chi-
tarra battente, cornemuse gibi orta çağ ve 
barok müzikte kullanılan antik çalgılar ile 
dikkat çekiyor. İş Sanat’taki konserde ise 
soprano Celine Scheen, kontrtenor Valer 
Sabadus sahne alacak.

25 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30'da 
gerçekleşecek İş Sanat’taki bu müzik ziya-
fetini ajandalarınıza not etmeyi unutmayın!

Gürol Sözen’den 60 Yıllık Bir Seçki

İş Sanat Kibele Galerisi, “60.yıl… ve Onlar” 
başlıklı retrospektif sergiyle sanatseverleri 
ressam, yazar ve sanat tarihçisi Gürol Sö-
zen’in eserlerini görmeye davet ediyor. İki 
bölümden oluşan serginin ilk bölümünde 
“60 yılın seçkileri” temasıyla sanatçının er-
ken dönem çalışmalarından bu yana ürettiği 
desenler, suluboyalar, yağlıboyalar, ikonlar, 
heykeller, tasarımlar, yazdığı kitaplardan 
seçmeler ve özel koleksiyonlardan derlen-
miş yapıtları yer alıyor.

Sanatçının 1974 yılında, “ 1919-23/ DES-
TAN” başlığı altında sergilenen ve kataloğu 
İş Bankası tarafından bastırılan“Kurtuluş Sa-
vaşı”resimlerinin yeni yorumları da “Kurtu-
luş Savaşı / Kuvayi Milliyecileri” başlığıyla 
serginin ikinci bölümünde izleyiciyle bulu-
şuyor.

Milli Mücadele’nin başlangıcının 100. yılı 
münasebetiyle Gürol Sözen’in uzun süre-
dir üzerinde çalıştığı bu eserlerinde 1919-
23 yılları arasında süren Anadolu insanının 

İş Sanat’ta Nisan Ayı
8 Nisan Pazartesi, 20.30

Sabahattin Ali’den Dört Hikâye
Bu Dünya Böyledir İşte!

Anlatıcılar: Tilbe Saran, Metin Belgin, 
Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek

keman: Seda Şubaşı çello: Şemsa İdil 
Ural

11 Nisan Perşembe, 20.30

Francesca Gagnon & Rene Duperé

Semplice Quartet

17 Nisan Çarşamba, 20.30

Tanini Trio (Tahir Aydoğdu, Bilgin Canaz 
ve Burçin Büke)& Melihat Gülses

Doğunun Batısı, Batının Doğusu

22 Nisan Pazartesi, 20.30

Parlayan Yıldızlar

keman: İdil Arıcan piyano: Duru Aydın

Milli Reasürans

25 Nisan Perşembe 20.30

L’arpeggiata

Barok Müziğin Caz ile Buluşması

soprano: Celine Scheen kontrtenor: 
Valer Sabadus

onurlu destanını; türlü yoksulluğa rağmen 
başkaldırısını ve özgürlük arayışını resme-
derken, doğa, kadınlar, çocuklar, atlar, atlı-
lar, kağnılar ve “Kuvayi Milliyeciler” temala-
rını resminin şiiriyle yorumluyor.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sa-
nat Tarihi Bölümü mezunu olan Sözen ilk 
kişisel resim sergisini 1960’ta İstanbul’da 
açtı. Sanatçı kişiliğinin yanı sıra öyküleri, 
gezi notları, köşe yazılarıyla da kendinden 
sıkça söz ettirdi. Sanat hayatından seçkiler 
ve özel çalışmalarıyla Gürol Sözen’in “60.
yıl… Ve Onlar” sergisi 20 Nisan Cumartesi 
tarihine kadar İş Sanat Kibele Galerisi’nde 
ziyaret edilebilir.

İdil Arıcan Duru Aydın
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Mide kanserinin en çok 60-70 yaşları ara-
sında görüldüğünü belirten Anadolu Sağ-
lık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. 
Dr. Şeref Kömürcü, “Dünyada kansere bağlı 
ölümlerde mide kanseri önemli bir yer alı-
yor. ABD’de ve batı Avrupa ülkelerinde ye-
mek alışkanlıklarında ve çevresel faktörler-
deki düzenlemeler ile bu hastalığın görülme 
sıklığı azaldı. Türkiye’de ise mide kanseri ol-
dukça yaygın bir şekilde görülüyor. Japon-
ya’da bu kanser en sık görülmesine rağmen, 
gelişmiş erken tarama yöntemleri ve halkın 
bu konudaki farkındalığı nedeniyle mide 
kanserine bağlı ölüm oranları çok azaldı” 
dedi.

Mide kanseri hızlı yayılan bir kanser türü

Mide kanserinin genellikle hızlı seyreden ve 
uzak organlara çabuk sıçrayan bir kanser 
türü olduğunu vurgulayan Medikal Onkolo-
ji Uzmanı Prof. Dr. Şeref Kömürcü, “Bu ne-
denle erken evrelerde tespit etmek zordur. 
Ancak yüzde 20’si erken evrede fark edilir. 
Genellikle midede bir ülser şeklinde başlar, 
çevre lenf bezlerini ve organlarını etkileye-
bilir. Mide kanseri komşuluk, lenfatik veya 
kan yoluyla yayılabilir. Midenin içinden dış 
kısmına doğru pankreas, yemek borusu 
veya bağırsak gibi çevre organlara doğru 
uzanabilir. Ayrıca kanser hücreleri kan yo-
luyla karaciğer, akciğerler, kemik ve diğer 
organlara yayılabilir” şeklinde konuştu.

Mide kanserinin belirtileri nelerdir?

Mide kanserinin yayılma özellikleri nede-
niyle genellikle sinsi seyirli bir hastalık oldu-
ğunu belirten Prof. Dr. Şeref Kömürcü, “Bu 
yüzden oldukça geç belirti verir ve belirtiler 
hastalığa özgü değildir. Karında mide böl-
gesinde belirli-belirsiz bir rahatsızlık hissi en 
sık başlangıç belirtisidir. Hastalığın ileri ev-

MIDE KANSERI ERKEKLERDE
2 KAT FAZLA GÖRÜLÜYOR

relerinde en sık belirtiler kilo kaybı, iştahsız-
lık, halsizlik, yutma güçlüğü, bulantı, kusma, 
midede dolgunluk ve şişkinlik hissidir” dedi. 
Mide kanserinin bazen sadece gizli kanama 
tespiti ile fark edildiğine değinen Prof. Dr. 
Şeref Kömürcü, “Hastaların bir kısmı kara-
ciğer büyümesi, karında sıvı birikmesi veya 
sarılık gibi ilerlemiş hastalık bulguları ile 
karşımıza çıkarlar. İleri evrelerde sol köp-
rücük kemiği üstü lenf bezinde büyümeye 
neden olabilir” açıklamasında bulundu.

Mide kanserinin risk faktörleri

Cinsiyet: Erkeklerde kadınlara göre 2 kat 
daha fazla görülüyor.
Yaş: Mide kanserli hastaların çoğu 60 yaş 
veya üzerinde.
Diyet: Risk faktörleri arasında en çok ta-
nımlanmış olan beslenme şeklidir. Tütsü-
lenmiş, nitrit içeren veya aşırı tuzlu yiye-

ceklerden zengin gıdaları yiyenlerde mide 
kanseri gelişme riski artıyor. Diğer taraf-
tan taze sebze ve meyvelerin yenmesi, 
karatenoid ve yüksek doz C vitamini alımı 
bu hastalığa karşı koruyucu olabiliyor.
Helikobakter pilori (HP) enfeksiyonu: 
HP genelde midede bulunan bir bakteri-
dir. HP enfeksiyonu gastrit, ülser ve kan-
ser riskini artırıyor. Bu enfeksiyonun mide 
kanseri riskini 6 kat artığı tespit edilmiştir. 
Sigara: Sigara içenlerde içmeyenlere göre 
mide kanseri gelişme riski daha fazladır.
Aile hikayesi: Mide kanserinin nadir türü 
ailesel geçişlidir.
Diğer nedenler: Midede iltihaba neden 
olan durumlar ve geçirilmiş mide ameli-
yatları mide kanserine sebep olabilir. Ay-
rıca obezite, kronik atrofik gastrit, reflü, 
ailesel polipler, pernisiyöz anemi, radyas-
yon, aflatoksin ve A kan grubu da sayıla-
bilir.

Mide kanserinin görülme sıklığı ülkeden ülkeye göre farklılık gösteriyor. Mide kanserinin 
sinsi bir şekilde ilerlediğini ve oldukça geç belirti verdiğini anlatan Anadolu Sağlık Mer-
kezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Şeref Kömürcü, “Mide kanseri erkeklerde kadınlara 
oranla iki kat daha fazla görülüyor” açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Şeref Kömürcü
Medikal Onkoloji

Uzmanı
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BOYUN AĞRILARINA 
KAYROPRAKTIK TEDAVI 

Tüm gün bilgisayar karşısında çalışma ve günlük iş hayatındaki gerginlikler 
boyun ağrılarının artmasına neden oluyor. Masa başında çalışan insanların 
yaşamının bir bölümünde boyun ağrıları ile karşılaşabildiğini vurgulayan 
Anadolu Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist 
Prof. Dr. Semih Akı, “Günlük hayatta alınabilecek basit önlemlerle boyun ağ-
rılarının oluşmasını önlemek mümkün. Ayrıca boyun ağrılarına kayropraktik 
yöntemlerle de çözüm bulabiliyoruz” şeklinde konuştu. 

Prof. Dr. Semih Akı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı

Boyun ağrılarının ağrı kesicilerin yanı sıra 
gün içinde uygulanan sıcak-soğuk kom-
presler ile de giderilebildiğini söyleyen 
Anadolu Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp ve Re-
habilitasyon Uzmanı, Kayropraktist Prof. 
Dr. Semih Akı, “Bu yöntemler var olan 
ağrıların giderilmesi için kullanılır. Bunun 
yanı sıra kayropraktik tedavi yöntemleriy-
le de sonuca ulaşılabilir. Boyun, sırt ve bel 
ağrılarından cerrahi müdahale gerekme-
den, omurgaya el ile yapılan uygulamalar 
içeren kayropraktik tedavi ile kurtulmak 
mümkün. Anadolu Sağlık Merkezi Fizik-
sel Tıp ve Rehabilitasyon, Kayropraktik 
(Omurga Sağlığı) Ünitesi’nde el ile müda-
hale edilen omurganın sağlıklı pozisyonu-
na geri getirilmesi hedefleniyor ve sıkış-
mış sinirlerin üzerindeki baskının ortadan 
kalkması amaçlanıyor” dedi. Kayropraktik 
tedavi yönteminden yoğun olarak 18-65 
yaş arasında, özellikle çalışma hayatında-
ki aktif yetişkinlerin yararlandığını belir-
ten Prof. Dr. Semih Akı, Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki bir araştırmaya göre kay-
ropraksi uzmanlarının omurga rahatsız-
lıklarının yüzde 90’ını tedavi edebildiğini 
söyledi.

Prof.Dr. Semih Akı, boyun ağrılarını önle-
mek için şu önerilerde bulundu:

• Masa başı çalışanlar sık sık gerinmeli ve 
masa başında basit egzersizler yapmalı. 
Omuzlar yukarı doğru kulak hizasına ka-
dar yükselttikten sonra düşürülebildiği 
kadar düşürülerek 5 kez tekrar edilmeli. 
Ayrıca kürek kemikleri birleştirilerek beş 
saniye durduktan sonra gevşeme egzersi-
zi yapılmalı. Yan boyun kaslarını esnetmek 
için oturur pozisyonda sol elle koltuğun 
oturağına tutunarak gövde ve boyun zıt 
tarafa doğru eğilmeli ve bu hareket sağ 
elle de tekrar edilmeli. 

• Olabildiğince hareket edilmeli. Düzen-
li fiziksel aktivite yapan bireylerin tek-
rar eden boyun ağrısı geliştirme olasılığı 
daha azdır.
• Çalışma masa ve koltuğu ekran göz hiza-
sına gelecek şekilde düzenlenmeli.
• Yüzüstü yatılmamalı. Yüzüstü yatmak 
boyna fazladan yük bindirir. Boynunuzun 
doğal kıvrımını destekleyecek bir yastık 
seçilmeli.
• Zihinsel stres oranı düşürülmeli. Boyun 
bölgesindeki gerilmeler kas zorlanmaları-
na neden olabilir. 

• Araçtaki kafa desteği ayarlanmalı. Doğru 
ayar, başı ve boynu daha iyi destekler.
• Telefonda konuşurken ahize kafa ve 
omuz arasında sıkıştırılmamalı. Telefonda 
çok konuşuluyorsa kulaklık-mikrofon kul-
lanılmalı. 
• Dişler sıkılmamaya gayret edilmeli. Diş 
sıkmak boyun kaslarını gerebilir.
• Uzun süreler araç kullanıyor veya bil-
gisayar başında çok zaman geçiriliyorsa 
sık sık mola verilmeli. Boyna fazladan yük 
bindirmemek için kafa omurgası düz tu-
tulmaya özen gösterilmeli.
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Sindirim sisteminin yaşamsal faaliyetlerini 
güçlendiren ve devam ettiren en önem-
li etkenlerinden biri; orada yaşayan yararlı 
bakteriler olduğunu belirten Anadolu Sağlık 
Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba 
Örnek, “Bu yararlı bakterilerin (probiyotik) 
yaşaması ve çoğalması için gereken lifi, 
besinler en fazla tam tahıllar, kuru bakla-
giller, pırasa, karnabahar, sarımsak, soğan, 
yeşil yapraklı sebzeler, muz, avokado gibi 
meyveler, turşu, boza, şıra, sirke ve tarhana 
gibi fermente ürünler ve kefir, yoğurt gibi 
fermente süt ürünleridir. Özellikle karnaba-
har yemeği ‘mide dostu’ bir yemek olarak 
örnek verilebilir. Karnabahar mide asitlerini 
dengeler” dedi.

Mideye iyi gelen besinler kişiden kişiye 
değişebilir

Mideye iyi gelen besinlerin bazen kişiden 
kişiye farklılık gösterebildiğini söyleyen 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, 
“Patates suyunun mideye yararı ile ilgili ya-
pılan çalışmalar olumlu, fakat herkes için iyi 
gelir demek için yeterli değildir. Ancak mi-
de-bağırsak hastalıklarını önlemek için bitki 
çayları en doğal etkiye sahip. Rezene çayı, 
papatya çayı, meyan kökü ve tıbbi nane çayı 
en önemlileri. Nane çayı reflüsü olanlar için 
uygun değil” şeklinde konuştu.

Aşırı sıcak, kafeinli ve aşırı baharatlı yiye-
cekler mide ve bağırsak için zararlı

Sağlıklı beslenme alışkanlığının çocuklukta, 
hatta bebeklikte, ailede başladığını vurgula-
yan Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, 
“Katkı maddeli hazır yiyecekler, aşırı baha-
ratlı-soslu-kremalı yiyecekler, kızartmalar, 
aşırı soğuk-aşırı sıcak yiyecekler, asit oranı 
yüksek içecekler, aşırı şekerli yiyecekler, aşırı 
kafeinli içecekler mide ve bağırsak sağlığına 
zarar veren yiyeceklerdir” şeklinde konuştu.

SINDIRIM SISTEMI DOSTU: 
KARNABAHAR
Sindirim sistemi, alınan besinlerin sindirim kanalı boyunca ilerlemesini, sindirim salgıları ile 
parçalanmasını ve emilmesini sağlar. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde devamlılığı için dengeli ve 
lifli beslenmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uz-
manı Tuba Örnek, “Sindirim sitemimizi, özellikle de mide-bağırsak sağlığımızı korumak için sağ-
lıklı beslenme çok önemli. Karnabahar mide asitlerini dengeler. Karnabahar yemeği ‘mide dostu’ 
yemeklerin başında geliyor” açıklamasında bulundu.

Dr. Tuba Örnek
Beslenme ve Diyet Uzmanı

Sadece sağlıklı beslenme ile mide kanseri riski en aza indirilebiliyor

Yapılan çalışmalara göre mide kanserini önleyici olarak tek bir besinin kesin olarak bağdaş-
tırılamadığını söyleyen Tuba Örnek, “Çalışmalar şunu gösteriyor ki; mide kanseri veya diğer 
kanserlerden korunmak sağlıklı ve dengeli beslenmekten geçiyor. Sadece sindirim sistemini 
olumsuz etkileyen yiyeceklerden uzak durduğumuz zaman bile kanser riskini en aza indir-
gemiş oluyoruz” dedi.



Bu ay, Venüs yenilikler konu-
sunda sempatik gibi görüle-

bilir fakat her anlamda çelişkili 
bir dönem  olacağını bilmelisiniz. Bu 

arada aile sorunlarınız ve onlarla ilgi-
li bir hareketlenme söz konusu olacak 
ve sanki ikiye bölüneceksiniz. Yapa-
bileceğiniz işleri planlamalısınız. Yoksa 
kariyerinizle aile arasında sıkışmak sizi 
yoracaktır. Romantizm ve duygusal 
ilişkilerinizi sosyal yaşamınızla birleşti-
receksiniz. Eğlence dünyasında yerinizi 
alırken, sosyal ilişkilerinizi güçlü tutmanın 
zevkini yaşayacaksınız. Yine bu ay, ya-
nılgılar ve farklı anlaşılmalar söz konusu. 
Siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun; 
ilişiklerinizde istemediğiniz durumlar or-
taya çıkacaktır. Sevdiğiniz kişinin akıl ve 
mantığı karşısında da, bocalayabilirsiniz.

Bu ay, kazançlarınız açı-
sından oldukça parlak bir 

dönem olacağını  müjdele-
yebiliriz. Fakat Merkür sizi  zorla-

yacak.. Enerjinizi doğru kullanırsanız, 
öfkenizin ve sabırsızlığın üstesinden 
geleceksiniz. Maddi konularla ilgili bi-
lançolarını gözden geçirerek bekleme-
de kalabilir, parasal konularda daha 
da detaylara inerek stratejiler gelişti-
rebilirsiniz. İş arayanlar için önemli bir 
süreç.  Bir çok güzel fırsatlar kapınızda 
olacak.. Satürn  sizin işinizdeki hata-
lara açık olacağınız ve iş durumunuz 
yeniden gözden geçirmenizde yarar 
olacağını hatırlatırım. Her şeye rağmen, 
oldukça kazançlı bir ay olduğunu bil-
melisiniz. Oğlaktaki Satürn ve Plüton, 
size destek vermeye devam edecek. 

Bu aya  para gezegeni-
niz geri gitmesine  rağmen  

istediğiniz desteği verme-
ye başlıyor. İkili ilişkilerinizde size 

para kazandıracak aktivitelerin içinde 
olacaksınız. Sezgileriniz  çok önemli. İş 
yerinizdeki yorucu çalışmalarınız nede-
niyle oluşan stresli anlarınızda, bulun-
duğunuz ortamdan uzaklaşın. Size o an 
için çözümsüz gibi görünen işlerinizin, 
aslında o kadar karmaşık olmadığı-
nı görecek ve çıkış yollarını çok kolay 
bulacaksınız. Kariyer yolunda attığınız 
adımlar, ilerisi için sağlam yapı taşlarını 
oluşturacak. Sosyal hayatınıza verdiği-
niz değer iş hayatınızı da olumlu etki-
leyecek.  Sizi eğlendirecek, oyalayacak 
ve gücünüzü ortaya çıkaracak işlerin 
altına imza atacaksınız. 

Bu ay, maddi duru-
munuz iyi olacak. Çok 

fazla para harcamanız  
gerekebilir. Kariyerinizle 

ilgili duygu değişimleri yaşıyor-
sunuz. Bazılarınız yaşama daha duy-
gusal bakacaksınız. Sizi ilgilendiren 
konularda karizmatik çekim gücünü-
zü yoğun bir şekilde kullanacaksınız. 
Çevrenizde gizemli bir hava estirecek, 
toplumsal kariyerinizi mistik olaylar-
la bağdaştırabileceksiniz. İsteklerinizi 
yumuşak bir şekilde karşı tarafa su-
nacak ve kabul göreceksiniz. Ayrıca 
aileniz ve sevdikleriniz kariyerinizde 
büyük etkisi olacak. Kariyerinizle ilgili 
önemli amaçlarınız varsa, bu konuda 
saptamalarınızı doğru alanlarda kul-
lanacaksınız. 

. . İş ilişkilerini ihtiva 
eden bazı görüş-

melerinizde pürüzler 
çıkabilir, beklemediğiniz ge-

lişmeler sizi mutsuz edebilir. Bu dö-
nemde şans oyunlarıyla ilgili değişik 
konulardan uzak kalın. Maddi konu-
larda bazı gecikmeler ve aksilikler ola-
bilir. Mümkün olduğu kadar mantığınız 
doğrultusunda sakinliğinizi ön plana 
çıkararak beklemede kalın.. Yine, bu 
dönemde, herhangi bir gayrimenkule 
yatırım yapmak için çevrenizden yar-
dım alabilirsiniz. . Birçok kişi, eğlence 
mekanlarının değişmezi olacak. Tüm 
ikizler, aşk fırsatları içinde günler geçi-
recekler. Bazı eski aşklar ve dostlarınız-
la ilginç karşılaşmalar yaşayacaksınız. 
Diz ağrılarınıza dikkat etmelisiniz.

Bu ay,  maddi ko-
nular önemli olma-

yacak gibi görünse de,  
beklemediğiniz bir fırsatın 

kapınıza gelmesi sizin için sürpriz ola-
cak. Maddi açıdan değişim olmaması 
sizin için oldukça memnun edici ola-
cak en azından kendinizi yormayacak 
ve mevcut durumunuz koruyacağınız  
içinde, en azında hırslı şekilde hare-
ket etmeyeceksiniz. Pratik yaşama 
geçirmeniz imkansız olan konular, 
kafanızda yeni şekillerin oluşmasına 
ve fikirlerinizin yenilenmesine zemin 
hazırlayacaktır. Şimdiye kadar düşün-
mediğiniz konuların yarattığı olumlu 
etki vizyonunuzun değişmesine neden 
olacak. Kendinizle barışık bir tutum 
sergilemeye devam ediyorsunuz. 

Filiz Özkol’dan
İş Dünyası Burç Yorumları

Astrolog
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Bu ay, kariyeriniz 
ve aileniz arasında 

mekik dokuyacaksınız. 
Satürn aile ve yuva evi-

nizde olacağı için, çalışmaya devam 
edeceksiniz. Üstelik Merkür  enerjinizi 
dengeleyerek kullanmanız  konusunda 
size küçük  hatırlatmalar verecektir. 
Cesur ve mücadelen kaçmayan işler 
sizi aynı zamanda başarının kucağına 
götürürken tahammülsüz de yapıyor. 
Özellikle iş konusunda başkalarının 
fikirleriyle hareket etmek istemiyorsu-
nuz. Kariyerinizi duygusal huzurunuzu 
sağlayacak şekilde şekillendirin ve 
kendinizi uyumsuzluk ortamlarından 
uzak tutun. Maddi durumunuz hala 
mükemmel ve beklediğiniz paraya 
kavuşacaksınız. 

Bu ay,  daha çok kişi-
selliğinizle ilgilenecek-

siniz. Güven duygusunun, 
maddi olanaklarla paralel 

geliştiğini bildiğiniz için, bu konuda 
farklı düşüncelere sahipsiniz.  Hem 
para harcamayı seviyor bir yandan 
da yatırımlarınızı yönlendirmek ve pa-
ranızı çoğaltmak için çalışmak istiyor-
sunuz. Sadece kendinize güvenerek, 
size katkıda bulunmak isteyenleri ki-
barca geri çevireceksiniz. İsteklerinizi 
başarma konusunda oldukça kararlı-
sınız. Fiziksel ve zihinsel aktiviteleriniz-
le dikkat çekeceğiniz bir ay içindesi-
niz. Enerjinizi doğru kullanmak adına 
doğru işler yapmak istiyorsunuz. Dış 
görünüşünüze yansıtmak istemediği-
niz kendi doğrularınız var. 

İstediğiniz ki-
şilere çok kolay 

ulaşacaksınız. Pratik 
yönlerinizi rahatça kulla-

nabileceğiniz alanlarda başarı sizi 
bekliyor. Bu kişiler, kalabalık ortam-
larda ve eğlence dünyasında tanışa-
cağınız kişiler olacaktır. Finans konu-
larında size fikirler verecekler, akılcı ve 
mantıklı yaklaşımları ilginizi çekecektir. 
Onlarla ortak aktiviteler gerçekleşti-
receksiniz. Geciken terfilerinizde bu 
dönem açılacaktır. Ani gelişen olaylar 
karşısında tepkinizi koyacaksınız. Seç-
tiğiniz konularda ömür boyu sürecek 
başarıların altına imza atabilirsiniz. 
Görüşeceğiniz veya işbirliği içinde 
olacağınız kişilerin güçlü ve kariyerli 
olmasına özen göstereceksiniz.

Hala maddi açı-
dan mutlu bir dö-

nemdesiniz. Kariyer 
fırsatları rahat tavırlarınız 

sayesinde kapınıza gelecektir Sahip 
olduğunuz mallar değer kazanacak. 
Bu ay, hedeflerinizin bir çoğunu ger-
çekleştireceksiniz. Entelektüel merakı-
nız piyasayı iyi takip etmenize neden 
olacak. Medya, satış, pazarlama işle-
rinde bir takım olaylar gündeme gele-
cek.  Kazanç sağlamanızda çevresel 
faktörler etkin rol alacak.  Hayatınızda 
güçlü insanlar ve kariyerinize katkı-
sı olacak kişilerle birlikte olacaksınız. 
Siz sıradan kişilerden hoşlanmadığınız 
için, farkında olmadan yöneldiğiniz 
insanların kariyer açısından önemli ki-
şiler olduğunu biliyorsunuz. 

Maddesel imkanla-
rınız yeniden gözden 

geçirmek için bol zama-
nınız olacak. Her şey netleşme-

ye  başlayınca yeniden her şeye dört 
elle sarılmak isteyeceksiniz. Özellikle 
sevdiklerinizin sizden maddi istekle-
ri bir hayli fazla. Jüpiter burcunuzda 
size destek veriyor.  İyimser yönlerini-
zi kullanarak amacınıza kolayca ula-
şacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin 
desteklerini olumlu kullanmak adına 
fırsatları değerlendirmelisiniz. Hem 
çok çalışacak, hem de eğleneceksiniz. 
Sosyal açıdan çok parlak bir döneme 
gireceksiniz.. Aile toplantılarına daha 
fazla ağırlık vereceksiniz.. Sanatsal fa-
aliyetlerin gündem kazanması da en-
telektüel yönleriniz ortaya çıkaracak.

Kariyer açısından 
oldukça mutlu bir 

dönem. Öğrenme ka-
biliyetinizin çok yüksek ol-

masından dolayı, bir çok konuda aynı 
anda aktivite göstereceksiniz. Enerjinizi 
odaklayacağınız konuları iyi belirleye-
cek ve başlangıçlar konusunda olduk-
ça cesaretli davranacaksınız. İstekle-
riniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü 
birleştirmek için enerjinizi yoğunlaş-
tırmış durumdasınız. Yakın çevrenizde 
sizinle aynı düşünceye sahip kişilerin 
enerjisinden faydalanabilirsiniz. Fakat 
ısrarcı tutum izlememeye çalışın, aksi 
takdirde aranızda sorunlar yaşayabi-
lirsiniz. Ay boyunca elde ettiğiniz ka-
zançlarla ilgili yeni ve olumlu gelişmeler 
gündeme gelecek.
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 366.073 1 ANKAmall AVM 551.528 1 TerraCity AVM 330.991
2 City's Nişantaşı AVM 335.495 2 Forum Ankara Outlet 139.370 2 Mavibahçe AVM 329.775
3 İstanbul Cevahir AVM 248.815 3 ACity Outlet 100.155 3 Espark AVM 130.309
4 Kanyon AVM 247.003 4 Cepa AVM 73.646 4 Park Afyon AVM 125.816
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 205.261 5 Kentpark AVM 69.667 5 Kulesite AVM 121.430
6 İsfanbul AVM 200.031 6 Gordion AVM 67.347 6 Forum Kayseri AVM 113.177
7 Emaar Square Mall 154.798 7 Next Level AVM 57.273 7 Forum Mersin AVM 111.955
8 Marmara Park AVM 147.839 8 Taurus AVM 50.657 8 Forum Gaziantep AVM 111.163
9 Trump AVM 135.364 9 Atlantis AVM 50.260 9 Gebze Center 109.367

10 İstinyePark AVM 108.767 10 Nata Vega Outlet 42.340 10 Forum Bornova AVM 106.383
11 Brandium AVYM 108.635 11 One Tower AVM 40.469 11 MarkAntalya AVM 97.317
12 Maltepe Park AVM 103.702 12 Antares AVM 38.703 12 Forum Trabzon AVM 95.424
13 Mall of İstanbul 102.190 13 Podium Ankara AVM 38.425 13 Antalya Migros AVM 92.485
14 Buyaka AVM 98.025 14 Arcadium AVM 33.776 14 ÖzdilekPark Antalya AVM 86.513
15 Zorlu Center 95.992 15 Anatolium Ankara AVM 33.019 15 Point Bornova AVM 83.015
16 Torium AVM 95.777 16 Kızılay AVM 28.791 16 MalatyaPark AVM 77.919
17 Palladium AVM 95.654 17 Panora AVYM 27.007 17 Outlet Center İzmit 71.182
18 Aqua Florya AVM 92.426 18 365 AVM 24.213 18 Kent Meydanı AVM 61.969
19 Viaport Asia Outlet 92.190 19 Tepe Prime Avenue 20.333 19 Deepo Outlet Center 60.338
20 Capacity AVM 88.792 20 Armada AVM 17.103 20 Konya Kent Plaza AVYM 59.442

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 60.724 1 ANKAmall AVM 14.293 1 TerraCity AVM 9.734
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 59.333 2 Atakule AVM 13.454 2 Sera Kütahya AVM 6.362
3 Akyaka Park 58.722 3 Antares AVYM 8.567 3 HighWay Outlet AVM 6.174
4 Kanyon AVM 50.868 4 Tepe Prime Avenue 4.849 4 Kayseri Park AVYM 5.445
5 Emaar Square Mall 20.090 5 Kentpark AVM 4.648 5 MalatyaPark AVM 5.080
6 Trump AVM 15.345 6 Nata Vega Outlet 4.460 6 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.804
7 Capitol AVM 15.248 7 Cepa AVM 3.586 7 Gebze Center 4.436
8 Buyaka AVM 13.585 8 Armada AVM 3.358 8 Deepo Outlet Center 3.819
9 Viaport Asia Outlet 12.527 9 Atlantis AVM 3.144 9 Korupark AVM 3.548

10 İstinyePark AVM 10.303 10 Gordion AVM 2.724 10 Espark AVM 3.340
11 Astoria AVM 8.113 11 Panora AVYM 2.620 11 Park Afyon AVM 3.279
12 Zorlu Center 7.843 12 ACity Outlet 2.260 12 Kulesite AVM 3.143
13 Akasya AVM 7.618 13 Taurus AVM 2.197 13 17 Burda AVM 3.042
14 Sapphire Çarşı 5.729 14 Arcadium AVM 1.896 14 Forum Mersin AVM 2.954
15 Marmara Forum AVM 5.597 15 Next Level AVM 1.821 15 Antalya Migros AVM 2.875
16 ArenaPark AVYM 5.546 16 365 AVM 1.761 16 Bursa Kent Meydanı AVM 2.779
17 İsfanbul AVM 5.448 17 Bilkent Center AVM 1.700 17 Palladium Antakya AVM 2.326
18 Palladium AVM 5.281 18 Forum Ankara Outlet 1.635 18 Outlet Center İzmit 2.283
19 Galleria Ataköy AVM 4.869 19 Anatolium Ankara AVM 1.299 19 Forum Bornova AVM 2.129
20 Watergarden İstanbul 4.678 20 Podium Ankara AVM 1.242 20 Forum Gaziantep AVM 2.127

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 65.784 1 ANKAmall AVM 113.265 1 TerraCity AVM 67.929
2 Zorlu Center 62.349 2 Antares AVYM 32.491 2 Mavibahçe AVM 63.872
3 City's Nişantaşı AVM 59.290 3 Gordion AVM 27.681 3 Kulesite AVM 43.892
4 İstinyePark AVM 46.113 4 Cepa AVM 26.903 4 M1 Adana AVM 36.180
5 Akyaka Park AVM 38.320 5 Nata Vega Outlet 26.765 5 Optimum - İzmir 35.730
6 Watergarden İstanbul 37.595 6 Atlantis AVM 24.407 6 Park Afyon AVM 34.745
7 Mall of İstanbul 36.041 7 Armada AVM 21.577 7 Point Bornova AVM 32.898
8 İsfanbul AVM 35.119 8 ACity Outlet 19.644 8 41 Burda AVM 31.736
9 Marmara Park AVM 34.496 9 Kentpark AVM 19.407 9 Forum Bornova AVM 29.841

10 Hilltown AVM 33.465 10 Podium Ankara AVM 19.363 10 Westpark Outlet AVM 28.362
11 Kanyon AVM 33.164 11 Panora AVYM 17.863 11 Agora AVM 27.764
12 Maltepe Park AVM 31.175 12 Metromall AVM 17.582 12 Antalya Migros AVM 26.218
13 Vadi İstanbul AVM 29.587 13 Forum Ankara Outlet 13.476 13 Agora Antalya AVM 24.746
14 Meydan İstanbul AVM 28.186 14 Atakule AVM 13.452 14 Mall of Antalya AVM 24.484
15 Trump AVM 26.423 15 Bilkent Center AVM 13.413 15 17 Burda AVM 21.862
16 Forum İstanbul AVYM 25.566 16 Arcadium AVM 13.025 16 Agora Adapazarı AVM 20.923
17 Akasya AVM 21.964 17 Taurus AVM 11.364 17 39 Burda AVM 20.575
18 212 İstanbul Power Outlet 20.707 18 One Tower AVM 10.172 18 Korupark AVM 19.870
19 Aqua Florya AVM 20.445 19 Next Level AVM 9.427 19 Kent Meydanı AVM 18.203
20 İstanbul Cevahir AVM 20.019 20 Kartaltepe AVM 8.588 20 Endülüs Park 17.726
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13 Mall of İstanbul 102.190 13 Podium Ankara AVM 38.425 13 Antalya Migros AVM 92.485
14 Buyaka AVM 98.025 14 Arcadium AVM 33.776 14 ÖzdilekPark Antalya AVM 86.513
15 Zorlu Center 95.992 15 Anatolium Ankara AVM 33.019 15 Point Bornova AVM 83.015
16 Torium AVM 95.777 16 Kızılay AVM 28.791 16 MalatyaPark AVM 77.919
17 Palladium AVM 95.654 17 Panora AVYM 27.007 17 Outlet Center İzmit 71.182
18 Aqua Florya AVM 92.426 18 365 AVM 24.213 18 Kent Meydanı AVM 61.969
19 Viaport Asia Outlet 92.190 19 Tepe Prime Avenue 20.333 19 Deepo Outlet Center 60.338
20 Capacity AVM 88.792 20 Armada AVM 17.103 20 Konya Kent Plaza AVYM 59.442

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 60.724 1 ANKAmall AVM 14.293 1 TerraCity AVM 9.734
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 59.333 2 Atakule AVM 13.454 2 Sera Kütahya AVM 6.362
3 Akyaka Park 58.722 3 Antares AVYM 8.567 3 HighWay Outlet AVM 6.174
4 Kanyon AVM 50.868 4 Tepe Prime Avenue 4.849 4 Kayseri Park AVYM 5.445
5 Emaar Square Mall 20.090 5 Kentpark AVM 4.648 5 MalatyaPark AVM 5.080
6 Trump AVM 15.345 6 Nata Vega Outlet 4.460 6 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.804
7 Capitol AVM 15.248 7 Cepa AVM 3.586 7 Gebze Center 4.436
8 Buyaka AVM 13.585 8 Armada AVM 3.358 8 Deepo Outlet Center 3.819
9 Viaport Asia Outlet 12.527 9 Atlantis AVM 3.144 9 Korupark AVM 3.548

10 İstinyePark AVM 10.303 10 Gordion AVM 2.724 10 Espark AVM 3.340
11 Astoria AVM 8.113 11 Panora AVYM 2.620 11 Park Afyon AVM 3.279
12 Zorlu Center 7.843 12 ACity Outlet 2.260 12 Kulesite AVM 3.143
13 Akasya AVM 7.618 13 Taurus AVM 2.197 13 17 Burda AVM 3.042
14 Sapphire Çarşı 5.729 14 Arcadium AVM 1.896 14 Forum Mersin AVM 2.954
15 Marmara Forum AVM 5.597 15 Next Level AVM 1.821 15 Antalya Migros AVM 2.875
16 ArenaPark AVYM 5.546 16 365 AVM 1.761 16 Bursa Kent Meydanı AVM 2.779
17 İsfanbul AVM 5.448 17 Bilkent Center AVM 1.700 17 Palladium Antakya AVM 2.326
18 Palladium AVM 5.281 18 Forum Ankara Outlet 1.635 18 Outlet Center İzmit 2.283
19 Galleria Ataköy AVM 4.869 19 Anatolium Ankara AVM 1.299 19 Forum Bornova AVM 2.129
20 Watergarden İstanbul 4.678 20 Podium Ankara AVM 1.242 20 Forum Gaziantep AVM 2.127

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 65.784 1 ANKAmall AVM 113.265 1 TerraCity AVM 67.929
2 Zorlu Center 62.349 2 Antares AVYM 32.491 2 Mavibahçe AVM 63.872
3 City's Nişantaşı AVM 59.290 3 Gordion AVM 27.681 3 Kulesite AVM 43.892
4 İstinyePark AVM 46.113 4 Cepa AVM 26.903 4 M1 Adana AVM 36.180
5 Akyaka Park AVM 38.320 5 Nata Vega Outlet 26.765 5 Optimum - İzmir 35.730
6 Watergarden İstanbul 37.595 6 Atlantis AVM 24.407 6 Park Afyon AVM 34.745
7 Mall of İstanbul 36.041 7 Armada AVM 21.577 7 Point Bornova AVM 32.898
8 İsfanbul AVM 35.119 8 ACity Outlet 19.644 8 41 Burda AVM 31.736
9 Marmara Park AVM 34.496 9 Kentpark AVM 19.407 9 Forum Bornova AVM 29.841

10 Hilltown AVM 33.465 10 Podium Ankara AVM 19.363 10 Westpark Outlet AVM 28.362
11 Kanyon AVM 33.164 11 Panora AVYM 17.863 11 Agora AVM 27.764
12 Maltepe Park AVM 31.175 12 Metromall AVM 17.582 12 Antalya Migros AVM 26.218
13 Vadi İstanbul AVM 29.587 13 Forum Ankara Outlet 13.476 13 Agora Antalya AVM 24.746
14 Meydan İstanbul AVM 28.186 14 Atakule AVM 13.452 14 Mall of Antalya AVM 24.484
15 Trump AVM 26.423 15 Bilkent Center AVM 13.413 15 17 Burda AVM 21.862
16 Forum İstanbul AVYM 25.566 16 Arcadium AVM 13.025 16 Agora Adapazarı AVM 20.923
17 Akasya AVM 21.964 17 Taurus AVM 11.364 17 39 Burda AVM 20.575
18 212 İstanbul Power Outlet 20.707 18 One Tower AVM 10.172 18 Korupark AVM 19.870
19 Aqua Florya AVM 20.445 19 Next Level AVM 9.427 19 Kent Meydanı AVM 18.203
20 İstanbul Cevahir AVM 20.019 20 Kartaltepe AVM 8.588 20 Endülüs Park 17.726

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
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4 Kanyon AVM 247.003 4 Cepa AVM 73.646 4 Park Afyon AVM 125.816
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 205.261 5 Kentpark AVM 69.667 5 Kulesite AVM 121.430
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MALl&MOTTO / Röportaj

BEDÜK:
“Kendimden bile 

sakladığım bir iş var”
“Hayvan” isimli yeni şarkınıza klip çektiniz. Şar-

kının hikayesini birde sizden dinleyebilir miyiz?

Şarkı acayip bir şey oldu! Siz bu röportajı 
okurken şarkı çıkmış olacak! Okumayı biti-
rince açın ve dinleyin.

Biraz da “Hayvan” ın klibinden bahse-
delim… Hayranlarınız size eşlik etti… 
Bu buluşma nasıl oldu? Klibi kim yönet-
ti?

Evet sevenlerim eşlik ettik acayip enerji 
dolu bir klip oldu. Sağolsun Okan Ba-
yülgen yerini açtı bize Dada’da çektik. 
Klibi ben yönettim ve  oyuncu dostum 
Uğur Kurul da bana bu klipte eşlik etti 
diyebilirim.

”FlashForward” Albümünden şarkıları 
kliplendirmeye devam edecek misiniz?

Sanırım devamı gelecek :)

“Hayvan” dan sonra sürpriz bir single 
çıkarmak gibi bir planınız var mı?

Çok farklı ama kendimden bile 
sakladığım bir iş var o da yakında 
sizlerle olcak.

Bedük’ün bir günü nasıl geçer?

Kalkarım, kahvaltımı yapar ve  
kahvemi içer ailemle ilgile-

nirim. O gün için özel bir 
programım yoksa genelde 
stüdyoda vakit geçiririm.
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Londra’da yaşamınıza devam 
ediyorsunuz ama İstanbul’a gel-
diğinizde alışveriş merkezlerine 
gidiyor musunuz? Gidiyorsanız 
en çok tercih ettiğiniz AVM 
hangisi?
 
Aslında geldiğim zamanlar çok 
koşuşturmalı geçiyor, o derece 
vaktim olmuyo ama tercih etti-
ğim AVM’ler Akmerkez, İstinye 
Park.

Yurt dışındaki avm’ler ile Türki-
ye’de ki AVM’ler arasındaki en 
büyük fark nedir sizce?

Yurt dışında aslında daha çok 
marka var , daha cok çeşit  var 
ve sanırım daha fazla albeni 
var.
 
Kıyafetlerinizde “olmazsa ol-
maz”ınız var mıdır?
 

Siyah renk olması lazım.
 
Giyim tarzınızı nasıl tanımlarsın?
 
Spor giyim diyebilir ama aslında 
yerine göre de giyinirim.
 
“Asla giymem” diyeceğiniz bir 
şey var mı?

Asla giymem dediğim yok.
 
Vazgeçemediğiniz bir aksesua-
rınız var mı?

Gözlük :)
 
Kıyafet dolabınzı açtığınızda en 
çok hangi renk ağırlıklı?

Tabiki siyah ve beyaz.

Alışveriş yapmayı sever misiniz? 
Tek başınıza mı yoksa yanınızda 
birisi ile mi alışveriş yapmayı 
tercih edersiniz?
 
Eşimle çıkarım ama benim 
alışverişim çok kolay. Spor tarz 
olduğu için hemen seçerim.
 
Son olarak sizce 
AVM’ler...............   (boşluğu dol-
durabilir misiniz?)

Metropol şehirler de insanlar için 
kolaylık.
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Subaru, 89. Cenevre Uluslararası Otomobil 
Fuarı'nda Avrupa pazarına sunacağı ilk hibrit 
modeller olan Subaru XV e-BOXER ve Yeni 
Forester e-BOXER'ın yanı sıra “BOLDER” tasa-
rım felsefesiyle üretilen yeni konsept modeli 
VIZIV ADRENALINE'i de tanıttı.

"Confidence in Motion" sloganı ile dünyanın 
dört bir yanında müşterilerine "keyif ve iç hu-
zuru" sunan Subaru, 2014 yılından bu yana 
otomobillerini “DYNAMIC X SOLID” tasarım 
felsefesiyle tasarlıyordu. Subaru'nun Temmuz 
2018'de açıkladığı yeni orta vadeli vizyonu 
“STEP” kapsamında markanın tasarım felse-
fesi “BOLDER” olarak belirlenmişti. “BOLDER” 
tasarım felsefesi sayesinde yeni Subaru mo-
delleri “DYNAMIC X SOLID” ile üretilen mo-
dellerden “daha cesur” hale gelecek. “BOL-
DER” tasarım felsefesiyle Subaru, markanın 
bakış açısını genişletmeyi, Subaru modelleri-
nin özelliklerini daha belirgin bir şekilde ta-
nımlamayı ve tüm yolculara daha fazla keyif 
vermeyi hedefliyor.

“Subaru VIZIV ADRENALINE Concept” ise yeni 
“BOLDER” tasarım felsefesiyle tasarlanan ilk 
Subaru modeli olma özelliğine sahip.

Dinamik ve güçlü bir dış tasarıma sahip olan 
VIZIV ADRENALINE'in metal-cam karışımı 
özel tasarım tavanı bu güçlü görünüşe büyük 
katkıda bulunuyor. Otomobilin jantlarında ve 
arazi tipi lastiklerinde kullanılan beyaz doku-
nuşlar ise otomobilin güçlü görünmesini sağ-
layan bir diğer unsur. Tüm bu tasarım öğeleri 
sayesinde VIZIV ADRENALINE Concept; sağ-
lam, çevik ve güçlü bir görünüm sunuyor.

VIZIV ADRENALINE doğada özgürce hareket 
etmeyi teşvik eden bir otomobil. Yüksek arazi 
sürüş kabiliyeti sayesinde hem şehirde hem 
de doğada aktif yaşamayı kendi tarzı olarak 
belirleyenleri hedefine alıyor.

SUBARU MODELLERI ARTIK DAHA 
CESUR: VIZIV ADRENALINE 
CENEVRE’DE ORTAYA ÇIKTI
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