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PROF.DR.HÜSEYİN ALTAŞ
AYD YÖNETİM KURULU BAŞKANI
AVM’LERİMİZİN GELECEKTE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR
OLMALARINI SAĞLAMA YÖNÜNDE ÖNEMLİ PROJELERİ 
HAYATA GEÇİRECEĞİZ.

OĞUZ TORT
MİGROS GRUBU İCRA BAŞKANI 
DÜNYA DEĞİŞİYOR VE TÜRKİYE’DE BU DEĞİŞİMİ
KÖRÜKLÜYOR.

HANZADE DOĞAN
HEPSİBURADA YÖNETİM KURULU BAŞKANI
KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ HEPSİBURADA
OLARAK DAİMA BİZİM ÖNCELİĞİMİZ OLDU.  

MERT KARAİBRAHİMOĞLU
PENTİ GİYİM CEO’SU
ROMANYA’DAN TÜM AVRUPA’YA E-TİCARET YAPACAĞIZ.

GÜLER SABANCI
SABANCI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI
10.YILINI KUTLADIĞIMIZ ALTIN YAKA’DA YILLAR İÇERİSİNDE
KÜLTÜRÜMÜZÜN ÖNEMLİ BİR PARÇASI HALİNE GELDİ.

“VENEZIA MEGA OUTLET’İ ‘ALIŞVERİŞİN 
BAŞKENTİ’ OLARAK TANIMLIYORUZ.”

AKADEMETRE -  AVM ENDEKSİ
AVM SOSYAL MEDYA LİGİ

OĞUZ ISIGÖLLÜ
              VENEZIA YÖNETİM DİREKTÖRÜ

ALP ALKAŞ PERAKENDE GAYRİMENKUL
MERKEZİ 2019 EĞİTİM YILI MEZUNLARINI 
VERDİ.

MAGNUM,İSTANBUL ALAÇATI VE BODRUM
İÇİN HAZIRLADIĞI YENİ LEZZETLERİNİ SANAT
ÇALIŞMALARIYLA KUTLUYOR. 

PLAYPARK & BOWLINGO HER SENE
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ MÜDÜRLER 
TOPLANTISINIBU SENE İSTANBUL 
LEFKOŞE VE BAŞKENT ANKARA’DAN 
SONRA ADAPAZARI’NDA GERÇEKLEŞTİRDİ.
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Yeni bir Mall&Motto sayısından herkese merhaba,

Yine aynı şeyler diye başlayıp konuştuğumuz bir çok işi-fikri-olumlu-olumsuz 
konunun askıya alındığı yaz dönemlerindeyiz.
Sıcak havanın ve ortamın değişkenlerini iyi değerlendiren yapılar ve oluşumlar. 
Bunun yanı sıra etkinliklerle hareket sağlamaya çalışanlar ve 
sadece bekleyenler. Yaz mevsiminde, okula dönüş için hazırlık yapanları da 
unutmayalım. 

AVM’ler ellerinde tarihi - önemli günleri, bayramları ve kuruluş dönemlerini 
önceden planlayıp projeleri kurmak zorundalar.
Gördüğüm kadarıyla tüm yönetimler de bu şekilde ilerliyor. Ama mesela 
kendilerine özgü bir gün/festival ya da akış yok gibi bir şey.
Baktım bulamadım. Eğer biz yapıyoruz işte bu da, o günün adı ve içeriği diye 
bana gönderirseniz mutlu olurum. 

E tabi böyle bir etkinliği ben duymamışsam da bi tanıtım-pr kısmında sıkıntı 
olduğunu da söyleyebilirim. 

Tanıtım, pr ve sosyal medya konusunda da kimliksiz bir sıkıcı kurumsal hal var.
Günümüzde her şeyin bu kadar çok dijital platformlarda olması ve bir çok 
markanın bu alanlarda sınıfta kalması 
apayrı bir konu…

Önümüzdeki sayılarda bu bölümlere de beraber bakacağız.

İyi okumalar,
Yasemin Şefik

MErhABA

Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı İşleri Müdürü
Yasemin ŞEFİKGenel Yayın Yönetmeni

Yazı İşleri Müdürü
Yasemin Şefik

Genel Direktör
C.Serhat Türkkan

Genel Koordinatör
Emine Türkkan

Görsel Yönetmen
Şule Tepeyurt

Baskı
Maviay Ofset

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

Beşiktaş / İSTANBUL

Yayın Türü
Yaygın Süreli Yayın

Aylık Yayınlanır

Web
www.mallandmotto.com

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

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

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

Facebook / Twitter
/mallandmotto

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

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

FS Reklam Ltd. Şti.’nin Ücretsiz Yayınıdır.
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AVM’lerimizin gelecekte de sürdürülebilir 
olmalarını sağlama yönünde önemli projeleri 
hayata geçireceğiz.

Kadınların güçlendirilmesi Hepsiburada 
olarak daima bizim önceliğimiz oldu.

Dünya değişiyor ve Türkiye’de bu değişimi 
körüklüyor.

Venezia Mega Outlet’i ‘’ Alışverişin Başkenti ‘’ 
olarak tanımlıyoruz.

Romanya’dan tüm Avrupa’ya e-ticaret 
yapacağız.

Perakendeciler,müşteri güvenini kaybetmemek 
için kişisel verilerin korunması ve kullanılması 
konularında son derece şeffaf olmalı.

10.yılını kutladığımız Altın Yaka’da yıllar 
içerisinde kültürümüzün önemli bir parçası 
haline geldi.

Şirketlerin araştırmalarımıza gösterdiği ilginin 
her yıl daha da artması bizi mutlu ediyor.

Selenium markamızın yurt dışına ihracatı 
Türkiye gayrimenkul sektörünün ilk marka 
ihracı olma özelliğini taşıyor.

İçİndekİlerİçİndekİler
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AYD Yönetim Kurulu Başkanı

Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı

Migros Grubu İcra Başkanı

Oğuz Isıgöllü
Venezia Yönetim Direktörü

Mert Karaibrahimoğlu
Penti Giyim CEO’su
 

Emrah Akın
KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri

Güler Sabancı
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Evrim Kuran
Cenk Aşçıoğlu
Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi

 

Prof.Dr. Hüseyin Altaş

Hanzade Doğan

Özgür Tort

Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı & Universium 
Orta Doğu Lideri
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Merhabalar sevgili Mall&Motto okuyucuları, bu ay sizinle ayaküstü sohbetler sırasında duyduğum ve çok beğendiğim cümleleri paylaşmak 
istiyorum.

Sektörün eğlence ve oyun parkları alanında en önemli oyuncularından biri olan Play Park ve Bowlingo‘nun her yıl düzenlediği yıllık eğitim 
ve motivasyon toplantısına, Adapazarı’na davet edildim. Son derece proaktif bir ekip ile bir iki saatlik sohbetimiz esnasında takımın lideri 
Fatih Keçebir bir cümle kullandı, mealen bir farkındalık oluşturmak istiyorsanız “Rakiplerinizin çalışmadığı saatlerde çalışmalısınız” dedi. Yani 
onlar uyurken siz çalışırsanız ya da onlar sosyal medyada oyun oynarken siz proje hazırlarsanız bir farkınız olur. Genç jenerasyon, çalışmayı 
sadece çalışmak olarak algılıyor. Böyle algılar sizi sadece çalışan eleman yapar, ötesi yok. Ama mesai saatleri dışında çalışan üreten ve katma 
değer oluşturan ise her zaman kıymetli olur. Diğerleriyle de dolayısıyla bir fark oluşturur. “Saat gelse de çıksak, yemekten biraz daha geç 
gelsek” gibi düşüncelerin yanı sıra mesai saatlerinde Facebook’ta oyun oynamak da size sadece mesai hırsızlığı sağlar ve sıradan eleman 
kategorisinde her zaman 1 numara olursunuz. 

Akyaka AVM’de yaptığımız pazarlama toplantısında AVM Genel Müdürü Gürkan Gündemir’de, “Yakın olursan kazanırsın” dedi. Bu cümle 
de bence çok etkileyiciydi. Bu cümleden de yorum olarak mealen istemek yetmez, amacına ulaşmak için hedeflerine yakın olman gerekir 
vurgusu çok önemli. Çaba harcamak çok önemli, satır arasında da inanmak çok önemli. Fatih ve Gürkan Bey’in sohbetlerini sizinle paylaş-
tım zira ikisi de tecrübe ve deneyim olarak son derece başarılı iki iş insanı. Bu başarılar tesadüfen olmuyor. Rakipleri uyurken, çalıştıkları 
ve başarıyı hak edişe daha yakın oldukları için kazanmış değerler. Çalıştığınız kurumlarda yetkili ve etkili kişileri patron ya da amir olarak 
değil de, rol model olarak görebilirseniz bu hayatınızda hem özel hem de iş olarak size fayda sağlar. Muhtar Kent, Serdar Bölükbaşı gibi 
değerler ile yaşanan iş tecrübelerim bana hayatı doğru okuma noktasında çok büyük artılar sağladı. Bu konu ile ilgili ufak bir iki keyifli 
anıyı da sizinle önümüzdeki sayılarda paylaşacağım.

İyi Okumalar.  

C. Serhat Türkkan
Mall&Motto Genel Direktörü Gürkan Gündemir

Akyaka AVM Genel Müdürü 

Fatih Keçebir
Bowlingo&Playpark Yönetim Kurulu Başkanı
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AVM endüstrisine sorumlu liderlik 
yapmak ve sektörün sağlıklı ge-
lişimine katkıda bulunmak ama-
cıyla kurulan AYD (Alışveriş Mer-
kezleri ve Yatırımcıları Derneği) 
Prof. Dr. Hüseyin Altaş başkan-
lığındaki ilk Yönetim Kurulu top-
lantısını yaptı.  

AYD, yeni dönemde güçlü yö-
netim kadrosu ile hakkaniyet, 
vicdan ve hukuk değerleri çer-
çevesinde sektörün sorunları-
na çözüm aramaya, sektörün 
sürdürülebilir büyüme göstere-
bilmesi için projeler üretmeye 
odaklanacak.  

AYD’nin geçtiğimiz ay yapılan Genel Kurul 
toplantısında oy birliği ile Başkanlık göre-
vine seçilen Prof. Dr. Hüseyin Altaş, yeni 
dönem hedeflerini ve aksiyonlarını belirle-
mek adına ilk resmi Yönetim Kurulu Top-
lantısını düzenledi. AVM yatırımcıları ola-
rak tüketiciler, perakendeciler ve sektörel 
tüm çözüm ortaklarıyla birlikte perakende 
sektörünün gelişimi için tam bir iş birliği 
çerçevesinde çalışma amacıyla bir araya 
gelen Yönetim Kurulu yoğun bir katılımla 
gerçekleşti. 

Önümüzdeki dönem stratejisinin belirlen-
diği toplantıya ilişkin Prof. Dr. Hüseyin Al-
taş görüşlerini şu şekilde iletti: “Bu toplantı 
derneğimizin faaliyetlerine hızlı ve etkin bir 
şekilde devam etmesi adına çok önemli idi. 
Bugün tüm Yönetim Kurulu üyelerimizin 
katılımıyla gerçekleşen bu güçlü birliktelik 
ve birleştirici yaklaşım sektör sorunlarına 
çözüm üretebilmemiz için büyük önem arz 
ediyor. Önümüzdeki dönem odaklanacağı-
mız konuların başında alışveriş merkezle-
rinin fonksiyonlarının değişimi yer alıyor. 
Alışveriş merkezlerinin ihracata, istihdama 
ve yaşam kültürümüze doğrudan katkı ya-

ALIŞVERIŞ 
MERKEZLERI VE 
YATIRIMCILARI 
DERNEĞI
GÜÇLÜ YÖNETIM 
KADROSU ILE YENI 
DÖNEME HAZIR

pan yaşam merkezleri olma özelliğini öne 
çıkartan çalışmalarımız olacak. 

Önceliklerimiz arasında yer alan diğer bir 
konu ise Türkiye Borçlar Kanunu’ndaki hü-
kümler, ortak alan giderleri, dövizli kira, 
döviz borçlarımız, otoparklar, güvenlik, 
temizlik konularındaki sorunlar ile istih-
dam gibi konularda hukuka uygun, ada-
letli çözümlerle sadece bugün için değil, 
AVM’lerimizin gelecekte de sürdürülebilir 
olmalarını sağlama yönünde önemli proje-
ler hayata geçireceğiz.”

Yönetim Kurulu’nda yer alan tüm üyelerin 

hukuk, vicdan ve hakkaniyeti temel alarak 
üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğu-
nun altını çizen Prof. Dr. Hüseyin Altaş, 
“Derneğimizin temsil gücünü arttırmak 
için bütün alışveriş merkezlerinin AYD’ye 
katılımının sağlanması yönünde de çalış-
malarımız olacak. Bu kapsamda ilk olarak 
sektörün dinamiklerine ve hassasiyetleri-
ne göre belirlediğimiz altı kurulumuz çok 
kıymetli altı başkan yardımcımız öncülü-
ğünde çalışmaya başlayacak.  Şimdiden 
tüm Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarıma 
sadece alışveriş merkezleri değil; Türki-
ye’nin geleceği için verdikleri emek için 
çok teşekkür ederim.”

Prof. Dr. Hüseyin Altaş
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı
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Dünyanın önde gelen perakende ve 
hızlı tüketim ürünleri üreticisi şirketlerin 
çatı kuruluşu olan Consumer Goods 
Forum’un (Tüketici Ürünleri Forumu – 
CGF) Yönetim Kurulu’nda 2013 yılından 
bu yana görev alan Migros Grubu İcra 
Başkanı Özgür Tort, Haziran ayı itibariyle 
CGF’in dünya Perakende Başkanı oldu.  
Global olarak toplam 3.5 trilyon Euro ci-
rosal bir büyüklüğü temsil eden CGF’in 
Yönetim Kurulu’ndaki halihazırda tek 
Türk temsilci olan Özgür Tort, önümüzde-
ki 2 sene süresince, CGF Eş Başkanlığını, 
üretici alanındaki Eş Başkan, Danone 
CEO’su Emmanuel Faber ile birlikte üst-
lenecek.  

Hızlı tüketim ürünleri ve perakende sektö-
ründe dijital veri entegrasyonu, ürün içe-
riklerinin şeffaflaşması, plastik atıkların geri 
dönüşümü, gıda israfının önlenmesi, sağ-
lıklı yaşam farkındalığı, gıda güvenliği, sos-
yal ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarında 
pozitif değişimi hızlandıran, perakendenin 
dünyadaki  en büyük birliği Consumer 
Goods Forum, (Tüketici Ürünleri Forumu 
- CGF) yeni eş başkanını Türkiye’den seç-
ti. Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, 
Haziran ayından itibaren iki yıl boyunca 
CGF’in perakende alanındaki Dünya Baş-
kanı olarak görev yapacak. Birliğin  üreti-
ci alanındaki eş başkanlığına ise Danone 
CEO’su Emmanuel Faber getirildi. 

Dünyanın önde gelen 27 perakendeci ve 
26 üretici firmasının dünya başkanlarından 
oluşan CGF Yönetim Kurulu, biri peraken-
deci, diğeri üretici firmaları temsilen 2 Eş 

Başkan tarafından yönetiliyor. Global ola-
rak toplam 3.5 trilyon Euro cirosal büyüklü-
ğü temsil eden CGF’in Yönetim Kurulu’nda 
2013 yılından bu yana yer alan Özgür Tort, 
son iki senedir, CGF Perakende Başkan 
Yardımcısı unvanıyla görev alıyordu. Tort, 
halihazırda CGF Yönetim Kurulu’ndaki tek 
Türk yönetici. 

Özgür Tort: “Dünya değişiyor ve Türkiye 
de bu değişimi körüklüyor”

Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, 
CGF’in dünyanın en büyük şirketlerini bir 
araya getirdiğini belirterek; sürdürülebilir-
lik, verimlilik iş sonuçlarının çevreye etkile-
ri, bunları iyileştirmenin yolları ve sektörün 
gelecekte karşılaşabileceği zorluklara kü-
resel kapsamda çözümler üretildiğini dile 
getirdi. Tort, “CGF küresel kapsamı ve sa-
hip olduğu amaç doğrultusunda benzersiz 
bir kuruluş. Sektörümüzün içinde bulundu-
ğu bu heyecan verici dönemde, CGF’in or-
taya koyduğu girişim ve çalışmalara liderlik 
etmek gurur verici. Perakendede dünyada-
ki değişim ve coğrafi yaygınlığın getirdiği 
deneyimin gelecekte tüketiciler ve dünya 
kaynakları için önemli pozitif atılımlar ya-
ratacağına inanıyorum. Bunda Türkiye’nin 
de rolü olacak. Dünya çapındaki tüketim, 
yalnızca nüfus artışı değil, aynı zamanda 
giderek büyüyen tüketim tutkusu ile art-
maya devam ediyor. Bunun da çevremiz 
üzerinde çeşitli etkilerinin olduğu bir ger-
çek. Artan tüketici talebini karşılamak ve 
gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu 
yerine getirmek için sürdürülebilir büyüme 
anlayışına odaklanmamız gerekiyor. Bu da 

iş yapış şekillerimizi önemli ölçüde etkiliyor 
ve değiştiriyor. Küresel perakende sektörü-
nün bu yeni çağında; perakendeciler, üre-
ticiler, resmî kurum ve kuruluşlar, üniversi-
teler, STK’lar ve dijital platformlar, yani tüm 
taraflar olarak iş birliği içinde çalışmamız, 
sektörümüzün güçlenmesi bakımından bü-
yük önem taşıyor. CGF olarak, önümüzdeki 
dönemde, perakendenin geleceğini şekil-
lendirecek bu ortak çalışmalara yoğunlaşa-
cak ve fark yaratan sonuçlar ile tüketicilerin 
yaşamlarına doğrudan fayda sağlayacağız” 
dedi. 

Tüketicilerin değer odaklı bir perakende an-
layışı beklediğinin altını çizen Tort, “Şeffaf 
olmak ve tüketiciye en doğru bilgi akışını 
sağlamak temel ilke. Bu kapsamda Migros 
olarak CGF Yönetim Kurulu tarafından be-
lirlenen global taahhütlerin imzacısıyız. 
CGF’nin dünya çapında yürüttüğü dijital veri 
entegrasyonu ve ürün içeriklerinin şeffaf-
laşması önemli konulardan. Bunun dışında 
plastik atıkların geri dönüşümü, gıda isra-
fının önlenmesi, sağlıklı yaşam farkındalığı, 
gıda güvenliği, sosyal ve çevresel sürdürü-
lebilirlik projelerine katkı sağlıyoruz. Türki-
ye’de başlattığımız birçok uygulamalarımız-
la dünya perakendesine de yön veriyoruz.  
Dünya değişiyor ve Türkiye’de bu değişimi 
körüklüyor” dedi. CGF’in küresel düzlemde 
başlattığı, perakendeci, üretici ve tüketiciler 
arasında tutarlı ve şeffaf veri akışını hedefle-
yen çalışma için GS1 işbirliğinde Türkiye’de 
sektöre öncülük ettiklerinin altını çizen Tort, 
“Veri akışının dijitalleşmesi, merkezileşmesi 
ve standartlaştırılması sayesinde sektörü-
müzde verimlilik sağlamayı hedefliyoruz. 
Bu projenin devamı olarak, müşterilerimizin 
mağazalardaki binlerce ürünün içerikleriyle 
ilgili zengin, güncel ve güvenilir bilgiye eriş-
melerine ve daha bilinçli kararlar almalarına 
yardımcı olacağız” dedi. 

CGF üye şirketlerin cirosal büyüklüğü 3,5 
trilyon Euro

Dünya çapında 70 ülkeden, 400 perakende-
ci, üretici ve servis sağlayıcı üyesi bulunan 
Consumer Goods Forum’un üye şirketle-
rinin yarattığı cirosal büyüklük 3.5 trilyon 
Euro’yu aşıyor. Yarattığı istihdam ve dolaylı 
iş imkanı ile 90 milyon kişiye etkide bulunan 
CGF’in Yönetim Kurulu’nda dünyanın önde 
gelen 27 perakende ve 26 üretici firmasının 
CEO’su yer alıyor. CGF Yönetim Kurulu’nun 
üretici bacağında Danone, Nestlé, Coca 
Cola, Unilever, PepsiCo,Procter& Gamble, 
Mondelez, L’Oréal gibi dev üretici firmalar 
temsil ediliyor. Perakende bacağında ise 
Walmart, Walgreens Boots Allliance, Aliba-
ba, Tesco, Marks & Spencer, Sainsbury’s, 
Target, Ahold Delhaize, Metro, Carrefour, 
IGA ve Aeon gibi dev dünya perakendecileri 
temsil ediliyor. 

DÜNYA PERAKENDESININ 
BAŞINA MIGROS 
GRUBU ICRA BAŞKANI 
ÖZGÜR TORT SEÇILDI

Özgür Tort
Migros Grubu İcra Başkanı
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Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma 
Örgütü’nün (UNCTAD) 2019 Dünya 
Yatırım Raporu’na göre Türkiye, kü-

resel uluslararası doğrudan yatırım (UDY) 
sıralamasında 4 basamak yükselişle 21. sı-
raya yerleşti. Küresel uluslararası doğrudan 
yatırımlar (UDY) 2018’de % 13 düşüşle 1.3 
trilyon dolara gerilerken, Türkiye’de ise % 
13 artış ile 13 milyar dolara yükseldi. Tür-
kiye’nin 2018 yılında küresel UDY akışından 
aldığı pay % 1 oranında gerçekleşti.  

Raporu değerlendiren Uluslararası Yatırım-
cılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sar-
gın, “Türkiye’nin küresel uluslararası doğru-
dan yatırımlardan hak ettiği payı alabilmesi  
için, yatırım  rekabetçiliği odaklı, kapsamı 
ve çerçevesi net belirlenmiş bir Uluslararası 
Doğrudan Yatırım Stratejisi oluşturulmasını 
önemli buluyoruz” dedi.  

BİRLEŞMİŞ Milletler Ticaret ve Kalkınma 
Örgütü (UNCTAD) tarafından hazırlanan 
2019 Dünya Yatırım Raporu açıklandı. Ra-

pora göre küresel uluslararası doğrudan 
yatırımların (UDY) % 13 düşüşle 1.3 trilyon 
dolara gerilediği 2018’de; Türkiye % 13 ar-
tışla 13 milyar dolarlık UDY çekti. % 13’lük 
artış, küresel UDY sıralamasında Türkiye’yi 
4 basamak yükselişle 21. sıraya yerleştirdi. 
Türkiye, gelişmekte olan ülkeler sıralama-
sında ise 2 basamak yükseliş ile 10. sırada 
yer aldı. 

Türkiye’nin 2018’de küresel UDY akışından 
aldığı pay % 1 olurken, gelişmekte olan 
ülkeler içinde aldığı pay % 2, gelişmekte 
olan Asya içinde aldığı pay % 3, Batı Asya 
bölgesindeki payı ise % 44 oldu. Türkiye, 
Batı Asya’da en fazla UDY çeken ülke olma 
özelliği taşıdı. Türkiye, aynı zamanda 2018 
yılı içinde 8 adet ikili yatırım ve serbest tica-
ret anlaşması imzalayarak, geçtiğimiz sene 
dünyada en fazla ikili anlaşma tamamlayan 
ülke olarak da ön plana çıktı.  

‘Yatırım destinasyonu özelliğimizi koru-
yoruz’

Raporu değerlendiren Uluslararası Yatırım-
cılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sar-
gın, Türkiye’nin büyük ve dinamik iç pazarı, 
genç nüfusu, gelişmiş girişimcilik becerileri, 
küresel değişikliklere uyum becerisi ve böl-
gesel pazarlara kolay erişim imkânı sağla-
yan stratejik konumu ile uluslararası doğ-
rudan yatırımcılar için önemli bir yatırım 
destinasyonu olma özelliğini koruduğunu 
belirtti. 
Sargın şunları söyledi: “Ülkemizin dünyanın 
en büyük ekonomileri arasına girme he-
define ulaşması için, küresel ölçekte ulus-
lararası doğrudan yatırımlardan aldığı % 
1’lik payı arttırması gereklidir.  Bugünün 
her zamankinden zorlu küresel rekabet ko-
şullarında Türkiye’nin hedeflenen ölçüde 
yatırım çekebilmesi için, bir yandan mev-
cut yatırımlar için doğru yatırım ortamını 
oluşturmalı ve korumalı, diğer yandan uzun 
vadeli kalkınma hedeflerine yönelik olarak 
geleceğin dünyasında da Türkiye’yi cazip 
kılacak nitelikteki yatırımları çekmek üzere 
uygun zemini hazırlamalıyız.”

Özel ekonomi bölgelerinde 6. sırada 

Bu yıl özel ekonomi bölgelerine odakla-
nan raporda, Türkiye’nin, özellikle Ar-Ge 
ve yüksek teknoloji alanlarında daha fazla 
yatırım çekmek için 2000’li yıllarda geliştir-
diği Teknoloji Geliştirme Bölgeleri modeli 
ile, araştırma, yazılım geliştirme ve diğer 
inovasyon aktivitelerine sağlanan teşviklere 
yöneldiği         vurgulandı. Türkiye, dünyada 
en fazla özel ekonomi bölgesi olan ülkeler 
sıralamasında 6. sırada, gelişen Asya’da ise 
4. sırada yer aldı. 

Gelişmiş ülkelere yatırım % 27 düştü

Bölgesel olarak yatırım akışlarına bakıldı-
ğında, gelişmiş ülkelere gelen UDY miktarı 
% 27 düşüş ve 557 milyar dolar ile 2004 yı-
lından bu yana en düşük seviyede gerçek-
leşti. Avrupa’ya gelen yatırımlar 200 milyar 
dolar seviyesinde kalırken, ABD’ye gelen 
yatırımlar % 9’luk azalma ile 252 milyar 
dolar oldu. Rapora göre, bu düşüşün en 
önemli sebepleri arasında, yatırımların ana 
ülkelerine geri dönmeleri ve Brexit nede-
ni ile Birleşik Krallık’a gelen yatırımlardaki 
önemli düşüş oldu. Gelişmiş ülkelerdeki ya-
tırımların azalması ile gelişmekte olan ülke-
lerin küresel yatırım akışından aldığı pay da 
% 46’dan % 54’e yükseldi. Gelişmekte olan 
Asya ve Afrika kıtası 2017 senesine göre 
daha yüksek UDY girişi kaydederken, Latin 
Amerika ve Karayip’lerde yatırımlar düştü. 

TÜRKIYE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM SIRALAMASINDA 
DÖRT BASAMAK YÜKSELDI

YASED BAŞKANI SARGIN: ÜLKEMİZİN KÜRESEL ULUSLARASI DOĞRU-
DAN YATIRIMLARDAN HAK ETTİĞİ PAYI ALABİLMESİ İÇİN YATIRIM RE-
KABETÇİLİĞİ ODAKLI BİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM STRA-
TEJİSİNİN OLUŞTURULMASINI ÖNEMLİ BULUYORUZ.
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Türkiye’nin lider e-ticaret platfor-
mu Hepsiburada’nın kadınların 
ekonomiye katılımını destekleyen 
“Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü 
Programı”, İngiltere’nin kurumsal 
iletişim alanındaki prestijli dergisi 
Communicate Magazine tarafın-
dan “En İyi Uygulama” kategorisin-
de Altın Ödüle layık görüldü.

İngiliz Communicate Dergisi, Türkiye’nin 
Hepsiburada’sının öncü ve farklı kurumsal 
sosyal sorumluluk programı Girişimci Ka-
dınlara Teknoloji Gücü’ne, Kurumsal Katılım 
Ödüllerinde “En İyi Uygulama” kategorisin-
de altın ödül verdi. Program, kadınlara ken-
di işletmelerini kurmaları için verdiği destek 
ve elde edilen başarılı sonuçlar sebebiyle 
ödüle layık bulundu. Hepsiburada ödülünü 
12 Haziran’da Londra’da düzenlenen tören-
de teslim aldı.  

İletişim alanındaki önemli dergilerden olan 
Communicate Dergisi’nin verdiği Kurumsal 
Katılım Ödülleri, 2011 yılından beri sosyal 
bilinci yüksek, etkin ve yenilikçi sosyal so-
rumluluk performansı ortaya koyan firmala-
ra veriliyor. Türkiye’nin Hepsiburadası aldığı 
bu prestijli ödülle, daha önce aynı ödülü ka-
zanmış Cisco, Mastercard, Deutsche Bank, 
Deloitte, McDonalds, Amazon ve UBS gibi 
firmalar arasında yer aldı.
 
Ödül ve programla ilgili görüşlerini aktaran 
Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Han-
zade Doğan Boyner, “Kadınlar potansiyelle-
rini değerlendirip, ekonomiye dahil olduk-
larında kazanan sadece kendileri olmuyor.

Aileleri, toplum ve ekonomi de kazanıyor. 
Kadınların güçlendirilmesi Hepsiburada 
olarak daima bizim önceliğimiz oldu. Bu 
nedenle Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü 
Programımızın yakaladığı ilerleme ve başa-

HEPSIBURADA’NIN 
GIRIŞIMCI 
KADINLARA 
TEKNOLOJI GÜCÜ 
PROGRAMI’NA 
ULUSLARARASI 
PRESTIJLI ÖDÜL

rıdan dolayı çok mutluyuz. Bu ödül sade-
ce bizim değil, programa katılma cesareti 
gösteren binlerce harika kadının da ödülü.” 
dedi.

Girişimci kadınlar güçlenirken Türkiye de 
güçleniyor

Hepsiburada, 2017 yılında başlattığı Gi-
rişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Progra-
mıyla, teknoloji ve pazarlama gücünü giri-
şimci kadınların e-ticarette işini kurması ve 
büyütmesi için seferber ediyor. Programa 
dahil olan kadınlar; ücretsiz mağaza açma 

hakkı, %75’e varan indirimli komisyon 
oranları, dijital pazarlama, e-ihracat yapma 
şansı, indirimli kargo, ödeme sistemlerinde 
yıllık ücret ve komisyon indirimi, ücretsiz 
eğitimler, SEO ve SEM optimizasyonları ve 
pazarlama ile lojistik gibi tüm süreçlerde 
destek alıyor. 

Başladığı günden bu yana, sadece 20 ayda 
72 ilden 4.000’den fazla kadın girişimci, 
programa dahil oldu. Bu kısa sürede Hep-
siburada ekosisteminde yer alan kadın iş 
ortağı oranı %4’ten %26’ya yükseldi. Ka-
dınlar işlerini 44 kat büyüttü. 

Hanzade Doğan
Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı
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Sütaş "Kaf Kefir" markası ile kefir pazarı-
na giriyor. Kafkas dağlarından toplanan 
anaç kefir danelerinden elde edilen ke-
fir mayası ile Sütaş Çiftliği’nin sütlerini bir 
araya getiren Kaf Kefir; sade ve meyveli 
çeşitleriyle raflarda yerini aldı. Sütaş Kaf 
Kefir üretimi için 50 milyon TL’lik bir yatı-
rım yaptı. Sütaş A.Ş. Genel Müdürü Fun-
da Ak, "Bizim için öncelik, tüketicilerimi-
zin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaktır. 
Doğallığı Sütaş kalitesiyle güvence al-
tına alınan Kaf Kefir’in, ömürlere ömür 
katan faydalarının yanı sıra lezzetiyle de 
kısa sürede Türkiye’nin en beğenilen ve 
en çok tercih edilen kefiri olmasını bek-
liyoruz. Biz, ürün ailemiz ve getirdiğimiz 
farklılıklarla bugün yaklaşık 150 milyon 
TL'lik bir pazar olan kefir pazarını çok 
kısa sürede 200 milyon liranın üzerine 
çıkaracağız” diyerek Kaf Kefir ile paza-
rın lider markası olmayı hedeflediklerini 
belirtti.

Türkiye’nin lider süt ve süt ürünleri markası 
Sütaş, 50 milyon TL'lik bir yatırım yaparak 
‘Kaf Kefir’ markası ile kefir pazarına girdi. 
Sütaş A.Ş. Genel Müdürü Funda Ak "Düzel-
tici ve önleyici özelliği ile Kefir, Türkiye’de 4 
evden birinde tercih edilen bir içecek haline 

TÜRKIYE’NIN LIDER SÜT VE SÜT ÜRÜNLERI MARKASI SÜTAŞ
‘KAF KEFIR’ ILE KEFIR PAZARINDA LIDERLIK HEDEFLIYOR

geldi. Geçtiğimiz yıl %23,4 büyüyerek yakla-
şık 18.000 tona ulaşan kefir pazarı 2019’da 
tüm yılların üzerinde büyüme gerçekleşerek 
%26’ya ulaştı. Süt ve süt ürünleri pazarında 
Kefir, 2018 yılında %34 olan çift haneli ciro 
büyümesini 2019 yılında da sürdürerek %41 
oranında büyüme elde etti. Biz, ürün ailemiz 
ve getirdiğimiz farklılıklarla bugün yaklaşık 
150 milyon TL'lik bir pazar olan kefir pazarı-
nı çok kısa sürede 200 milyon liranın üzeri-
ne çıkaracağız" dedi. 

Ak “Bizim için öncelik, tüketicilerimizin ihti-
yaç ve beklentilerini karşılamaktır. Kafkasla-
rın uzun ve sağlıklı bir ömür geçirmelerinin 
ve nesiller boyu zinde kalmalarının başlıca 
sebeplerinden biri olarak gösterilen kefir, 
doğal ve mucizevi bir gıda. Kafkasya’da 
göçebe olarak yaşamlarını sürdüren halk-
lar tarafından 5.000 yıl önce bulunmuş ve 
nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar 
gelmiş olan kefiri, Sütaş güvencesiyle sun-
maktan mutluluk duyuyoruz. Kefir’in ustalık 
ve uzmanlıkla üretilmesi, özellikle de maya-
sının orijinal halinin korunmuş olması son 
derece önem taşıyor. Kaf Kefir’in Mayası 
Kafkas Dağları’ndan toplanmış anaç kefir 
danelerinden elde ediliyor. Doğallığı, lezzeti 
ve kalitesi Sütaş tarafından güvence altına 

alınıyor. Titizlikle yürütülen Ar-ge çalışma-
ları sonucunda tüketicimizin beğenisine 
sunduğumuz Kaf Kefir’in sağladığı faydanın 
yanı sıra ideal lezzeti ve kıvamıyla da Tür-
kiye’nin en çok tercih edilen kefir markası 
olmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Sade, çilekli ve limonlu çeşitleri bulunan Kaf 
Kefir’in limonlu çeşidinin Türkiye’de bir ilk 
olduğunu belirten Ak, tüketicileri Kaf Kefir 
markası altında bundan sonra da yeni lez-
zetler ile tanıştıracaklarının da müjdesini 
verdi. 

Funda Ak
Sütaş A.Ş. Genel Müdürü
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PENTI ROMANYA'DA DA PAZAR LIDERI OLDU!
Türkiye’nin lider çok kategorili iç giyim moda perakende markası Penti, kendi operasyonu ile 5 
yıl önce giriş yaptığı Romanya’da 2019 yılının ilk yarısında  pazar lideri konumuna ulaştı. Penti 
ayrıca, geçtiğimiz yılın sonunda hayata geçirdiği www.penti.com.ro ile bu liderliğini Romanya 
e-ticaret platformuna da taşımayı hedefliyor.

İç giyim, bacak giyim, ev giyim ve plaj giyim 
kategorilerinde Türkiye’nin en sevilen ve ter-
cih edilen markası olan Penti, 2023’e giden 
yolda çizdiği gelecek projeksiyonuna hız 
kesmeden devam ediyor. Dünyanın doğu-
sundan batısına her noktasına adım atmayı 
hedefleyen ve yurt dışı operasyonlarında 
başarılara imza atan marka, bu başarılarına 
bir yenisini daha ekledi.

Arnavutluk, Kosova Makedonya, Gürcistan, 
Azerbaycan ve Suudi Arabistan’da yıllardır 
devam ettirdiği pazar liderliğini kimseye 
bırakmayan Penti, Romanya'yı da bu lis-
teye dahil etti. 2019 yılında açacağı 5 yeni 
mağaza ile Romanya'da 45 mağazaya ula-
şacak olan Penti,  Romanya'nın yeni pazar 
lideri oldu. Uluslararası pazar araştırma şir-
keti Euromonitor ve marka sağlığı araştırma 
şirketi Future&Bright‘ın verilerine göre kalite 
ve rahatlık denildiğinde akla gelen ve tercih 

edilen ilk marka olan Penti, yaygın mağaza 
yapısı, online satış sitesi ve ürün çeşitliliği ile 
aynı zamanda kendi kategorileri içerisinde 
Romanya’da yer alan en ulaşılabilir marka 
olarak da konumlanıyor.

2018'de Romanya'da 5 milyonun üzerinde 
ziyaretçi ağırlayan Penti, 2019 yılı sonunda 
bu sayının 6 milyonun üzerine çıkmasını he-
defliyor. 

‘Romanya’dan tüm Avrupa’ya e-ticaret 
yapacağız’

Penti Giyim CEO'su Mert Karaibrahimoğ-
lu Romanya başarısıyla ilgili olarak şunları 
söyledi: 

"Romanya'da pazar lideri olmak 2019 he-
deflerimizden biriydi. Yılın ilk yarısında bu 
hedefe ulaşmak bizleri oldukça mutlu etti. 

Romanya'da izlediğimiz ve kısa sürede bü-
yük başarıya ulaşan iş modeli, bundan son-
raki süreçte yeni giriş yapacağımız pazarlar 
için son derece başarılı bir prototip nite-
liğinde. Aynı projeksiyonla Romanya’nın 
ardından Kazakistan pazarında da agresif 
büyümemizi sürdüreceğiz.’’ 

Geçtiğimiz yılın sonunda, yurt dışı e-ticaret 
kanalı www.penti.com.ro'yu hayata geçiren 
Penti Giyim Ceo’su Mert Karaibrahimoğlu 
gelecek dönem yurt dışı hedefleriyle ilgili 
de şu bilgiyi verdi; 

‘’www.penti.com.ro’dan Romanya merkezli 
olmak üzere tüm Avrupa Birliği ülkelerine 
satış gerçekleştireceğiz. www.penti.com.ro, 
gelecek dönemde radarımıza almayı plan-
ladığımız başta gelişmiş Avrupa ülkeleri 
olmak üzere birçok bölgede iyi bir pazar 
analizi yapmamıza da imkân sağlayacak." 

Mert Karaibrahimoğlu 
Penti Giyim Ceo’su
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Gül Gürer Alimgil, Moris Alhale 
ve Serkan Polat tarafından 
2009 yılında kurulan SMG 10. 

yaşında yurt dışındaki varlığını daha 
da güçlendirdi. Bugün 30 ülkede, 
10 bini aşkın noktada 700’den fazla 
kuruma telifli müzik, anons ve jingle 
yayını hizmeti sunan SMG, yurt dışın-
daki ilk şubesini İngiltere’de açtı. 

Türkiye’de halka açık mekanlarda kapalı 
devrede yasal müzik, anons ve jingle yayını 
yapan en büyük kurum olarak yurt dışında-
ki ilk şubesiyle pazardaki iddiasını artıran 
SMG, böylelikle Avrupa perakende sektörü-
ne daha da yaklaşmış oldu. 

Yeni ofisleriyle Avrupa'daki firmalara da 
hizmet vermeye başlayacaklarına değinen 
SMG Yönetim Kurulu Başkanı Gül Gürer 
Alimgil, “Avrupa'da bulunan Türk ve ya-
bancı firmalara ulaşmak yurt dışı ofisimiz ile 
daha kolay olacak. Hedefimiz yurt dışında 
daha çok kuruma erişmek, SMG teknolojisi-
ni daha geniş bir coğrafyaya yaymak” dedi. 
“Sektörü ileri taşımak için çok yol kat et-

tik” diyen Alimgil, “İstikrarlı büyümemizi 
önümüzdeki dönemde de devam ettirme-
yi hedefliyoruz. 10. Yaşımızı kutladığımız 
2019’da yurt dışı ilk şubemizi açmış olmak-
tan dolayı çok mutluyuz. İngiltere zor bir 
pazar. Ama bizim için Avrupa’ya açılan yeni 
penceremiz oldu. Yeni müzik yapım firma-
mız Snapmuse ile tüm hakları kendimize ait 
bir katalog oluşturduk. Müzikleri kendimiz 
üretiyoruz ve ürettiğimiz bu müziklerle hiz-
met verdiğimiz müşterilerimiz aracılığıyla 
yurt dışında da yayın yapıyoruz. Şu anda 30 
ülkede farklı müzik kataloglarıyla yayın hiz-
meti veriyoruz. Global alandaki hizmet nok-
talarımızı da artırmak arzusundayız” dedi. 

“Kendi ürettiği müzik ile dijital yayın ya-
pan tek kurum…”

Türkiye’de ve dünyada kendi geliştirdiği 
yazılım ve kendi ürettiği müzik ile dijital 
yayın yapan bir kurum olan SMG, Deloitte 
Technology Fast50 Programı’nda 2015, 
2016, 2017 ve 2018 yıllarında sıralamaya 
dâhil olarak, dört yıl art arda bu listeye girdi.  

Onları bu listeye sokan teknolojileri ile sek-

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

“Ülke koşullarını göz önünde bulunduru-
yoruz…”

Çalışmalarında daima Türkiye koşulları-
nı göz önünde bulundurduklarını anlatan 
Alimgil, “Türkiye’de halen internet hızı sabit 
değil. Kurumların pek çoğu internet bağlan-
tılarını kurum için haberleşme için kullanıyor 
ve oldukça düşük hızlı hizmet sunuyor. Bu 
nedenle streaming metoduyla değil depola 
- çal yöntemiyle yayın yapıyoruz. Böylelikle 
bağlantının kesildiği ya da hızının düştüğü 
anlarda bile yayın kesilmiyor. Söz konusunu 
yayın noktası kota problemi yaşamıyor. İn-
ternet bağlantısı kullanılmadığı için kurum 
içi irtibat aksamıyor” dedi.

Her kurumun ve noktanın ihtiyacına özel 
yayın yaptıklarını anlatan Alimgil, “Çalıştı-
ğımız markaların istek ve talepleri doğrul-
tusunda özel 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 yöneti-
mi personelin inisiyatifine kalmıyor, SMG 
yönetiminde yapılıyor. Böylece beklenme-
yen aksilikler yaşanmıyor. Doğru zamanda 
doğru anonslarla satışa destek oluyoruz. 
Müşterilerimize 7\24 teknik destek ve talep 
edildiği takdirde kurulum desteği de sunu-
yoruz. Ayrıca müşterilerimizi meslek birlik-
leri ve telifleri konusunda hukuki anlamda 
da bilgilendiriyoruz” dedi. 

SMG ILK YURT DIŞI ŞUBESINI INGILTERE’DE AÇTI

Gül Gürer Alimgil 
SMG Yönetim Kurulu Başkanı
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GELENEKSEL LOVELET 4. MÜZIK YARIŞMASI 
FINAL’INDE KOLPA RÜZGARI

Lovelet Outlet Geleneksel hale 
getirdiği Müzik Yarışmasının 
bu yıl dördüncüsünü ger-

çekleştirdi. Her yıl ünlü isimlerin 
jürilik yaptığı müzik yarışmasında 
bu yıl jüri koltuğunda genç kız-
ların sevgilisi KOLPA Grubu yer 
aldı. KOLPA Grubuna eşlik eden 
bir diğer jüri üyesi ise büyük ilgi 
ile izlenen “Benimle Söyle” yarış-
masında jüri üyeliği yapan Seçil 
Gür oldu. Her yıl olduğu gibi bu 
yılda değerli OMÜ Doç.Dr. Bahar 
Güdek, OMÜ Öğretim Görevli-
si Devrim Öztürk, Armoni Müzik 
Eğitmeni Mehmet Kurul da jüri 
de yer almaya devam etti. Müzik 
yarışması finalinde Seçil Gür se-
vilen şarkılarını söylerken geceye 
KOLPA grubunun canlı konseri 
damga vurdu.

Birbirinden başarılı 12 finalistin 
yarıştığı Müzik Yarışması fina-
linde Jüri üyeleri yarışmacıla-
rın performanslarını dinleyerek 
Entonasyon, Çalma Becerisi ve 
Vokal Uyumu kriterlerine göre 
değerlendirme yaparak ve ilk üç 
kazanan yarışmacıyı belirledi. 
4.Lovelet Müzik Yarışması Birinci-
si; Merve USTA İkincisi; Grup Kal 
Üçüncüsü, Grup Kiralık Dördün-
cüsü ise Grup Quadrock oldu.

Lovelet Outlet Alışveriş Merkezi 
4 mevsim Outlet olma özelliğiyle 
Giyimden ayakkabıya, ev teksti-
linden, mobilyaya, kadar her ih-
tiyacınızı karşılayabileceğiniz bir 
yaşam merkezi olan Lovelet Out-
let en özel kampanyaları ve etkin-
likleriyle siz değerli ziyaretçilerini 
bekliyor.
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Kahvenizin
yanında

Bİ’ KİTAP?
Adres : Altıeylül Mah. Cengiz Topel Cad. No:19 BALIKESİR
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Capacity’nin haziran ayı atölyelerinde çocuklar, özgün tasarımlarıyla hayal güçlerini keşfe çıktılar. Hafta sonları gerçekleşen; Akıl 
ve Zekâ Oyunları, ahşap ve minyatür boyama gibi el becerilerini ve zihinsel gelişimlerini güçlendiren benzer atölyelerde kendi-
lerine verimli vakitler ayırdılar.

Çocuklar, 15 - 16 Haziran tarihlerinde Şebnem Seçkiner, Her Yerde Oyun ekibi ve ÇEVKO Vakfı’nın destekleriyle gerçekleşen, “Geri 
Dönüşüm Atölyesi”nde dönüştürülebilir atıkları yeniden tasarladılar. Dönüşüme katkı sağlayan çocuklar, doğanın koruyucuları olma 
yolunda attıkları ilk adım ile dönüştürülebilir, temiz bir dünya dilediler. 

Capacity’nin ev sahipliğiyle 15 Haziran’da Arçelik tarafından düzenlenen Pepee etkinliğinde, aileler çocuklarıyla birlikte hoş bir hafta 
sonu geçirdi. Şarkıların ve keyifli bir sohbetin eşliğinde devam eden etkinlikte, karnenin tatlı telaşını üzerlerinden atan çocuklar, mutlu 
bir gün yaşadı.

CAPACITY’DE ÇOCUKLAR 

Çıkarıyor!
Capacity’nin birbirinden keyifli atölye çalışmalarıyla yazın neşesi erken başladı.

YAZIN KEYFİNİ



 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

www.avlukongrevekulturmerkezi.com@avlukongrevekulturmerkeziavlukongrevekulturmerkezi
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Doğu Anadolu’nun gözbebeği 
Erzurum’da 160 bin metrekare 
alana kurulu olan Erzurum MNG 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi, sa-
dece şehirde yaşayanların değil 
yakın ülke ve illerden gelen ko-
nukların da ilk tercihi! Kurulduğu 
günden bu yana çok sevilen 
merkezin sosyal etkinlikleri ve 
uluslar arası alışveriş festivalleri 
kadar sunduğu cazip kampan-
yaları da büyük ilgi çekiyor. İş-
letmenin Temmuz ayından baş-
layarak Ocak ayında bitecek 
kampanyasında hediyeler çok 
cazip… Yeni kampanyasında fı-
rın, televizyon, I-Phone telefon, 
buzdolabı gibi hediyelerin yanı 
sıra çıtayı iyice yükselten AVM, 
100 Liralık alışverişe ev kazanma 
fırsatı sunacak! 

30 Eylül 2017’de dev bir yatırımla hayata 
geçen Doğu’nun en büyük alışveriş merke-
zi Erzurum MNG, ilk yılında tam 19 milyon 
ziyaretçiyi ağırlayarak önemli bir başarıya 
imza attı. Açıldığı günden bugüne kadar 
uluslar arası festivallerden sponsorluklara, 
konserlerden kampanyalara kadar sayısız 
organizasyon gerçekleştiren alışveriş mer-
kezi, çocuklara yönelik 5 bin 300 metreka-
relik Tema Parkı, tiyatrosu, ileri teknoloji 
sineması, seçkin markaları ve 160 bin met-
rekare alana kurulu şık mimarisi ile beğeni 
topluyor. Sosyal sorumluluk projeleri ve 
renkli konserleri ile Erzurum halkının sev-

ERZURUM’A GELEN MNG ALIŞVERIŞ VE YAŞAM MERKEZI’NE KOŞUYOR 

gisini kazanan MNG, geçtiğimiz yıldan bu 
yana her hafta sonu alışveriş yapanları altın 
yağmuruna tuttu. 

Giyim, teknoloji, yeme içme ve sosyalleşme 
konusunda zengin seçenek sunan alışveriş 
merkezi, tüketicilere sunduğu cazip kam-
panyalarla adımdan söz ettiriyor. Aylardır 
altın yağmuru ile ziyaretçilerine şans dağı-
tan Erzurum MNG, Temmuz ayında hediye-
de çıtayı daha da yükseltti. MNG, kendisine 
yakışacak bir kampanya başlatarak, konuk-
larına ev sahibi olma fırsatı sunuyor! 

Her 100 Liralık alışverişe çekiliş için bir şans 
veren Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam 
Merkezi’nde kampanya Temmuz ayında 
başlayıp Ocak ayında sona erecek. Üstelik 
kampanya kapsamında televizyon, çamaşır 
makinesi, bulaşık makinesi, I-Phone telefon 
, fırın ve ve ve 160 m² 3+1 ultra lüx daire 
gibi herkesin kazanmak isteyeceği pek çok 
farklı hediye seçeneği de var.  

Hafta içi akşamlarına renk katan Erzurum 
MNG, keyifli bir yemek, yeni bir film veya 
zengin seçenekler sunan mağazalar ara-
sında alışveriş yapmak için en doğru adres. 
Hafta sonlarında çocuklara yönelik etkinlik-
ler ve atölye çalışmaları düzenleyen işletme, 
her yaşa ve bütçeye hitap eden pek çok 
farklı markayı bir arada sunuyor. Dostlarla 
keyifli bir kahve ya da market alışverişin yanı 
sıra ailecek bir akşam yemeği için gelenler 
ya da yeni sezona bakımlı girmek isteyenler, 
alışveriş sonrasında düzenlenen çekilişlere 
de büyük ilgi gösteriyorlar. Bugüne kadar 
dağıttığı altınlarla pek çok müşterisinin yü-
zünü güldüren alışveriş merkezi, bu kez bir 
ev sahibi olmayı düşleyenlere kaçırılmaya-

cak kadar cazip bir fırsat sunmaya hazır-
lanıyor. 

Her ay yeni fırsatlar ve renkli organizas-
yonlar ile şehirde alışveriş konforunu yük-
selten Doğu’nun en büyük alışveriş mer-
kezi, önümüzdeki aylarda ziyaretçilerine 
yine cazip seçenekler sunacak. Ağustos 
ayında Doğu Anadolu Büyük Garaj Günleri 
yapacak olan Erzurum MNG, alışverişi şan-
sa dönüştüren adres olarak adından söz 
ettiriyor. 
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MADONNA’NIN MERAKLA BEKLENEN 14. 
STÜDYO ALBÜMÜ “MADAME X” ÇIKTI!

Müzikseverlerin sabırsızlıkla beklediği pop müziğin kraliçesi Madonna’nın yeni albümü “Madame X”, Universal Mu-
sic etiketiyle yayınlandı. Madonna bu albümün ilhamını Portekiz, Lizbon’da geçirdiği uzun yıllardan aldı. Portekiz, 

Londra, New York ve Los Angeles’ta 18 ayda kaydedilen albümde Madonna uzun süredir birlikte çalıştığı prodük-
törü Mirwais, Mike Dean ve Diplo ile çalıştı. 

“Madame X” in şarkı listesi ise aşağıdaki şekilde:

1.Medellín with Maluma
2.Dark Ballet

3.God Control
4.Future ft. Quavo

5.Batuka
6.Killers Who Are Partying

7.Crave ft. Swae Lee
8.Crazy

9.Come Alive
10.Extreme Occident **yalnızca deluxe versiyon

11.Faz Gostoso ft. Anitta
12.Bitch I’m Loca ft.  Maluma

13.I Don’t Search I Find
14.Looking for Mercy **yalnızca deluxe versiyon

15.I Rise
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Coğrafi işaretli ürünlerin 2019 - 2020 
eğitim öğretim yılı itibarıyla mesleki ve 
teknik okulların yiyecek müfredatına 
girmesine öncülük eden Metro Türkiye, 
proje kapsamında 50 formatör öğret-
mene eğitmen eğitimi verdi. Türkiye’nin 
ilk gastronomi keşif platformu Gastrono-
metro’da, Metro Türkiye Meyve-Sebze 
Kategori Müdürü Birol Uluşan, Gastro-
nometro Yönetici Eğitmen Şefi Vedat 
Demir ve Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu’n-
dan eğitim alan formatör öğretmenler, 
kendi bölgelerinde diğer öğretmenlere 
eğitim vererek projenin gıda teknolojisi 
ve yiyecek - içecek hizmetleri alanında 
ders verilen tüm okullara yayılmasına 
katkı sunacak. 

Metro Türkiye, ülkemizdeki yerel değerlerin 
korunması, desteklenmesi ve Türk mutfa-
ğının geliştirilmesi adına 2012’den bu yana 
sürdürdüğü Coğrafi İşaretli Ürünler Projesi 
kapsamında, bu ürünlerin liselerin müfreda-
tına girmesini önermişti. 11. Kalkınma Planı 
çalışmalarında kabul gören öneri neticesin-
de, bu yılın Mart ayında Metro Türkiye ve 
MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mü-
dürlüğü arasında protokol imzalanmıştı. 

2019 - 2020 eğitim öğretim yılı itibarıyla 
mesleki ve teknik okulların gıda teknolojisi 
ve yiyecek içecek hizmet alanı müfredatına 
girecek coğrafi işaretli ürünler için Metro 
Türkiye projenin ilk etabını hayata geçirdi 
ve 50 formatör öğretmene, teorik ve pra-
tik eğitmen eğitimi verdi. 18 - 20 Haziran 
tarihleri arasında, Türkiye’nin ilk gastrono-
mi keşif platformu olan Gastronometro’da 
düzenlenen eğitimler, Metro Türkiye Mey-
ve-Sebze Kategori Müdürü Birol Uluşan, 
Gastronometro Yönetici Eğitmen Şefi Vedat 
Demir ve Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu tarafın-
dan gerçekleştirildi. 

Deniz Alkaç: “Coğrafi işaretli ürünler, kır-
sal kalkınmaya ve gastro-turizme katkı 
sunuyor”

Coğrafi işaretli ürünlerin kırsal kalkınmadan 
turizme uzanan pek çok alanın gelişimine 
katkı sunduğunu belirten Metro Türkiye 
Satın Alma Direktörü ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Deniz Alkaç, “Coğrafi işaretli ürünler, 
Türkiye’nin öz değerleridir. Bu ürünler sa-
dece Türk mutfağının değerlerini korumak-
la kalmıyor, kırsaldan kente göçün yapısal 
bir çözümü olarak karşımıza çıkıyor. Bunun 
yanında gastronomisiyle öne çıkan ülkelere 
baktığımızda, coğrafi işaretli ürünlere büyük 
önem verildiğini görüyoruz.

Türkiye, turizmde çok büyük potansiye-
li ve bu alanda hedefleri olan bir ülke. Biz 
istiyoruz ki, tıpkı yerli turistler gibi yabancı 
turistler de Gaziantep’e, Hatay’a gidip birbi-
rinden özel lezzetlerimizi tatsın, hep birlik-
te gastro-turizmimizi güçlendirelim. Bunda 
kuşkusuz devlet nezdinde yapılan çalışma-
ların yanı sıra özel sektörün de büyük katkısı 
olacaktır. Hayata geçirdiğimiz bu proje de, 
devlet - özel sektör iş birliğine çok güzel bir 
örnek teşkil ediyor. Bu tarz işbirlikleriyle özel 
sektörün güncel bilgi birikimi ve uygulama 
örneklerinin, kamu kaynakları ile buluşacağı 
örneklerin artmasını umuyoruz” dedi.

“Gelecek nesillere anlamlı bir iz bıraka-
bilmek için öğretmenlerimizle birlikte 
çalışıyoruz”

Gastronominin geleceğini gençlerin şe-
killendireceğini vurgulayan Deniz Alkaç, 
“Türk mutfağının değerlerinin korunması 
ve modern yorumlarla geleceğe taşınma-
sı, gençlerin bilinçlenmesi ve eğitilmesi ile 
mümkün. Biz de bu konuda uzun yıllardır 
elimizi taşın altına koyarak çeşitli çalışma-
lar yürütüyoruz. Gelecek nesiller için öğret-
menlerimizle çıktığımız bu yolda, gastro-
nomi sektöründe yer alacak gençlerimizin 
coğrafi işaret bilinci ile meslek hayatlarına 
başlamalarını arzu ediyoruz. Meslek lise-
leri, toplumun meslek erbaplarının ve us-
talarının yetiştiği okullardır. Kültürlerin ve 
toplumsal becerilerin nesilden nesile ak-

tarılmasında büyük rol üstlenirler. Genç-
lerimizin de üzerlerine düşeni fazlasıyla 
yerine getireceklerini inanıyoruz” diye 
konuştu.

“Coğrafi işaretli konusunda bilinçli ne-
siller yetişecek”

Metro Türkiye’nin 2012 yılından bu yana 
yürüttüğü çalışmaların, coğrafi işaretlerin 
ülke gündemine taşınmasına katkı sun-
masından dolayı büyük mutluluk duyduk-
larını belirten Alkaç, “Ülkemizde günümüz 
itibarıyla 400 civarında coğrafi işaretli 
ürün ve aynı sayıda aday ürün bulunuyor. 
Potansiyel ürün sayısının ise üç bin civa-
rında olduğu tahmin ediliyor. Bu ürünlerin 
korunarak ve ülkemizin bu konudaki ger-
çek potansiyelinin ortaya çıkarılmasında 
gençlerin büyük katkısı olacaktır. Metro 
Türkiye olarak biz, MEB ile imzaladığımız 
protokol ile bunun tohumlarını atmış ol-
maktan memnuniyet duyuyoruz. Bugün 
öğretmenlerimize verdiğimiz eğitimlerle 
projeyi filizlendirdik. Formatör öğretmen-
lerimizin desteğiyle bu proje ülkemizin 
dört bir yanına dağılacak ve coğrafi işa-
retli konusunda çok daha bilinçli nesiller 
yetişecektir” dedi. 

Bir yılda 65 bin öğrenci coğrafi işaretli 
ürünler ile tanışacak!

Gastronometro’da aldıkları eğitim hakkın-
da olumlu geribildirimlerini paylaşan 50 
formatör öğretmen, projenin bir sonraki 
aşamasında kendi bölgelerindeki 20 ila 
30 öğretmene eğitim verecek. Bu sayede, 
2019 - 2020 eğitim öğretim yılı itibarıyla 
mesleki ve teknik ortaöğretim kurumla-
rında, gıda teknolojisi ve yiyecek - içecek 
hizmetleri alanında eğitim gören yaklaşık 
65 bin öğrenci coğrafi işaretli ürünleri ta-
nıyacak. 10 yılın sonunda bu eğitimi gö-
recek yaklaşık 650 bin gencin, Türkiye’nin 
yerel değerlerine ve turizmine ciddi bir 
katkı sunacağı öngörülüyor.

METRO 
TÜRKİYE’DE 
COĞRAFİ 
İŞARETLER 
İÇİN DERS ZİLİ 
ÇALDI!
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Siber güvenlik çözümlerinin küresel lider şirketi Trend 
Micro, Forrester Wave™: Büyük Ölçekli Şirket E-posta 
Güvenliği, 2019 İkinci Çeyrek raporunda lider olarak 

konumlandırıldı. Trend Micro, “teknoloji liderliği” alt başlı-
ğında (ürün stratejisi başlığı altında), “dağıtım seçenekleri” 
ve “bulut entegrasyonu” alanlarında alınabilecek en yüksek 
puanı alarak strateji kategorisinde 12 önemli üretici arasın-
da en yüksek puanı elde etti. 

Forrester, Trend Micro’yu tanımlarken "Müşteriler en güçlü 
yanlarının etkinlik, dağıtım kolaylığı ve yapılandırılabilirlik 
olduğunu vurguladılar" yorumunu kullandı. Raporda ayrı-
ca kötü niyetli ve zararlı yazılımların yer aldığı e-postalara 
karşı savunma için çözüm arayışında olan büyük şirketlerin 
Trend Micro'yu gözden geçirmeleri gerektiğine de dikkat 
çekildi.

E-postaların bir numaralı tehdit unsuru olmaya devam et-
tiğini, bunun da kendilerini sürekli yenilikler yapmaya yö-
nelten itici güç olduğunu vurgulayan Trend Micro Türki-
ye ve Yunanistan Genel Müdürü Hasan Gültekin sözlerine 
şöyle devam etti: “Analist değerlendirmeleri, çözümlerin 
değerlendirilmesinde kritik önem taşıyor. Bu son raporda, 
2018’de 41,5 milyardan fazla tehdidi birlikte engelleme-
mize yardımcı olan Office 365 ve Gmail gibi bulut e-posta 
platformlarını koruyan çözümlerimizin yanı sıra yazım tarzı 
analizi ve bilgisayar önsezisi gibi en yeni yapay zeka (AI) 
özelliklerimiz de değerlendirmede göz önüne bulundurul-
du” 

Trend Micro’nun geçen yıl engellediği tehditlerin yaklaşık 

Trend Micro, Forrester 
tarafından hazırlanan yeni 
raporda strateji kategorisinde 
en yüksek puanı elde etti.

BÜYÜK ÖLÇEKLI ŞIRKETLERE YÖNELIK E-POSTA GÜVENLIĞI 
ÇÖZÜMLERININ LIDERI TREND MICRO 

% 86’sı e-posta yoluyla geldi. Oltalama, kurumsal e-posta 
dolandırıcılığı (BEC), kötü niyetli URL’ler, kötücül ekler ve 
yanlışlıkla ya da kasıtlı veri kayıplarının hepsi kurumların 
karşılaştığı ortak zorluklar olarak öne çıkıyor. 

Trend Micro kullanan büyük ölçekli şirketler, on yıllara da-
yanan e-posta güvenlik uzmanlığıyla gelecekteki tehditleri 
tahmin edebilecek stratejik bakış açısının birlikteliğinden 
oluşan bir çözüm reçetesine sahip oluyorlar. 

Bu ve diğer tehditlere karşı kapsamlı bir koruma sağlamak 
için üzerinde hemfikir olunan yaklaşım, güvenlik teknikle-
rinin nesiller arası karışımıdır. Bu tekniklerden biri, e-posta 
içeriğini analiz ederek BEC sahtekarlıklarını belirlemeye yar-
dımcı olan AI destekli Yazım Tarzı DNA’sını içeriyor. Bugüne 
kadar bu özellik 160 kuruma karşı 5.400 saldırıyı tespit ede-
rek olası 858 milyon dolarlık zararı engelledi. Trend Mic-
ro’nun önde gelen bir diğer özelliği de bilgisayarlı görme 
analiz teknolojisini makine öğrenimi ile birleştirerek sahte 
oturum açma sayfalarını “görmek”, böylece oltalama ve he-
sapların ele geçirilmesine karşı koruma sağlamak. 

Trend Micro’nun e-posta güvenliği, BT altyapısının tüm 
katmanlarından elde ettiği istihbarattan faydalanarak tüm-
leşik güvenlik yaklaşımı sunuyor. Sunulan çözümler; cihaz 
(fiziksel ve sanal), şirket bünyesinde kullanılan (on-premi-
se) yazılım, SaaS hizmeti ve hibrit bir çözüm olarak çoklu 
kurulum seçenekleriyle kullanılabiliyor. Trend Micro, geliş-
miş tehdit koruması için bulut tabanlı API + SMTP çözümü 
üzerinden çift katmanlı koruma sunan tek üretici olarak da 
rakiplerinden farklılaşıyor.
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Başlarken şunu sormak istiyorum ge-
nelde pek çok şirketin yaptığı ama sizin 
sektörünüzde çok da alışık olmadığımız 
bir durum yada etkinlik mi demek lazım  
bu konuda düşünceleriniz nedir ?

Aslına bakarsanız sektörümüzde çok yay-
gın olmaması değil de, hali hazırda sek-
törümüzde çok kapsamlı yöneticiler top-
lantısı yapabilecek zincir mağazalara sahip 
işletme sayısının çok fazla olmamasından 
dolayı diyelim. Bununla birlikte sektörü-
müz hizmet sektörü , eğlence sektörü ve 
çocuk ile alakalı bir sektör olarak bu tarz 
toplantılara en fazla ihtiyacı olan sektör 
diye düşünüyorum.

Genel kapsamı ile nasıl geçti toplantınız 
tüm gün workshop larınız mı oldu  yok-
sa sadece gezi ve tatil amaçlı bir toplan-
tı mıydı?

Öncelikle biz geleneksel hale getirdiğimiz 
bu toplantıları birer toplantıdan ziyade 
çalıştay olarak isimlendirmeyi daha doğru 

PLAYPARK & BOWLINGO HER SENE GERÇEKLEŞTIRDIĞI MÜDÜRLER 
TOPLANTISINI BU SENE ISTANBUL LEFKOŞE VE BAŞKENT ANKARA’DAN 

SONRA ADAPAZARI’NDA GERÇEKLEŞTIRDI.

buluyoruz. Her çalıştayımız da kendi işi-
miz ile ilgili önemli bir konuyu seçiyor ve 
özellikle o konu üzerine yoğunlaşıyor tüm 
yönetici arkadaşlarımızın da katılımları ve 
fikirleri ile konu hakkında bir rapor hazırlı-
yor tüm şubelerimiz ile paylaşıyoruz. 

Örneğin hijyen, güvenlik, müşteri ilişkileri, 
yeni trendler, personel iletişimleri vb konu-
larda tüm şube yöneticisi arkadaşlarımız ve 
yönetim kadromuz birebir iletişimde olu-
yor ve fikir alışverişi yapıyoruz. Ana konu 
dışında şubelerimizde işleyiş esnasında 
karşılaştığımız anlık olayları sorunları ve 
benzeri tüm durumları masaya yatırıyor ve 
yönetici arkadaşlarımızın da tecrübeleri ile 
benzer durumlarda nasıl davrandıkları ve 
sonuçlarının nasıl olduğu konusunda pay-
laşımlarda bulunarak ileride oluşabilecek 
her türlü duruma en doğru ve hazır şekilde 
bulunmayı planlıyoruz.

İşimiz hizmet sektörü olduğundan olaylar 
anlık gelişiyor, bölgeye göre farklılık gös-
terebiliyor. Standart içinde bazı kurallar ile 

her zaman yönetimin en iyi şeklini sergi-
leyemiyorsunuz. Ayrıca Ülke genelinde 
tüm yöneticilerin iletişimde ve diyalogda 
olmasını sağlayarak hem an itibari gerek-
li desteği alabilmelerini ve ciddi bir bilgi 
alışverişi ile sürekli kendilerini güncel tut-
malarını sağlıyoruz.

Ayrıca her toplantımızda mutlaka bir 
yada iki misafir katılımcı davet ediyoruz.

Daha önceki toplantılarımıza, AVM yatı-
rımcısı, avm yöneticisi, hukuk müşaviri, 
insan kaynakları, halkla ilişkiler  sektör-
lerinde konularında tecrübeli ve uzman 
misafirlerimizi davet ettik. Bu senede çok 
daha farklı bir sektör seçtik sektörümü-
zün medya konusunda çok önemli bir 
açığını kapatan MALL & MOTTO’nun ku-
rucusu Serhat Türkkan bizleri kırmayarak 
toplantımızın ikinci gününde bizlerle ol-
dular. Sadece dergi değil perakande sek-
töründeki deneyimleri, AVM lerde ki et-
kinlikler, sektörün geleceği gibi çok geniş 
bir yelpazede bizimle fikir ve tecrübelerini 
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paylaştı. 

Tabi ki tüm zamanımızı sadece toplantı 
ile geçirmiyor, bulunduğumuz yerin gö-
rülmesi gereken yerlerini geziyor, birlikte 
eğleniyor, yemekler yiyiyor, sohbetler edi-
yoruz. Son toplantımızı biraz bölgenin de 
imkanları ile ve mevsim olarak daha çok 
açık alanda geçirdik. Açık alanda yemekler 
yedik oyunlar oynadık. İnanın toplantıdan 
çok daha fazla interaktif katılımlar ve ikili 
görüşmeler yapma şansınız oldu.

Sanıyorum bu 3. toplantınız yani çalış-

tayınız. Toplantı yerlerini nasıl belirli-
yorsunuz, belli bir kriteriniz var mı,  her 
toplantı farklı bir yerde mi olacak ? 

Evet özellikle bunu planlıyoruz. Öncelikli 
kriterimiz mutlaka bir şubemizin olduğu  
şehri seçiyoruz. O şubemiz ev sahipliği 
yapıyor. Tüm hazırlıkları tamamlıyor. İlk 
toplantımızı şirketimizin merkezinin İstan-
bul’da olması sebebi ile ve pek çok yöne-
ticimizden gelen talep üzerine İstanbul’da 
yaptık. 2. Toplantımızı biraz daha farklı 
olması açısından yurt dışı seçtik ve yine 
bir şubemizin olduğu Kıbrıs’ta yaptık. Bu 

seneki toplantımızı da başkentimizde yap-
mayı istedik. Bu sene Adapazarı şubemizin 
ev sahipliğinde gerçekleştirdik. İnşallah 
seneye toplantımızı da yine bir şubemizin 
olduğu belki Hatay ‘da belki Ağrı’da belki 
de Kosova’da yaparız. Bu konuda alternati-
fimiz çok 10 larca seçeneğimiz var.

Anladığımız kadarı ile sürekli yenilikler 
peşinde olan gelişime açık bir şirketsi-
niz. Sizi takipte olacağız. Önümüzdeki 
sene sürpriz bir yerden yine resim ve ha-
berlerinizi bekliyoruz. Bu Kısa röportaj 
için teşekkür ederiz.
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Sabancı Topluluğu, şirket ve çalışanla-
rının başarılarını ödüllendirmek ve iyi 
uygulamaların karşılıklı paylaşılması-
nı teşvik etmek amacıyla düzenlediği 

Sabancı Altın Yaka Ödül Töreni’nin onuncu-
su Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başka-
nı Güler Sabancı, Sabancı Holding CEO’su 
Mehmet Göçmen, yönetim kurulu üyeleri, 
Topluluk yöneticileri ve çalışanlarının katı-
lımıyla Sabancı Center’da düzenlendi. Ödül 
töreninin sunuculuğunu Yetkin Dikinciler ve 
Doğa Rutkay üstlendi. 

İlk olarak 2009 yılında hayata geçirilen 
projede, bu sene de Sabancı Topluluğu 
şirketleri beş farklı kategoride ödül almak 
için yarıştı. Büyük ödül olan Yeni Neslin Sa-
bancı’sı kategorisinde Enerjisa Enerji Young 
Advisory Board Projesiyle birinci oldu. Di-
jitalleşme kategorisinde Enerjisa Üretim El 

Dispatcho Projesi ile ödül alırken; İnovasyon 
kategorisinde birinci Temsa Motorlu Araç-
lar’ın L200 Crawler Projesi oldu. Müşteri 
Deneyimi’nde birinciliği Brisa IETT- Gittiğin 
Kadar Öde Projesi alırken; Yalın Dönüşüm 
ve Sürekli Gelişim’de Kordsa Polimer Geri 
Dönüşüm Projesi ödüle layık görüldü.  

Törenin açılış konuşmasını yapan Sabancı 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sa-
bancı konuşmasında şunları söyledi: “Sa-
bancı Topluluğu 90 yılı aşkın geçmişe sahip 
bir kurum. Bizimki gibi, köklü kurumların 
kimliği, kültürü sahip olduğu değerlerle ve 
geleneklerle güçlenir. 10.yılını kutladığımız 
Altın Yaka da, yıllar içerisinde kültürümüzün 
önemli bir parçası haline geldi. Altın Yaka 
Ödül Programı, uzun vadeli bakış açımızla 
“özgün modeller” geliştirme konusundaki 
başarımızın çok iyi bir örneğidir. Aradan ge-

çen yıllara rağmen, aynı tutku ve heyecan-
la bu yolculuğu sürdürdüğünüzü görmek 
beni çok memnun ediyor. Altın Yaka’nın 
ruhunu, birliktelikten güç alma, birbirimiz-
den öğrenme, sürekli değişime açık olma 
ve yüzümüzü geleceğe dönme yaklaşımı-
mız oluşturuyor. Bu ruhu sahiplenmeniz ve 
programın özünü oluşturan “paylaşarak, 
birlikte öğrenmeyi” benimsemenizle bugün 
çok başarılı bir noktaya geldik. Başlangı-
cından bu yana 800’den fazla proje yarıştı. 
150’ye yakın ödül verildi. İçinde yaşadığımız 
dönemin anahtar kelimeleri “değişmek” ve 
“dönüşmek”. Dolayısıyla, Altın Yaka’nın en 
güçlü yanlarından biri de zamanın ihtiyaç-
larına göre kendini yenileyebilen bir model 
olmasıdır. Yıllar içinde ödül verdiğimiz ka-
tegoriler değişerek, “geleceğin” ve geleceği 
yakalamak için Topluluğumuzun ihtiyaçları 
doğrultusunda şekillendi. Böylece, ödül 

SABANCI’NIN 
OSCARLARI 
10’UNCU 
KEZ SAHIPLERINI
BULDU BÜYÜK 
ÖDÜL ENERJISA 
ENERJI’NIN OLDU

Sabancı Topluluğu, şirket ve çalışanlarının başarılarını ödüllendirmek ve iyi uygulamaların karşılıklı pay-
laşılmasını teşvik etmek amacıyla düzenlediği Sabancı Altın Yaka Ödül Töreni gerçekleştirildi. Sabancı 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı: “Altın Yaka ödül program, uzun vadeli bakış açımızla 
‘özgün modeller’ geliştirme konusundaki başarımızın çok iyi bir örneğidir” dedi.

Güler Sabancı
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı
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programımız da  Topluluğumuzun dönü-
şümünün bir yansıması niteliğinde oldu. Bu 
yıl kategorilerimiz yeniden düzenlenerek; 
daha katılımcı hale geldi. 450 kişilik online 
jürimiz ön elemeleri yaptı. Finale kalan 16 
proje arasından birincileri, törenin katılım-
cıları belirliyor. Ayrıca bu yıl da ödül ola-
rak Sabancı Vakfı’nın aracılığı ile iki önemli 
projeye destek olunmasından da büyük 
memnuniyet duyuyorum. Bunu hem prog-
ramımıza daha kalıcı bir anlam katması ba-
kımından çok değerli buluyorum. Hem de 
bize çok yakıştığını düşünüyorum. Bu gece 
ödül alanlar elbette olacak ama sonunda 
kazanan hepimiz, yani; tüm Sabancı Toplu-
luğu’dur. Hep ileriye bakın. Birlikte öğren-
mekten, birlikte yaratmaktan vazgeçmeyin”.

Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen 
ise, “10 yıl önce bu yolculuğa Güler Saban-
cı'nın vizyonuyla çıktık. Dünyanın krizle bo-
ğuştuğu zor bir dönemde biz Sabancı'nın 
mücadeleci ruhunu sahaya yansıtmak üzere 
yola çıkmıştık. Tüm sektörlerde biz dünya 
liderliği yapabiliyorsak, en iyi örnekleri ya-
ratabiliyorsak bu farkı yaratanlar çalışan-

larımız ve bizim Sabancı Holding olarak 
insan yatırımına verdiğimiz önemdir. Esas 
değer insandır.Bu yıl aynı zamanda biz yeni 
stratejimizin de önemli adımlarını attığımız 
bir süreç yaşıyoruz. Birkaç ay önce Bunol’u 
satın aldık. Büyük değer yaratan global sı-
nıfına Çimsa’yı beyaz çimentoda sokmuş 
olduk.  Geçen seneden bu yana Kordsa’da  
yeni nesil Bir Kordsa yaratma çabası var. 
Çok önemli fabrikaları aldık.  Girdiğimiz her 
alan çok stratejik bir sektörde olduğu, uçak 
ve uzay sanayine dayandığı için zorlukları 
olan bir sanayidir. Bunları da başarıyla geç-
tik ve geçerken gördük ki Sabancı dünyada 
büyük bir itibarı olan bir kurumdur. Enerji-
sa  Enerji’de Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 
en önemli halka arzlarından birini yaptık.  
Enerjisa Üretim şirketleri yabancı para ris-
ki olmadan Türkiye'de borcunu ödeyen ve 
bitiren bir enerji şirketi olarak karşımızda 
dimdik duruyor.  Bundan 2-3 hafta önce 
bir ihalede yenilenebilir enerjide rüzgar-
da Türkiye'nin en önemli ihalelerinden biri 
olan 1000 MG’lık YEKA’da iki bölgeyi aldık 
ve Enerjisa Üretim için iyi bir büyüme op-
siyonu elimize geçmiş oldu. Yıllardan beri 

Bimsa adıyla faaliyet gösteren şirketimizin 
markasını yeniledik ve SabancıDX olarak 
Sabancı’nın yeni dijital teknoloji ve veri 
analitiği yolundaki ana gemisi haline ge-
tirdik.  Tüm bunları yaparken de, kültürel 
transformasyonu sağlamak önceliğimizdir. 
Kendimizi, iş yapış biçimimizi, işlerimizi, 
süreçlerimizi ve reflekslerimizi yeni nesle 
adapte etmeli ve kültürel transformasyonu 
sağlamalıyız. 90 yılı aşkın özümüzden ge-
len beş ana değerimiz; samimiyet, cesaret, 
tutku, sürekli gelişim ve katılım. Bunların 
hepsi beraber Sabancı kültürünü oluşturu-
yor” dedi. 

Sabancı Holding IK Grup Başkanı Hakan 
Timur ise konuşmasında şunları söyledi; 
“Yaptığımız her işte sürdürülebilirlik ve 
süreklilik çok önemli. Bir işe başlamak, ilk 
olmak, ilk defa yapmak çok kıymetli ve çok 
özeldir. Ama eğer onu yıllar boyunca da 
devam ettirebiliyor; hatta geliştirebiliyor-
sanız işte bu Sabancı’ya yakışan bir iş olur. 
Ben bu anlamda 10 yıldır devam eden Al-
tın Yaka’nın bunun en güzel örneklerinden 
biri olduğunu düşünüyorum”. 
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Microsoft ve EY (Ernst & Young), 
Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’n-
deki şirketlerin yapay zekâ kul-
lanımını değerlendirmek üzere 
hazırlanan geniş kapsamlı rapo-
run sonuçlarını paylaştı. Stratejik 
önem, kullanım alanları, farkın-
dalık ve yapılan yatırımlar açısın-
dan bakıldığında bölgesinde li-
der olan Türkiye, bölgede yapay 
zekâya en çok yatırım yapan 
ülke olarak öne çıktı. Raporda, 
Türkiye'deki şirketlerin % 80’inin, 
yapay zekâ stratejisini doğrudan 
üst düzey yönetimde ele aldığı 
ve bölge genelindeki % 28 oranı-

TÜRKIYE’DEKI ÜST DÜZEY YÖNETICILERIN AJANDASI: YAPAY ZEKÂ

na kıyasla Türkiye’deki şirketlerin 
% 35’inin pilot yapay zekâ tek-
nolojilerini aktif olarak kullandığı 
belirtildi.

Microsoft ile uluslararası denetim ve da-
nışmanlık şirketi EY (Ernst & Young), Orta 
Doğu ve Afrika Bölgesi’nde yapay zekânın 
nerede, neden ve nasıl kullanıldığını, şirket-
lerinin yapay zekâ stratejilerini, yapay zekâ-
nın şirketlere ve ülkelere sunduğu katkıları 
ortaya koyan bir rapor hazırladı. Türkiye’nin 
de aralarında bulunduğu 5 ülkede faaliyet 
gösteren 100’den fazla şirket yöneticileriy-
le yapılan görüşmelerle hazırlanan “Artifi-
cial Intelligence in Middle East and Africa” 
raporunun Türkiye sonuçları, İstanbul’da 
düzenlenen basın toplantısında paylaşıl-
dı. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat 

Kansu ve EY Orta, Doğu, Güneydoğu Avru-
pa ve Orta Asya (CESA) Bölgesi, Dijital Lideri 
Onur Doğan’ın katılımıyla gerçekleşen top-
lantıda, yapay zekâ ekseninde Türkiye’nin 
dijital yolculuğuna ışık tutacak bilgiler, ön-
görüler ve fırsatlar ele alındı.   

Yapay zekâda bölgenin lideri Türkiye

Türkiye, yapay zekâ olgunluğu bakımından 
bölgenin lider ülkesi olarak öne çıktı. Ra-
porda, Türkiye'deki şirketlerin % 80’inin ya-
pay zekâ stratejilerini doğrudan üst düzey 
yönetimde ele aldığı belirtildi. Şirketlerin % 
25'i yapay zekâyı stratejik dijital öncelikle-
ri arasında görürken, % 60'ı ana faaliyetleri 
için yapay zekânın önemini kabul ediyor. 
Türkiye’deki şirketlerin % 15'i ise yapay 
zekâ olgunluğu açısından kendilerini geliş-
miş olarak değerlendiriyor. Bu oranlar Orta 

Murat Kansu
Microsoft Türkiye Genel Müdürü

Onur Doğan
EY Orta, Doğu, Güneydoğu Avrupa ve 

Orta Asya (CESA) Bölgesi, Dijital Lideri
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Doğu ve Afrika Bölgesi’nde ankete katılan 
diğer ülkelerden daha yüksek. Ülkemizdeki 
şirketler yapay zekâ gündemini hem tekno-
lojik gereklilik hem de iş süreçlerini iyileş-
tirme perspektifinden yönetiyor. Orta Doğu 
ve Afrika Bölgesi’nde bu anlayışı benimse-
yen şirketlerin oranları % 43 iken Türkiye’de 
bu oran % 55 seviyesinde. 

Kansu: “Yapay zekâ teknolojilerinin mer-
kezinde insan olmalı”

Yatırımlarında ve odaklarında birinci sırada 
yer alan yapay zekânın bireylere, şirketlere 
ve kurumlara önemli rekabet avantajları ka-
zandırdığını belirten Microsoft Türkiye Ge-
nel Müdürü Murat Kansu, raporun sonuçla-
rıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti: 
“Yapay zekâ henüz gelişim safhasında olsa 
da, pazara sunulmuş olan ve henüz pilot 
olarak uygulanan yapay zekâ çözümlerini 
kullanan şirketlerin sayısı giderek artıyor. 
Türkiye’deki şirketlerin % 35’i, pilot yapay 
zekâ teknolojilerini aktif olarak kullanıyor. 
EY ile gerçekleştirdiğimiz araştırmaya dâhil 
olan Türkiye’deki şirketlerin dijital dönüşüm 
yolculuklarında attıkları adımlar ve gördük-
leri faydalar hepimizi mutlu ediyor. Bu şir-
ketler, gelecekte var olabilmek ve rekabette 
güçlenmek için yapay zekâ ile desteklenen 
bir dijital dönüşüm stratejisinin hayati öne-
me sahip olduğunu fark etmiş durumda. 
Yapay zekânın şirket üzerindeki etkileri ko-
nusunda iyimseriz. Bunun yanında, bazı şir-
ketler yapay zekâ yolculuklarında daha ile-
ride olsa da, ülke olarak yapay zekâda daha 
ileri olgunluk seviyelerine ulaşmak için daha 
iyi veri yönetimine ve şirket içi becerilerin 
gelişmesine ihtiyaç var. 

Microsoft olarak yapay zekâ stratejilerinin 
insanı merkeze alarak tasarlanması gerekti-
ğine inanıyoruz. Şirketler ‘önce insan, sonra 
teknoloji’ anlayışını benimsediğinde, birey-
lerin yetenekleri daha fazla gelişiyor ve ya-
ratıcılıkları artıyor. Yapay zekâ çözümlerimiz 
sayesinde ürün ve hizmetler dönüşürken 
çalışanlar da stratejik işlerine daha fazla za-
man ayırabiliyor. Biz de böylece Türkiye’de-
ki şirketlerin daha fazlasını başarmasına ve 
ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sunuyo-
ruz.” 

Kansu, Microsoft ve EY iş birliği hakkın-
da ise şunları söyledi: “EY (Ernst & Young) 
ile küresel çaptaki iş birliğimiz sayesinde, 
EY’nin sektörel trendler, iş süreçleri ve yeni 
iş modelleri konularındaki iç görü yeteneği 
ve deneyimi, Microsoft’un ölçeklenebilir ku-
rumsal bulut platformu ve dijital teknoloji-
leriyle birleşiyor. Bu destekleyici özellikler, iş 
performansımızı artırarak müşterilerimizin 
daha hızlı hareket etmesine ve sürdürüle-
bilir değer yaratmasına yardımcı oluyor. Bu 
sayede çözümlerimiz, her müşterimizin özel 

iş hedeflerine uygun olarak hızla değer ya-
ratıyor.” 

EY Orta, Doğu, Güneydoğu Avrupa ve Orta 
Asya (CESA) Bölgesi, Dijital Lideri Onur Do-
ğan ise, “Yapay zekâ, çok uzun süredir ha-
yatımızda olan bir kavram olmasına karşın, 
şirketlerin yapay zekâyı dijital dönüşüm 
gündemlerinin üst sıralarına alması ile bir-
likte küresel dijitalleşme yolculuğunun son 
yıllarda en ayrılmaz bir parçası haline gel-
di. EY (Ernst & Young) olarak; Microsoft ile 
gerçekleştirdiğimiz bu çalışmamızla Türki-
ye’nin önde gelen şirketlerinin yapay zekâ 
yaklaşımını, karşılaştıkları zorlukları ve ya-
pay zekânın şirketlerin işleyişini gelecekte 
nasıl değiştireceğine dair öngörüleri ortaya 
koyuyoruz. Yaptığımız görüşmelerde birçok 
şirketin yapısını yapay zekâya göre pozis-
yonlandırdığını gözlemledik. Rapor sonuç-
larında ayrıca yapay zekânın üst yönetim 
gündeminde önemli bir konuma ulaştığını 
gördük, ancak bu gündemin sahadaki öne-
minin üst yönetimin gündeminde olduğu 
kadar yüksek olmadığını da gözlemledik. 
Bu durum yapay zekâ stratejilerinin yu-
karıdan aşağıya yönetilmesine yol açıyor. 
Unutulmamalıdır ki; olgunluk analizlerinde 
üst sıralarda yer alan şirketler hem yönetim 
seviyesinde hem de sahada yapay zekâyı 
sahipleniyorlar. 

Şirketlerin yapay zekâ konusunda karşılaş-
tıkları belirli zorlukları ortaya koyan raporu-
muzda; ankete katılan şirketlerin tamamına 
yakınında bu yolculuğu tek başına gerçek-
leştirmenin ne kadar zorlu olacağı görüşü-
nün hâkim olduğu ve şimdiden farklı iş or-
taklıkları ile ilerledikleri ifade ediliyor. Kimi 
şirket yapay zekâyı çözümlerin parçası ve 
teknolojik bir unsur olarak görürken, kimi 
ise yeni hizmetler sunmak, operasyonlarını 
verimli hale getirmek ve müşterileri ile daha 
etkili iletişim kurmak için kullanıyor. Yine 
şirketlerin tamamına yakını ise yapay zekâ 
ile birlikte temel hizmetlerinin değişmeye-
ceğini öngörüyor. Şirketlerin çoğunluğu 
mevcut iş yapış biçimlerinin etkileneceğini 
belirtirken, farklı ürün ve hizmetler sunmak 
için yapay zekânın kullanılacağını öngören 
şirket sayısının da azımsanmayacak seviye-
de olduğu görülüyor’.

Yapay zekâda 8 olgunluk kriteri

Türkiye’de yapay zekâ, en çok tahminleme, 
otomasyon, iç görü oluşturma, hizmetlerin 
kişiselleştirilmesi ve önlem alma yetenekle-
rine sahip olmak için kullanılıyor. Şirketler, 
kullanım yoğunluğuna göre, en çok makine 
öğreniminden faydalanıyor. Makine öğre-
niminden faydalanma oranı Orta Doğu ve 
Afrika Bölgesi’nde %61 iken Türkiye’de %85 
civarında. Operasyonlarına yapay zekâyı 
entegre eden Türkiye’deki şirketlerin %80’i 

etkili faydalar bekliyor. Yapay zekânın sun-
duğu faydaların başında operasyonların 
optimizasyonu, ürün ve hizmetlerin dijital 
dönüşümü, çalışanların güçlenmesi ve müş-
terilere daha yakın olmak geliyor.

Raporda, şirketlerin yapay zekâ olgunlukları 
8 yetenek çerçevesinde ele alındı. Bu yete-
nekler, İleri Analitik, Veri Yönetimi, Yapay 
Zekâ Liderliği, Açık Kültür, Yeni Teknolojiler, 
Çevik Geliştirme, Üçüncü Taraflarla İş Birli-
ği ve Duygusal Zekâ olarak sıralanıyor. Bu 
yetenekler konusunda Türkiye, araştırmaya 
katılan şirketler tarafından yapay zekâda en 
önemli iki yetenek olarak kabul edilen ileri 
analitikte 5 üzerinden 3,4 ve veri yönetimin-
de 5 üzerinden 3,6 ile en yüksek puanlara 
sahip ülke oldu. Türkiye’deki şirketlerin ya-
pay zekâya duygusal zekâ ekleme yetkinliği, 
5 üzerinden 2,6 puanla diğer ülkeler arasın-
da en düşük sırada yer aldı. 

Yapay zekâdan en yüksek faydayı görme-
yi bekleyen sektörlerin başında ise Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri, Medya ve Finansal 
Hizmetler geliyor ve sıralama, Sağlık, Üre-
tim ve Kaynaklar, Profesyonel Hizmetler, 
Perakende, Altyapı ve Taşımacılık sektörle-
riyle devam ediyor. Akıllı robotlar, derin öğ-
renme, metin analizi, görsel ajanlar, doğal 
dil işleme, konuşma algılama, biyometri ve 
bilgisayar görüntüsü, yapay zekâdan en çok 
faydalanan teknolojiler arasında yer alıyor.
Türkiye’den rapora katılan, Microsoft yapay 
zekâ çözümleri kullanan şirketler arasında 
Tüpraş, Opet, THY, Arçelik, Allianz Türkiye, 
Setur, Jolly Tour, Migros, CarrefourSA, Tek-
nosa, TEB, Vakıf Emeklilik, Yapı Kredi Banka-
sı ve BKM bulunuyor. 
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Dünyanın önde gelen araştırma şirketi 
Nielsen, Elektronik Ticaret İşletmecileri 

Derneği’nin “Değişen Tüketici, Dönüşen Pe-
rakende” teması ile düzenlediği E-ticaret et-
kinliğine katıldı. Nielsen, İstanbul’daki Point 
Hotel Barbaros’ta hayata geçen, perakende 
sektörünün bu özel buluşmasında “Türki-
ye’de FMCG Trendleri ve E-ticaret” konulu 
bir sunum yaparak önemli bilgiler verdi. 
Nielsen, sektöre değer katacak FMCG E-ti-
caret Paneli’nin de lansmanını yaptı. 

Sunumda Nielsen Türkiye Genel Müdürü 
Didem Şekerel Erdoğan ve Nielsen Pera-
kende Hizmetleri Direktörü İlker Unutkan 
birlikte dijital dönüşüm ve e-ticaret ile ilgili 
bilgilerini paylaştı. 

Ülkemizde E-ticaret %38 büyüdü. 

Didem Şekerel Erdoğan, Nielsen 2018 Küre-
sel E-Ticaret Rapor’una göre, dünya gene-
linde E-ticaretin, 2018 yılında bir önceki yıla 

göre %18 büyüme kaydederek 2.9 trilyon 
dolarlık bir büyüklüğe ulaştığını açıkladı. 
Bu rakam, tüm küresel perakende satışla-
rın %12’sine karşılık geliyor. Burada, E-ti-
caretin toplam ticaretteki payı olarak öne 
çıkan bölgelere baktığımızda, Asya Pasifik 
ve Kuzey Amerika bölgelerinin başı çekti-
ğini görüyoruz. Asya Pasifik bölgesi, aynı 
zamanda %30’u aşan büyümesiyle küresel 
E-ticaretin motor gücü olarak öne çıkıyor.” 
dedi. 

Ülkemizde E-ticaretin 2018’deki payı %5.3, 
büyümesi ise %38 olduğunu belirten Şeke-
rel Erdoğan, diğer bir deyişle, Asya Pasifik 
bölgesinden bile daha çok büyüdük dedi. 
Türkiye FMCG (Hızlı Tüketim Ürünleri) 
kategorilerindeki online alışveriş payının 
%2’ye ulaştığını paylaşan Şekerel Erdoğan 
bu alanda büyüme potansiyeli olduğunu 
ifade etti. 

Türkiye dijital ve internette daha fazla 
zaman geçiriyor. 

Etkinlikte, “Türkiye’de E-ticaretin yaşadığı 
büyüme ve dönüşümün tesadüf olmadığı-
nı, bunun önemli bir altyapıya sahip oldu-
ğunu görmekteyiz.” diyerek söze başlayan 
Nielsen Perakende Hizmetleri Direktörü 
İlker Unutkan, “Türkiye, kentli nüfus ya-
pısı ve dünya ortalamasının çok üzerin-
de internet penetrasyonuyla öne çıkıyor. 
İnternette geçirilen süre yaklaşık 7 saatle 
ABD ve Çin’in üzerinde. Online alışverişte 
çok önemli bir role sahip olan mobil tele-
fon penetrasyonu ve kullanıcı sayısında da 
küresel ortalamanın üzerinde bir seviyede 
bulunmaktayız.” şeklinde konuştu. Araş-
tırmaya göre Türkiye’nin mobil ve dijital 
alandaki bu güçlü yapısı, nüfusun sadece 
bir bölümünün yoğun kullanımından da 
kaynaklanmıyor. Türkiye’de tüm nüfus ku-
şakları ve kültür grupları hızla dijitalleşiyor. 

Türk kullanıcılar sosyal medyada payla-
şım yapmayı seviyor. 

İlker Unutkan’a göre, ülkemizde mobil ve 
internet penetrasyonundaki yüksek sevi-
ye, sosyal medya kullanımında da yansıma 
buluyor. Unutkan, Türk insanının sosyal 
medya kullanıcı penetrasyonunda küresel 
ortalamanın çok üzerinde olduğunu ifade 
ederken “Sosyal medyada ABD ve Çin’in 
yaklaşık bir buçuk katı kadar bir süre har-
camaktayız. Bu durum kullanıcı sayılarına 
da yansıyor: Dünyanın en büyük 18. nüfusu 
olan Türkiye, Facebook kullanıcı sayısında 
9., Instagram kullanıcı sayısında da 5. sıra-
da bulunmakta.” dedi. Raporda, son dö-
nemdeki yenilikler arasında yer alan sesli 
arama ve sesli komut alanında da Türki-
ye’nin yüksek bir penetrasyonla, bu özelli-
ği nüfusuna oranla en çok kullanan 6. ülke 

NIELSEN TÜRKIYE’DE HIZLI TÜKETIM VE 
E-TICARETTEKI SON TRENDLERI AÇIKLADI…

Didem Şekerel Erdoğan
Nielsen Türkiye Genel Müdürü
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olduğunun altını çizdi. 

Türkiye günde ortalama 7 saatini inter-
nette geçiriyor.

Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şe-
kerel Erdoğan, Nielsen’in 2019 yılı E-Ticaret 
Raporu’na göre Türkiye’de internette geçi-
rilen ortalama sürenin, küresel araştırma-
larla paralel biçimde günde ortalama 7 saat 
olduğunu ifade etti. Türkiye’de online alış-
verişçiler, ayda ortalama 4 kez online alışve-
riş yaparken, her gün alışveriş yapan %4’lük 
bir grup olduğunu da belirtti. Online alışve-
rişte hangi kanalların daha çok kullanıldığı-
na da değinen Şekerel Erdoğan “Online alış-
verişte özellikle akıllı cep telefonlarının açık 
ara lider olduğunu görmekteyiz. Son yıl-
larda artan akıllı telefon kullanım oranının, 
online alışverişin büyümesine pozitif etkide 
bulunduğunu söyleyebiliriz.” dedi. 

Online alışverişte promosyon ve indirim-
ler belirleyici oluyor. 

Nielsen Perakende Hizmetleri Direktörü İl-
ker Unutkan, online alışverişçilerin “seçici” 
bir kitle olduğunu vurguladı. Unutkan “Çün-

kü online alışverişçilerin çok büyük bir kısmı, 
satın alma kararı vermeden önce genelde 
kapsamlı bir ürün araştırması ve değer-
lendirmesi yapıyor, alışverişlerini önceden 
planlıyor. Öte yandan online alışverişçi-
lerin %86’sının satın alma eğilimlerinde 
promosyon ve indirimler belirleyici oluyor, 
buna paralel olarak da marka sadakatleri 
düşük.” şeklinde konuştu.
 
Fiyat, çeşit ve hız online alışverişin 
avantajları… 

İlker Unutkan, online alışverişçinin alışveriş 
motivasyonları arasında ilk sırada fiyat krite-
rinin bulunduğunu söyledi. Unutkan “Fiyat 
kategorisini, çeşit ve hız takip ediyor. Ürün-
leri görmek ve dokunmak isteği bir diğer 
bariyer olarak öne çıkarken, site güvenilirliği 
üçüncü en büyük bariyer olarak dikkat çe-
kiyor.” dedi. 

Online alışverişle en çok giyim ve ayak-
kabı alıyoruz… 

Didem Şekerel Erdoğan, Nielsen’in 2019 yılı 
E-Ticaret Raporu’nda, Türkiye’de en çok on-
line alışveriş yapılan ilk 5 kategori içinde gi-

yim/ayakkabı, teknoloji/elektronik, kişisel 
bakım/kozmetik, kitap/müzik/film ve ye-
mek siparişi öne çıkıyor. Alışveriş frekansı 
açısından ayda ortalama 4 kez ile yemek 
siparişi ve market gıda ürünlerinin ağır-
lıkta olması dikkat çekiyor diye ifade etti. 

Nielsen, FMCG E-Ticaret Paneli’ni ta-
nıttı. 

Nielsen, Elektronik Ticaret İşletmecile-
ri Derneği’nin etkinliğinde, perakende 
sektörüne önemli veriler sağlamak üzere 
geliştirdiği FMCG E-Ticaret Paneli’nin de-
taylarını paylaştı. Nielsen Türkiye Genel 
Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, “Hızla 
gelişen ve zenginleşen FMCG E-Ticaret 
Panelimizde şu anda bebek bakım, kişisel 
bakım ve ev temizlik ana grupları altın-
da toplam 18 kategori yer almaktadır.” 
şeklinde paylaştı. Panel kapsamında yer 
alan kategorilerde E-ticaret kanalının et-
kili bir büyüme performansı kaydettiğini 
ifade eden Şekerel Erdoğan, FMCG satış-
ları içinde E-ticaretin aldığı oranın belirli 
kategorilerde 2 katına çıktığını, bazı kate-
gorilerde ise bu oranın %10’lara ulaştığını 
söyledi. 
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Mayıs 2019’da Metrekare Verimliliğinde En Yüksek Artış Giyim Kategorisinde…

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Pera-
kende Ciro Endeksi’nin mayıs ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 
2019 Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendi-
ğinde % 23,1 artış kaydederek 303 puana ulaştı. Endeks böylece mayıs ayı için % 18,7 olarak açıklanan yıllık enf-
lasyon oranını da geçmiş oldu. 

AVM’lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Mayıs 2019’da İstanbul’da 1.383 TL, Anadolu’da 1.006 TL 
olurken Türkiye geneli m2 verimliliği ise Mayıs 2019’de 1.157 TL olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında, kategoriler bazında m2 verimliliğinde en yüksek artış giyim kategorisinde yaşandı. Giyim kategorisi 
m2 verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan % 31,3 oranında bir artış kaydetti. 

Geçtiğimiz yılın mayıs ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki ayakkabı kategorisi m2 verimliliği % 30,9; hipermarket 
kategorisi m2 verimliliği % 22,7; teknoloji kategorisi m2 verimliliği % 15,0; yiyecek-içecek kategorisi m2 verimliliği 
% 14,6 ve diğer* kategorisi m2 verimliliği % 14,1 oranında artış gösterdi. 

AVM Ciro Endeksi,Mayıs ayında % 23,1 artarak enflasyonun üzerinde seyretti
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Ziyaret Sayısı Endeksi 

Mayıs 2019 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde ise  %1,1 oranında bir azalma 
yaşandığı gözlemlendi.

Mayıs ayı endeksi ile ilgili olarak AYD tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı: “Endeks sonuçlarını yeniden en-
flasyonun üzerinde seyrettiğini görmek son derece umut verici. Bu sonuçlar bize piyasalarda bir toparlanma ve dengelenme 
sürecine girdiğimizi gösteriyor. Kategoriler bazında en yüksek artışlar giyim ve ayakkabı kategorilerinde yaşandı. Yeni sezon, 
turizm sezonunun açılması ve Ramazan ayıyla birlikte yurtdışından gelen turistler giyim ve ayakkabı alışverişlerinde yüksek 
artışların yaşanmasını sağlamış görünüyor. Ziyaret sayısında çok küçük düşüşe rağmen metrekare verimlilikleri hem Anadolu 
hem de İstanbul’da artmaya devam ediyor.”
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Dünyaca ünlü markaların 
outlet mağazalarını İstan-
bul’un Avrupa Yakası’na ta-
şıyan Venezia Mega Outlet, 
Çarşı Pazar alanıyla küçük 
girişimcilerin ekonomiye katıl-
ması için fırsatlar sunuyor. 

İtalyan mimarisinin en güzel örneği Vene-
dik konseptiyle tasarlanan Venezia Mega 
Outlet, global firmaların ciro ve metreka-
re verimliliği alanında dünya sıralamasına 
giren outlet mağazalarına ev sahipliği ya-
parken, Çarşı Pazar alanını esnaf kültürünü 

VENEZIA MEGA OUTLET’TE ÇARŞI PAZAR HAREKETLENIYOR!

günümüze taşıyan bir konseptle girişim-
cilere sunuyor. Küçük sermayelerle iş yeri 
açma imkanı veren Çarşı Pazar’da kiralana-
bilir mağazalar 2.000 TL’den başlayan ra-
kamlarla yeni yatırımcılarını bekliyor. 

Özellikle gençler, kadın girişimciler ve ko-
bilerin dekorasyon masrafı olmadan bir 
mağazaya sahip olmasını sağlayan Çarşı 
Pazar, Venezia Mega Outlet’in üst katında 
konumlanıyor. Bijuteri, kozmetik, aksesu-
ar, tekstil, ev eşyası, elektronik, hediyelik, 
oyuncak ve gıda gibi birçok farklı sektör-
den satış noktası bulunuyor. Çeşitliliğin 
bol olduğu bir pazar alanı yaratan kon-
sept, uygun fiyatlarla esnafı ve halkı bir 

araya getiriyor.  

Boyner Çarşı Pazar’da!

Venezia Mega Outlet, Çarşı Pazar alanın-
da açılan iki büyük mağaza ile büyümeye 
devam ediyor. Mayıs ayında açılan Boy-
ner, kullanım alanı 1.709 m2’lik mağaza-
sında ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor.
 
Flo ise outlet mağazasını, Çarşı Pazar’da 
bulunan 549 m2’lik yeni bir alana taşıdı.  
Flo ve Boyner’in yanı sıra 220 dükkanın 
yer aldığı Çarşı Pazar, %90’nın üzerine 
çıkan doluluk oranıyla alışverişin kalbi ol-
maya devam ediyor. 
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13-15 Kasım 2019 tarihlerinde 
Fransa’nın Cannes şehrinde 

düzenlenecek MAPIC, perakende 
gayrimenkul sektörünün uluslararası 

temsilcilerini bir araya getiriyor. 
Türkiye’nin öncü perakende 

markaları, İHKİB ve BMD işbirliği ile 
kurulacak Turkish Brands standında 

6. kez yerini alıyor. 

Türk Markaları 
Yurt Dışı Hedefl erini 
Daha İleriye Taşımak 

İçin MAPIC’te

Detaylı bilgi ve katılım için: ALKAŞ
Erkan Özçoban • erkan@alkas.com.tr 
Tel: 0212 284 86 50

MAPIC Contact
Marc VETILLARD • marc.vetillard@reedmidem.com 
+33 (0) 1 79 71 94 38 • www.mapic.com

13-15 Kasım 2019
Palais des Festivals
Cannes, Fransa

80 Ülke · 2.100 Perakendeci · 8.500+ Katılımcı 
2.500+ Geliştirici · 100+ Oturum
1.000+ Yatırımcı · 700 Katılımcı Firma
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Bize kendinizi tanıtır mısınız?

Kabataş Erkek Lisesi, Bilkent Üniversitesi Tu-
rizm ve Otel İşletmeciliği ve Bahçeşehir Üni-
versitesi İşletme Yüksek Lisans mezunuyum. 

Profesyonel iş hayatına 1995 yılında Çırağan 
Palace Kempinski’ de başladım. Ardından 
Sodexo Türkiye’de Bölge Müdürü, Ramada 
Plaza Hotel’de Yiyecek & İçecek Direktörü, 
Dedeman Hotels & Resorts International 
zincir otelcilik bünyesinde uzun yıllar yurt 
içi ve yurt dışında bir çok otelde Genel Mü-
dür ve tüm otellerden sorumlu İş Geliştir-
me Direktörü olarak görev aldım. Viaport 
Asia AVM Genel Müdürü, Rox Hotel Airport 
Genel Müdürü, Wome Deluxe Hotel Genel 
Müdürü görevlerinde bulundum. Halen 
Venezia Mega Outlet AVM, Venezia Mega 
Offices ve Venezia Çarşı Pazar projelerinin 
tüm yönetiminde sorumlu Venezia Yönetim 
Direktörü olarak iş hayatıma devam etmek-
teyim. 

İtalyan mimarisinin en güzel örneği olan 
Venedik konsepti ile tasarlanan Venezia 
Mega Outlet hakkında bilgi verir misiniz? 
Sizce mimari özellikleri ziyaretçi sayısını 
nasıl etkiliyor?

Venezia Mega Outlet, “Alışverişin Başkenti” 
olarak Türkiye’de benzeri olmayan bir kon-
septle Venedik mimarisini İstanbul’a taşıyor. 

Misafirlerimiz, bir yandan alışveriş yaparken 
bir yandan da San Marco Meydanı’nın çevre-
sindeki cafe ve restoranlarda vakit geçiriyor 
ve turkuaz renkli su kanallarında gondollar-
la gezinti yaparak İtalya’nın renkli dünyasını 
deneyimliyor. Kapalı alanlarda ise gökyüzü 
temalı özel tavan mimarisi öne çıkıyor. Bu 
büyüleyici atmosfer ziyaretçilerimize başka 
bir alışveriş merkezinde bulamayacakları bir 
deneyim sunuyor. Venedik’te görebileceği-
niz her türlü mimari detayı içinde barındıran 
Venezia Mega Outlet, mimarisiyle ziyaretçi-
lerimize elbette daha çekici bir alışveriş key-
fi yaşatıyor. Yalnızca alışveriş yapmak için 
değil, Venedik sokaklarında sevdikleriyle 
güzel vakit geçirmek için gelenlerin de ol-
ması doğal olarak ziyaretçi sayımızı olumlu 
yönde etkiliyor. 

Marka karmanız ve doluluk oranlarınız-
dan bahseder misiniz?

Ev sahipliği yaptığımız toplam 160 mağaza 
ile outlet alışveriş için oldukça zengin bir 
marka ve ürün çeşitliliği sunuyoruz. Ziya-
retçilerimiz dünyaca ünlü yerli ve yabancı 
markaların ürünlerine çok cazip indirimlerle 
sahip oluyor. Şu anda cadde katında % 100, 
AVM genelinde ise % 95 doluluk oranına sa-
hibiz ve aktif bir şekilde büyümeye devam 
ediyoruz. Son dönemde Schafer, U.S. Polo 
Kids, Modanisa, Nocturne, Samsonite, Wapi-
yon, Kayra, Skechers, Starbucks gibi markalar 

da Venezia Mega Outlet bünyesine katılarak 
müşterilerimizle buluştu.LCW’nin dünyadaki 
en büyük mağazası da yine Venezia Mega 
Outlet’te yer alıyor. Mağazaların metreka-
relerinin genel olarak büyük olması da ürün 
çeşitliliği açısından ziyaretçileri mutlu ediyor. 

Geleneksel esnaf kültürünü günümüze ta-
şımak üzere oluşturduğumuz Çarşı Pazar 
katımız da oldukça hareketli. Küçük serma-
yelerle iş yeri açma imkanı veren Çarşı Pa-
zar’da bijuteri, kozmetik, aksesuar, tekstil, 
ev eşyası, elektronik, hediyelik eşya, oyun-
cak ve gıdaya kadar birçok farklı sektörden 
satış noktası yer alıyor. Şu anda %90 dolu-
lukla yaklaşık 220 dükkan faaliyette bulunu-
yor.  Boyner’in ve Flo’nun popup mağazaları 
da Çarşı Pazar katımızda yer alıyor. 

Ziyaretçi profilini nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

Venezia Mega Outlet hem İstanbulluların 
hem de yerli ve yabancı turistlerin en çok 
tercih ettiği alışveriş merkezleri arasında yer 
alıyor. Outlet olmamızın verdiği avantajla 
insanlar tatil için geldiği İstanbul’da hem 
farklı bir konseptte hazırlanmış bir AVM’yi 
deneyimliyor hem de uygun fiyatlarla alış-
veriş yapma imkanına sahip oluyor. Konu-
mumuz sebebiyle de Balkanlardan birçok 
turist alışveriş için bizi tercih ediyor. Türki-
ye’nin turizm dinamikleri, ülkemize gelen 

Oğuz Isıgöllü
Venezia Yönetim Direktörü

“Venezia Mega Outlet’i ‘Alışverişin Başkenti’ 
olarak tanımlıyoruz.”
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yabancı ziyaretçilerle birlikte Venezia Mega 
Outlet’in ziyaretçi profilini de etkiliyor. En 
çok ziyaretçiyi Ortadoğu ve Arap ülkeleri, 
Balkanlar, Kuzey Afrika ve Kafkas ülkelerin-
den alıyoruz.

Rekabetin AVM sektöründe oldukça 
yükseldiği bu dönemde ziyaretçilerin 
Venezia Mega Outlet’i seçme nedenleri 
nelerdir?

Venezia Mega Outlet’i “Alışverişin Başkenti” 
olarak tanımlıyoruz. Kapalı olan tabir caizse 
kutu AVM’lerden farklı olarak, açık havada, 
sokak konseptinde, adeta Venedik’te dola-
şıyor hissiyle alışveriş yapmak, su kanalların-
da gondolla gezi yapmak ve güzel mimari-
nin etkisiyle fotoğraflar çekip sosyal medya 
hesaplarında paylaşmak ziyaretçilerimize 
çok farklı ve cazip geliyor. Gerçek bir outlet 
olmamız sayesinde yılın her döneminde uy-
gun fiyatlı ve çok çeşitli ürün gruplarını alma 
şansına sahip oluyorsunuz.

Günümüzde alışveriş merkezleri aynı za-
manda sosyalleşme ve eğlence merkezleri 
olarak insanların hayatlarına dokunuyor. Yıl 
boyunca düzenlediğimiz yetişkin ve çocuk 
etkinlikleri ile ziyaretçilerimiz alışverişin yanı 
sıra eğlencenin de tadını çıkartıyor. Venezia 
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Mega Outlet olarak eşsiz Venedik mimari-
siyle sunduğumuz atmosferin yanı sıra açık 
havada yer alan cafe ve restoranlarımız, sos-
yal alanlarımız ve düzenlediğimiz özel et-
kinliklerle de her yaştan ziyaretçimizin daha 
uzun ve keyifli vakit geçirmesini sağlamayı 
amaçlıyoruz. Bu sayede her geçen gün zi-
yaretçi sayısını artırarak en çok tercih edilen 
AVM’lerden biri olduğumuzu söylemeliyim.   

Lokasyon olarak baktığınızda AVM’nizi 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Venezia Mega Outlet, İstanbul’un Avrupa 
yakasında, eski Edirne asfaltı Metris kavşa-
ğında yer alıyor. TEM’in hemen yanı başın-
daki konumuyla şehrin merkezinden sadece 
15 dakikada ulaşılabiliyor. Tramvay kullana-
rak da gelebileceğiniz AVM, toplu taşıma 
ağına olan bağlantısıyla en özel ve kaliteli 
ürünlere indirimli fiyatlarla sahip olmak is-
teyen tüm ziyaretçilerimize İstanbul’un her 
yerinden farklı ulaşım seçenekleri sunuyor. 
Yıl sonuna doğru faaliyete geçmesi planla-
nan Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hat-
tında yer alan Venezia durağı direkt olarak 
AVM içerisine ulaşım sağlayacak. Dolayısıy-
la ulaşımı kolay ve çok avantajlı bir lokasyo-
na sahibiz.

Başarılı bir AVM Yönetimi’nin sizce en 
önemli kriterleri nelerdir?

Alışveriş merkezleri yatırımcıdan yönetime, 
kiracılardan ziyaretçilere kadar pek çok bile-
şeni bir araya getiren bir yapıdan oluşuyor. 
Bu noktada AVM yönetimi, saydığımız bu 
farklı bileşenler arasında denge sağlamak 
üzere önemli bir görev üstleniyor. Süreçle-
ri verimli bir şekilde yönetebilmek için her 
başlığa özel farklı yaklaşımlar geliştirmek 

gerekiyor. 

AVM deneyimini, ziyaretçilerin evden çıkıp 
alışveriş merkezine ulaşmasından başlaya-
rak, orada kaldığı sürede neler yapacağı ve 
eve döndükten sonra neden bir kez daha 
AVM’ye gitmek isteyeceği gibi farklı soru-
lar etrafında bütünleşik olarak ele almak 
belirleyeceğimiz yol adına çok önemli. Bu 
noktada; AVM sektöründe yoğun bir reka-
betin görüldüğü ülkemizde, yenilikleri ta-
kip etmek ve bunu alışveriş merkezlerinde 
ziyaretçilerin deneyimini zenginleştirecek 
uygulamalara dönüştürmek gerekiyor. Ha-
yatımızın her alanına giren teknolojiyi de 
süreçleri kolaylaştırmak üzere AVM yaşamı-
na entegre edebilmek bugün bizim sektö-
rümüzde kaçınılmaz. Daha önce belirttiğim 
gibi alışveriş merkezlerinin artık sosyalleş-
me ve eğlence mekanı olarak ziyaretçilerin 
hayatında yeni roller üstlenmesi de bizleri 
yaratıcı fikirler bulmaya teşvik ediyor. Sosyal 
alanlar ve etkinliklerle alışveriş merkezinde-
ki hayatı ziyaretlerin devamlılığını sağlamak 
adına aktif tutmamız önem taşıyor. 

Alışveriş merkezinde yer alan markaların 
beklentilerini anlamak, bu yönde çözümler 
geliştirmek ve görüş ve önerilere açık olmak 
da bahsettiğim yapının verimli bir şekilde 
işlemesini sağlıyor. Hepsinden önemlisi de 
çalışanların memnuniyeti. Sırasıyla çalışan 
memnuniyeti önemsendiğinde, ziyaretçile-
rin de memnuniyeti kolaylaşıyor. Bunların 
bileşkesi olarak marka ve AVM yatırımcıları-
nın memnuniyeti sağlanmış oluyor.

Teknolojik gelişmeler ile alışveriş alış-
kanlıklarında da değişiklikler olabilmek-
te, e-ticaretin gelişimi sizce AVM mağaza 
alışverişini nasıl etkiler?

E-ticaretin yükselişiyle bir rekabet ortamının 
oluşması normal bir durum ancak bu reka-
betin her iki tarafın da yararına olacak şekil-
de değerlendirilebileceğini düşünüyorum. 
Perakende markalarının kendi e-ticaret site-
lerini açarak bu alanda aktif olmaya başla-
masıyla müşterilerin satın alma kanallarında 
farklılıklar oluşsa da AVM’leri tercih eden-
lerin sayısını doğrudan etkileyen bir du-
rumdan bahsedemeyiz. Alışveriş yaparken 
ürünleri yakından görerek, dokunarak ve 
deneyerek satın almak hala önem taşıyor. 
E-ticaret; AVM’ler ve perakende firmaları-
nın, teknoloji etkisiyle yaşanan gelişmeler 
karşısında sundukları hizmetleri çeşitlen-
dirmesi ve iyileştirmesi için aslında bir fırsat 
sunuyor. 

AVM’leri sadece alışveriş yapılan bir yer ola-
rak düşünmemek gerekir. İnsanların yemek 
yemek için tercih ettiği, arkadaşları ile bu-
luşup sosyalleştiği, etkinliklerle ve eğlence 
alanlarıyla güzel zaman geçirdiği, sinema, 
tiyatro gibi sanatsal faaliyetleri takip ede-
bildiği bir yaşam merkezi olarak görmek 
gerekir. 

Okulların kapanması ile birlikte pek çok 
AVM çocuk etkinliklerini ön plana çıkar-
tıyor, yaz dönemi ile ilgili etkinlik planla-
rınızdan bahseder misiniz?

Venezia Mega Outlet olarak her dönem 
etkinlikler düzenliyoruz. Her hafta sonu ve 
özel günlerde etkinliklerimiz var. Yaz ayla-
rının gelmesi ve okulların tatile girmesi ile 
ağırlıklı olarak çocuk ziyaretçilerimize yöne-
lik etkinlikleri arttırdık. 
Dönemsel olarak düzenlediğiniz alışveriş 
kampanyaları ile de oldukça ses getirdi-
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niz. Yıl sonuna kadar ziyaretçilerinizi na-
sıl kampanyalar bekliyor?

Bu yıl ilk defa hem perakendeyi hareket-
lendirmek hem de ziyaretçilerimize daha 
da uygun fiyatlarla alışveriş imkanı sunmak 
üzere İndirim Panayırı düzenlemeye başla-
dık. İlkini 19 Nisan – 5 Mayıs tarihlerinde 
düzenlediğimiz panayırı, gördüğü yoğun 
ilgiden dolayı Ramazan bayramı dönemin-
de de tekrarladık. Outlet fiyatların da üzeri-
ne eklenen indirimler tüketiciler tarafından 
sevinçle karşılanırken, stoklarını eriten ma-
ğazalar için de oldukça verimli bir dönem 
oldu. 

İndirim Panayırı’nı geleneksel hale getirerek 
sunduğumuz avantajlı alışveriş keyfinden 
daha çok insanın yararlanmasını sağlamayı 

umuyoruz. 

İndirim Panayırı’na çarşı Pazar esnafını da 
dahil ediyoruz. Bu sayede esnaflar Çarşı Pa-
zar’ı direkt olarak kendileri tanıtıyorlar. Ge-
nelde AVM’ler garajlarında benzer indirim 
günleri düzenliyorlar. Biz AVM katında, or-
tak alanda, AVM’nin tüm konforuyla birlikte 
indirim panayırı adı altında düzenliyoruz. Bu 
sayede hem daha fazla ticaret oluyor, hem 
de esnaf ve ziyaretçiler daha fazla memnun 
oluyorlar.

2019 yıl sonu hedefleriniz nelerdir?

Venezia 31 Temmuz’da 4. yılını dolduruyor. 
İlk senemiz birçok AVM’ye benzer şekilde 
eksikliklerin görülmesi, telafisi ve doluluk 
oranını artırma çalışmalarıyla geçti. İkinci 

yıldan itibaren hem doluluk oranları art-
maya, hem de mağazaların ciroları artma-
ya başladı. Üçüncü yıl ve dördüncü yılda 
yakaladığımız büyük ivme ile, bildiğimiz 
kadarıyla Türkiye’de başka bir benzeri ol-
mayan şekilde ciro atışları ve büyümeler 
yakaladık. Özellikle uluslararası ve kurumsal 
yerli markalar Türkiye dereceleri yapmaya 
başladı. Çoğu markamız Türkiye sıralama-
sında gerek toplam ciroda, gerekse metre-
kare verimliliğinde Türkiye birincisi, ikincisi 
veya üçüncüsü konumunda. Venezia projesi 
adeta bir başarı hikayesine dönüştü. Bu iv-
meyle sadece metro katımızda rezerv olarak 

tuttuğumuz birkaç mağazamız dışında %100 
doluluk oranına ulaşmış bulunuyoruz. Çevre-
mizde metro çalışmaları kapsamında yapılan 
çevre düzenlemelerinin yakın zamanda bit-
mesiyle ve Mecidiyeköy-Mahmutbey metro 
hattının faaliyete geçmesiyle birlikte, daha 
da yoğun bir ziyaretçi trafiği oluşacağını dü-
şünüyoruz. 

Venezia’da AVM dışında yer alan 2000 konu-
tun tamamı satılmış ve %90 oturum sağlan-
mış durumda. Ofis bloğumuzda yer alan 111 
ofisin büyük kısmının yıl sonuna kadar dola-
cağını öngörüyoruz. Çarşı Pazar katımızın da 
%100 doluluğa ulaşmasını hedefliyoruz.

Dolayısıyla 2019 yılını sektörün aksine, bü-
yüme ve gelişme yılı olarak değerlendirmeye 
devam ediyoruz.
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Sağlıklı kahvaltı aboneliği hizmeti su-
nan Mornero,şimdiye kadar 40 bin-
den fazla kahvaltı gönderimi ger-
çekleştirdi.
 
Sağlıklı bir kahvaltı ile güne mutlu 
başlamak isteyenler için kolay ve 
uygun fiyatlı bir çözüm sunan Mor-
nero, doğal kahvaltıyı ayağınıza 
getiriyor. Mornero yeni ürünü “Ku-
rumsal Paket” ile şirket çalışanlarının 
ve diğer kurumsal yapıların kahvaltı 
ihtiyaçlarını karşılamayı ve İstan-
bul’daki dağıtım ağını genişleterek 
büyümeyi hedefliyor.

2018 yılının Eylül ayında Tarvenn Ventu-
res’dan yatırım alan ve dokuz aylık süreç-
te büyük başarılara imza atan yerli girişim 
Mornero, ofis çalışanlarına uygun fiyatlı, 
taze ve sağlıklı kahvaltı yapma imkanı su-
narak çalışanların verimliliğini arttırmayı 
amaçlıyor. Şu ana kadar İstanbul Avrupa 
yakasında bireysel paket abonelerine gön-
derim gerçekleştirerek büyüyen Mornero, 
2019 yılında İstanbul Anadolu yakasında 
da hizmet vermeyi hedefliyor. Yeni çözü-
mü “Kurumsal Paket” ile toplu gönderimler 
yaparak İstanbul ve Marmara Bölgesinde 
dağıtım ağını genişletmeyi planlıyor.

“Kurumsal Paket” ile çalışanların verim-
liliği yükselecek

Çalışan ve güne erken başlayan bireyle-
rin istedikleri saatte kahvaltılarını ayağına 
getirerek sağlıklı kahvaltı yapmasını sağla-
yan Mornero, “Kurumsal Paket” seçeneğini 
uygulamaya alarak hem kahvaltı dağıtım 
ağını genişletmeyi, hem de sağlıksız kah-
valtı yapan kişilere toplu gönderimler ya-
parak verimliliklerini arttırmayı hedefliyor. 
“Kurumsal Paket” ile birçok şirketin mutfak 
maliyetlerini ve personel ihtiyaçlarını orta-
dan kaldırmayı amaçlayan Mornero, kurum 
ve kuruluşlara toplu gönderimler yaparak 
sağlıklı ve taze kahvaltıyı tüm çalışanlara 
ulaştırmak istiyor. 

Öğrenci yurtları, bankalar ve butik otel-
ler önceliğimiz olacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mü-
hendisliği bölümünde eğitimlerini sürdü-
ren iki genç girişimci Sabit Çakmaklı ve 
Agah Karagöz tarafından kurulan Mornero, 

MORNERO KURUMSAL ABONELIK HIZMETI ILE 
BÜYÜMEYE DEVAM EDIYOR

Tarvenn Ventures’dan aldıkları yatırım ve 
operasyonel destek ile her ay ortalama % 
40 büyümeyi başardı. Levent’te yeni ofisle-
rine geçerek üretim tesisini yenileyen Mor-
nero, şimdiye kadar 40 binden fazla sağlıklı 
kahvaltıyı müşterilerine ulaştırdı. Mornero 
yeni hizmetleri “Kurumsal Paket” seçeneği 
ile İstanbul’daki öğrenci yurtları, bankalar, 
butik oteller ve şirket çalışanlarına uygun, 
lezzetli ve sağlıklı kahvaltıları her gün iste-
dikleri saatte toplu göndererek ağını ge-
nişletmeyi hedefliyor. 

“Sağlıklı kahvaltıya ulaşmanın yolu 
Mornero”Mornero 

Kurucu ortaklarından Sabit Çakmaklı “Bu-

güne kadar 40 bin kahvaltı gönderimi 
yaptık. Kurumsal Paket seçeneğimizle bu 
rakamı daha da arttıracağız. 

İstanbul gibi bir metropolde sağlıklı 
kahvaltıya zahmetsizce ve uygun fiyata 
ulaşabilmek büyük bir sorun. Mornero 
sağlıklı kahvaltılık aboneliği fikrimiz de 
buradan doğdu. ‘Biz de yapabilir miyiz?’ 
düşüncesiyle Agah Bey ile çalışmalarımı-
za başladıktan kısa süre sonra Tarvenn 
Ventures tarafından farkedildik ve yatı-
rım aldık. Her gün onlarca kişinin emek 
verdiği bir operasyonumuz var. Büyüme-
mizi sürdürerek daha fazla çalışanı mutlu 
etmek ve sağlıklı bir şekilde güne başla-
malarını sağlamak istiyoruz” dedi.
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Avrupa, Ortadoğu ve Afri-
ka’daki sinemaların yer aldı-
ğı ICTA European Awards’ın 
bu yılki kazananları belli oldu. 
CGV Mars Entertainment 
Group, Ankara’nın ilk VIP sine-
ması olma özeliğini taşıyan Ci-
nemaximum Atakule ile “Yılın 
Yeni Sineması” Ödülü’ne layık 
görüldü. 

The International Cinema Technology As-
sociation (ICTA-Uluslararası Sinema Tek-
nolojileri Birliği) tarafından düzenlenen ve 
sektörün en önemli ödülleri arasında sayı-
lan ICTA European Awards’ın bu yılki ka-
zananları açıklandı. Avrupa, Ortadoğu ve 
Afrika’daki sinemaların “Yılın Yeni Sinema-
sı”, “Yılın Klasik Sineması” ve “Yılın En İyi Si-
nema Yenilemesi” kategorilerinde yarıştığı 
ödüllerde, 7 ülkede faaliyet gösteren CGV, 

ANKARA’NIN ILK VIP SINEMASI CGV’YE ÖDÜL GETIRDI
Türkiye’den Cinemaximum Atakule ile “Yılın 
Yeni Sineması” Ödülü’ne layık görüldü. 

Ankara’nın ilk VIP Sineması 

Ankara’nın ilk VIP sineması olma özelliği ta-
şıyan Cinemaximum Atakule, ileri teknoloji 
ve konforu buluşturarak sinema tutkunla-
rına bambaşka bir sinema deneyimi yaşatı-
yor. CGV Mars Entertainment Group’un Tür-
kiye’deki 100. sineması olan Cinemaximum 
Atakule, geçtiğimiz Ekim ayında Ankara’nın 
yenilenen sembolik alışveriş merkezi Ata-
kule’de açıldı. Ankara’nın ilk VIP sineması 
olma özelliği taşıyan Cinemaximum Ata-
kule’ de bir Gold Class, bir Home Class, bir 
Premium Class ve bir adet Sky Auditorium 
salon bulunuyor. 68 kişi kapasiteli Premium 
Class, rahatlığı ile sinemaseverlere sıra dışı 
bir film izleme keyfi yaşatıyor. Türkiye’de ilk 
kez Cinemaximum Atakule’de sunulan SKY 
Auditorium ise locaları olan farklı mimari 
yapısıyla öne çıksa da sadece localarıyla de-
ğil perdesinden sistemine izleyiciye benzer-

siz bir konfor ve sinema deneyimi sunuyor.

“Sinemaseverleri dünya standartlarında 
sinema hizmetiyle buluşturmaya devam 
edeceğiz.”

Ödüle ilişkin konuşan CGV Mars Entertain-
ment Group CEO’su Seung Ro Yoon, şunları 
söyledi: “Dünya çapında sinema endüstrisi-
nin en önemli kurumlarından biri olan IC-
TA’den bu anlamlı ödülü alarak Türkiye’ye 
getirmekten onur duyuyoruz. 4DX, Starium, 
ScreenX, IMAX gibi ileri düzey film teknolo-
jilerini Türk seyircisiyle ilk kez biz buluştur-
duk. Türkiye’de sinemaseverlere Cinemaxi-
mum markamızla dünya standartlarında 
sinema hizmet sunmaya devam edeceğiz. 
Hedefimiz sinemanın sadece sinema olarak 
kalmayıp çeşitli eğlence ve kültür değerleri-
ni bir araya getiren bir servis platformu ol-
masını sağlamak. CGV tarafından geliştirilen 
bu yeni ve herkesten farklı sinema kimliğine 
“Cultureplex” diyoruz ve dünyanın 1 numa-
ralı Cultureplex’i olmayı amaçlıyoruz.”

Seung Ro Yoon
CGV Mars Entertainment Group CEO’su
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Perakende ve ticari gayrimen-
kul sektörüne nitelikli çalışanlar 
yetiştirmek amacıyla kurulan 
Alp Alkaş Perakende Gayrimen-
kul Merkezi’nin Sertifika Prog-
ramı başarıyla tamamlandı. 
Perakende, gayrimenkul sektör-
lerinde uzman akademisyenle-
rin yanı sıra her iki sektörün önde 
gelen üst düzey yöneticileri, 

patronları tarafından ders veri-
len Alp Alkaş Perakende Gay-
rimenkul Merkezi (PGM), 2019 
eğitim yılı mezuniyet töreninde 
her iki sektörün duayen isimlerini 
bir araya getirdi .

Perakende gayrimenkul sektöründeki kari-
yerine başarılı bir şekilde devam ederken 
genç yaşta hayatını kaybeden Alp Alkaş 
anısına, JLL Türkiye ve Özyeğin Üniversi-

tesi işbirliği ile hayata geçirilen Alp Alkaş 
Perakende Gayrimenkul Merkezi’nin altıncı 
dönem sertifika programı başarıyla sonlan-
dı. Perakende ve gayrimenkul sektöründe 
uzman akademisyenlerin yanı sıra alanında 
uzman isimler gençlerle bir araya gelerek 
bilgi ve birikimlerini aktardı. 

6. Perakende ve Gayrimenkul Yönetimi 
Sertifika Programı’nda bu dönem Peraken-
denin temelleri, Konsept geliştirme ve Di-
zayn, Perakende Stratejileri ve Matematigi, 

ALP ALKAŞ PERAKENDE GAYRİMENKUL MERKEZİ 
2019 EĞİTİM YILI MEZUNLARINI VERDİ

Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul Merkezi’nin 14 Haziran 2019 tarihinde Perakende ve Gayrimenkul 
Yönetimi Sertifika Programı’nın mezuniyet töreni gerçekleştirildi.



57

 Haberler / MALl&MOTTO 

Gayrimenkul Gelistirme ve Finansma-
nı, Perakende Yönetimi & Pazarlama 
Stratejileri konularına değinilirken; 
Vakko Gayrimenkul ve Satış Grup 
Başkanı Emrah İnel, Pegasus CEO’su 
Mehmet Nane, Portland Yönetici 
Direktörü İbrahim İbrahim, Özyeğin 
Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekono-
mi Bölüm Başkanı Prof. Ümit Özlale, 
Özyeğin Üniversitesi Alp Alkas PGM

Akademik Direktörü Prof. Işıl Erol, 
Haskoll Direktörü David Leech, Do-
ğan Holding Gayrimenkul ve Turizm 
Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Cem 
Eric, Boyner Grup Başkan Yardımcı-
sı ve Grup Şirketleri Yönetim Kurulu 
Üyesi Serdar Sunay, Turkeco Kurucu-
su Dr. Duygu Erten, Defacto COO-C-
GO’su Serdar Ersoy, Öğretim Üyesi 
İdil Türkmenoğlu, TBWA İstanbul 
Medya Direktörü Nüzhet Algüneş, 
Fiba Commercial Properties Yönetim 
Kurulu Üyesi ve CEO’su Yurdaer Kah-
raman kıymetli deneyimlerini paylaş-
tı. 

Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul 
Merkezi’nde 2018 – 2019 yılı mezun-
ları için yapılan sertifika töreninde 
bir araya gelen isimler arasında Alp 
Alkaş PGM Kurucusu Avi Alkaş, Öz-
yeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Hüsnü Özyeğin, Özyeğin 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi 
Murat Özyeğin, Özyeğin Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, 
Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Ge-
liştirme ve Yönetimi Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, Nöro 
Sağlık Beyin Eğitimleri Araştırmala-
rı Uygulamaları Merkezi Kurucusu 
Dr. Kerem Dündar yer aldı. Pegasus 
CEO’su Mehmet Nane, Türkiye Giyim 
Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı 
Hadi Karasu, Doğan Holding Gay-
rimenkul ve Turizm Grubu Yönetim 
Kurulu Üyesi Cem Eric, Fiba Com-
mercial Properties Yönetim Kurulu 
Üyesi ve CEO’su Yurdaer Kahraman, 
Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Media-
Markt Türkiye İcra Kurulu Başkanı ve 
CEO’su Yenal Gökyıldırım değerli ka-
tılımlarıyla yer aldı. 

Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş “Türki-
ye’de Gayrimenkul Sektörünün De-
ğerlendirilmesi ve 2020 Öngörüleri” 
başlığını Dr. Kerem Dündar ise, “Dö-
nüşen Dünyada Senin Beynin” başlık-
lı konuyu ele alırken; Avi Alkaş, Hüs-
nü Özyeğin ve Esra Gençtürk kapanış 
konuşmalarıyla yer aldı. 
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Türkiye’nin ilk tema parkının yara-
tıcısı Gürsoy Grup, eğlence, alış-
veriş, konaklama, yeme içme ve 
tüm turizm  faaliyetlerinin bir ara-
ya geldiği "İsfanbul Resort" kon-
septini yaşama geçiriyor.

30’a yakın farklı ve renkli üniteyle ailece sı-
nırsız eğlencenin keyfini yaşatan Tema Parkı, 
açık hava konseptli Alışveriş Merkezi, Açık-
hava Gösteri Sahnesi, İsfanbul Holiday Home 
& Suites oteli ile yerli ve yabancı turistlerin 
gözdesi konumunda bulunan İsfanbul, çok 
yakında temelleri atılacak olan Türkiye'nin ilk 
designer outlet projesiyle turizmdeki ayrıca-
lıklı konumunu pekiştirmeyi hedefliyor. Her 
yıl milyonlarca kişiyi ağırlayan İsfanbul'un 
2019 yaz dönemi yabancı turist girişinde he-

İSFANBUL'DA HEDEF 3 MİLYON TURİST

defleri ve önümüzdeki yıllar için ülke turiz-
mine yapacağı katkıları ekonomik verileriyle 
paylaşmak üzere Gürsoy Proje Geliştirme 
Grup CEO’su Osman Şentürk, Gürsoy Proje 
Geliştirme Grup Kiralama Direktörü Miraç 
Baz, İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut 
Tonger ve İsfanbul Alışveriş Merkezi Yöne-
tim Direktörü Kemal Baştürk’ün katılımıyla 
basın sohbet buluşması düzenlendi.

İsfanbul Resort'ta yeni yatırımlar

İsfanbul'un 2020 hedefleri hakkında bilgi 
veren Gürsoy Proje Geliştirme Grup CEO’su 
Osman Şentürk, İsfanbul'un çok daha cazip 
bir çekim merkezi haline gelmesi için yapı-
lan yeni yatırımlardan söz etti. İsfanbul’un 
otel projesi olan Holiday Home & Suites'te 
300 yeni odanın daha hizmete girmesiyle 

oda sayısının 420'ye çıkacağını belirten Şen-
türk, tema park, alışveriş merkezi, Designer 
Outlet, kongre ve etkinliklerin yapılacağı 
çok amaçlı salonlarda yapılacak yeniliklerle 
ile İsfanbul'un dev bir resort işletmesi haline 
geleceğini söyledi. Bu yatırımlarla mevcut-
ta kompleks genelinde 2 milyon olan turist 
ziyaretçi sayısını 3 milyona çıkarmayı ve 12 
ay ziyaret edilen bir turizm destinasyonu 
olmayı hedeflediklerini vurgulayan Şentürk, 
bu yıl açılacak olan metro ile de İstanbul 
Yeni Havalimanı’ndan İsfanbul'a gelmenin 
çok kolaylaşacağını duyurdu.

Hedef, her 10 turistten 1'inin İsfanbul 
Tema Park'a gelmesi

İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Ton-
ger, 120 bin metrekarelik bir alana ko-

TURISTLER IÇIN DE EĞLENCENIN VE 
ALIŞVERIŞIN MERKEZI ISFANBUL
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numlanan ve 7 sene önce kapılarını açan 
İsfanbul’un Türkiye’nin ilk Tema Park’ı ol-
duğunu vurgulayarak, Türkiye’de “Eğlence 
Perakendesi” kavramını geliştiren ilk mar-
ka olduklarını belirtti. Tonger, “Sloganımız 
‘Eğlencenin Başkenti’ ile misafirlerimize 
hizmet verdiğimiz İsfanbul, tema park, alış-
veriş merkezi, otel ve açıkhava sahnesinden 
oluşan Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın ilk 
alışveriş, eğlence ve yaşam kompleksi ko-
numunda bulunuyor. İsfanbul’da “entegre 
perakendecilik” anlayışıyla farklı bir konsept 
sunuyoruz. 

Yılda 1,5 milyon misafir ağırladığımız Tema 
Park’ımızda ziyaretçilerimizin 500 bin’i ya-
bancı turistlerden oluşuyor” dedi. Turizm 
operasyonunda işbirliği anlaşması sağla-
nan yeni acenteler ağı ile İstanbul’a gelen 
yabancı turistlerin otellerden ücretsiz olarak 
İsfanbul Tema Park'a transferlerini sağladık-
larını belirten Tonger, "Yabancı ziyaretçilerin 
konaklamalarında tercih ettiği İstanbul'daki 
yüzlerce otel ile başlattığımız iş birliği pro-
jeleri kapsamında, eğlence turizmini hızlan-
dırarak gelecek yıl bu sayıyı 1 milyona çıka-
racağız. Çok yönlü turizm çalışmalarımızla 
hedefimiz 2023 yılında Türkiye’ye gelen 10 
turistten 1’inin eğlencenin başkenti İsfanbul 
Tema Park’ı ziyaret etmesinin sağlanması" 
dedi. Çalışmalarına başladıkları oteli geniş-
letme projesiyle, İstanbul’un ilk temalı oteli-
ni hizmete açacaklarını belirten Tonger, ka-
demeli olarak açılacak olan ve toplam 420 
odaya çıkacak olan otelde yıllık 600 bin’in 
üzerinde yeni otel misafiri ağırlamayı hedef-
lediklerini ve bu misafirlerin çoğunluğunun 
yabancı turistlerden oluşacağını belirtti. 

Sektör liderleriyle anlaşmalar yapıldı

Tankut Tonger, eğlence tutkunu yabancı tu-
ristleri ağırlamak üzere ulusal ve uluslararası 
turizme yön veren karar vericilerle ve turiz-
min tüm paydaşlarıyla bir araya gelerek özel 
eğlence paketleri hazırladıklarını söyledi.

Binlerce acenteyle işbirliği

75 ülkede 35 bin alt acente ile aktif faali-
yet yürüten, Türkiye'de TÜRSAB’a bağlı 11 
bin seyahat acentesinden 7 bini ile direkt 
olarak çalışan IATI Turizmi ile de iş birliği 
anlaşması imzaladıklarını duyuran Tonger, 
"Uluslararası havayolu taşımacılığı biletleme 
ve ödeme sistemleri pazarının %28'ine hük-
meden sektörün lider firması IATI, günlük 
17 bin, yıl boyunca da 6.5 milyon uçak bilet-
lemesi gerçekleştiriyor. Anlaşmayla birlikte 
otel, araç kiralama, transfer, günlük tur/
aktivite rezervasyonu da yapan IATI'nin tur 
programlarına İsfanbul Tema Park da dahil 
edildi. İsfanbul'un IATI'nin satış sistemine 
web servis bağlantısı ile entegre edilmesiy-
le birlikte çapraz satış kurguları yaratılarak 

maksimum faydaya ulaşmak için çalışmalar 
başlatıldı. Özel yazılımlar ile hedef kitleye 
doğrudan ulaşıp yolculuğunun her evre-
sine özel planlamalar sunuluyor. Booking.
com, Viator, GetYourGuide, Expedia, Tiqets, 
Klook gibi en büyük küresel online seyahat 
acenteleri ile birlikte diğer bölgesel acente-
lerle de yapılan anlaşmalarla, yabancı misa-
firlerin İsfanbul Tema Park biletlerini henüz 
İstanbul’a gelmeden satın almaları sağlanı-
yor. Tiqets ile yapılan partnerlik anlaşması 
kapsamında Google üzerinden direkt bilet 
satışları başladı" diye konuştu.

Deneyim ve Eğlence odaklı AVM

İsfanbul Alışveriş Merkezi Yönetim Direktö-
rü Kemal Baştürk ise 100 bin metrekarelik 
kiralanabilir alana sahip İsfanbul Alışveriş 
Merkezi'nin klasik alışveriş merkezlerinden 
farklı olarak, içinden nostaljik tramvay ge-
çen, açık ve kapalı alanda alışveriş caddeleri 
ile misafirlerine sıradışı bir alışveriş tecrübe-
si sunduğunu vurguladı. 200'ü aşkın mağa-
za, bowling ve en son teknoloji ile donatıl-
mış sinema salonları ve 8 bin araç kapasiteli 
otoparka sahip olan alışveriş merkezinde 
dünyaca ünlü markaları, yeme-içme nok-
taları, aktivite alanları ve geniş marka yel-
pazesiyle her yaş ve zevk grubuna uygun 
alternatifler sunulduğunu belirten Baştürk, 
"Günümüzde alışveriş merkezleri yalnızca 
alışveriş yapılan yerler değil, “Eğlence” ve 
“Sosyalleşme” merkezlerine dönüştü. İsfan-
bul Avm’yi, İsfanbul Resort’ün parçası ola-
rak odağımıza turizmi ve eğlenceyi koymuş 
bir alışveriş merkezine dönüştüreceğiz. Avm 
içeriside alt kat ve üst kat arasında yerle-
şim planı değişiklikleri yaparak katlar arası 
geçişleri ve iletişimi artıracağız. Daha fazla 

deneyim ve eğlence odaklı markalara 
yer vereceğiz. Renovasyon çalışmaları-
na eylül ayında başlayacak ve yenilenen 
konseptimizi 2020 yılında misafirlerimizin 
beğenisine sunacağız" diye konuştu.

Türkiye’de ilk kez!  Dünyaca ünlü De-
signer Markaların Outlet Mağazaları 
İsfanbul'da

Gürsoy Proje Geliştirme Grup Kiralama 
Direktörü Miraç Baz, Türkiye’nin ilk ger-
çek anlamda Designer Outlet’inin İsfan-
bul'da açılacağını söyledi. Miraç Baz, "Bu, 
Türkiye’de perakende sektöründe yıllar-
dır konuşulan fakat hayata geçirileme-
yen bir projeydi. Bu projeyi Gürsoy Grup 
olarak ilk defa biz yapacağız. Designer 
Outlet projesi 2020 yılının mayıs ayında 
açılacak ve 70’in üzerinde dünyaca ünlü 
markanın kendi özel mağazası yer alacak. 
Yurt dışında bu tip designer outlet proje-
leri şehirden en az 1 - 1,5 saat uzaklıkta 
bulunuyor, burada ise İsfanbul’un tarihi 
yarımadaya sadece 15 dakika olan avan-
tajlı konumu sayesinde misafirlere artı bir 
değer sunmuş olacağız. Turizm odaklı 
bir proje olacak olan Designer Outlet’in 
ziyaretçilerinin %70’inin yabancı misafir-
lerden oluşacağını öngörüyoruz. Bunun 
yanı sıra Türkiye’den yurt dışına markalı 
ürün alışverişine giden yerli tüketicileri 
de tatmin edecek yeni bir pazar yarata-
cağız. Designer Outlet ile İsfanbul Resort 
projesini, İsfanbul ekosistemini tamam-
lamış olacağız" dedi. Miraç Baz, Türki-
ye’de bugüne kadar hiç outlet’i olmayan 
dünyaca ünlü lüks markaların kendi özel 
mağazaları ile birçok markanın indirimli 
ürünlerinin satılacağını vurguladı.
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Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık 
firması KPMG'nin hazırladığı Tüketici Kaybı 
Barometresi araştırması, tüketicilerin son 
yıllarda yaşanan kişisel veri ihlallerinden 
ötürü, perakende firmalarına olan güven-
lerinin sarsıldığını ortaya koydu.

Araştırmaya katılan tüketicilerin % 71'i, 
kişisel verilerinin bilgisayar korsanları ta-
rafından çalınmasından çok, perakende fir-
malarınca kötüye kullanılmasından endişe 
ettiklerini belirtti.

Katılımcıların % 45’i, online perakende fir-
malarından, kişisel bilgilerini saklamalarını 
ve başkalarıyla paylaşmamalarını bekle-
diğini söyledi. Yine katılımcıların % 34’ü, 
kişisel bilgilerinin saklanması ve üçüncü 
partilerle paylaşılması konusunda kontrol 
kendilerinde olduğu sürece, kişiselleştiril-
miş alışveriş konusunda herhangi bir endi-
şeleri bulunmadığını kaydetti. 

Araştırmaya göre tüketiciler en fazla (% 
48) perakende firmaları tarafından coğrafi 
konumlarının takip edilmesinden rahatsız. 

Risk taşıyor

KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Pera-
kende Sektör Lideri Emrah Akın, peraken-

TÜKETICIYI HACKER’DAN ÇOK 
PERAKENDECI KORKUTUYOR

de firmalarının günümüzde müşterilerinin 
kişisel verilerini, hizmetlerini geliştirmek 
adına yoğun şekilde kullandıklarını, ancak 
bu durumun müşterilere karşı büyük bir 
sorumluluk da doğurduğunu vurguladı. 
Akın, “Perakendeciler, müşteri güvenini 
kaybetmemek için kişisel verilerin korun-
ması ve kullanılması konularında son de-
rece şeffaf olmalı. Bu noktada müşterilere, 
kişisel verileri üzerinde kapsamlı bir kont-
rol yetkisi tanınmalı” diye konuştu.

Müşteri ihtiyaçları ve beklentilerinin firma-
ların dijital dönüşümlerine yön verdiğini 
kaydeden  Akın, "Teknolojinin gelişmesiyle 
birlikte tüketicilerin dijital ürün ve hizmet-
lerin nasıl sunulduğuna ilişkin beklentileri 
de yükseliyor. Güvenlik de müşterilerin 
dijital deneyimlerinin önemli bir parçası" 
dedi.

Araştırmadan öne çıkan satırbaşları şöyle:

Öncelikleri farklı

Araştırmaya göre tüketicilerle bilgi güven-
liği şefleri arasında siber güvenlik konu-
sunda farklı görüşler mevcut. Müşterilerin 
% 42'sinin önceliği olası bir siber saldırı 
sonrasında tüm kayıplarının karşılanması. 
Güvenlik şeflerinin önceliği ise, siber saldı-

rıdan etkilenen tüm taraflardan özür di-
lenmesi (% 47) ve bilgi güvenliği ekibine 
direkt bir iletişim hattı kurulması (% 47). 
Siber saldırı mağduru müşterilerin kayıp-
larının karşılanması güvenlik şeflerinin 
sadece % 42'sinin önceliği.

Uygulamalar ve Wi-Fi riskli

Araştırmaya göre tüketicilerin kişisel bil-
gilerinin gizliliği açısından en riskli buldu-
ğu teknolojilerin başında aplikasyonları 
(% 78) ve Wi-Fi (% 74) geliyor. Bunların 
nesnelerin interneti (% 69), bulut (% 67) 
ve otomobiller (% 56) takip ediyor.

Katılımcıların % 75'i mobil cihazlar ve 
uygulamalar tarafından toplanan kişisel 
verilerinin çalınacağından ya da kötüye 
kullanılacağından endişeli.

Bulut teknolojisi

Tüketicilerin % 75'i bulut teknolojisi ve 
bağlantılı cihazlara korsan saldırılara karşı 
ek güvenlik getirilmesi gerektiğini düşü-
nüyor. Buna karşın sadece % 35'i, bu tür 
cihazlarda hassas bilgilerini kısıtlı şekilde 
kullanıyor ve güvenliği artırılmış cihazlar 
için daha fazla para vermeyi kabul ediyor.

Finansal hizmetler

Katılımcıların yarıya yakını (% 48) finans 
kuruluşlarının, bankacılık için kullanılan 
mobil cihazların güvenliği konusunda 
tam ya da eşit sorumluluğa sahip olması 
gerektiğini düşünüyor.

Otomobillerin güvenliği

Tüketicilerin % 56'sı, otomobillerinin 
hacklenmesinden endişe duyduğunu 
söylüyor. % 73'ü gelecek 5 yıl içerisinde 
araçlarının hacklenmesinden korkuyor. 
Araştırma müşterilerin, araçların siber 
güvenliği konusunda üreticilerden bek-
lenti içerisinde olduklarını gösteriyor.

Tehdit değil fırsat

KPMG Türkiye’den Tüketici Ürünleri ve 
Perakende Sektör Lideri Emrah Akın, 
günümüzde siber tehditlerin nitelik ve 
nicelik açısından çok hızlı büyüdüğünü, 
buna karşın firmaların artan veri güven-
liği standartlarını karşılamakta yeterince 
hızlı davranamadığını vurguladı. Akın, 
“Siber güvenlik artık basit bir IT ya da 
risk fonksiyonu olarak görülmemeli. Aynı 
zamanda şirketlerin büyümesi anlamında 
da bir fırsat. Bu alanda yatırım yapan fir-
malar daha çok müşterinin güvenini ka-
zanabilir” dedi.

KPMG'nin hazırladığı Tüketici Kaybı Barometresi araştırması, tüketicilerin ki-
şisel verilerinin bilgisayar korsanlarınca çalınmasından çok, perakende fir-
maları tarafından kötüye kullanılmasından endişe ettiğini gösteriyor.

Emrah Akın 
KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri
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Bilkent Center, iletişim dünyasının en önemli 
ödülleri arasında gösterilen Hermes ödül-
lerinde, 3 ayrı kategoride, 3 Platinum ödüle 

layık görüldü.

Bu yıl yenilenerek birçok ulusal markayı bünye-
sine katan ve 20. Yılını kutlayan Bilkent Center, 
2018 Eylül ayında gerçekleştirdiği Ankara Coffee 
Festival ile ABD merkezli Uluslararası Pazarlama 
ve İletişim Profesyonelleri Derneği (AMCP) tara-
fından gerçekleştirilen Hermes Creative Awards 
tarafından 3 dalda ödüle layık görüldü. Bilkent 
Center, on binlerce Ankaralının katıldığı etkinlik 
özelinde En iyi Festival, En Özel Etkinlik ve En İyi 
İletişim& Pazarlama Kampanyası olmak üzere 3 
dalda Platin ödülü kazandı.

“ANKARA’YI TEMSİL ETMEK GURUR VERİCİ”

Dünyanın dört bir yanından projelerin katıldığı 

BILKENT CENTER DÜNYACA ÜNLÜ HERMES 
ÖDÜLLERINDEN 3 PLATINUM ÖDÜL KAZANDI!

yarışmada, 3 ayrı platinum ödül kazanmanın 
ayrı gururunu yaşadıklarını ifade eden Bilkent 
Center Alışveriş Merkezi Müdürü Ayhan Ay-
tekin, “Bilkent Center olarak Ankara’da fark 
yaratan, sanata ve sosyo-kültürel hayata renk 
katan etkinlikler düzenlemeye özen gösteri-
yoruz. 

Eylül ayında ev sahipliğini yaptığımız Ankara 
Coffee Festival, on binlerce ziyaretçi ağırladı. 
Sadece Ankara’dan değil çeşitli şehirlerden de 
katılım yoğun oldu.” açıklamasında bulundu.  

Bilkent Center ziyaretçilerinin sanatsal ve kül-
türel organizasyonları ilgi ve beğeniyle takip 
ettiğini belirten Aytekin, “Dünyaca ünlü Her-
mes Creative Awards ödüllerini kazanmak son 
derece gurur verici. Başkente ve insanlara de-
ğer katan projeler yapmaya devam edeceğiz” 
diye konuştu. 
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Türkiye’nin Y ve Z kuşakları çalışma 
yaşamından ne bekliyor, şirketler-
den ne istiyor, neyi deneyimliyor? 

Türkiye’nin en kapsamlı gençlik 
araştırması Universum Türkiye’nin 
En Çekici İşverenleri Araştırma-
sı’nın 7.si tamamlandı.

Her yıl dünyanın 60 ülkesinde 1,8 milyon 
gençle gerçekleştirilen Universum En Çekici 
İşverenleri Araştırması’nın Türkiye ayağı ta-
mamlandı. Gençlerin çalışma hayatından ve 
en çekici işverenlerinden beklentilerini gös-
teren bu araştırma ile, 2019 yılının en çekici 
işverenleri de belirlenmiş oldu. 

Türkiye’nin önde gelen 50 üniversitesinden 
64.967 öğrenci ve bu üniversitelerden mezun 
halihazırda çalışma hayatında olan 18.338 

GENÇLER TÜRKIYE’NIN EN ÇEKICI 
IŞVERENLERINI BELIRLEDI

genç profesyonel katılımı ile; Universum 
En Çekici İşverenleri 2019 Araştırması Türki-
ye’nin en kapsamlı gençlik araştırması oldu. 

Araştırmanın Türkiye ayağındaki gençler 
nezdindeki kritik bulgular, küresel karşılaş-
tırmalar ile 29 Kasım’da  People Make the 
Brand işveren markası konferansında yer 
alacak. 

Global ve ulusal pek çok şirketin Universum 
Araştırma sonuçlarını bekleyerek gelecek 
planlarını yaptığını belirten Dinamo Danış-
manlık Kurucu Ortağı & Universum Orta 
Doğu Lideri Evrim Kuran: “Şirketlerin araş-
tırmamıza gösterdiği ilginin her yıl daha da 
artması bizi mutlu ediyor. Bu ilgi, şirketlerin 
gençlerin fikirlerine önem verdiklerini gös-
termesi açısından da sevindirici. Universum 
Türkiye’nin En Çekici İşverenleri Araştırma 
sonuçlarının şirketlerin işveren markası 

stratejilerini belirlemede önemli bir yeri 
olduğunu biliyoruz. Türkiye’nin gençlerine, 
beklentilerine, gerçekliklerine ve küresel 
dünyanın çok çeşitli coğrafyasına kıyasla 
farklılıklarına bakmak, iş yaşamının gelece-
ğine ve o gelecekle ilgili sorumluluklarımı-
za dair önemli mesajlar taşıyor. Eriştiğimiz 
83 binden fazla örneklemle ülkenin nice-
liksel olarak en kapsamlı gençlik araştır-
masını gerçekleştirmiş olmanın büyüsüne 
fazla kapılmadan, merak içgüdümüzü taze 
tutarak işverenler, liderler, üniversiteler ve 
türlü alandan kural koyucular için anlamlı 
bir fotoğraf ortaya koymaya çalıştık. 

Bu yıl da Türkiye’nin En Çekici İşverenleri 
Araştırması’nın sonuçlarını, “iş dünyasının 
insana bakışı”nı, araştırmalar ve sektörün 
güçlü isimleri ile birlikte sunduğumuz Pe-
ople Make The Brand’de dünya karşılaştır-
maları ile ele alacağız.” dedi.

Evrim Kuran 
Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı & Universum Orta Doğu Lideri



63

 Haberler / MALl&MOTTO 

TEPE ÇAĞRI MERKEZI’NDEN 
5 FARKLI DILDE HIZMET IMKÂNI

Müşterilerine sunduğu özel hizmetleriyle 
dikkat çeken %100 yerli sermayeli Tepe 
Çağrı Merkezi, Türkçe’nin dışında İngiliz-
ce, Arapça, Fransızca ve Rusça dillerinde 
sunduğu hizmetlerle uluslararası firmalara 
çözüm ortağı olma imkânı sunuyor.

2010 yılında Tepe Servis ve Yönetim A.Ş. 
bünyesinde kurulan Tepe Çağrı Merkezi, 
Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, Arapça, Fran-
sızca ve Rusça dillerinde hizmet sunuyor.

Hizmet sunduğu kurum ve kuruluşların 
müşteri ilişkilerini profesyonel bir biçimde 
yürüterek memnuniyet oranlarını yükselt-
meyi hedefleyen Tepe Çağrı Merkezi, ya-
rattığı alternatif çözümlerle hem çalıştığı 
kurumlara katma değer katıyor hem de 
ürün ve hizmetlerle ilgili talepleri karşıla-
yarak, şikâyetleri en kısa sürede çözüme 

ulaştırıyor.

Sunduğu hizmetler arasında 
yeni müşteri kazanımları da 
bulunan Tepe Çağrı Merkezi, 
tüm hizmet süreçlerini kayıt 
altına alarak bunların sonu-
cunda çeşitli analizler hazırlı-
yor ve müşterilerinin bilgisi-
ne sunuyor.

Ankara, Adana, İstanbul, Isparta ve Mer-
sin’de faaliyetlerini sürdüren Tepe Çağrı 
Merkezi, Türkçe’nin dışında İngilizce, Arap-
ça, Fransızca ve Rusça dillerinde hizmet 
imkânıyla yüksek hizmet kalitesiyle sektör-
de fark yaratmaya odaklanıyor. 
5 şehirde ve 7 merkezde, 1000’in üzerinde 
çalışanıyla Türkiye’de sektöründe öncü fir-
malara çözüm ortaklığı sunan Tepe Çağrı 

Merkezi, kullandığı altyapı ve yedekleme 
sistemiyle kesintisiz hizmet sağlayarak üst 
düzeyde müşteri memnuniyeti yaratıyor. 
Tepe Çağrı Merkezi’nin çözüm sunduğu iş 
ortakları arasında Mersin, Isparta ve An-
kara Şehir Hastaneleri Yardım Masaları ve 
Santral operasyonları, Sağlık Bakanlığı Hiz-
met Binası Yardım Masası gibi çağrı trafiği 
yoğun kurumlar da bulunuyor. 
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Ödeme teknolojileri öncüsü Mastercard, 
inorganik büyüme stratejisi dahilinde 
2019 yılında da satın almalarına devam 
ediyor. 2019 yılının ilk yarısında Transac-
tis, Vyze, Ethoca ve Transfast firmalarını 
bünyesine katan Mastercard ödemeler 
konusunda, güvenlikten ödün verme-
den müşterilerine yenilikçi deneyimler 
yaşatmayı hedefliyor. Mastercard yap-
tığı yatırımlar ve gerçekleştirdiği satın al-
malar ile nakitsiz toplum yaratma ama-
cına da adım adım yaklaşırken finansal 
katılıma da katkı sağlıyor.

Çağımıza damgasını vuran yapay zeka, bi-
yometrikler gibi teknolojiler baş döndürücü 
bir hızla günlük hayatımıza girerken, ticaret 
ve tüketici davranışları da değişiyor. Tüketi-
ci tüm bu dönüşümü kabullenmek için her 
şeyin kolay ve hızlı olmasını isterken, gü-
venmek de istiyor. Mağazada ya da online 
alışverişlerde gerek tüketicilerin gerekse 
bankalar, ödeme kuruluşları ve satış nokta-
larının güvendiği bir dijital ödeme sistemi-
nin kurulması günümüz dünyasının olmazsa 
olmazı. 

Nakitsiz bir dünya yaratmayı hedefleyen 
Mastercard, finansal katılımı artırmak, dijital 
ödemelerde güvenlikten ödün vermeden 
müşterilerine yenilikçi hizmetler sunabilmek 
için yatırımlarına ara vermeden devam edi-
yor. Son dönemde 2017 yılında NuData Se-
curity ile Birigtherion firmalarını bünyesine 
katmasının ardından 2018 yılında Oltio’yu 
satın alan Mastercard, 2019 yılına satın al-
malar açısından hızlı başladı. 2019’un ilk 5 
ayı henüz bitmeden bünyesine 4 şirket dahil 

eden ödeme teknolojileri öncüsü Mastercard 
nakitsiz bir dünya yaratma hedefine doğru 
emin adımlarla ilerliyor.

Müşterileri hem tüketiciler hem de finansal 
kuruluşlar, bankalar, perakendeciler, sivil 
toplum kuruluşları, hatta devletlerden olu-
şan Mastercard bünyesine kattığı firmalarla 
farklı müşterilerinin farklı ihtiyaçlarına cevap 
vererek daha geniş coğrafyada daha fazla 
işletmenin ve tüketicinin ödemelerdeki diji-
talleşme içinde yerini alması için yenilikçi ve 
güvenli çözümler sunuyor. 

Mastercard, dijital fatura, çoklu kredi al-
ternatifleri ve para transferleri çözümleri 
sunacak

Mastercard son olarak bünyesine kattığı 
Transactis’in geliştirdiği teknoloji ile kağıt 
fatura ve çeklerin oluşturduğu verimsizlik-
leri azaltarak işlemleri kolaylaştırırken, bu 
sayede şirketlerin fatura ödeme deneyimini 
geliştirmeyi hedefliyor. Mastercard’ın yeni 
platformu Vyze ise işletmelerin birden faz-
la kredi kuruluşuyla çalışmasını sağlarken, 
tüketicilere satın alma noktasında POS aşa-
masında çeşitli kredi seçenekleri sunulma-
sına olanak tanıyor. Mastercard, hesaplar 
arasında küresel bağlantıların kurulması, 
uyumluluk yeteneklerinin artırılması ve 
para birimleri arasında daha etkin dönü-
şüm sağlanması amacıyla bünyesine kattığı 
Transfast ile hem kişiden kişiye (P2P) hem 
de işletmeler arasında (B2B) para transfe-
ri hizmetleri sunacak. Böylece, geleneksel 
yöntemleri kullanan işletmelerin sınır ötesi 
ödemeler konusunda karşılaştıkları yük-

sek maliyetler bertaraf edilirken, yaşanan 
uyumluluk sorunları ortadan kalkacak.

Mastercard, bünyesine kattığı mobil öde-
me ve bankacılık çözümlerinde öncü Oltio 
ile başta Orta Doğu ve Güney Afrika ol-
mak üzere Masterpass üzerinden yapılan 
alımlarda güvenli kimlik doğrulaması sağ-
larken, Ödeme hizmetleri sunan DataCash 
Grubu ile de Asya ve Avustralya’daki e-ti-
caret ödeme ağ geçidini Avrupa ülkeleri 
ile gelişmekte olan pazarlara doğru yay-
gınlaştırıyor. 

Mastercard dijital ödemelerde yapay 
zeka ile sahteciliğin önüne geçiyor

Yapay zekanın yükselişiyle birlikte, ödeme-
lerin ve dolayısıyla dijital verilerin güvenli-
ği de en önemli konu haline geldi. NuDa-
ta, tüketici alışveriş rutinlerini öğrenip sıra 
dışı bir deneyim gerçekleştiğinde bankaya 
uyarı veriyor. Böylece kart sahibi dahi fark 
etmeden risk teşkil eden durumlar berta-
raf edilebiliyor. Brighterion’un yapay zeka 
uygulamaları ile satıcılar risk teşkil eden iş-
lemler hakkında anında uyarılıyor ve hatalı 
ödeme onayı verilmesinin önüne geçiliyor. 
Gerçek zamanlı kimlik doğrulama hizme-
ti veren Ethoca, kurduğu ağ ile sahte bir 
işlem tanımlandığında bilgileri gerçek za-
manlı olarak satıcılara gönderiyor. Böylece 
Mastercard, yapay zeka sayesinde eskiden 
genellemeler üzerinden bir güvenlik uyarı 
sistemi kullanılırken artık tüketiciye özgün 
bir koruma sağlamak mümkün oluyor. 
Perakendecilerin sahtecilikten dolayı önü-
müzdeki beş yıl içinde kaybetmesi bekle-
nen 130 milyon dolarlık zararı önlemeyi 
hedefleyen Mastercard, Ethoca ağını sah-
tecilikle mücadele için kullandığı mevcut 
araçlarıyla birleştirmeyi planlıyor. 

Mastercard bankacılığın gelişimini des-
tekliyor ve işletmelerin yeni iş fikirlerini 
test edebilmesini sağlıyor

Ödeme teknolojileri platformunda gerçek 
zamanlı ödeme ve internet bankacılığının 
yanı sıra ATM makinelerinin iletişimi ko-
nusunda da hizmet veren VocaLink’i bün-
yesine kattıktan sonra bankalara yenilikçi 
ve güvenli çözümler sunan Mastercard, 
bankacılığın gelişimine de destek veriyor. 
Mastercard ayrıca, müşterilerinin alışveriş 
deneyimini iyileştirme hedefiyle çalışır-
ken, her geçen gün daha pratik ve daha 
güvenli dijital çözümleri hayata geçiriyor. 
Mastercard, çatısı altında faaliyet gösteren 
analitik yazılım şirketi Applied Predictive 
Technologies (APT) aracılığıyla, hazır gi-
yimden havayolu taşımacılığına, bankacı-
lıktan hızlı gıdaya kadar birçok sektörde 
yer alan kuruluşlar, yeni iş fikirlerini hayata 
geçirmeden önce test edebiliyorlar.

MASTERCARD YATIRIMLARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
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52 yıldır İstanbul ve Dubai’de 
önemli projelere ve ilklere imza 
atan Aşçıoğlu, birbirinden başa-
rılı projeleri ve iş modelleri ile Sek-
törü Geliştirme Ödülü’ne layık 
görüldü.

Daha yaşanabilir kentler ve mutlu insanlar 
sloganı ile kendini ifade eden, kent için ba-
şarılı proje üretmiş kişi ve kurumları onur-
landırmak amacı ile bu yıl 15’incisi düzen-
lenen Kent ve Yaşam Ödülleri’nde Sektörü 
Geliştirme Ödülü Aşçıoğlu’na verildi.  

1967 yılından bugüne kadar, birbirinden 
başarılı projeler ve iş modellerine imza 
atan, sektörün öncü markalarından Aş-
çıoğlu, Selenium markalı projeleri ile İs-

GAYRIMENKUL SEKTÖRÜNÜ GELIŞTIRME ÖDÜLÜ 
AŞÇIOĞLU’NUN OLDU
tanbul’un mimarisine yeni bir soluk kazan-
dırırken, şehri ve doğayı bir araya getiren 
alternatif bir yaşam sunuyor. 

Özellikle üst segment ürün ve yaşam kali-
tesiyle öne çıkan bir marka olarak konum-
lanan Aşçıoğlu; 2015 yılında Selenium mar-
kasının, kullanım hakkını yurt dışına ihraç 
etme başarısını göstermiştir.   Dubai’nin en 
büyük markalarından DEYAAR ile gerçek-
leştirilen işbirliği ile bu yılın son çeyreğinde 
teslim edilecek Midtown Selenium By Deya-
ar projesi, Türkiye gayrimenkul sektörünün 
ilk marka ihracatı olma özelliğini de taşıyor.
Ödül töreninde konuşma yapan ve ilklere 
örnek veren Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi 
Cenk Aşçıoğlu şunları dile getirdi: 

‘’Aşçıoğlu Grubu’nun yenilikçi ve sektöre 

yön veren bakış açısının ödüllendirilmesi-
nin bizi oldukça mutlu ettiğini belirtmek 
isterim. Sektöre yön veren konuları bazı 
örnekler vermek gerekirse, 2002 yılında ba-
sın lansmanını yaptığımız ve 2005 yılında 
ise yaşamın başladığı Selenium Residence 
İstanbul’un ilk yüksek katlı A plus rezidan-
sı olma özelliğini taşıyor.  Farklı bölgelerde 
ilk site yaşamını hayata geçiren ve şehrin 
gerçek merkezlerindeki Selenium Panora-
ma gibi ikonik mimari konseptli projeleri 
de imza atmanın haklı gururunu yaşıyo-
ruz.2015 yılında DEYAAR iş birliği ile Se-
lenium markamızın yurt dışına ihracatı ise 
Türkiye gayrimenkul sektörünün ilk marka 
ihracı olma özelliğini taşıyor. Bu tip orga-
nizasyonların ve ödül kategorilerinin sek-
töründe öncü markaları teşvik etmesi için 
oldukça önemli.’’

Cenk Aşçıoğlu 
Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi
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VERİ MERKEZLERİNDE 
GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ
Milyonlarca dolarlık yatırımlarla kurulan veri merkezleri, bugünün en değerli 
kaynaklarından biri olan bilgiyi saklıyor. Peki, bu yüksek teknolojili tesislerde 

güvenlik nasıl sağlanmalı?

Dijitalleşmeyle birlikte veriyi esas alan 
yaşam biçimi yaygınlaşıyor. İş dünya-

sında kullanılan kurumsal kaynak planla-
ma yazılımları iş süreçlerini tümüyle veri-
ye dayalı hale getirirken, kişilerin çektiği 
her fotoğraf, her yeni sosyal medya pay-
laşımı veya her para transferi saklanması 
gereken bir veri parçası anlamına geli-
yor. Hayatın her alanında verinin temel 
bileşene dönüşmesi, üretilen tüm bu 
verinin güvenle saklanmasını da vazge-
çilmez kılıyor.

İnternet siteleri, e-postalar, bulut çözüm-
leri ve çevrimiçi oyunlar veri merkezleri 
sayesinde kullanılıyor. Sesler, videolar, 
dokümanlar, sunumlar ve farklı format-
lardaki sayısız dijital varlık, kullanıma her 
an hazır olacak şekilde veri merkezlerin-
de tutuluyor.

İnternetteki verinin fiziksel bir donanım 
üzerinde tutulduğu tek nokta olan veri 
merkezlerinin, her türlü risk ve tehdit 
karşısında en gelişmiş yöntemlerle ko-

runması çoğu zaman hayati önem ta-
şıyor. Sensormatic CEO’su İsmail Uzelli, 
veri merkezlerinde yaşanacak bir veri 
kaybının geri dönüşü olmayacağını ha-
tırlatarak, “Bu merkezlerde hem yedek-
leme teknolojilerinin sağlıklı çalışması 
hem de çok çeşitli riskler karşısında ge-
rekli önlemlerin alınması gerekiyor.” diye 
açıklıyor.

Veri merkezinde güvenlik binanın dı-
şında başlıyor
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VERİ MERKEZLERİNDE 
GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ

Veri merkezinin kalbinde, verinin depo-
landığı alan bulunuyor. Bu alanın her 
türlü risk ve tehdit karşısında emniyetli 
çalışabilmesi için etrafına çok katmanlı 
bir tesis inşa edilmesi gerekiyor. Gü-
venliği maksimum seviyeye çıkarmak 
için veri merkezlerinin etrafı yüksek ka-
lın duvarlarla çevreleniyor. Çelik tellerle 
desteklenen bu duvarlara yerleştirilen 
çevre koruma sistemleri güvenlik ihlal-
lerini henüz binanın dışında en aza in-
diriyor.

İleri düzey otomasyon teknolojileri kul-
lanıldığı için çalışan sayısının az olduğu 
veri merkezinde giriş çıkışlar Sensorma-
tic’in Geçiş Kontrol Çözümleri ile tam 
denetim altında gerçekleşiyor. Tesise 
giriş yetkisi bulunan kişiler ve araçlar 
sisteme tanımlandığı için, hangi aracın 
ve kimlerin veri merkezine hangi saatler 
arasında giriş çıkış yapabileceği Geçiş 
Kontrol Sistemi tarafından biliniyor. Veri 
merkezi personelinin tesise giriş iznini 
saat bazında belirleyebilen sistem, tesi-
sin dış girişinden itibaren yetkisiz giriş 
çıkışların önüne geçiyor. Düzenli veya 
düzensiz aralıklarla yeni donanım mon-
tajı, kurulum ve bakım gibi işlemler için 
tesise girmesi gereken harici kişiler de 
sisteme ayrıca tanımlanabiliyor.

Veri merkezi yerleşkesinin en dışında 
başlayan kontrol ve izleme, kişinin bina 
içinde attığı hemen her adımda yeni bir 
doğrulama talep ediyor. Bina içindeki 
her geçiş noktası için ayrı bir yetkilen-
dirme yapılıyor. Bu yetkilendirme süre-
li olarak tanımlanabildiği için, örneğin 
içeri giren bakım personeline bina için-
deki ilgili bölüme sadece bir saat giriş 
hakkı verilebiliyor. Turnikeden geçerek 
binaya giren ana personel veya bakım 
çalışanları, attıkları hemen her adımda 
güvenlik kartlarıyla ya da biyometrik 
teknolojilerle bu doğrulamayı yaparak 
ilerliyor. 

Veri odalarında biyometrik sistemler 
tercih ediliyor

Verinin depolandığı alana giriş çıkışlar-
da iris okuma gibi üst seviye biyometrik 
sistemler kullanılabiliyor. Kişinin iris ta-
bakası benzersiz bir yapıya sahip oldu-
ğu için, doğrulama hassasiyeti çok daha 
yüksek olması tercih edilmesini sağlıyor.

Verinin tutulduğu odalarda çalışan per-
sonelin her bir raf kabinine erişim yet-
kisi yine kişi ve zaman tanımlı şekilde 

belirleniyor. Hangi personelin hangi 
saat aralığında çalışabileceği sisteme 
tanımlanıyor. Böylelikle sadece kişilerin 
çalışma yetkisi bulunduğu saatlerde do-
nanıma erişim izni veriyor.

Görsel kayıtlar, video analiz ile anlam 
kazanıyor

Analiz yeteneğine ve yüksek görüntü 
kalitesine sahip güvenlik kameraları, 
tesisi 7/24 izliyor. Önceden belirlenen 
senaryolar dahilininde alarm durumu 
olduğunda güvenlik kuvvetleri bilgilen-
diriliyor.  

Yapay zeka destekli gelişmiş video ana-
liz teknolojisi video kayıtları üzerinde  
kişi ya da nesne aramayı kolaylaştırıyor. 
Saatler süren görüntüler üzerinde ko-
laylıkla tarama yapabilen analiz tekno-
lojisi, tüm saha genelinde aranan belirli 
bir kişiyi veya nesneyi görüntüsünden 
tanıyor. Örneğin, veri merkezinin bir 
odasında tespit edilen sahipsiz bir çan-
tanın, oraya kim tarafından ne zaman 
bırakıldığının tespiti için önce ilgili çan-
ta ekranda seçiliyor, sonra da kamera 
görüntüleri içinde arama yapılıyor. Bu 
örnekte, seçilen obje yani sahipsiz çan-
tanın, mekanda kullanılan tüm kamera-
ların kayıtları içinde aranması da müm-
kün oluyor. Geçmiş zaman dilimi içinde 
çantayı oraya bırakan kişi tespit edildik-
ten sonra o kişinin görüntüsü sisteme 
tanımlanıyor ve şahsın, farklı alanlarda 
konumlandırılmış diğer kameraların gö-
rüntüleri içinde de tespiti sağlanıyor ve 
çantayı bırakan kişinin nereden geldiği, 
ne zaman bıraktığı ve sonrasında nereye 
gittiği anbean izlenebiliyor.

Sürekli hava örneklemesi yapan yan-
gın algılama sistemleri riski azaltıyor

Binlerce elektronik donanım 7 gün 24 
saat tam performans çalıştığı için, veri 
merkezlerinde bina içi risklerin başında 
yangın geliyor. Sensormatic’in sunduğu 
yangın algılama çözümleri, tesis harita-
sı üzerinden her noktadaki anlık duru-
mu tespit edebiliyor. Hava örnekleme 
sistemleri, bilgisayar donanımlarının 
bulunduğu alanlarda havayı bölgesel 
olarak içine çekip, duman tespiti için öl-
çümleme yapıyor. Havada duman tespit 
edildiğinde sistem bir yandan merkeze 
anında bilgi verirken, diğer yandan du-
manın artış hızını ölçümlemeye devam 
ediyor. Duman seviyesi artmaya devam 
ederse, gazlı söndürme sistemleri oto-

matik olarak devreye giriyor. Böylelik-
le, olası bir tehditte dumanın sensöre 
kadar yükselmesini dahi beklemeden 
hızlıca müdahale etmek mümkün olu-
yor. 

Yüzlerce metrekarelik alanda sürekli 
gelişmiş donanımlar, ortaya çıkarttık-
ları ısı nedeniyle etkin bir soğutmaya 
ihtiyaç duyuyor. Soğutma ünitelerinin 
performansı, donanımların kullanım 
ömrünü doğrudan etkilediği için bu 
sistemlerin de yedekli çalışması gere-
kiyor. Ana soğutma ünitesi devre dışı 
kaldığı anda yedek soğutmanın dev-
reye girmesi ve ilgili birimlere uyarı 
gönderilmesi, tesis içinde uçtan uca 
kesintisiz işleyen bir güvenlik siste-
miyle sağlanabiliyor.
.
Veri merkezini tasarlarken masada 
çözüm ortağı da yer almalı!

Veri merkezi gibi hayati öneme sahip 
bilgilerin tutulduğu tesislerde güven-
lik perspektifinin ilk andan itibaren 
tecrübeli ve alanında yetkin bir çö-
züm ortağı desteğiyle oluşturulması 
gerektiğine dikkat çeken İsmail Uzelli, 
“Veri merkezleri çok katmanlı, komp-
leks ve en üst düzey güvenliğe ihtiyaç 
duyan tesislerdir. Bu yapılarda uçtan 
uca hatasız ve eksiksiz bir güvenlik 
sistemi kurulabilmesi için henüz tesi-
sin tasarımı yapılırken bu perspektifle 
yaklaşan bir çözüm ortağının masada 
yer alması gerekiyor. Tasarım aşama-
sından itibaren masada yer aldığımız-
da, kullanılması gereken teknolojileri 
çok daha verimli bir şekilde tespit 
ederek, en kaliteli güvenlik çözüm-
lerini daha uygun maliyetler çerçe-
vesinde tesise entegre edebiliyoruz.” 
diye konuştu.

Güvenlikte çözüm ortağı arayışında 
olan yöneticilerin, özellikle “enteg-
rasyon yeteneği” konusunda tecrü-
beli firmalarla çalışmaları gerektiğinin 
altını çizen Uzelli; “Güvenlikte kullanı-
lan her donanım ve yazılımın yoğun-
laştığı alanlar farklılık gösteriyor. Bu 
sistemlerin birbiriyle en verimli şe-
kilde ‘konuşmasını’ sağlamak, uçtan 
uca güvenlik için hayati önem taşıyor. 
Doğru kurgulanmış entegrasyon, ci-
hazların belirlenen senaryolar çerçe-
vesinde birbirinin kabiliyetini destek-
leyecek şekilde koordine çalışmasını 
mümkün hale geliyor. Bu da güvenliği 
maksimum seviyeye çıkarıyor.” dedi.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MOĞOLİS-
TAN ARASINDAKİ DİPLOMATİK İLİŞKİ-
LERİN 50. YILI MÜNASEBETİYLE ORGA-
NİZE EDİLEN SERGİDE, HER YILA 1 ESER 
ATFEDİLDİ.

SANATÇININ ‘FABL’ İSİMLİ ESERİ DÜN-
YACA ÜNLÜ RESSAMLARIN ESERLERİ-
NİN YER ALDIĞI MOĞOLİSTAN MİLLİ 
SANAT GALERİSİ’NİN KOLEKSİYONU-
NA DAİMİ OLARAK SERGİLENMEK 
ÜZERE KABUL EDİLDİ.

Ressam Akın Ekici’nin ‘Yolcudan Yolcuya 
Hikâyeler’ adlı 6. kişisel resim sergisi, 05 
-11 Haziran 2019 tarihleri arasında Ulan 
Batur Moğolistan Milli Sanat Galerisi’nde 
gerçekleştirildi. T.C. Ulan Batur Büyükelçili-

ği’nce organize edilen ve devlet resepsiyo-
nu ile açılan sergi, Türkiye Cumhuriyeti ile 
Moğolistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 
kuruluşunun 50. yılı münasebetiyle T.C. Dış 
İşleri Bakanlığı ile T.C. Ulan Batur Büyükelçi-
liği’nin himayelerinde gerçekleşti. 

Sergide Ressam Akın Ekici’nin 50 adet ese-
ri, iki devlet arasındaki diplomatik ilişkilerin 
her bir yılına atfedildi. Moğolistan Konser-
vatuarı öğrencilerinin geleneksel Moğol 
müziğinden örnekler sunduğu konser ile 
taçlanan açılışa yabancı diplomatik misyon 
temsilcileri ile çok sayıda Türk ve Moğol sa-
natsever katıldı. 

“SANAT KÖPRÜSÜ KURULMUŞ OLACAK”

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin geç-

RESSAM AKIN EKICI’NIN ‘YOLCUDAN YOLCUYA HIKÂYELER’ ADLI RESIM SERGISI 
MOĞOLISTAN’IN BAŞKENTI ULAN BATUR’DA DEVLET RESEPSIYONU ILE GERÇEKLEŞTI.

mişinin 50 yıla dayansa da kültürel ve sos-
yal ilişkilerin binlerce yıllık tarihinin oldu-
ğunu ifade eden Türkiye Cumhuriyeti Ulan 
Batur Büyükelçisi M. Ahmet Yazal, açılışta 
yaptığı konuşmada şöyle konuştu: 

“Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan’ın 
binlerce yıllık ortak geçmişi var. Moğolis-
tan Türklerin ata yurdu ve kökleri burada. 
Ortak kültür ve kökene sahip her iki millet 
ne mutlu ki yüzyıllar boyunca dostça ve 
kardeşçe yaşadı. Gerçekleştirdiğimiz bu 
sergi ile her iki ülke arasındaki kültürel ve 
sosyal ilişkiler sanat eliyle pekiştirilmiş, her 
iki ülke arasında sanat köprüsü kurulmuş 
olacak” dedi. Mongolian National Art Gal-
lery Genel Müdürü Sarangerel Byambajav 
ise böylesine anlamlı bir sergiye ev sahip-
liği yapmaktan dolayı duydukları memnu-
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niyeti dile getirdi.

Eserlerini yurt dışındaki sanat severler ile 
paylaşmaktan mutluluk duyduğunu ifa-
de eden Ressam Akın Ekici ise iki ülke 
arasındaki ilişkinin sanat ile daha da gü-
zelleşip, derinleşeceğine inandığını ifade 
etti.
 
‘Yolcudan Yolcuya Hikâyeler’ adlı sergi-
nin kapanış gününde ise sanatçının ser-
gide yer alan Fabl isimli eseri, dünyaca 
ünlü ressamların eserlerinin yer aldığı 
Moğolistan Milli Sanat Galerisi’nin ko-
leksiyonuna daimi olarak sergilenmek 
üzere kabul edildi. Böylece ilk kez bir 
Türk ressamın eseri Mongolian National 
Art Gallery Koleksiyonu’nda yer almış 
oldu. 

Küratörlüğünü T.C. Ulan Batur Büyükelçi-
si M. Ahmet Yazal’ın eşi K. Zeynep Sayım 
Yazal’ın yaptığı sergi Türk Hava Yolları 
(THY) ile İpekyolu International Exhibiti-
on, Gabi Cave Turkish Restaurant, Para-
satloj , Sultana Turkish and Arabic Cu-
isine’e ve Turkasiamgl LLC firmalarının 
sponsorluğunda gerçekleştirildi. Sergi, 
sanatçının kızı Nazlı Ece Ekici’nin kendi 
besteleri ve klâsik eserlerden sunduğu 
piyona resitali ile sona erdi.
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Dondurma ve çikolata haz-
zı otoritesi Magnum, İstanbul, 
Bodrum ve Alaçatı’nın yerel tat-
larından ilham alarak yarattığı 
üç farklı yeni Magnum lezzetini 
bu yaz dondurma severlerle bu-
luşturuyor. 

Başarılı moda tasarımcısı Zeynep 
Tosun, Dövme Sanatçısı Havva 
Karabudak ve İllüstratör Aykut 
Aydoğdu, bu özel üç dondur-
manın paketleri üzerindeki sa-
nat çalışmalarını tasarladı. 

Magnum, Türkiye’nin kültürel, tarihi, doğal 
güzellikleri ile kendine hayran bırakan üç 
şehrinin benzersiz yerel tatlarını kutlamak 
amacıyla yeni bir projeye imza attı. İstan-
bul, Bodrum ve Alaçatı’nın imza yerel lez-
zetleri, Magnum dondurması ve kıtır Mag-
num çikolatasıyla buluştu.  Sınırlı sayıda 
üretilen ürünlerin ambalajları üzerinde, üç 
farklı disiplinden tasarımcının sanat çalış-
maları yer alıyor. Başarılı moda tasarımcısı 
Zeynep Tosun, Dövme Sanatçısı Havva Ka-
rabudak ve İllüstratör Aykut Aydoğdu her 
şehrin kendine özgü izlerinden yola çıka-
rak ürünlerin görsel dünyasını tasarladı.  

Magnum İstanbul Limited Edition, ilhamını 
İstanbul’dan aldı. Eşsiz vanilya dondurma-

MAGNUM ISTANBUL ALAÇATI VE BODRUM IÇIN HAZIRLADIĞI YENI LEZZETLERINI MODA TASARIMCISI ZEYNEP TOSUN 
DÖVME SANATÇISI HAVVA KARABUDAK VE ILLÜSTRATÖR AYKUT AYDOĞDU’NUN SANAT ÇALIŞMALARIYLA KUTLUYOR

sı, altın renkli karamel sosu ile buluştu ve 
üzeri badem ve antep fıstığı parçacıkları ile 
süslenmiş sütlü Magnum çikolatası ile kap-
landı. Bu özel lezzet, sizi İstanbul’un göz alı-
cı mirasında haz yolculuğuna davet ediyor.

Magnum Bodrum Limited Edition’da, kadi-
femsi vanilya dondurması, Bodrum satsu-
ma sosu ve kavrulmuş badem ile süslenmiş 
Magnum Classic çikolata ile kaplandı. 

Magnum Alaçatı Limited Edition’da ise; en-
fes damla sakızı lezzeti, Magnum dondur-
ması ile buluştu ve antep fıstığı süslemeli 
kıtır beyaz çikolata ile kaplandı. 

Moda Tasarımcısı Zeynep Tosun, Mag-
num İstanbul Limited Edition kutuları 
için tasarım yapan Zeynep Tosun, pro-
jeyle ilgili, “İstanbul şehri tarih boyunca 
birçok medeniyete ev sahipliği yapmış çok 
zengin bir şehir. Tabii ki bu benim için hem 
heyecan verici hem zorlayıcı bir noktaydı. 
Tasarladığım ku-
tuda bir mede-
niyetler birleşimi 
olarak ünlü İstan-
bul siluetlerini çok 
değerli bir taç gibi 
kullanmak iste-
dim. Bu sebeple 
altın rengini seç-
tim. İstanbul’un 
birçok önemli mi-
marisinde bulu-

nan çini görsellerinden yola çıkarak benim 
de stilimi yansıtan etnik bir doku yaratarak 
kutunun etrafına süslemeler yaptım. Kul-
landığım mavi renk “Turkish Sea” olarak 
geçen evrensel bir koda sahip. Magnum 
‘un muhteşem çikolatasını da amblemine 
taşıdım. Kutunun asıl rengi olan kırmızı 
renk ise, İstanbul’un dinamizmini vurgulu-
yor” şeklinde konuştu.

İllüstratör Aykut Aydoğdu ise projeye 
dair şunları söyledi: “Her şehrin tarihinin 
izlerini taşıyan kendine ait bir kişiliği var. 
Şehirlere ruh veren en önemli unsurlardan 
biri de onu yaşayan insanlar tabii. Ben de 
sanat çalışmalarımda genellikle portre ça-
lışıyorum. Birbiriyle bu kadar iç içe iki un-
suru bir araya getirmek son derece keyifli 
oldu benim için. Çizimlerimde Bodrum'un 
canlılığından, enerjisinden ve renklerinden 
ilham aldım. Bodrum'da zaman geçirir-
ken görmekten hoşlandığım öğeleri, bana 
Bodrum'u ve oraya ait duyguları hatırlatan 
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izleri aktarmaya çalıştım.”

Alaçatı’nın kendine özgü izlerinden yola 
çıkarak ürünün görsel dünyasını tasar-
layan dövme sanatçısı Havva Karabulut, 
“Yaptığım bütün yuvarlak tasarımlar için 
ufak bir hikaye hayali üzerinden gidiyo-
rum, yuvarlak olmasının sebebi, bir dün-
yayı temsil ediyor. Bir şeyi hayal ederken 
üzerine o kadar yoğunlaşıyoruz ki, sanki 
o hayal ufacık bir pencerenin içindeyken, 
tek bir dünya gibi geliyor gözümüze, geri 
kalan her şeyi unutuyoruz.  O yüzden onu 
hem penceremiz hem de dünyamız olarak 
kullanıyorum. 

Alaçatı’nın masalsı bir yer olduğunu hayal 
edip yine bir küçük dünyayı temsil eden 
yuvarlağın içine koydum. Magnum’un eş-
siz lezzetini rengarenk çiçekleri olan bir 
ağaca asılı salıncakta deneyimlediğimi ha-
yal ettim” 

İstanbul, Bodrum, Alaçatı’da ve online ola-
rak sınırlı sayıda satışa sunulacak ürünler, 
şehirlerin ruhunu haz dolu bir deneyimle 
sunuyor.
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Balıkesir’in gözdesi Avlu 
Kongre ve Kültür Merkezi’n-
de, Ramazan ayı şenlikleri 
ve 1. Avlu Kitap Fuarı’ndan 
sonra gençlerin mezuniyet 
sevinci kutlandı.

Eğlence ve kültür-sanat etkinliklerinin 
buluşma noktası, “Avlu Kongre ve Kül-
tür Merkezi”nin (AKKM) yönetim ve iş-
letmesi, sektörün önemli kurumların-
da, “Farkındalık Stüdyosu” tarafından 
yapılıyor. Kapalı gişe konserleri, çocuk 
ve yetişkin tiyatroları, sergileri, konfe-

AKKM’DE MEZUNIYET SEVINCI!

ransları, panelleri ile kültür ve sanatın 
nabzını tutan sanat merkeziyle Balıkesir 
artık daha eğlenceli! 

Gençlerin, çocukların ve ailelerin kısaca-
sı tüm Balıkesirlilerin severek takip ettiği 
sanat merkezi, etkinlikleriyle konuşul-
maya haziran ayında da devam etti. AK-
KM’de sanatseverler yeni nesil müziğin 
çok konuşulan ismi Khontkar konseri ile 
adeta coştu! 

Gençlerin heyecanla beklediği mezuniyet töreni, AK-
KM’de hayatları boyunca unutamayacakları özel bir tören 
olarak gerçekleşti. Haziran ayında Ala Sanat Akademisi, 
Sınav Eğitim Kurumları kültür merkezi sahnesinde en 
mutlu günlerini kutladılar. 

Matematik Şenliği’nin, İz Koleji’nin ve Özel Can Bale Oku-
lu’nun etkinlikleriyle de birlikte aileler ile birlikte çok özel 
organizasyonlar gerçekleşti.

Etkinlikler ile ilgili detaylı bilgi için www.avlukongreve-
kulturmerkezi.com veya sosyal medya hesaplarını takip 
etmeyi unutmayın.
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AKKM’DE MEZUNIYET SEVINCI!
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Metro Türkiye, üst düzey bir atama ile 
finans bölümünü güçlendirdi. Sektörün 
deneyimli ismi Aslı Yılmaz Aracıoğlu, 
Metro Türkiye CFO’su olarak 10 Hazi-
ran 2019’da görevine başladı.  

Türkiye genelinde 21 şehirdeki 37 ma-
ğazasıyla sektör profesyonellerine ve 
tüketicilere on binlerce ürün sunan 

Metro Türkiye’de üst düzey bir atama 
gerçekleşti. Finansın tecrübeli ismi Aslı 
Yılmaz Aracıoğlu, 10 Haziran 2019 iti-
barıyla Metro Türkiye CFO’su olarak ça-
lışmalarına başladı. 

Aslı Yılmaz Aracıoğlu kimdir?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme 

METRO TÜRKIYE’DE ÜST DÜZEY ATAMA!
Metro Türkiye’nin yeni CFO’su Aslı Yılmaz Aracıoğlu oldu

Bölümü’nden 2002 yılında mezun 
olan Aslı Yılmaz Aracıoğlu, Delo-
itte’ta adım attığı iş hayatına daha 
sonra PricewaterhouseCoopers’ın 
Denetim bölümünde devam etti. 
Yaşar Holding’de çeşitli görevlerde 
bulunan Aracıoğlu, son 10 yıldır Fi-
nans Direktörü olarak çalışmalarını 
sürdürüyordu. 
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METRO TÜRKIYE’DE ÜST DÜZEY ATAMA!

Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte 
sıcaklarla mücadele de bera-

berinde başlamış oldu.Böylelikle 
insanlar serin ve kendilerini mutlu 
hissedecekleri yerleri daha cok ter-
cih etmeye başladılar.Çoğu cafe 
restoran ve alışveriş mağazasının 
klima sistemleri sayesinde müşteriler 
keyifli bir zaman geçirebiliyor.Fakat 
markanızın çaldığı müzikler müşte-
rilerinizi ne kadar serinletiyor veya 
keyiflendiriyor? Çoğu markanın 
kapalı devre müziklerine baktığımız 
zaman depresif ve rahatsız edici 
şarkılar seçtiğini görüyoruz.Bunun 
sebeplerinin en başında maalesef 
gelişi güzel sağdan soldan açılan 
şarkı listeleri olduğunu biliyoruz.Bu 
yüzden sizleri ziyaret eden müş-
terilerinizi bu sıcak yaz aylarında 
bunalıma sokacak şarkılardan uzak 
tutun ve müzik konseptini profesyo-
nel  insanlar ile birlikte karar verip 
onlara enerjisi yüksek gürültüsüz 
mutlu şarkılar dinletin. 

01 – Ofenbach -  Rock It
02 – R3HAB – Lullabay (Acoustic)
03 - Missy & Blonde, Julia Ross - 
Swalla
04 – Jax Johes & Mabel & House 
Gospel Choir – Ring RIng
05 - MONSTA X B1A4, French Mon-
tana – Who Do U Love ?
06 - Alan Walker, Sabrina Carpen-
ter, Farruko – On My Way
07 - Avicii, Agnes, Vargas & Lagola 
– Tough Love
08 - Zedd, Katy Perry - 365
09 – Havana – I Lost You
10 - Madilyn Bailey, Leroy Sanchez 
- Despacito

ÜNLÜ DJ ve ARANJÖR 
SELAMI BILGIÇ 
MALL&MOTTO IÇIN
ANLATIYOR!
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YENİ NESİL OFİS ANLAYIŞI

Engin Yıldırım

Yeni nesil ofis, sadece yeni inşa edil-
miş bir bina anlamına gelmiyor. Bir 
zamanlar ofis temel olarak metre-
kare / kişi sayısı gibi basit bir verim-

lilik hesabı iken, şimdi ofis verimliliği, içerdi-
ği sosyal imkânlar, teknolojisi, sosyalleşme, 
eğlence ve spor tesislerinin bütününden 
oluşuyor. Bu yeni anlayış trendleri belirliyor. 
Dünyanın en büyük şirketlerinin merkez 
ofisleri artık ‘kampüs’ konseptinde inşa edi-
liyor. Örneğin dünya devi şirketlerden birin-
de çalışanlar öğle arasında 20 dakika yüz-
me yapıp, duşunu alıp yan bloktaki ofisine 
geri dönebiliyor. Ya da kitabını alıp, ofisinin 
önündeki yemyeşil bahçede kısa süre de 
olsa başka bir dünya’ya gidebiliyor. Araba-
sıyla işe gelirken otopark sorunu yaşamıyor. 
Dünya’da ofis eğilimleri bu yöne kayıyor. 
Kampüs ofis, kapalı kutu gibi ofislerin yerini 
ferah ofislerin aldığı, dikey binalar yerine az 
katlı yatay binalardan oluşan, dönen kapı-
nın önünde mola saati veren personelin de-
ğil de park hissi veren büyük yeşil alanlar-
da ve kat bahçelerinde rahat bir nefes alan 
personelin çalıştığı, ev rahatlığında çalışma 
ortamı sunan, yeni kuşak dünya trendi bir 
ofis. Kampüs ofis konsepti tüm dünyada üç 

temel değer ile ön plana çıkıyor. Teknoloji-
nin getirdiği yenilikleri takip etmek, sosyal 
yaşama büyük önem vermek ve verimliliği 
her alanda esas almak.

Çalışan insanlar, günün büyük çoğunluğunu 
iş yerinde geçiriyor. Dolayısıyla neredeyse 
ikinci bir ev görevi gören ofislerin, yoğun 
tempoyla geçen stresli iş günlerine hazırlık-
lı bir donanıma sahip olması gerekiyor. Bu, 
bazı kişiler için ergonomik bir koltuk, yüksek 
performans sergileyen bir bilgisayar ve kon-
forlu bir mola alanından ibaret. Ancak temel 
ihtiyaçlardan öte hem verimli hem eğlence-
li çalışma koşulları sunan yeni nesil girişim 
ofisleri, hayal gücünün sınırlarını zorlayan 
tasarımlarıyla oldukça dikkat çekiyor. 

Yeni nesil ofis tasarımlarında 'çalışan psiko-
lojisi ve sağlığı' ön planda. Çalışan psikolojisi 
için verimli çalışma süreciyle birlikte ‘odak-
lanma, sosyalleşme, öğrenme ve işbirliği 
kurmak’ önemli parametreler. İş yerindeki 
performansı optimize etmek; Mekanlarda iş 
için gereken odaklanmayı sağlamanın yanı 
sıra kolektif  kimlik ve verimli iş etkileşim-
lerinin gerçekleştiği sosyalleşme mekanla-

rını sunması ile mümkün olabiliyor. Soğuk 
kurumsal yapıların aksine tüm çalışanların 
bir ekip ruhu içinde var olması önemseni-
yor. Bu ruhun mekana kontrollü açık ofisler, 
iletişim platformları ve ortak alanlar ile yan-
sıması çok önemli. Bu durum, ofisin işleyişi 
her ne olursa olsun daha yaratıcı ve aktif rol 
alan ofis kullanıcılarını artırıyor ve ofis ya-
şantısını dinamikleştiriyor.

Son zamanlarda bilginin, deneyimin, tekno-
lojinin paylaşıldığı sosyal alanlar oldukça ar-
tırıldı ofis tasarımlarında. Buna bağlı olarak 
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da ihtiyaçlar, alanlar vs. değişiklik gösterdi. 
Daha fazla ortak gelişim mekanları, motive 
edici alanlar oluşmaya, gelişmeye başlandı. 

Yeni nesil ofislerde yenilenebilir enerji sis-
temleri ofis tasarımlarına entegre ediliyor. 
Ofis yapılarının, mimari tasarımdan iç mi-
mari tasarıma kadar bütün detaylarının sür-
dürülebilirlik kavramı üzerine kurgulanması 
hem çalışan mutluluğu, hem de tasarım an-
lamında başarıyı getiriyor. Enerji tüketimi-
nin en yoğun olduğu yapı tipolojilerinden 
biri olan ofislerde akıllı bina uygulamaları-
nın ve otomasyon sistemlerinin kullanımı 
çok önemli.

Eskiden ofis lokasyonları müşteri odaklıy-
dı, şimdi çalışan mutluluğu ön planda. Son 
yıllarda ofisler metro, tren veya AVM’lere 
yakın güzergahlarda tercih edilmektedir. 
Ofis binalarında ise dikeyden yataya doğru 
tercih söz konusu. Çünkü ofiste çalışmamı-
zın en önemli faydası iç iletişimdir ki dikey 
binalarda departmanlar arasında iletişim 
kopukluğu söz konusu olabiliyor.

Kolektif Çalışma Ofislerinden Kimler Fay-
dalanabilir?

Genel olarak sunduğu hizmetler ve avan-

tajlar ile freelancerlar, birkaç çalışana sahip 
küçük ölçekli firmalar ve start-up’lar tarafın-
dan ilgi gören kolektif çalışma ofisleri, aynı 
zamanda öğrenciler tarafından da tercih 
edilebiliyor. Küçük ölçekli firmalar, alternatif 
çalışma alanları sayesinde daha az masraf-
la, kullanışlı, toplantı yapıp sekreterlik  hiz-
metlerinden faydalanabilecekleri bir ofise 
kavuşuyor. Freelancerlar, çalışma planları-
na uygun olarak diledikleri zaman dilimleri 
içerisinde aynı ya da farklı kolektif çalışma 
ofislerinde sosyalleşerek ve daha kolay 
odaklanarak işlerini tamamlayabiliyor. Ayrı-
ca aynı ya da farklı sektörlerden gelen yeni 
iş teklifleriyle karşılaşabiliyor. Start-up’lar 
yani girişimci şirketler ise hem küçük ölçekli 
firmalar gibi tasarruf ediyor hem de freelan-
cerlarda olduğu gibi işlerini geliştirmek için 
sosyalleşme fırsatı yakalıyor.

Yeni Nesil Ofis Kiralamaları Neden Avan-
tajlı?

-Merkezi noktalardaki A+ plazalarda

-Prestij sağlayan şirket adresi

-Full dekorasyonlu, lüks çalışma ortamı

-Yatırım, aidat ve stopaj yok

-İşletme ve personel giderlerinden kurtarır

-Ofis gereçlerine yatırım yapmazsınız

-Elektirik, su, iklimlendirme faturaları yok

-Tek bir kira bedeli dışında sabit ödeme yok

-Hemen işe başlayabileceğiniz için zaman 
kaybı yok

-Toplu taşıma araçlarına ve alışveriş – iş 
merkezlerine yakınlığı ile rahat ulaşım im-
kanı sunması

-Bir ofis paketi ile başla şehirlerde de ofis 
kullanabilme imkanı

-Esnek, kısa sureli kiralama fırsatı

-Resepsiyon, Posta-Kargo Faks hizmetleri

-Çağrı karşılama ve yönlendirme (sekreter)

-Network ve işbirliği fırsatı

-Toplantı salonları ve business lounge

-Tüm gün ücretsiz sıcak içecek ve su servisi 
verilmesi

Geleceğin ofislerinde, teknolojik aletlerin 
gelişmişliği ve verilerin data olarak depo-
lanması sayesinde mekansal gereksinimler 
çok daha az yer kaplayacak.“Daha etkili 
teknolojik altyapıya sahip olması gereken 
ofislerin bu tip mekanlara yatırım yapması 
gerekiyor. Mobil çalışanların ve dünyanın 
dört bir yanından katılımcı çalışmaların ön 
planda olacağı kurgularda Hangout ve Sky-
pe toplantı noktaları, canlı bağlantı ve kon-
ferans odaları yaratılacak.”

Özetle geleceğin ofisleri, o ofiste üretilen 
işin kendi dinamikleri de dikkate alınarak ve 
merkezi birey olan bir yapı üzerinde şekil-
leniyor...
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Geleneksel döner lezzetini, en 
uygun fiyat ve en üstün hizmet 
kalitesiyle sunan Usta Dönerci® 
Özdilek Park AVM’de açılan yeni 
şubesine döner severleri bekliyor. 
  
Türkiye genelindeki 130’dan fazla restora-
nında Türk lezzeti olan döneri, hızlı servis 
restoran sistemiyle modern bir şekilde müş-
terilerine sunan Usta Dönerci®, birbirinden 
leziz, özenle hazırlanmış menülerini, seven-
leriyle Özdilek Park AVM’de buluşturacak.  

Türkiye’nin en büyük döner restoran zinciri 
Usta Dönerci®, “Usta nerede, iyisi orada!” 
sloganıyla lezzetli et ve tavuk döner menü-

USTA DÖNERCI® YENI ŞUBESINI ÖZDILEK 
PARK AVM’DE AÇTI 

leri, çorba, salata, tatlı ve içecek çeşitleri ile 
Özdilek Park AVM’de lezzetin yeni adresi 
olacak. 

Fırından yeni çıkmış taptaze ekmek içe-
risinde; yeşillik, domates, turşu ve özel 
sosları ile hazırlanan yeni Usta Dönerci® 
lezzetleri, “Ekmek Arası Et Döner ve Ek-
mek Arası Tavuk Döner ” ile Özdilek Park 
AVM’de.

Hızlı servis restoran zinciri sektörü lideri 
TAB Gıda’nın çeyrek asırlık deneyimini işin 
ustalarıyla birleştiren Usta Dönerci®, leziz 
ürün ve döner çeşitlerini “Güvenilir Kay-
naktan, Lezzetli Et, Hızlı Servis, Ulaşılabilir 
Fiyat” politikasıyla tüketiciyle buluşturuyor.
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Gonca Tekeli
Avukat

SORUNSUZ BİR FRANCHISING SİSTEMİ MÜMKÜN (MÜ?)

Ülkemiz, özellikle son dönemlerde, coğra-
fi konumu ve kıtalar arasında oluşturduğu 
köprü görevi açısından, bayilik ve franchise 
vermek isteyen uluslararası markaların ön-
celikli tercihini oluşturmakta. Uluslararası 
markaların yanı sıra pek çok Türk markası 
da artık yeni bir girişim ve marka değerini 
arttırma yöntemi olarak “bayilik ve franchi-
sing”i tercih ediyor. Her ne kadar artan ve 
hızlı tüketim ihtiyaçları bu tarz girişimleri 
besliyor olsa da bu durum aynı zamanda 
arka planda hareketli bir ticari ve hukuksa 
hayatın da yeşermesini sağlıyor. 

Bayilik sistemi aslında pek çok yerli şirketin 
uzun yıllardır sıklıkla kullandığı bir yöntem 
olmakla birlikte özellikle AVM çeşitliliği sa-
yesinde daha özerk ve kendine has kuralları 
olan franchising sistemi de hukuk sistemi-
mizdeki atipik yerini çoktan almış durumda.  
Bayilik ve franchising konusunda ulusal ve 
uluslararası kongre ve fuarlar dahi düzen-
lenirken aslında pek çok işletmenin bu ko-
nularda pek de bilgi sahibi olmadığı ve ken-
dilerini sadece bayilik ve franchise verecek 
olan firmaların koşullarına teslim ettikleri de 
gözlemlediğimiz durumlardan. 

Oysa ki, özellikle bayilik sistemi ülkemizde 
birebir Rekabet Kurumu’nun dahi odağında 
iken, bu konularda bilgi sahibi olmaksızın 
ciddi sözleşmelere imza atmak her ne kadar 
ilk başta çok cazip gözükse de yaşanan zor-
luklar ilerleyen dönemlerde bayilik ve franc-
hise alan işletmeleri beklenmeyen hukuksal 
sorunlarla baş başa bırakmaktadır. 

Franchising sözleşmesi, kanunla açıkça ta-
nımlanmamış, kendine özgü (sui generis) 
bir sözleşmedir. İçinde pek çok farklı söz-
leşmenin kurallarını barındıran bu sözleşme 
türü, tam iki tarafa borç yükleyen bir söz-
leşme olup meydana gelebilmesi için her 

iki tarafın, sözleşmenin esaslı noktaları üze-
rinde karşılıklı ve birbirine uygun irade be-
yanlarına ihtiyaç vardır. Dolayısıyla öncelikle 
bilinmesi gerekli en önemli husus Franchi-
sing sözleşmesinin tek tarafın tahakkümün-
de olmadığı gerçeğidir. Dengeli ve adil bir 
Franchising sözleşmesi, sistemini, markasını 
ve varlığını en uzun süre koruyan ilişkinin 
temelini atacaktır. 

Franchising, sürekli borç ilişkisi içeren bir 
sözleşmedir. Yani tarafların borçları tek 
veya ani bir edimle değil, sözleşme süresin-
ce tekrarlanan birçok edimle ifa edilmekte-
dir. Aynı zamanda Franchising sözleşmesi 
bir çerçeve sözleşme niteliğindedir. Taraflar 
arasında ilişkinin sürdürülmesine yönelik 
birçok alt/tamamlayıcı sözleşme akdedilir. 
Yani esasında tek bir Franchising sözleşme-
si beraberinde yeni pek çok sözleşmeyi de 
getirmektedir. Bu nedenle de tüm alt nite-
likteki sözleşmeler konusunda da konuyu 
ciddiyetle ele almayı gerektirmektedir. Bir-
birine bağlı bu sözleşmeler zincirindeki en 
ufak bir ihlal, Franchising sözleşmesi’nin de 
sona ermesine sebep olabilmektedir. 

Her ne kadar bu sözleşme ile franchise ala-
na sunulmuş bir iş modeli ve organizasyonu 
olsa da, tek taraflı ve franchise vereni odak 
alan sözleşmeler, ilişkinin uzun vadede den-
gesini bozmakta ve rekabet yasakları ile bu 
durum daha da büyük çıkmaza girmektedir. 
Franchising sözleşmesi ile netleştirilmesi 
gereken en önemli 
konuların başında 
faaliyette bulunula-
cak bölge (Franchise 
Territory) nin belir-
lenmesi gelmekte-
dir. Bu yönde ayırt 
edici bölgelerin sağ-
lıklı şekilde tespiti 
ileride birden fazla 
franchise alanın için-
de yer alacağı uyuş-
mazlıklar açısından 
çözümleyici olacak-
tır. Aksi halde böl-
gelerin birbiri içine 
geçtiği ve yetki kar-
maşasının yaşandığı 
sorunlu bir sistemle 
karşı karşıya kalına-
caktır. 

Yine sistem içinde 
eşitliğe aykırı uy-
gulamalardan ka-
çınılması ve tüm 
hakların açık ve net 
olarak belirlenmesi, 

franchise alanlar arası sorunların ortadan 
kalkması ve franchise veren yönünden de 
karşısında kendisine karşı birleşmiş franchi-
se alanların oluşmaması için önemlidir. 

Franchise veren açısından markasının değeri 
belki de herşeyden önce gelmekte ve aslın-
da franchising sistemi ile markasını başkaları 
ile paylaştığı için en çok bu konuda sistemi 
korumaya çalışmaktadır. Bu haklı tutum kar-
şısında franchise alanların da işbirliği içinde 
olması ve marka değerinin toplu korunması 
yöntemi tercih edilmesi gereken bir metot-
tur. Aksi halde hem marka ihlallerinin oluş-
ması hem de bu ihlallerden doğrudan ve 
dolaylı olarak bizzat franchise alanların da 
olumsuz yönde etkilenmesi kaçınılmazdır. 

Tüm hukuksal ilişkilerde olduğu gibi bayi-
lik ve franchising sistemlerinde de öncelik-
le sağlıklı bir şekilde risk analizi yapılması, 
sözleşmeler zincirinin düzgün oluşturulma-
sı, taraflar arasındaki dengenin ve hakların 
doğru şekilde korunması, sistemin temelinin 
sağlam atılması anlamına gelmektedir. Bu-
nunla birlikte, her ilişkinin bir sonu olduğu 
düşünülerek, yine en sorunsuz sona erme 
ve uyuşmazlık çözüm metotlarının sözleşme 
metinlerine eklenmesi de tarafların daha az 
yıpratıcı ve kısa sürelerde başarılı bir şekil-
de sistemden çıkmalarını  sağlamaktadır. 
Sistemlerin başlangıç ve bitiş noktalarının 
tüm paydaşlar açısından sağlıklı işleyeceği 
zeminlerin yaratılması temennisiyle…
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Ramazan Bayramı için 9 
günlük tatili fırsat bilen bin-
lerce vatandaş yollara dö-
külürken iç turizmde büyük 
bir hareketlilik yaşandı. Bi-
letall.com bayramda ger-
çekleşen seyahat harca-
maları ile ilgili dikkat çekici 
detayları ortaya çıkardı. 
Buna göre 9 günlük bay-
ram tatilinde en fazla bilet 
satılan iller İstanbul, Antal-
ya ve İzmir oldu.

Bazı otobüs firmalarında online bilet 
satış oranı % 65’e ulaşırken, sektör de 
biletlerin online platformlardan satış 
oranı ortalaması  % 25 oldu. Biletall’ın 
ramazan bayramı raporunda göze çar-
pan diğer detaylar ise söyle;

En Ucuz Otobüs Bileti 4 TL’ye Satıldı

Verilere göre bu bayramda yine evde 
oturmadık. Tatilde otobüs kullanan-
ların % 59’u erkekler oluştururken % 
41’ini ise kadınlar oluşturdu. En ucuz 
otobüs bileti Erzurum Kağızman arası-
na 4 TL’ye satılırken en pahalı otobüs 
bileti ise 350 TL’ye Ankara – Süleyma-
niye (Irak) istikametine satıldı.

En Pahalı Uçak Bileti 9.391 TL’ye Sa-
tıldı

Bayramda havalimanları da büyük yo-
ğunluk yaşadı. Biletall.com’a göre yurt 
içinde en ucuz bilet 223,26 TL’ye Konya 
- İstanbul arasında satılırken  yurt dışı 
için ise İzmir - Hamburg arasına 350 
TL’ye satıldı. En pahallı yurt içi uçak 
bileti 4.636,24 TL’ye İstanbul – Dala-
man –İstanbul olurken yurt dışı için ise 
9.391,37 TL’ye İstanbul-Minsk-İstanbul 
oldu.

En uzun Yolculuk 24 Saat Sürdü

Rapora göre en uzun yolculuk otobüs 
için 24 saat ile Van – Esenler Otogarı 
olurken yurt dışı uçakta ise 20 saat ile 
İstanbul-Muscat-Kuala Lumpur rotası 
oldu.

BAYRAMIN SEYAHAT ENLERI
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YAŞAMDA   ‘AN’ DA MIYIZ  YOKSA  ‘ANIDA’  MI ?

Burcu Polatdemir
 NLP Uzmanı &Çocuk Kaygı Terapisti 

Geçmiş de gelecek de zamanın içinde bir 
oyun bir nevi..  Ne kadar geçmişteki  ya-
şadıklarımızı düşünürsek o kadar enerjimiz 
orada oluyor ve aslında fiziksel varlığımızın 
ve  içinde bulunduğumuz zaman dilimini 
yok sayarcasına her gün kim bilir kaç daki-
kamızı ki  (eğer çok bağımlı şekilde  geçmiş-
te yaşıyorsak  en az 1 saatimizi)  yaşanmış 
bitmiş belki güzel anılarla belki pişmanlık-
larla dolu zaman dilimlerinin gözlemcisi 
olarak geçiriyoruz.

Peki  burada zaman geçirmek bizim konfor 
alanımız olarak sabitlendiyse her olumsuz 
gelişmede oraya gidiyorsa  zihnimiz ; O 
acı hatıralarla zaman geçirmek size şu ana 
kadar ne kazandırdı bir bakalım? Olumsuz 
bir sorgulayış değil bu sorduğum aslında .. 
Mutlaka bizi rahatlatan kendi yaşanmışlık-
larımızdan sayısız parça vardır ondan emi-
nim..  Kötü bir şey yok  bunda elbette ama 
şu anımız için bize kendimizle ilgili kattıkları 
ya da bizden eksilttikleri neler onlar üzerine 
yoğunlaşabiliriz mesela.

Diyelim ki çok güzel anılarınız var onla-
rı gözünüzün önüne getirdiğinizde sizden 
mutlusu yok yüzünüzde gülümsemelerle 
onca anıyla  buluşuyorsunuz. Sonra şimdi-
ye dönüyorsunuz yüzünüzdeki gülümseme 
durgunluğa mı dönüyor belli bir süre böyle 
olması belki adapte açısından normal ama 
şimdiki ana dönmek bir durumdan sonra 
sizi mutsuz ediyorsa yavaş yavaş soruna 
eğilme vaktiniz gelmiş  olabilir..

Olumlu anılarda uzun kalmak şu anımızı nis-
peten olumsuz etkiliyorsa olumsuz anılara 
hiç değinmesek mi  acaba?  İsterseniz  kısa-
ca bir  göz atalım. Şöyle ki;  Hatırladığımızda 
nefesimizi  tutmamızı sağlayan ,negatif  ruh 
hali oluşturup bunu  dışa vurduran, ruhu-
muzu sıkıştıran ne varsa işte bu olumsuz ve 
kötü anılarda gizli.. Hayatınızda tekrar dön-
mesi mümkün olmayan belki yakın belki  
uzak geçmişte kalmış( fark etmez) anlar için 

bir daha size yine tekrar verilmeyecek olan 
‘şu anımızı’ nasıl umarsızca yok sayıyoruz 
hiç farkında değiliz aslında belki  farkındayız 
da konfor alanımızı bırakamıyoruz.  Atıl kal-
mak bir nevi tepkisizlik gibi geliyor da olabi-
lir.. Ama ayağa kalkıp kararlar alabilmek , şu 
anım ve belki yakın geleceğim için neler ya-
pabileceğimle ilgili kendime dair düşünce-
lerimle baş başa kalmak bana  ne kazandırır  
ya da faydası ne olur diye sorsak nasıl olur?
 
Hepimize biraz umut,yeryüzünde hala nefes 
alabiliyorsam  çaresiz değilim duygusunu 
vereceğinden hiç şüpheniz olmasın. Eğer 
travmatik bir anınız varsa bunların dışında 
tutup bir uzmandan yardım almanızı tavsi-
ye ederim tabi ama  benim  bahsetmek is-
tediğim  daha ziyade şu anımızla ilgili bizi 
negatifliğe sürükleyen hatıralar ..  Çünkü şu  

anımızın tekrarı yok.. Ne yaparsak yapalım 
hiçbir saniyemizi dahi geri alamazken belki 
zamanımızın kıymetini daha çok bilmemizin 
zamanı gelmiştir. Yılın yarısı çoktan geçti 
bundan sonraki yarısı için belki farklı bir ba-
kış açısı kazandırabiliriz kendimize. Zaman 
geçmekle kalmıyor ; bir düşünsek geçtiği-
miz 6 ayda neler yaptığımızı ,nasıl geçirdiği-
mizi anlatmaya kalksak ancak bir saat veya 
daha az sürecektir inanın.. Zaman kavramı 
işte böylesi  anlaması ve anlamlandırması 
bazen sonsuz bazen de kısa sürelerle ölçtü-
ğümüz bir olgu aslına bakarsanız..

Deneyelim bakalım bundan sonra nasıl ba-
kacağız.. Bu da önce kendime ödevim sonra 
da size tavsiyem olsun..

Bu sene için mutlu bir 6 ay dilerim.
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Doğal formülü, özel içeriği, makyajınızı 
sabitleyen etkisi ile Beauty Elixir, limi-
ted editon özel tasarımlı şişesiyle çok 
amaçlı güzellik sunuyor.

“Beauty Elixir her zaman çantanızda olması 
gereken bir ürün. Bu çok amaçlı canlandı-
rıcı sprey tüm kadınların vazgeçilmez ürü-
nü."

22 yıl önce Caudalie'nin kurucusu Mathil-
de Thomas tarafından yaratılan kült ürün 
Beuaty Elixir şimdi yeni şişesinde. Modern 
ve aynı zamanda romantik sınırlı sayıdaki 
tasarımıyla %100 doğal türevli içerikler-
den oluşan Beuaty Elixir, cildi yatıştıran, 
aydınlatan ve gözenekleri sıkılaştıran özel 
formülü ve makyaj sabitleyici özelliği ile 
güzelliğin tüm sırlarını barındırıyor.

KÜLT ÜRÜN

1997 yılında Mathilde Thomas 16. yüzyılda 
Macaristan Kraliçesi tarafından yaratılan 
gençlik iksirini keşfetti. Hemen bu "güzellik 
spreyine" âşık oldu ve %100 doğal içerik-
lerden oluşan, değerli ve nadir bitki özleri-
ni bir araya getiren bu olağanüstü formülü 
yeniden yazdı. İşte, yıllar içerisinde tüm 
kadınların olmazsa olmaz kült ürünü haline 
gelen Beauty Elixir bu şekilde geliştirildi.

BEAUTY ELIXIR YENİ TASARIM

Sisesinde. .

MODA 
KULİSLERİNİN 
YILDIZI

Mükemmel bir 
makyajın ol-
mazsa olmazı 
Beauty Elixir, 
dünya çapında 
pek çok mak-
yaj artistinin ve 
modelin mak-
yajlarına son 
dokunuşu kat-
mak için kullan-
dığı bir ürün-
dür. Makyajdan 
önce cilt doku-
sunu düzeltmek 
için idealdir 
ve uygulanan 
makyajın kalıcı-
lığını arttırır.

Defile kulislerinde mankenler podyuma 
çıkmadan önce makyaj sabitleyici olarak 
kullanılır. Makyaj süngeri veya fırçaya sıkıl-
dığında antibakteriyel etki sunar, gün boyu 
tazelenmiş ve ışıltılı bir cilt görünümü su-
nar. Kremlerle karıştırıldığında ürünlerin 
yapısını daha sıvı hale getirir ve uygulama 
esnasında cildi tazeler.

Çok amaçlı bir sprey

-Makyajı  sabitler

-Cildi sıkılaştırır ve kusursuzlaştırır

-Yatıştırır ve canlandırır

-Yastık spreyi olarak kullanılabilir

Yazın ferahlatıcı etkisini arttırmak için buz-
dolabında saklanabilir.

Seyahatlerde kullanmak ve uçakta cildini-
zin nemini korumak için idealdir. Kullan-
madan önce çalkalayınız. 

Gözlerinizi kapatarak yüzünüze uygulayı-
nız.
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Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARIFLER

500 gr badem yağı
100 gr aynısefa çiçeği 
1 kg cam şişe

Yapılışı: 
Cam kavanoza badem yağı ve aynısefa çiçeği konulur. 1 ay cam şi-
şede serin yerde muhafaza edilir. Ardından tahta kaşıkla karıştırıp 
kullanabilirsiniz.

1 kahve fincanı zaytinyağı
1 yemek kaşığı deniz suyu
1 tatlı kaşığı limon suyu

Yapılışı: 
Tüm malzemeyi karıştırıp cam kavanoza bo-
şaltınız. Her akşam tırnaklarınızı 10 dakika 
bu karışımla ovunuz.

Güçlü tırnaklar için 

Güçlü saçlar için maske
1 kahve fincanı karabuğday
2 su bardağı su
1 yemek kaşığı ketentohumu yağı

Yapılışı: 
Kaynar suya karabuğday ilave edip 1 saat bekletin. Demlendik-
ten sonra suyunu süzün ve ketentohumu yağını ilave ediniz. 
Saç diplerine sürüp 45 dakika bekletip yıkayınız. Karabuğda-
yın içine ayrıca ceviz, maydanoz, limon ve dereotuyla karıştırıp 
yerseniz sindirim sistemini düzenler.

Güneşte oluşan yanıklar için maske
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Şirketler için IT ortamlarının iz-
lenmemesi, son kullanıcılara 

verimli ve tutarlı bir hizmet verme 
konusunda sorunlar yaratabili-
yor. Altyapıların düzenli izlenme-
si ise, sorunları önlemede büyük 
önem taşırken, IT ortamlarının 
geleceğini şekillendirmek için de 
bilinçli kararlar almaya destek 
oluyor. Bütünleşik iş sürekliliği çö-
zümleri sunan Clonera, IT altya-
pılarını izlemenin şirketlere sağla-
dığı 5 faydayı sıralıyor.

Günümüzde IT departmanlarının yaşanan 
sorunlara tepki vermek için oldukça fazla 
zaman harcadığı görülüyor. IT altyapısının 
doğru ve düzenli bir şekilde izlenmesi ise 
sorunları önlemede büyük önem taşıyor 
ve IT ortamının geleceğini şekillendirmek 
için bilinçli kararlar almaya yardımcı olu-
yor. Bütünleşik iş sürekliliği çözümleri su-
nan Clonera, IT departmanlarının optimum 

performansta çalışması ve olası hataların 
yaşanmadan önlemesi için IT alt yapısını iz-
lemenin şirketlere sağladığı temel faydaları 
5 başlık altında topluyor.

1. Veriye Dayalı Görüş ve Kararlar Alma-
nızı Sağlar

Düzenli izleme, IT altyapılarının gerektiği 
gibi çalışmasına yardımcı olmaktan daha 
fazlasını sağlıyor. Ancak, teknoloji değişim-
leri ve iş ihtiyaçları geliştikçe, şirketlerin IT 
altyapı performanslarından ve ne yapmaları 
gerektiğinden emin olmadıkları görülüyor. 
CIO’lar IT altyapısını izleyerek sistemlerin 
performansını karşılaştırma olanağına sahip 
olabilir ve IT ortamları hakkında edindikleri 
veriler ile önemli kararlar alabilirler. Ayrıca, 
şirketin IT ortamını izlemek, riskleri azalta-
rak sistemleri proaktif olarak yönetmeye de 
olanak sağlar.

2. Sorunları Erken Teşhis Eder

IT sistemlerinin proaktif analizi, yaşanabi-
lecek büyük aksaklıkları önleme şansını da 

yükseltiyor. Yaşanılan arızaları ve altyapı-
ların düzenli sağlık kontrollerini izlemek, 
şirket sistemindeki herhangi bir tutarsızlığı 
tanımlayabilme ve korelasyonları anlaya-
bilme anlamına geliyor. Ayrıca ağları izle-
mek, ağ tıkanıklığı gibi aksaklıkların son 
kullanıcıları etkilemeden önce algılanma-
sını ve çözülmesini sağlarken, sistemlerin 
sürekli izlenmesinden dolayı herhangi bir 
uyarı işaretini yakalama olasılığını da artı-
rıyor. Böylelikle sorunun son kullanıcıyı et-
kilememesi için devreye girmek daha olası 
bir hal alabiliyor. Bu durum aynı zamanda 
IT departmanındaki yükü de hafifletiyor.

3. Verimliliği Ve Performansı İyileştirir

IT altyapısının izlemesi, yalnızca mevcut 
performansın ölçülmesini içermeyip, iyi-
leştirmenin gerektiği alanların araştırılarak 
belirlenmesi konusunda da şirketlere des-
tek sağlıyor.  Sistemlerin gerektiği gibi ça-
lışmasını sağlamak için altyapıya ince ayar 
yapmaya olanak sağlayan yakından izleme, 
IT ekiplerinin ağın nasıl çalıştığını ve sis-
temlerin birbirleriyle nasıl etkileşime girdi-
ğini anlamalarına yardımcı oluyor. Clone-
ra’ya göre bu durum, şirketlerin potansiyel 
problemleri saptayarak gelecekteki zaman 
kaybını önlemelerine yardımcı oluyor.

4. Planlama Ve Bütçeleme Sayesinde IT 
Sisteminiz Gelişir

Tüm yazılımlarda olduğu gibi,  IT varlıkla-
rında da izlemeyi gerektiren yaşam dön-
güleri oluyor. Bu varlıkların performansının 
zaman içinde değişeceğini ifade eden Clo-
nera, aynı şekilde şirketlerin stratejilerinin 
de değişmesi gerektiğini hatırlatarak bu 
varlıkların devam eden performanslarını iz-
lemenin önemli olduğunu ve bu durumlar 
için planlama ve bütçelerin hazırlanması 
gerektiğini vurguluyor. Hazırlanan plan-
lamalar ile IT sistemleri, gelişime hep açık 
kalıyor.

5. Kesintileri ve İş Kayıplarını Önler

IT sistemlerinin kapalı kalma süresi yalnızca 
son kullanıcının deneyimini ve verimliliğini 
etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda şirketin 
temel çizgisini de etkiliyor. IT ortamlarının 
sağlığını izlemek, şirketlerde meydana gelen 
bozulmalara yol açan eğilimleri ve kalıpları 
tanımlamaya yardımcı oluyor. Bundan dolayı 
şirketlerin kesinti ve kayıpları önlenebiliyor.

CIO'ların kesintisiz performans sağlamak ve 
verimliliği artırmak için sürekli baskı altında 
olduğunu dile getiren Clonera, IT altyapıları-
nın düzenli izlenmesi ile CIO’ların her zaman 
en yüksek performansla hareket ederek IT 
ortamlarının düzenli yönetimini sağlayabile-
ceklerini vurguluyor.

ŞIRKETLERIN IT ALTYAPILARINI 
DÜZENLI IZLEMESI VERIMLILIĞI

ARTIRIYOR

IT ALTYAPILARINI İZLEMENİN SAĞLADIĞI 5 FAYDA
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Fatma Fidan

SUDAN GELEN MUCİZE 

Su, insan yaşamı için oksijenden sonra ge-
len en önemli öğedir ve bilinen tüm yaşam 
biçimleri için gerekli olan tatsız ve kokusuz 
bir maddedir. Beslememizin vazgeçilmez 
bir parçasıdır. Canlıların yaşaması için ha-
yati bir öneme sahiptir. Bu nedenle biyo-
loglar suya ‘yaşam sıvısı’ adını vermişlerdir. 
İnsan, besin almadan haftalarca canlılığını 
sürdürebilir ancak susuzluk durumunda 
birkaç gün yaşayabilir. İnsan vücudunun su 
içeriği yaşa ve cinsiyete göre %45 ile % 75 
arasında değişmekle birlikte yetişkin insan 
vücudunun ortalama %59 ‘u sudur.

Su, besinlerin sindirimine, emilim ve hüc-
relere taşınmasında, Hücre organ ve do-
kuların düzenli çalışmasında, zararlı toksik 

maddelerin vücuttan atılmasında, vücut 
ısısının denetimi ve vücudumuzda daha 
birçok önemli işleve sahiptir. Su iştahı do-
ğal olarak bastırır ve bedenin depolanmış 
yağları metabolize etmesine yardımcı olur.

 Araştırmalar gösteriyor ki, alınan su mikta-
rı azaldıkça vücutta depolanan yağ miktarı 
artmaktadır. Sebebi ise; böbrekler yeterin-
ce su alamayınca iyi çalışamaz, böyle olun-
ca da yükün bir kısmı karaciğere kalır. 

Karaciğerin başlıca vazifelerinden biri de-
polanmış yağları bedenin kullanabileceği 
enerjiye çevirmektir. Eğer karaciğer böb-
reklerin işini de yapmaya mecbur kalırsa, 
tam kapasite ile çalışamaz ve giderek daha 
az yağ metabolize eder. Yağlar bedende 
depolanıp kalır ve kilo kaybı durur. Beden-
de su toplanmasını önlemek için en iyi ted-
bir bol su içmektir. Beden az su alınca bunu 
tehlike işareti sayar ve her damlasını sakla-
maya çalışır. Su hücre dışı dokularda birikir. 
Bu da el, ayak ve bacakların şişmesine yol 
açar. Depolanmış suyu atarken bazı temel 
besin maddelerini de yok eder. 

Beden için yine tehlike çanları çalmaya 
başlar ve giden suyun yerine ilk fırsatta su 
depolar. Bedenin su depolamasını önle-

mek için bol su içmek gerekir.

Şişmanların daha çok suya ihtiyacı vardır. 
İri kişilerin metabolik yükleri fazladır. Yağ-
ların kullanılmasında suyun özel bir yeri 
olmasından dolayı, şişmanlar suya çok 
daha ihtiyaç duyarlar. Su kasların denge-
sini, bedenin atıklardan kurtulmasını sağ-
lar, metabolize edilen yağların atılması için 
yeterli su almak gerekir. İmmün sisteminin 
görevini yapabilmesi için de su gereklidir. 
Bu özelliğiyle zinde ve dinç kalmamızda 
yardımcıdır. 

Yeterli su almadığımızda beden sıvılarının 
dengesi bozulur. Ve şişmeler, izah edilme-
yen kilo alma ve susama hissinin kaybı gibi 
anormallikler görülür.

Su içmek için susamayı beklemeyin. Gün-
lük su ihtiyacı ortalama 2-2,5 lt kadar he-
saplanmaktadır. Sporcular, emzikliler, ya 
da sıcakta ağır işler de çalışanlar için bu 
miktar daha da artmaktadır. 

Hiçbir sıvı içeceğin suyun yerini tam anla-
mıyla tutmadığını unutmayın..

Vücudunuzu susuz bırakmamanız dileğiy-
le..
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İşimizle gurur duyuyoruz ama işe 
severek gitmiyoruz

Yöneticisine güvenmeyen çalı-
şanların performansı düşüyor

Great Place to Work Türkiye Ens-
titüsü tarafından yapılan 2019 
Benchmark Araştırması’na 179 
şirketten 96.269 çalışan katıldı. 
Araştırma sonuçları, Türkiye’de 
çalışanın yüksek performansa 
ulaşması için sağlanması gere-
ken güven ikliminin henüz yeterli 
düzeyde olmadığını gösteriyor. 

Great Place to Work Türkiye Enstitüsü, 2019 
Benchmark Araştırması verilerine dayanarak 
çalışanın iş yerini “harika” bir iş yeri olarak 
tanımlamasını sağlayan faktörleri, çalışan-
ların şirkette kalma nedenlerini ve perfor-
manslarını etkileyen unsurları açıkladı. Araş-
tırmaya 179 şirketten 96.269 çalışan katıldı. 
Araştırmada, iş yerini harika yapan belirleyi-
ci faktörler, çalışanların iş yerinde uzun süre 
çalışma isteğiyle ilgili belirleyici faktörler ve 
çalışanın iş yerinde yüksek performans gös-
terme istekliliğiyle ilgili faktörler incelendi. 
Sonuçlara bakıldığında, bir çalışan için iş 
yerini harika yapan faktörler ile iş yerinde 
uzun süre çalışma istekliliğiyle ilgili faktörle-
rin çok büyük ölçüde benzeştiği görülüyor.

İş yerini harika yapan faktörlerle uzun 
süre çalışma nedenleri aynı

Hem harika iş yeri algısı, hem de uzun süre 
çalışma istekliliği için başta gelen ortak 
faktörlerin; zevkli ve eğlenceli bir çalışma 
ortamı, çalışanın yakınlarına bir işveren 
olarak tavsiye edecek kadar şirketinden 
gurur duyması, başkalarına şirketinden 
bahsederken gururla söylemesi olduğu be-
lirlendi. Ayrıca şirketteki görevi ne olursa 
olsun kendisine şirketin bir parçası olarak 
davranıldığını hissetmesi, yeteneklerini en 
iyi şekilde değerlendirebilmesi, işine seve-
rek gelmesi ve şirketinde kendisini bir ai-
lenin, bir takımın parçası hissetmesi olarak 
gerçekleşti. 

Çalışan iş yerinden memnun olması yük-
sek performans için yeterli değil

Ancak araştırma sonuçlarına bakıldığında, 
çalışan için iş yerini harika yapan belirleyi-
ci faktörler ile çalışanın iş yerinde yüksek 
performans gösterme istekliliğiyle ilgili 
faktörlerinin benzeşmediği ortaya çıkıyor. 
Bu durum, yüksek performans için güvene 
dayalı iş yeri kültürü temelinin korunması 
yanında, şirketlerin bazı özel faktörlere ay-
rıca dikkat etmesi gerektiğini gösteriyor.

Güvene dayalı işbirliği ortamı, perfor-
mans için kritik öneme sahip

Sonuçlara göre, iş yerinde güvene dayalı 

işbirliği ortamı, çalışanlara yöneticileri tara-
fından sorumluluklar verilmesi, çalışanların 
birbirlerini önemsedikleri bir değer iklimi-
nin oluşturulması, birlikte gerçekleştirilen 
işlerin çalışanlarda gurur duygusu oluş-
turması, yüksek performans istekliliğinin 
ortaya çıkması için özellikle ön plana çıkan 
faktörler. Bunlarla birlikte, tüm çalışanla-
rın fark edildiklerini ve takdir edildiklerini 
hissedebilmeleri, görev dağılımı ve koordi-
nasyonda yetkin, hedefleri ve bu hedeflere 
nasıl ulaşılabileceğini bilen yöneticilerin 
varlığı da çalışanların yüksek performans 
istekliliğini doğrudan etkiliyor. 

Türkiye’de güven iklimi henüz yeterli 
düzeyde değil

Bu faktörlerin özellikle şirketteki yöneticile-
rin yetkinliklerinin ve iletişim becerilerinin 
yanında, çalışanlar arası güvene dayalı işbir-
liği ve takımdaşlık ortamının sağlanmasının 
yüksek performans için belirleyici olduğunu 
vurgulayan Great Place to Work Türkiye 
Ülke Müdürü Eyüp Toprak, “Araştırma so-
nuçları, Türkiye’de çalışanın yüksek perfor-
mansa ulaşması için sağlanması gereken 
güven ikliminin henüz yeterli düzeyde ol-
madığını göstermektedir. Özellikle perfor-
mans faktörlerinde alınan sonuçların düşük 
olması, yöneticilerin yetkinliklerinin ve ileti-
şim becerilerinin geliştirilmesi ve çalışanlar 
arası güvene dayalı işbirliği ve takımdaşlık 
ortamının oluşturulmasında hız kazanılması 
gerektiğini göstermektedir.” dedi. 

IŞ YERINDE 
GÜVENSIZLIK 
DÜŞÜK 
PERFORMANSA 
NEDEN OLUYOR 
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Mert Güler

YOGA VE 
BÜTÜNCÜL 
SAĞLIK

Yoga, hastalık ve tedavi ile ilgilenen mo-
dern batı tıbbının aksine, sağlıkla ilgilenen 
bir öğretidir. Yoga öğretileri bedenin ve ak-
lın sağlıklı çalışmasını sağlamak için etkili ve 
özel bilgilere dayanmaktadır.

Yoga teknikleri uygulayan kişiye sağlık, 
dinçlik ve sürekli bir tazelik sağlar.

Günlük hayatınızda yoga yaptığınızda, ken-
di arabasının bakımını ve korumasını ken-
disi yapan araç sahibi gibi, uzun yıllar bo-
yunca bedeninizi her zaman en iyi durumda 
tutar ve bedeninizi yeni bir araç gibi ışılda-
masını sağlarsınız. Yoga eğitimi alınmazsa 
sabahları arabası çok zor çalışan, yüksek 
servis maliyeti ve düzenli tamir gerektiren 
ve ciddi sonuçlara yol açacak şekilde eninde 
sonunda olmadık bir anda bozulan aracın 
sahibine benzersiniz.

Bedenin ve aklın doğal durumu sağlıklı ol-
maktır. Dikkat ederseniz sizi oluşturan en 
ufak parçanın ve işlevin her zaman sağlığı 
aramak ve yenileştirmek gibi bir amacı var-
dır. Herhangi bir sebeple oluşan yaralar iyi-
leşir, kırılan ya da çatlayan kemikler kaynar, 

yükselen ateş düşer, biriken toksinler atılır, 
yorgunluk gider.

Kendi kontrolümüz dışında tüm hayatı-
mızı sağlıklı ve huzurlu geçirmemizi sağ-
layacak sanki mucizevi bir bio-mühen-
dislik bulunmaktadır.

Bu olağanüstü yaşam sisteminin çok çeşitli, 
fakat birbirinden ayrı, birlikte uyum içerisin-
de çalışan özellikleri vardır.

Örneğin; kaslar, kemikler ve bağ dokuları-
nın güçlü ve esnek yapısı; sindirim sistemi-
nin besin döngüsü; her hücreyi ve dokuyu 
iyileştiren solunum ve dolaşım sistemi; fizik-
sel, duygusal ve zihinsel tepkilerimizi den-
geleyen sinir sistemi ve hormonların hassas 
etkinlik sistemi gibi…

Yoga, günümüzde uygulanan fitness sis-
temlerinden farklı olarak bedeni tüm bö-
lümleriyle uyum içerisinde çalışır halde 
tutar ve mükemmel bir durumda olma-
sını sağlar.

Aynı zamanda sistematik, dengeli bir şe-

kilde çalışır hale getirir. Modern dünyada 
çocukluktan sonra tam anlamıyla sağlıklı 
olabilmek nadir görülen bir durumdur. Bize 
emanet edilen bu bedenimizi hiç düşünme-
den sanki ona bir şey olmazmış gibi olum-
suz kullanırız.

Halbuki bedenimize serbest hareket imkanı, 
rahatlama, temiz hava ve doğal taze gıdalar 
sağlamalıyız. Yapılanlar ise tam aksidir. Ha-
vasız, güneş ışığının girmediği ortamlarda 
saatlerce kalır, rahatsız şekilde oturur, ale-
lacele pişirilmiş yemeklere saldırır ve egzer-
siz  için ise hiç zaman ayırmayız. Bedenimiz 
bu durumdan şikâyet ederse genellikle bir 
bilene sormadan ağrı kesici ilaç kullanarak 
bedenin doğal iyileştirme sistemine zarar 
verir ve bizi sıkıntılara karşı uyaran işaret-
leri sustururuz. Yoga ise bu doğal sistemleri 
uyum içerisinde tekrar çalıştırmaya başlar 
stres, hipertansiyon, yorgunluk, uykusuzluk 
gibi…

Hastalıklarla sonuçlanan sağlıksız aylar-
dan hatta yıllardan sonra bile sağlıklı bir 
hayat sunmaktadır.

Bize sıkıntı veren hastalıkların ve enerji 
kaybının çoğu, bu yaşamsal fonksiyonların 
eksik ve yetersiz kullanımından ve vücut 
sistemlerinin uzun süreli zayıflamasından 
kaynaklanır. Bugün artık egzersiz tüm sağlık 
öğretileri tarafından savunulmaktadır, fakat 
yoga çalışmalarının ayrı ve özel bir yeri var-
dır. Binlerce yıl öncesi ilkeli yogiler anladılar 
ki düzenli egzersizler kasları geliştirmek ya 
da enerjimizi boşaltmak için değil, bedeni 
gevşetmek ve hücrelere kadar tüm dolaşım 
sistemini uyarmak için oluşturulmuşlardır. 
Bu sayede hayati organlar tam kapasiteyle 
çalışacak, atıklar yok edilecek, dokular bes-
lenecek ve metabolizma kendini yenileye-
cektir.

Fiziksel beden Yoga öğretisinde sağlığın 
yalnızca bölümlerinden biridir, ruh ve 
akıl da en az onun kadar önemlidir.

Doğuda Yoga beden, ruh ve akıl bilimini 
birleştirirken, batının yaklaşımı bunları ayrı 
ayrı değerlendirmek olmuştur. Artık Batı 
tıbbı da bedenin iyileşmesi için zihnin ve 
duyguların iyileşmesinin çok önemli bir yer 
tuttuğunu keşfetti. Bu keşif, ülkemizde ve 
dünyada hızla Yoga ile buluşma ve tanışma 
isteği oluşturdu. Bu tanışmadan sonra yapı-
lacak en güzel davranış Yoga’nın faydalarını 
birebir deneyimlemek için disiplinli bir şe-
kilde Yoga uygulamalarına yaşantınızda yer 
vermektir.

Yüreğimizi yeni farkındalıklara açabilmemiz 
dileğiyle…

Sevgiler…



88

MALl&MOTTO / Haberler

İstanbul Boğazı’nın muhteşem manzarasına 
ev sahipliği yapan YALI Lounge, yaz ayları-
na özel hazırladığı programlarıyla şehirde, 
canlı, dinamik ve müzikle iç içe bir buluşma 
noktası yaratıyor. 

Four Seasons Hotel Bosphorus’un benzersiz 
lezetleri ve yaz enerjisini yansıtan etkinlik-
leriyle her çarşamba akşamı, 19.00-23.00 
arasında keman sanatçısı Şeyma Abdüssela-
moğlu, DJ ile birlikte mükemmel bir perfor-
mans sergiliyor. Perşembe akşamları Küba 
ritimleri ve Latin ezgileriyle beğeni kazanan 
Son de Cuba Orkestrası sahne alıyor. Gru-
bun 18.30’da başlayan performansı salsa, 
bachata, cha cha danslarıyla 21.00’e dek de-

YAZIN CANLI RITMLERI FOUR SEASONS 
HOTEL BOSPHORUS’TA 

vam ediyor. Hafta sonuna güzel bir başlan-
gıç yapmak isteyenler, cuma akşamı gece-
nin ilerleyen saatlerine dek devam eden DJ 
performansı ile eğlencenin tadına varıyor. 

YALI Lounge cumartesi akşamları ise Ayşe 
Evrim’in canlı performansına ev sahipliği 
yapıyor.  

Evrim, Latin şarkıları, tangolar, chansonlar 
ve sürpriz potporilerden oluşan repertua-
rıyla 20.00-22.30 arasında müzikseverlere 
unutulmaz yaz geceleri yaşatıyor. 

Terasta konumlanan Ocakbaşı Restaurant, 
10.00-13.00 arasında servis edilen ‘aile kah-

valtısı’yla pazar gününe mükemmel bir 
başlangıç yaşatıyor. Bu keyfi sevdikleriy-
le günün ilerleyen saatlerine dek devam 
ettirmek isteyenler için One Man Band’in 
canlı performansı mükemmel bir seçenek 
oluşturuyor. 

13 enstrümanı aynı anda çalmasıyla tek 
kişilik bir orkestra sunan Metin Önderoğ-
lu’nun One Man Band performansı, pazar 
günleri 12.30’dan 15.30’a kadar devam 
ediyor. 

Serinleten yaz kokteylleri ile Sip Bar ise 
YALI Lounge’nin canlı atmosferine yaz bo-
yunca lezzet katıyor. 

Four Seasons Hotel Bosphorus YALI Lounge, Boğaz kıyısındaki eşsiz terasında yaz ayları boyunca misafir-
lerine müzik ve lezzet dolu gecelere davet ediyor. Hafta içi DJ performans eşliğinde keman virtüözü Şey-
ma Abdüsselamoğlu, Latin ezgileri ile Küba rüzgârı estiren Son de Cuba ve DJ performansı; hafta sonu 
ise canlı performansıyla Ayşe Evrim ve 13 enstrümanı aynı anda çalmasıyla hem işitsel hem de görsel bir 
performans sunan One Man Band ile yazın ritmi YALI Lounge’de müzikal bir şölene dönüşüyor. 
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NEDEN SÜREKLI ACIKIYORUM?

Taylan Kümeli
Sağlıklı Beslenme ve

Diyet Uzmanı

Açlık hissinin en belirgin nedeni bir sonraki 
öğün saatine yaklaşıyor olmanız olsa bile, 
bu hissin nedenleri birkaç değişik durum 
yüzünden de oluşabilir. Düzenli bir şekilde 
yemek yiyor ve hala açlık hissinizin kaybol-
madığını veya sık sık acıktığınızı hissediyor 
iseniz, vücudunuz ihtiyaç dışında daha fazla 
yiyebilmek için size sinyaller yolluyor olabi-
lir.

Eğer diyetiniz organik yiyecekler, tam ta-
hıllar, yada gökkuşağının tüm renklerini 
kapsayacak meyve ve sebzeleri içermiyorsa, 
elbette açlığınızın nedeni bu olabilir. Çün-
kü vücudunuz tok hissetmek için vitamin, 
mineral, protein ve sağlıklı yağlara ihtiyaç 
duyar.

Duygusal Açlık

Birçok kişi için yemek yemek duygusal bir 
faaliyet kabul edilir. Bazıları bunu stres, 
üzüntü, öfke ve sinirlilik durumlarına ceva-
ben yapar. Yemek yemek başlangıçta bu 
duyguları yatıştırıyor gibi görünebilirken, 
en derinde çözümün bu olmadığını hepimiz 
çok iyi bilmekteyizdir.

Eğer duygusal açlığa sahip olduğunu düşü-
nen biriyseniz, yeme dürtüsü oluştuğunda 
ne hissettiğinizin bir günlüğünü oluştura-
rak, duygularınız ve yeme arasındaki bağ-
lantının derinlerine inmenize yardımcı ola-
bilirsiniz. Eğer kendi davranış biçimlerinizin 
farkına varırsanız, duygusal açlık atakları 
geldiğinde abur cuburlara saldırmak yerine 
stresi hafifletmek için meditasyon dersleri 
almak gibi asıl meselenin çözümüne yönelik 
adımlar atabilirsiniz.

Uyku Eksikliği

Açlık ataklarının bir diğer nedeni ise yeter-

li uyku almamaktır. Yeterli miktarda uyku 
elde etmediğiniz zaman, vücut açlığı te-
tikleyen bir hormon olan ghrelin'i yüksek 
seviyelerde üretmeye başlar. Uyku eksikliği 
aynı zamanda şekerli ve tuzlu atıştırmalıkla-
ra yönelmek gibi yeme isteklerini harekete 
geçirmekle bağlantılıdır.

Su Kaybı

Bazı kişiler açlık hissini susuzluk hissiyle ka-
rıştırarak hata yapar. Her gün 8 ila 10 bar-
dak su içtiğinizden emin olmalısınız. Çünkü 
su kaybı yaşamanız, açlık hissinizin artması-
na neden olabilir. Su dışındaki içeceklerin su 
kaybını artırma eğilimi olmasından dolayı, 
eğer gün içinde kahve, çay ve meyve suyu 
gibi içecekleri fazlaca tüketiyorsanız, daha 
fazla su içerek bunu telefi etmelisiniz

Asitli İçecekler

Asitli içecekleri sürekli tüketiyorsanız, en iyi 
yol onlardan vazgeçmektir. Asitli içecekler 
daha fazla yeme isteği oluşturmayı sağlaya-
cak şekilde vücudun tokluk mekanizmasını 
etkileyecek çeşitli maddeleri içerir, mesela 
yüksek fruktoz miktarına sahip mısır şurubu 
gibi. Tüm bunların yanında aynı zamanda 
yüksek su kaybı yaşatacak etkiye sahiptir. 

Asitli içeceklerin diyet olanları hiçbir şe-
kilde daha iyi bir çözüm değildir çünkü 
yapay tatlandırıcılar da aynı şekilde aç his-
setmenizi sağlar.

Gluten İntoleransı

Normal bir şekilde besleniyor olmanıza 
rağmen yine de ani açlık sancılarıyla baş 
ediyorsanız bunun nedeni gluten hassasi-
yeti, hatta tanısı konmamış çölyak hastalı-
ğına sahip olmanız olabilir. Gluten bazı bi-
reylerde, besinlerin emilimini engelleyerek 
vücut fonksiyonlarının çalışması için ihti-
yacı olanı alamamasına neden olur. Açlık 
ataklarının gluten hassasiyeti semptomla-
rıyla bağlantılı olabileceği belgelenmiştir.

Parazitler veya Hormonal Dengesizlik-
ler

Eğer besleyici özellikte bir diyet uygulu-
yor, yukarıdaki faktörlerin dışında kalıyor 
ve hala açlık atakları yaşıyorsanız, doyum-
suz açlık belirtilerine neden olabilecek pa-
razitler ve hormonal dengesizliklere sahip 
olup olmadığınızı anlamak ve bu durumu 
ekarte etmek için bir sağlık profesyoneline 
görünmelisiniz. Mideniz size bir şeyler an-
latmaya çalışıyor olabilir.
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MOTTO SAĞLıK

Katkılarıyla...
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KLIMAYI DÜŞÜK SICAKLIKTA VE SÜREKLI ÇALIŞTIRMAYIN
Yaz aylarında dış ortamda sıcaklık ve nem seviyesinin artması, 
bunaltıcı bir sıcaklık hissine ve uyku haline neden oluyor. Yaşam 
alanlarında ortamın havasının temiz ve taze olması gerektiğini 
belirten Anadolu Sağlık Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Esra Sönmez, “Toz, duman, polen ve diğer zararlı maddelerin filtre 
edilmesi için insanın fark etmeyeceği hızda temiz havayı getirip 
kirli havayı götürecek hafif bir hava dolaşımı gereklidir. Klimalar 
doğru kullanıldığında bu ortamı bizlere sağlayabilir” açıklamasın-
da bulundu.Dr. Esra Sönmez

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Klimaların içinde üreyip çoğalan mantarla-
rın, virüslerin ve bakterilerin klimanın üfle-
diği hava ile ortamda bulunan kişilere ulaş-
tığını ve solunum yolları enfeksiyonlarına 
neden olduğunu hatırlatan Anadolu Sağlık 
Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra 
Sönmez, “Bu enfeksiyonlar hafif akut üst 
solunum yolu enfeksiyonlarından (akut fa-
renjit, nezle gibi) ağır pnömonilere (zatürre) 
kadar değişen spektrumda enfeksiyonlara 
neden olabiliyor. Bu da özellikle yaşlılarda, 
astım gibi kronik hastalığı olanlarda, ba-
ğışıklığı baskılanmış organ nakli olan veya 
kanser hastalarında önemli bir risk oluştu-
rabilir” dedi.

Bakımı yapılmamış klima astım atakları-
na neden olabilir.

Bakımı yapılmamış ve filtresi alerjen yüklü 
klimaların ortama üflediği yoğun alerjen-
lerin alerjik rinite, astımı olan hastalarda da 
ataklara neden olabileceğini söyleyen Gö-
ğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez, 
“Tedavi kişide ortaya çıkan şikâyete uygun 
şekilde yapılmalı. Enfeksiyonla uyumlu ya-
kınmaları olan hastalarda üst solunum yolu 
enfeksiyonlarını sıklıkla semptomatik tedavi 
ile tedavi edebilirken daha ağır pnömoni, 
solunum yetmezliği şikayetiyle gelen has-
talarda hastanede yatarak antibiyotik ve 
destek tedavisi vermek gerekebilir. Alerjik 
yakınmaları alevlenmiş, astım atağı geçir-
mekte olan hastalarda tedavi, alerjenle te-
ması kesmek, antialerjik tedavilerin yanında 
astım şiddetine uygun tedavileri başlamak-
tır” şeklinde konuştu.

Pencereleri öğle saatlerinde açmayın

Havalar ısındığında serinlemek için ilk iş 
olarak pencerelerin açıldığını dile getiren 

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sön-
mez, “Yazın sıcak ve nemli günlerinde ısının 
yüksek olduğu öğlen saatlerinde pencere 
açmak düşünüldüğünün aksine insanı se-
rinletmez, esinti olsa da bu sıcak ve nem-
li havadır. Ayrıca büyük şehirlerdeki hava 
kirliliği ve polenler altta yatan astım, kalp 
hastalığı gibi kronik hastalığı olan kişilerde 
durumunu daha da ağırlaştırabilir” dedi. Dr. 
Sönmez, pencereleri açmak için uygun sa-
atlerin dış ortamın sıcaklığının iç ortamdan 
daha düşük olduğu akşam saatleri olduğu-
nu sözlerine ekledi. 

Klima yazın tavana, kışın yere üflemeli

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez, 
klima kullanırken dikkat edilmesi gereken-
leri şöyle sıraladı:

•Yaşam alanı içerisinde klimanın direkt ki-

şilerin üzerine üflememesi sağlanmalı; 
klima yazın tavana doğru, kışın ise yere 
doğru üfleyecek şekilde çalıştırılmalı.

•Klima, soğutma modunda çalıştırılırken 
çok düşük sıcaklığa ayarlanmamalı, ideal 
olarak 22-24 derece düzeyinde ısı ayar-
lanmalı ve nemli havalarda klima nem 
alma modunda, uygun fan hızında ça-
lıştırılmalı. Klimayı sürekli açık tutmanın 
iç ortamdaki havayı çok kurutabileceği 
unutulmamalı, klima aralıklı olarak kulla-
nılmalı.

•Klimalar ortamı havalandırırken dış or-
tamdaki partikül ve alerjenleri filtrelerler. 
Bakımı yapılmamış filtrelerde birçok bak-
teri ve mantar ürer. Klimanın filtrelerini 
belirli aralıklarla temizletmek ve yetkili 
servisler tarafından periyodik bakımlarını 
yaptırmak çok önemli.
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SIVILCE, LEKE VE YARALARDAN KURTULMAK MÜMKÜN
Daha güzel ve genç görünmek, hiç değişmeyen ve tazeliğini her za-
man koruyan bir istek. Estetik alanındaki gelişmelerin her geçen gün 
arttığını ve son günlerde “Altın İğne”nin en çok konuşulan cilt genç-
leştirme yöntemlerinden biri olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi 
Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın, “Güvenli bir anti-aging yöntemi 
olan ‘Altın İğne’nin hedefi, cildin esnekliğini ve pürüzsüz görünümünü 
sağlayan kolajeni tetikleyerek, cildi yeniden genç ve canlı görünümü-
ne kavuşturmak. Altın İğne cilt gençleştirmenin yanı sıra sivilce, yara 
ve leke tedavisinde de kullanılıyor” açıklamasında bulundu. 

Dr. Figen Akın
Deri Hastalıkları Uzmanı 

Tıp teknolojilerindeki gelişmeler her geçen 
gün daha konforlu tedavi yöntemlerinin 
ortaya çıkmasını sağlıyor. Cilde gençlik aşı-
layan altın iğne uygulamasının (Fraksiyonel 
Multipolar İğneli Radyofrekans) özellikle 
ince kırışıklıkların azaltılmasında, sivilce 
(akne) ya da yara izleri gibi cilt sorunlarının 
çözülüp cildin sıkılaştırılmasında sıklıkla 
kullanılmaya başlanan bir yöntem olduğu-
nu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Deri 
Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın, “Özel-
likle kış mevsiminden yorgun çıkan ciltler 
için ideal bir tazeleme fırsatı olabilir. Rad-
yofrekans cihazının ucundaki başlıkta yer 
alan iğnelerde altının tercih edilmesinin iki 
nedeni var. Birincisi paslanmaz özelliğinin 
bulunması, ikincisi ise ısıyı iyi ileten bir me-
tal olması” dedi.

Etkisi 2-6 ayda görülüyor

Radyofrekans tekniğinin titreşimli radyo 
dalgalarının su molekülleri ile etkileşmesi 
sonucu ortaya çıkan enerjinin, ısıya dönüş-
mesi esasına dayanan bir cilt gençleştirme 

yöntemi olduğunu anlatan Deri Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Figen Akın, “Özel olarak tasarla-
nan RF cihazının altın iğneli başlığı, uygula-
nacak cilt yüzeyine temas ettirildiğinde iğ-
neler de mikro delikler oluşturarak cilt altına 
iniyor. Bundan sonrasında da iğne ucundan 
cilt altına gönderilen RF ile kolajen ve elastin 
üretimi tetiklenmiş oluyor” şeklinde konuş-
tu. Uygulamanın 30 dakika sürdüğünü ve 
seans aralığının 3 hafta aralığında olduğunu 
belirten Dr. Figen Akın, “Kırışıklık ve cilt kali-
tesinin artmasına yönelik uygulamalarda et-
kinin görülebilmesi için, 3-4 hafta aralıklarla 
2-3 seans, yara ve sivilce izlerinin giderilme-
si için daha fazla uygulama gerekir. Etkisini 
2-6 ayda görmek mümkün” dedi.

Uygulamadan 1 ay önce botoks, dolgu 
yapılmamış olmalı

Uygulama öncesinde dikkat edilmesi ge-
reken birkaç husus olduğuna değinen Dr. 
Akın, “Tedavinin bir hafta öncesi ve sonrası 
kan sulandırıcı ilaçlar, ağrı kesicilerin kesil-
meli, iki ay öncesinde sistemik isotretinoin 

tedavisi sonlandırılmış olmalı, tedavi edile-
cek alana son üç ay içinde zımpara yöntemi, 
derin kimyasal peeling, lazer, radyofrekans 
gibi işlemler uygulanmamış olmalı, teda-
vi edilecek alana son bir ay içinde Botox, 
dolgu ve yağ enjeksiyonu gibi uygulamalar 
yapılmamış olmalı ve tedavi edilecek alanda 
dövme veya kalıcı makyaj olmamalı” uyarı-
sında bulundu.

Altın iğne yönteminin kullanım alanları:

•Cilt gözeneklerinin sıkılaştırılması
•Cildin sıkılaştırılması, cilt kalitesinin artırıl-
ması
•Ciltteki ince kırışıklıkların giderilmesi
•Yara izi, ameliyat yeri izlerinin tedavisi
•Sivilce tedavisi
•Sivilce izlerinin giderilmesi
•Gebelik ve kilo alıp vermeyle oluşan cilt 
çatlaklarının giderilmesi
•Leke tedavisi

Altın iğne yönteminin uygulanamayaca-
ğı kişiler: 

•Vücudunda metal protezi veya kalp pili 
olanlar
•Otoimmün hastalığı olanlar (SLE gibi)
•Radyoterapi tedavisi altında olanlar
•Kolajen vasküler hastalığı olanlar (Sklero-
derma gibi)
•Uygulama bölgesinde yara veya dermatiti 
(uçuk, psoriasis gibi) olanlar
•Gebeler ve emziren anneler
•Aktif kanser tedavisi gören hastalar
•Tedavi edilecek alana son üç ay içinde cer-
rahi müdahale (yüz germe veya gözkapağı 
cerrahisi) uygulanmış hastalar
•Keloid gibi kötü yara iyileşme öyküsü olan 
hastalar 
•Cildi çok ince, aşırı kuru olan ve yağ doku-
sunun iyi olmadığı hastalar
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ÇILEK, FASULYE VE AZ YAĞLI YOĞURT MEME 
KANSERI RISKINI AZALTIYOR
Sağlıklı bir yaşamın temelini sağlıklı beslenme oluşturuyor. Yapılan 
araştırmalara göre bazı besinlerin özellikle 35 yaş sonrası kadınlar için 
oldukça faydalı olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme 
ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Çilek, ahududu, böğürtlen ve kızılcık 
gibi meyveler anti kanserojen özelliği ile meme, mide ve bağırsak 
kanseri risklerini azaltıyor” dedi.

Ulaş Özdemir 
Beslenme ve Diyet Uzmanı

Fasulye

Kadınların haftada en az üç dört kez fasulye 
yemek protein ve lif açısından da son dere-
ce zengin bileşimleriyle, kalp krizi ve meme 
kanseri riskini azaltıyor. Ayrıca kadınlık hor-
monlarının dengeli ve istikrarlı olmasına 
katkıda bulunuyor. Ayrıca fasulye türlerinin 
ve mercimeğin meme kanserini önleyici et-
kilerinin olabileceğine ilişkin çalışmalar var.

Az yağlı yoğurt

Yoğurtta bulunan faydalı bakteriler (probi-
yotikler) insan sağlığı için oldukça faydalı. 
Az yağlı yoğurt bağırsakları ve sindirim sis-
temini düzenliyor, rahatlatıyor. Kadınlarda 
mide ülseri ve vajina enfeksiyonu risklerini 
azaltıyor. Ayrıca haftada üç ile beş kez tü-
ketilen az yağlı yoğurdun kadınlarda meme 
kanseri riskini azalttığına ilişkin araştırmalar 
mevcut.  

Yağlı balıklar 

Haftada iki-üç kez yenebilecek yağlı balık-
larda en yararlı unsur Omega-3 yağ asitleri-
dir. Somon, sardalye gibi balık çeşitleri hüc-
re zarını güçlendirdikleri gibi, kalp hastalığı, 
hipertansiyon, depresyon, eklem ağrısı gibi 
rahatsızlıkları da önlüyor.

Domates (diğer kırmızı meyveler: kar-
puz, kırmızı üzüm, kan portakalı)

Kadınların domates, kan portakalı ve karpuz 
gibi likopen zengini gıdaları haftada üç-beş 
kez tüketmeleri oldukça faydalı. Güçlü bir 
antioksidan olan likopenin erkeklerde pros-
tat kanseri riskini azalttığı gibi, kadınlarda 
da meme kanseri riskini azalttığına ilişkin 
araştırmalar mevcut. 

Çilek ve böğürtlen

Çilek, ahududu, böğürtlen ve kızılcık gibi meyveler anti kanserojen özelliklere sahip ve 
hücre onarıcı olduğu bilinen antokyan maddesini içeriyor. Antokyanlar meme, mide ve 
bağırsak kanseri risklerini azaltan önemli antioksidanlar arasında yer alıyor. C vitamini ve 
folik asit açısından çok zengin olan bu meyveler, cildi yaşlanmaya karşı da koruyor.

D vitamini ile takviye edilmiş az yağlı süt veya portakal suyu

Kadınların günde belirli miktarlarda D vitaminine ihtiyacı bulunuyor. Kalsiyumun kemik-
lere faydalı olabilmesi için bağırsaklardan emilmesi gerekiyor. D vitamini alımı kadınlar-
da kalsiyum kaybı nedeniyle kemik kırılmalarına kadar olumsuz sonuçlara yol açabilen 
osteoporozun yanı sıra şeker hastalığı, multipl skleroz (MS), meme, kolon ve yumurtalık 
kanseri risklerini de azaltıyor. D vitamininin bağırsak ve yumurtalık kanserini önlediğine 
dair araştırmalar var.



Duygularınızda farklı bir 
mantık var. Sizinle ilgili ko-

nuların başkaları tarafından 
yorum getirilmesine karşısınız. Aile 

içinde anlaşmazlık konusu olan ve 
aslında çok kolaylıkla halledilebilecek 
konuda detayları konuşacaksınız. Is-
rarcı olmazsanız sorun kalmayacak. 
Kişisel çabalarınızı işinize rahat bir 
şekilde aktarabileceksiniz.. Kariyeri-
niz günden güne önem kazanmaya 
başlıyor. Yeni projeler ve yeni fikir-
ler doğrultusunda, değişik organi-
zasyonlar ortaya çıkarken, kendinizi 
destekleyen kişilerle bir arada olaca-
ğınız günler olacak. Oldukça keyifli 
günler geçireceksiniz. Yaşamın tadını 
çıkartın. Kendinizi şımartın, hayatın 
zevklerine varın.

Mars burcunuzda iler-
liyor. Enerjinizin farkın-

dasınız…Maddi konularda 
kimseden yardım almadan iler-

liyorsunuz. Hesaplarını ince bir şe-
kilde yapmanız size belli bir disiplin 
getiriyor. Kararlarınıza arkadaşlarınız 
destek verecekler. Güçlü gezegenler 
geri gidiyor. Sevdiklerinizle birlikte 
ortak duygu birliği içinde olsanız bile, 
aranızda oluşabilecek sürtüşmele-
re engel olamayacaksınız. Geçmiş 
olaylar yüzünden tartışabilirsiniz. Ka-
riyerinizle ilgili duygu yoğunluğu ya-
şıyorsunuz.. Belki de, uzun süredir bir 
türlü kopamadığınız bir arkadaşınızla 
yollarınızı ayırabilirsiniz. Güvendiğiniz 
ve tanıdığınızı zannettiğiniz bir arka-
daşınızdan zarar görebilirsiniz...

Güçlü isteklerinizi bir 
kenara bırakarak ken-

dinizi sakinliğe teslim edin. 
Duygusal iniş ve çıkışlar yaşı-

yorsunuz.. Artık kuşku içinde belir-
sizlikleri kafanızdan atın. Yaşam ka-
litenizde, belli bir ortalamanın altına 
düşmek istemediğiniz için, dostlarını-
zı da bu yönde seçmek istiyorsunuz. 
İletişim içinde olacağınız arkadaşla-
rınızla, ortak çalışma içinde olacağı-
nız önemli konular gündeme gelecek. 
Çevrenizle yoğun iletişim içinde ola-
caksınız. Fiziksel anlamda oldukça 
çekici ve aktif bir tavır içindesiniz. 
Uzun süredir gizlediğiniz planlarınız 
uygulama aşamasına gelirken, sev-
diğiniz işleri pratik yaşama geçirmiş 
olacaksınız. 

Sizi eleştirebilecekle-
rini sakın düşünmeyin. 

Kariyerinizi riske atacak 
atılımlardan sakınmalısınız. 

Bazılarınız inatla kendi düşün-
celerini savunacaklar ve istedikleri 
başarıyı yakalayacaklar. İletişim ko-
nusunda oldukça başarılı ve çevrenize 
olumlu bir görüntü veriyorsunuz. Hak-
sızlıklar konusunda adaletli davranış-
larınızla dikkat çekeceksiniz. İyi niyetli 
yaklaşımlarınız bazıları tarafından 
yanlış anlaşılabilir. Popüler çevreler-
de dolaşmaktan hoşlanacak ve renkli 
yaşamaya devam edeceksiniz. Eski 
dostlarla buluşma planları yapacaksı-
nız. Yatırımlarınız sizin için çok önemli 
olacak. Borçlarınızla ilgili bir sorun 
varsa; halletmeye çalışın. 

İ ş İş bağlama konu-
sunda oldukça ba-

şarılı bir performans 
sergileyeceksiniz. Arkadaş-

larınızla organize yapacağınız çalış-
maların bileşkesinde siz olacaksınız.  
Siz oldukça zeki ve sezgisel davranı-
yorsunuz. Empati yeteneğiniz doğru 
kullanacaksınız. Görüşeceğiniz kişile-
rin de genelde yüksek mevkili kişiler 
olmasına dikkat edeceksiniz. Kafanı-
zın bir kenarında beklettiğiniz olayları 
yeniden başlatacaksınız. Gücünüzü 
ispat etmenin ve yaşam sınavlarınız-
dan geçirmek için uygun bir dönem. 
Kozmik etki, istekleriniz doğrultusunda 
size destek veriyor. Mesleki konularda 
tatlı dilli ve politik davranmanın avan-
tajlarını göreceksiniz.  

Yüksek olan istekleri-
nizi ve enerjinizi çev-

renize yansıtıyor ve bu 
konuda yoğunlaşıyorsunuz. 

Sürpriz karşılaşmalara hazırlıklı olun. 
Gücünüzü gösterebileceğiniz konuları 
seçmenizde yarar var. Bu ay  aniden 
kaçırdığınız eski iş fırsatlarını yeniden 
karşınıza çıkması karşısında şaşıra-
bilirsiniz. Hak ettiğiniz fakat bir türlü 
gelemediğiniz bir iş konumuna seçile-
bilirsiniz. Geciktiğiniz başarılarınız size 
ödül olarak dönecektir. Yapacağınız 
çalışmaların sınırlarını siz belirleye-
cek, siz çaba göstereceksiniz. İçinde 
bulunduğunuz ve ilgilenmek zorunda 
olduğunuz her bir konuyu, kendi özel 
şartlarınıza göre değerlendirerek bir 
zemine oturtacaksınız. 

Filiz Özkol’dan
İş Dünyası Burç Yorumları

Astrolog
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Bu ay; oldukça 
güçlü pozisyonlar-

da çalışarak, işbirliği 
içinde olduğunuz kişileri 

düşüncelerinizle etkileyeceksiniz. Akıl-
lı insanlarla konuşmayı seviyorsunuz. 
Onların değişik fikirlerinden siz de et-
kileneceksiniz. Ortaklıklara açıksınız. 
Düşüncelerinizin çevrenizle bütünleş-
mesinden yanasınız. Doğru insanlarla 
çalışmak isteğiniz doğrultusunda, isa-
betli kararlar vermekte zorlanabilirsi-
niz.. Karşınızdaki kişinin duygularını çok 
çabuk hissedebiliyor ve empati yete-
neğinizle onları idare edebiliyorsunuz. 
Akıllıca yapacağınız planlar yaşamı-
nızda önemli bir yer tutacak. Ruhsal 
dinginliğiniz biraz da özel isteklerinizin 
gerçekleşmesine bağlı. 

Aşk yaşamınızda gör-
mezlikten geldiğiniz ko-

nular sorun haline gele-
bilir. Geçmişte yaşadığınız bir 

ilişkinin tekrar gündeme gelmesi söz 
konusu. Önceki zamanlarda verdiğiniz 
kararları uygulama olanağı bulacak-
sınız. Arkadaşlarınızla aranızda bazı 
sorunlar çıkabilir veya paylaşım içinde 
olduğunuz kişilerle fikir ayrılıkları yaşa-
yabilir, ilişkilerinizi yargılayabilirsiniz. 
Çevrenizde sevilen bir kişi olduğunuz 
için kolaylıkla destek sağlayabilecek 
bir karizmaya sahipsiniz. Eski bekle-
diğiniz tekliflere sıcak bakabilirsiniz. 
Etkilendiğiniz bu kişi daha sonra ya-
şamınızda büyük bir yer kaplayacak-
tır. Belki de, diğer tüm işlerinizi askıya 
alacaksınız. 

İddiacı ve yargı-
layıcı tavırlarınızın 

ön plana çıkmasıyla, 
başkalarının fikirlerine kar-

şı toleranslı olamayabilirsiniz. Sosyal 
açıdan aktif olmanız sizi şımartmasın.. 
Şimdiye kadar açığa vurmadığınız dü-
şüncelerinizi, birlikte iş yaptığınız kişileri 
uzaklaştırma pahasına ifade etmeye 
başlayabilirsiniz. Kendi düşünceleriniz 
doğrultusunda koşullarınızı yaratmaya 
çalışırken, bulunduğunuz ortamlarda 
ön planda olma gayretleri içinde çaba 
sarf edeceksiniz. Uzun süredir ihmal 
ettiğiniz dostlarınızı aramakta acele 
ediniz. Bazı gizli konuların açığa çıkması 
çözüm yollarını da beraberinde getire-
cek. Eski hatalarınızın, tekrar sizi rahat-
sız etmesini engellemek sizin elinizde.

Bugünlerde sağ-
duyuyu ve sakinliği 

elden bırakmama-
lısınız. Bu şekilde dav-

randığınızda ortaya çıkacak zor po-
zisyonlardan başarı ile çıkacaksınız. 
Çevrenizde gelişen olumsuz olaylar 
karşısında gergin günler yaşayabilir-
siniz. Sorunların dışında kalmayı ba-
şardığınız müddetçe sinir sisteminizi 
koruyabilirsiniz. İş başarınız arttıkça, 
başarılı işler ayağınıza gelecek. İş 
arayanlar iş tekliflerini değerlendire-
bilirler. Doğru işi ve doğru zamanı bu 
dönem yakalayabilirsiniz. Arkadaşlık 
ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalısınız. 
Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. 
Oysa, enerji yüklü ve güçlü bir potan-
siyele sahipsiniz. 

Bu ay bazı iş ge-
cikmeleri de ola-

bilir. Kariyer savaşları 
verdiğiniz konularda sert bir 

tutum izleyebilirsiniz. Bu arada, bit-
mesi gereken bazı durumlara da son 
noktayı koymanız gerektiğini size 
hatırlatacak, hatta acımasız davra-
narak bitmesi için gereken koşulları 
önünüze sunacaktır. Eski küslüklerin 
ortadan kalkacağı ortamlar günde-
me gelecek. Yeni dostluklar konu-
sunda dikkatli olmalısınız. Tartışma 
ortamlarından kaçınmalı, size enerji 
verecek dostlukları tercih etmelisiniz. 
Kendi olanaklarınız ve gücünüzle fi-
nans hareketini hızlandırırken, karşı 
tarafın şartlarına göre daha iyi du-
rumda olacaksınız.

Ele aldığınız konula-
rı zorlamanın anlamı 

yok. Bu dönemde ya-
ratıcılığınız devam etmekte. 

Herkesin gözü önünde olmanızı sağ-
layan bir kıvılcımınız olacaktır. Eğlen-
dirici bir kişi olmayı başaracaksınız. 
Aşk meselelerinde karmaşık durumlar 
içeren garip kaoslar yaşayabilirsi-
niz. Ortada ciddi bir neden olma-
dan ilişkileriniz karışabilir. Size zaman 
kaybettirecek birlikteliklerden kaçın-
malısınız. İkili ilişkilerinize, hiç kimse-
yi karıştırmamayı öğrenmelisiniz.. Bu 
hafta bilmediğiniz konuları araştıracak 
ve gerekli tüm enerjinizi kullanacak-
sınız. İstekleriniz konusunda hırsınızı ve 
gücünüzü birleştirmek için enerjinizi 
yoğunlaştırmış durumdasınız. 
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 364.616 1 ANKAmall AVM 549.558 1 TerraCity AVM 340.331
2 City's Nişantaşı AVM 333.216 2 Forum Ankara Outlet 138.447 2 Mavibahçe AVM 335.455
3 İstanbul Cevahir AVM 247.524 3 ACity Outlet 99.270 3 Espark AVM 132.743
4 Kanyon AVM 245.094 4 Cepa AVM 73.501 4 Park Afyon AVM 127.500
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 203.919 5 Kentpark AVM 70.094 5 Kulesite AVM 120.371
6 İsfanbul AVM 199.727 6 Gordion AVM 66.830 6 Forum Kayseri AVM 112.299
7 Marmara Park AVM 156.374 7 Next Level AVM 57.144 7 Forum Mersin AVM 111.502
8 Emaar Square Mall 153.954 8 Taurus AVM 51.317 8 Forum Gaziantep AVM 110.227
9 Trump AVM 137.755 9 Atlantis AVM 50.977 9 Gebze Center 108.792

10 İstinyePark AVM 108.720 10 Nata Vega Outlet 42.029 10 Forum Bornova AVM 105.799
11 Brandium AVYM 107.884 11 One Tower AVM 40.843 11 MarkAntalya AVM 96.837
12 Mall of İstanbul 104.955 12 Antares AVM 38.510 12 Forum Trabzon AVM 94.787
13 Maltepe Park AVM 104.082 13 Podium Ankara AVM 38.356 13 Antalya Migros AVM 94.217
14 Buyaka AVM 98.560 14 Arcadium AVM 33.831 14 Özdilek Bursa AVM 93.160
15 Zorlu Center 96.361 15 Anatolium Ankara AVM 32.794 15 ÖzdilekPark Antalya AVM 86.295
16 Torium AVM 95.618 16 Kızılay AVM 28.486 16 Point Bornova AVM 82.629
17 Palladium AVM 94.978 17 Panora AVYM 26.888 17 MalatyaPark AVM 78.021
18 Aqua Florya AVM 92.963 18 365 AVM 24.180 18 Outlet Center İzmit 75.722
19 Viaport Asia Outlet 91.772 19 Atakule AVM 22.234 19 Kent Meydanı AVM 62.459
20 Capacity AVM 87.967 20 Tepe Prime Avenue 20.494 20 Deepo Outlet Center 60.046

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 60.195 1 ANKAmall AVM 13.571 1 Özdilek Bursa AVM 30.276
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 58.731 2 Antares AVYM 8.330 2 Özdilek Eskişehir AVM 30.276
3 Akyaka Park 57.534 3 Kentpark AVM 4.887 3 TerraCity AVM 8.851
4 Kanyon AVM 50.700 4 Tepe Prime Avenue 4.798 4 Sera Kütahya AVM 6.348
5 Emaar Square Mall 19.749 5 Nata Vega Outlet 4.441 5 HighWay Outlet AVM 6.112
6 Trump AVM 15.165 6 Cepa AVM 3.559 6 Kayseri Park AVYM 5.444
7 Capitol AVM 15.113 7 Armada AVM 3.360 7 MalatyaPark AVM 5.055
8 Buyaka AVM 13.568 8 Atlantis AVM 3.104 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.780
9 Viaport Asia Outlet 12.442 9 Gordion AVM 2.717 9 Gebze Center 4.380

10 İstinyePark AVM 10.231 10 Panora AVYM 2.612 10 Deepo Outlet Center 3.827
11 Astoria AVM 8.056 11 ACity Outlet 2.220 11 Korupark AVM 3.517
12 Zorlu Center 7.809 12 Taurus AVM 2.183 12 Espark AVM 3.318
13 Akasya AVM 7.572 13 Arcadium AVM 2.001 13 Park Afyon AVM 3.316
14 Sapphire Çarşı 5.663 14 Next Level AVM 1.808 14 Forum Mersin AVM 3.062
15 ArenaPark AVYM 5.511 15 365 AVM 1.758 15 17 Burda AVM 3.015
16 Marmara Forum AVM 5.457 16 Bilkent Center AVM 1.700 16 Antalya Migros AVM 2.854
17 İsfanbul AVM 5.391 17 Forum Ankara Outlet 1.648 17 Bursa Kent Meydanı AVM 2.381
18 Palladium AVM 5.261 18 Anatolium Ankara AVM 1.298 18 Outlet Center İzmit 2.349
19 Galleria Ataköy AVM 4.881 19 One Tower AVM 1.251 19 Palladium Antakya AVM 2.319
20 Watergarden İstanbul 4.713 20 Podium Ankara AVM 1.246 20 Forum Bornova AVM 2.135

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 69.189 1 ANKAmall AVM 109.919 1 TerraCity AVM 69.508
2 Zorlu Center 64.827 2 Antares AVYM 37.906 2 Mavibahçe AVM 66.477
3 City's Nişantaşı AVM 54.194 3 Cepa AVM 31.929 3 M1 Adana AVM 39.612
4 İstinyePark AVM 48.204 4 Gordion AVM 27.683 4 Optimum - İzmir 39.563
5 Watergarden İstanbul 41.559 5 Nata Vega Outlet 26.837 5 Kulesite AVM 38.218
6 İsfanbul AVM 41.315 6 Atlantis AVM 24.927 6 Park Afyon AVM 36.107
7 Mall of İstanbul 39.579 7 Armada AVM 22.675 7 41 Burda AVM 35.665
8 Akyaka Park AVM 38.294 8 Kentpark AVM 21.967 8 Point Bornova AVM 35.164
9 Hilltown AVM 36.500 9 Podium Ankara AVM 21.557 9 Westpark Outlet AVM 32.181

10 Marmara Park AVM 35.315 10 ACity Outlet 19.384 10 Forum Bornova AVM 30.851
11 Maltepe Park AVM 34.717 11 Metromall AVM 18.301 11 Antalya Migros AVM 27.063
12 Kanyon AVM 34.041 12 Panora AVYM 18.216 12 Agora AVM 26.967
13 Buyaka AVM 32.611 13 Atakule AVM 15.881 13 Mall of Antalya AVM 25.670
14 Meydan İstanbul AVM 31.826 14 Bilkent Center AVM 13.933 14 Agora Antalya AVM 25.216
15 Vadi İstanbul AVM 31.761 15 Forum Ankara Outlet 13.876 15 17 Burda AVM 23.342
16 Trump AVM 29.162 16 Arcadium AVM 13.531 16 39 Burda AVM 22.576
17 212 İstanbul Power Outlet 28.788 17 Taurus AVM 12.303 17 Agora Adapazarı AVM 20.923
18 Forum İstanbul AVYM 26.468 18 One Tower AVM 11.527 18 Korupark AVM 20.439
19 Akasya AVM 20.731 19 Next Level AVM 9.554 19 Kent Meydanı AVM 20.052
20 Aqua Florya AVM 20.384 20 Kartaltepe AVM 9.075 20 Forum Mersin AVM 19.374

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 364.616 1 ANKAmall AVM 549.558 1 TerraCity AVM 340.331
2 City's Nişantaşı AVM 333.216 2 Forum Ankara Outlet 138.447 2 Mavibahçe AVM 335.455
3 İstanbul Cevahir AVM 247.524 3 ACity Outlet 99.270 3 Espark AVM 132.743
4 Kanyon AVM 245.094 4 Cepa AVM 73.501 4 Park Afyon AVM 127.500
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 203.919 5 Kentpark AVM 70.094 5 Kulesite AVM 120.371
6 İsfanbul AVM 199.727 6 Gordion AVM 66.830 6 Forum Kayseri AVM 112.299
7 Marmara Park AVM 156.374 7 Next Level AVM 57.144 7 Forum Mersin AVM 111.502
8 Emaar Square Mall 153.954 8 Taurus AVM 51.317 8 Forum Gaziantep AVM 110.227
9 Trump AVM 137.755 9 Atlantis AVM 50.977 9 Gebze Center 108.792

10 İstinyePark AVM 108.720 10 Nata Vega Outlet 42.029 10 Forum Bornova AVM 105.799
11 Brandium AVYM 107.884 11 One Tower AVM 40.843 11 MarkAntalya AVM 96.837
12 Mall of İstanbul 104.955 12 Antares AVM 38.510 12 Forum Trabzon AVM 94.787
13 Maltepe Park AVM 104.082 13 Podium Ankara AVM 38.356 13 Antalya Migros AVM 94.217
14 Buyaka AVM 98.560 14 Arcadium AVM 33.831 14 Özdilek Bursa AVM 93.160
15 Zorlu Center 96.361 15 Anatolium Ankara AVM 32.794 15 ÖzdilekPark Antalya AVM 86.295
16 Torium AVM 95.618 16 Kızılay AVM 28.486 16 Point Bornova AVM 82.629
17 Palladium AVM 94.978 17 Panora AVYM 26.888 17 MalatyaPark AVM 78.021
18 Aqua Florya AVM 92.963 18 365 AVM 24.180 18 Outlet Center İzmit 75.722
19 Viaport Asia Outlet 91.772 19 Atakule AVM 22.234 19 Kent Meydanı AVM 62.459
20 Capacity AVM 87.967 20 Tepe Prime Avenue 20.494 20 Deepo Outlet Center 60.046

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 60.195 1 ANKAmall AVM 13.571 1 Özdilek Bursa AVM 30.276
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 58.731 2 Antares AVYM 8.330 2 Özdilek Eskişehir AVM 30.276
3 Akyaka Park 57.534 3 Kentpark AVM 4.887 3 TerraCity AVM 8.851
4 Kanyon AVM 50.700 4 Tepe Prime Avenue 4.798 4 Sera Kütahya AVM 6.348
5 Emaar Square Mall 19.749 5 Nata Vega Outlet 4.441 5 HighWay Outlet AVM 6.112
6 Trump AVM 15.165 6 Cepa AVM 3.559 6 Kayseri Park AVYM 5.444
7 Capitol AVM 15.113 7 Armada AVM 3.360 7 MalatyaPark AVM 5.055
8 Buyaka AVM 13.568 8 Atlantis AVM 3.104 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.780
9 Viaport Asia Outlet 12.442 9 Gordion AVM 2.717 9 Gebze Center 4.380

10 İstinyePark AVM 10.231 10 Panora AVYM 2.612 10 Deepo Outlet Center 3.827
11 Astoria AVM 8.056 11 ACity Outlet 2.220 11 Korupark AVM 3.517
12 Zorlu Center 7.809 12 Taurus AVM 2.183 12 Espark AVM 3.318
13 Akasya AVM 7.572 13 Arcadium AVM 2.001 13 Park Afyon AVM 3.316
14 Sapphire Çarşı 5.663 14 Next Level AVM 1.808 14 Forum Mersin AVM 3.062
15 ArenaPark AVYM 5.511 15 365 AVM 1.758 15 17 Burda AVM 3.015
16 Marmara Forum AVM 5.457 16 Bilkent Center AVM 1.700 16 Antalya Migros AVM 2.854
17 İsfanbul AVM 5.391 17 Forum Ankara Outlet 1.648 17 Bursa Kent Meydanı AVM 2.381
18 Palladium AVM 5.261 18 Anatolium Ankara AVM 1.298 18 Outlet Center İzmit 2.349
19 Galleria Ataköy AVM 4.881 19 One Tower AVM 1.251 19 Palladium Antakya AVM 2.319
20 Watergarden İstanbul 4.713 20 Podium Ankara AVM 1.246 20 Forum Bornova AVM 2.135

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 69.189 1 ANKAmall AVM 109.919 1 TerraCity AVM 69.508
2 Zorlu Center 64.827 2 Antares AVYM 37.906 2 Mavibahçe AVM 66.477
3 City's Nişantaşı AVM 54.194 3 Cepa AVM 31.929 3 M1 Adana AVM 39.612
4 İstinyePark AVM 48.204 4 Gordion AVM 27.683 4 Optimum - İzmir 39.563
5 Watergarden İstanbul 41.559 5 Nata Vega Outlet 26.837 5 Kulesite AVM 38.218
6 İsfanbul AVM 41.315 6 Atlantis AVM 24.927 6 Park Afyon AVM 36.107
7 Mall of İstanbul 39.579 7 Armada AVM 22.675 7 41 Burda AVM 35.665
8 Akyaka Park AVM 38.294 8 Kentpark AVM 21.967 8 Point Bornova AVM 35.164
9 Hilltown AVM 36.500 9 Podium Ankara AVM 21.557 9 Westpark Outlet AVM 32.181

10 Marmara Park AVM 35.315 10 ACity Outlet 19.384 10 Forum Bornova AVM 30.851
11 Maltepe Park AVM 34.717 11 Metromall AVM 18.301 11 Antalya Migros AVM 27.063
12 Kanyon AVM 34.041 12 Panora AVYM 18.216 12 Agora AVM 26.967
13 Buyaka AVM 32.611 13 Atakule AVM 15.881 13 Mall of Antalya AVM 25.670
14 Meydan İstanbul AVM 31.826 14 Bilkent Center AVM 13.933 14 Agora Antalya AVM 25.216
15 Vadi İstanbul AVM 31.761 15 Forum Ankara Outlet 13.876 15 17 Burda AVM 23.342
16 Trump AVM 29.162 16 Arcadium AVM 13.531 16 39 Burda AVM 22.576
17 212 İstanbul Power Outlet 28.788 17 Taurus AVM 12.303 17 Agora Adapazarı AVM 20.923
18 Forum İstanbul AVYM 26.468 18 One Tower AVM 11.527 18 Korupark AVM 20.439
19 Akasya AVM 20.731 19 Next Level AVM 9.554 19 Kent Meydanı AVM 20.052
20 Aqua Florya AVM 20.384 20 Kartaltepe AVM 9.075 20 Forum Mersin AVM 19.374
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 364.616 1 ANKAmall AVM 549.558 1 TerraCity AVM 340.331
2 City's Nişantaşı AVM 333.216 2 Forum Ankara Outlet 138.447 2 Mavibahçe AVM 335.455
3 İstanbul Cevahir AVM 247.524 3 ACity Outlet 99.270 3 Espark AVM 132.743
4 Kanyon AVM 245.094 4 Cepa AVM 73.501 4 Park Afyon AVM 127.500
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 203.919 5 Kentpark AVM 70.094 5 Kulesite AVM 120.371
6 İsfanbul AVM 199.727 6 Gordion AVM 66.830 6 Forum Kayseri AVM 112.299
7 Marmara Park AVM 156.374 7 Next Level AVM 57.144 7 Forum Mersin AVM 111.502
8 Emaar Square Mall 153.954 8 Taurus AVM 51.317 8 Forum Gaziantep AVM 110.227
9 Trump AVM 137.755 9 Atlantis AVM 50.977 9 Gebze Center 108.792

10 İstinyePark AVM 108.720 10 Nata Vega Outlet 42.029 10 Forum Bornova AVM 105.799
11 Brandium AVYM 107.884 11 One Tower AVM 40.843 11 MarkAntalya AVM 96.837
12 Mall of İstanbul 104.955 12 Antares AVM 38.510 12 Forum Trabzon AVM 94.787
13 Maltepe Park AVM 104.082 13 Podium Ankara AVM 38.356 13 Antalya Migros AVM 94.217
14 Buyaka AVM 98.560 14 Arcadium AVM 33.831 14 Özdilek Bursa AVM 93.160
15 Zorlu Center 96.361 15 Anatolium Ankara AVM 32.794 15 ÖzdilekPark Antalya AVM 86.295
16 Torium AVM 95.618 16 Kızılay AVM 28.486 16 Point Bornova AVM 82.629
17 Palladium AVM 94.978 17 Panora AVYM 26.888 17 MalatyaPark AVM 78.021
18 Aqua Florya AVM 92.963 18 365 AVM 24.180 18 Outlet Center İzmit 75.722
19 Viaport Asia Outlet 91.772 19 Atakule AVM 22.234 19 Kent Meydanı AVM 62.459
20 Capacity AVM 87.967 20 Tepe Prime Avenue 20.494 20 Deepo Outlet Center 60.046

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 60.195 1 ANKAmall AVM 13.571 1 TerraCity AVM 8.851
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 58.731 2 Antares AVYM 8.330 2 Sera Kütahya AVM 6.348
3 Akyaka Park 57.534 3 Kentpark AVM 4.887 3 HighWay Outlet AVM 6.112
4 Kanyon AVM 50.700 4 Tepe Prime Avenue 4.798 4 Kayseri Park AVYM 5.444
5 Emaar Square Mall 19.749 5 Nata Vega Outlet 4.441 5 MalatyaPark AVM 5.055
6 Trump AVM 15.165 6 Cepa AVM 3.559 6 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.780
7 Capitol AVM 15.113 7 Armada AVM 3.360 7 Gebze Center 4.380
8 Buyaka AVM 13.568 8 Atlantis AVM 3.104 8 Deepo Outlet Center 3.827
9 Viaport Asia Outlet 12.442 9 Gordion AVM 2.717 9 Korupark AVM 3.517

10 İstinyePark AVM 10.231 10 Panora AVYM 2.612 10 Espark AVM 3.318
11 Astoria AVM 8.056 11 ACity Outlet 2.220 11 Park Afyon AVM 3.316
12 Zorlu Center 7.809 12 Taurus AVM 2.183 12 Forum Mersin AVM 3.062
13 Akasya AVM 7.572 13 Arcadium AVM 2.001 13 17 Burda AVM 3.015
14 Sapphire Çarşı 5.663 14 Next Level AVM 1.808 14 Antalya Migros AVM 2.854
15 ArenaPark AVYM 5.511 15 365 AVM 1.758 15 Bursa Kent Meydanı AVM 2.381
16 Marmara Forum AVM 5.457 16 Bilkent Center AVM 1.700 16 Outlet Center İzmit 2.349
17 İsfanbul AVM 5.391 17 Forum Ankara Outlet 1.648 17 Palladium Antakya AVM 2.319
18 Palladium AVM 5.261 18 Anatolium Ankara AVM 1.298 18 Forum Bornova AVM 2.135
19 Galleria Ataköy AVM 4.881 19 One Tower AVM 1.251 19 Forum Gaziantep AVM 2.110
20 Watergarden İstanbul 4.713 20 Podium Ankara AVM 1.246 20 Agora İzmir AVM 2.079

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 69.189 1 ANKAmall AVM 549.558 1 TerraCity AVM 69.508
2 Zorlu Center 64.827 2 Forum Ankara Outlet 138.447 2 Mavibahçe AVM 66.477
3 City's Nişantaşı AVM 54.194 3 ACity Outlet 99.270 3 M1 Adana AVM 39.612
4 İstinyePark AVM 48.204 4 Cepa AVM 73.501 4 Optimum - İzmir 39.563
5 Watergarden İstanbul 41.559 5 Kentpark AVM 70.094 5 Kulesite AVM 38.218
6 İsfanbul AVM 41.315 6 Gordion AVM 66.830 6 Park Afyon AVM 36.107
7 Mall of İstanbul 39.579 7 Next Level AVM 57.144 7 41 Burda AVM 35.665
8 Akyaka Park AVM 38.294 8 Taurus AVM 51.317 8 Point Bornova AVM 35.164
9 Hilltown AVM 36.500 9 Atlantis AVM 50.977 9 Westpark Outlet AVM 32.181

10 Marmara Park AVM 35.315 10 Nata Vega Outlet 42.029 10 Forum Bornova AVM 30.851
11 Maltepe Park AVM 34.717 11 One Tower AVM 40.843 11 Antalya Migros AVM 27.063
12 Kanyon AVM 34.041 12 Antares AVM 38.510 12 Agora AVM 26.967
13 Buyaka AVM 32.611 13 Podium Ankara AVM 38.356 13 Mall of Antalya AVM 25.670
14 Meydan İstanbul AVM 31.826 14 Arcadium AVM 33.831 14 Agora Antalya AVM 25.216
15 Vadi İstanbul AVM 31.761 15 Anatolium Ankara AVM 32.794 15 17 Burda AVM 23.342
16 Trump AVM 29.162 16 Kızılay AVM 28.486 16 39 Burda AVM 22.576
17 212 İstanbul Power Outlet 28.788 17 Panora AVYM 26.888 17 Agora Adapazarı AVM 20.923
18 Forum İstanbul AVYM 26.468 18 365 AVM 24.180 18 Korupark AVM 20.439
19 Akasya AVM 20.731 19 Atakule AVM 22.234 19 Kent Meydanı AVM 20.052
20 Aqua Florya AVM 20.384 20 Tepe Prime Avenue 20.494 20 Forum Mersin AVM 19.374
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 364.616 1 ANKAmall AVM 549.558 1 TerraCity AVM 340.331
2 City's Nişantaşı AVM 333.216 2 Forum Ankara Outlet 138.447 2 Mavibahçe AVM 335.455
3 İstanbul Cevahir AVM 247.524 3 ACity Outlet 99.270 3 Espark AVM 132.743
4 Kanyon AVM 245.094 4 Cepa AVM 73.501 4 Park Afyon AVM 127.500
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 203.919 5 Kentpark AVM 70.094 5 Kulesite AVM 120.371
6 İsfanbul AVM 199.727 6 Gordion AVM 66.830 6 Forum Kayseri AVM 112.299
7 Marmara Park AVM 156.374 7 Next Level AVM 57.144 7 Forum Mersin AVM 111.502
8 Emaar Square Mall 153.954 8 Taurus AVM 51.317 8 Forum Gaziantep AVM 110.227
9 Trump AVM 137.755 9 Atlantis AVM 50.977 9 Gebze Center 108.792

10 İstinyePark AVM 108.720 10 Nata Vega Outlet 42.029 10 Forum Bornova AVM 105.799
11 Brandium AVYM 107.884 11 One Tower AVM 40.843 11 MarkAntalya AVM 96.837
12 Mall of İstanbul 104.955 12 Antares AVM 38.510 12 Forum Trabzon AVM 94.787
13 Maltepe Park AVM 104.082 13 Podium Ankara AVM 38.356 13 Antalya Migros AVM 94.217
14 Buyaka AVM 98.560 14 Arcadium AVM 33.831 14 Özdilek Bursa AVM 93.160
15 Zorlu Center 96.361 15 Anatolium Ankara AVM 32.794 15 ÖzdilekPark Antalya AVM 86.295
16 Torium AVM 95.618 16 Kızılay AVM 28.486 16 Point Bornova AVM 82.629
17 Palladium AVM 94.978 17 Panora AVYM 26.888 17 MalatyaPark AVM 78.021
18 Aqua Florya AVM 92.963 18 365 AVM 24.180 18 Outlet Center İzmit 75.722
19 Viaport Asia Outlet 91.772 19 Atakule AVM 22.234 19 Kent Meydanı AVM 62.459
20 Capacity AVM 87.967 20 Tepe Prime Avenue 20.494 20 Deepo Outlet Center 60.046

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 60.195 1 ANKAmall AVM 13.571 1 Özdilek Bursa AVM 30.276
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 58.731 2 Antares AVYM 8.330 2 Özdilek Eskişehir AVM 30.276
3 Akyaka Park 57.534 3 Kentpark AVM 4.887 3 TerraCity AVM 8.851
4 Kanyon AVM 50.700 4 Tepe Prime Avenue 4.798 4 Sera Kütahya AVM 6.348
5 Emaar Square Mall 19.749 5 Nata Vega Outlet 4.441 5 HighWay Outlet AVM 6.112
6 Trump AVM 15.165 6 Cepa AVM 3.559 6 Kayseri Park AVYM 5.444
7 Capitol AVM 15.113 7 Armada AVM 3.360 7 MalatyaPark AVM 5.055
8 Buyaka AVM 13.568 8 Atlantis AVM 3.104 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.780
9 Viaport Asia Outlet 12.442 9 Gordion AVM 2.717 9 Gebze Center 4.380

10 İstinyePark AVM 10.231 10 Panora AVYM 2.612 10 Deepo Outlet Center 3.827
11 Astoria AVM 8.056 11 ACity Outlet 2.220 11 Korupark AVM 3.517
12 Zorlu Center 7.809 12 Taurus AVM 2.183 12 Espark AVM 3.318
13 Akasya AVM 7.572 13 Arcadium AVM 2.001 13 Park Afyon AVM 3.316
14 Sapphire Çarşı 5.663 14 Next Level AVM 1.808 14 Forum Mersin AVM 3.062
15 ArenaPark AVYM 5.511 15 365 AVM 1.758 15 17 Burda AVM 3.015
16 Marmara Forum AVM 5.457 16 Bilkent Center AVM 1.700 16 Antalya Migros AVM 2.854
17 İsfanbul AVM 5.391 17 Forum Ankara Outlet 1.648 17 Bursa Kent Meydanı AVM 2.381
18 Palladium AVM 5.261 18 Anatolium Ankara AVM 1.298 18 Outlet Center İzmit 2.349
19 Galleria Ataköy AVM 4.881 19 One Tower AVM 1.251 19 Palladium Antakya AVM 2.319
20 Watergarden İstanbul 4.713 20 Podium Ankara AVM 1.246 20 Forum Bornova AVM 2.135

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 69.189 1 ANKAmall AVM 109.919 1 TerraCity AVM 69.508
2 Zorlu Center 64.827 2 Antares AVYM 37.906 2 Mavibahçe AVM 66.477
3 City's Nişantaşı AVM 54.194 3 Cepa AVM 31.929 3 M1 Adana AVM 39.612
4 İstinyePark AVM 48.204 4 Gordion AVM 27.683 4 Optimum - İzmir 39.563
5 Watergarden İstanbul 41.559 5 Nata Vega Outlet 26.837 5 Kulesite AVM 38.218
6 İsfanbul AVM 41.315 6 Atlantis AVM 24.927 6 Park Afyon AVM 36.107
7 Mall of İstanbul 39.579 7 Armada AVM 22.675 7 41 Burda AVM 35.665
8 Akyaka Park AVM 38.294 8 Kentpark AVM 21.967 8 Point Bornova AVM 35.164
9 Hilltown AVM 36.500 9 Podium Ankara AVM 21.557 9 Westpark Outlet AVM 32.181

10 Marmara Park AVM 35.315 10 ACity Outlet 19.384 10 Forum Bornova AVM 30.851
11 Maltepe Park AVM 34.717 11 Metromall AVM 18.301 11 Antalya Migros AVM 27.063
12 Kanyon AVM 34.041 12 Panora AVYM 18.216 12 Agora AVM 26.967
13 Buyaka AVM 32.611 13 Atakule AVM 15.881 13 Mall of Antalya AVM 25.670
14 Meydan İstanbul AVM 31.826 14 Bilkent Center AVM 13.933 14 Agora Antalya AVM 25.216
15 Vadi İstanbul AVM 31.761 15 Forum Ankara Outlet 13.876 15 17 Burda AVM 23.342
16 Trump AVM 29.162 16 Arcadium AVM 13.531 16 39 Burda AVM 22.576
17 212 İstanbul Power Outlet 28.788 17 Taurus AVM 12.303 17 Agora Adapazarı AVM 20.923
18 Forum İstanbul AVYM 26.468 18 One Tower AVM 11.527 18 Korupark AVM 20.439
19 Akasya AVM 20.731 19 Next Level AVM 9.554 19 Kent Meydanı AVM 20.052
20 Aqua Florya AVM 20.384 20 Kartaltepe AVM 9.075 20 Forum Mersin AVM 19.374
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 364.616 1 ANKAmall AVM 549.558 1 TerraCity AVM 340.331
2 City's Nişantaşı AVM 333.216 2 Forum Ankara Outlet 138.447 2 Mavibahçe AVM 335.455
3 İstanbul Cevahir AVM 247.524 3 ACity Outlet 99.270 3 Espark AVM 132.743
4 Kanyon AVM 245.094 4 Cepa AVM 73.501 4 Park Afyon AVM 127.500
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 203.919 5 Kentpark AVM 70.094 5 Kulesite AVM 120.371
6 İsfanbul AVM 199.727 6 Gordion AVM 66.830 6 Forum Kayseri AVM 112.299
7 Marmara Park AVM 156.374 7 Next Level AVM 57.144 7 Forum Mersin AVM 111.502
8 Emaar Square Mall 153.954 8 Taurus AVM 51.317 8 Forum Gaziantep AVM 110.227
9 Trump AVM 137.755 9 Atlantis AVM 50.977 9 Gebze Center 108.792

10 İstinyePark AVM 108.720 10 Nata Vega Outlet 42.029 10 Forum Bornova AVM 105.799
11 Brandium AVYM 107.884 11 One Tower AVM 40.843 11 MarkAntalya AVM 96.837
12 Mall of İstanbul 104.955 12 Antares AVM 38.510 12 Forum Trabzon AVM 94.787
13 Maltepe Park AVM 104.082 13 Podium Ankara AVM 38.356 13 Antalya Migros AVM 94.217
14 Buyaka AVM 98.560 14 Arcadium AVM 33.831 14 Özdilek Bursa AVM 93.160
15 Zorlu Center 96.361 15 Anatolium Ankara AVM 32.794 15 ÖzdilekPark Antalya AVM 86.295
16 Torium AVM 95.618 16 Kızılay AVM 28.486 16 Point Bornova AVM 82.629
17 Palladium AVM 94.978 17 Panora AVYM 26.888 17 MalatyaPark AVM 78.021
18 Aqua Florya AVM 92.963 18 365 AVM 24.180 18 Outlet Center İzmit 75.722
19 Viaport Asia Outlet 91.772 19 Atakule AVM 22.234 19 Kent Meydanı AVM 62.459
20 Capacity AVM 87.967 20 Tepe Prime Avenue 20.494 20 Deepo Outlet Center 60.046

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 60.195 1 ANKAmall AVM 13.571 1 Özdilek Bursa AVM 30.276
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 58.731 2 Antares AVYM 8.330 2 Özdilek Eskişehir AVM 30.276
3 Akyaka Park 57.534 3 Kentpark AVM 4.887 3 TerraCity AVM 8.851
4 Kanyon AVM 50.700 4 Tepe Prime Avenue 4.798 4 Sera Kütahya AVM 6.348
5 Emaar Square Mall 19.749 5 Nata Vega Outlet 4.441 5 HighWay Outlet AVM 6.112
6 Trump AVM 15.165 6 Cepa AVM 3.559 6 Kayseri Park AVYM 5.444
7 Capitol AVM 15.113 7 Armada AVM 3.360 7 MalatyaPark AVM 5.055
8 Buyaka AVM 13.568 8 Atlantis AVM 3.104 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.780
9 Viaport Asia Outlet 12.442 9 Gordion AVM 2.717 9 Gebze Center 4.380

10 İstinyePark AVM 10.231 10 Panora AVYM 2.612 10 Deepo Outlet Center 3.827
11 Astoria AVM 8.056 11 ACity Outlet 2.220 11 Korupark AVM 3.517
12 Zorlu Center 7.809 12 Taurus AVM 2.183 12 Espark AVM 3.318
13 Akasya AVM 7.572 13 Arcadium AVM 2.001 13 Park Afyon AVM 3.316
14 Sapphire Çarşı 5.663 14 Next Level AVM 1.808 14 Forum Mersin AVM 3.062
15 ArenaPark AVYM 5.511 15 365 AVM 1.758 15 17 Burda AVM 3.015
16 Marmara Forum AVM 5.457 16 Bilkent Center AVM 1.700 16 Antalya Migros AVM 2.854
17 İsfanbul AVM 5.391 17 Forum Ankara Outlet 1.648 17 Bursa Kent Meydanı AVM 2.381
18 Palladium AVM 5.261 18 Anatolium Ankara AVM 1.298 18 Outlet Center İzmit 2.349
19 Galleria Ataköy AVM 4.881 19 One Tower AVM 1.251 19 Palladium Antakya AVM 2.319
20 Watergarden İstanbul 4.713 20 Podium Ankara AVM 1.246 20 Forum Bornova AVM 2.135

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 69.189 1 ANKAmall AVM 109.919 1 TerraCity AVM 69.508
2 Zorlu Center 64.827 2 Antares AVYM 37.906 2 Mavibahçe AVM 66.477
3 City's Nişantaşı AVM 54.194 3 Cepa AVM 31.929 3 M1 Adana AVM 39.612
4 İstinyePark AVM 48.204 4 Gordion AVM 27.683 4 Optimum - İzmir 39.563
5 Watergarden İstanbul 41.559 5 Nata Vega Outlet 26.837 5 Kulesite AVM 38.218
6 İsfanbul AVM 41.315 6 Atlantis AVM 24.927 6 Park Afyon AVM 36.107
7 Mall of İstanbul 39.579 7 Armada AVM 22.675 7 41 Burda AVM 35.665
8 Akyaka Park AVM 38.294 8 Kentpark AVM 21.967 8 Point Bornova AVM 35.164
9 Hilltown AVM 36.500 9 Podium Ankara AVM 21.557 9 Westpark Outlet AVM 32.181

10 Marmara Park AVM 35.315 10 ACity Outlet 19.384 10 Forum Bornova AVM 30.851
11 Maltepe Park AVM 34.717 11 Metromall AVM 18.301 11 Antalya Migros AVM 27.063
12 Kanyon AVM 34.041 12 Panora AVYM 18.216 12 Agora AVM 26.967
13 Buyaka AVM 32.611 13 Atakule AVM 15.881 13 Mall of Antalya AVM 25.670
14 Meydan İstanbul AVM 31.826 14 Bilkent Center AVM 13.933 14 Agora Antalya AVM 25.216
15 Vadi İstanbul AVM 31.761 15 Forum Ankara Outlet 13.876 15 17 Burda AVM 23.342
16 Trump AVM 29.162 16 Arcadium AVM 13.531 16 39 Burda AVM 22.576
17 212 İstanbul Power Outlet 28.788 17 Taurus AVM 12.303 17 Agora Adapazarı AVM 20.923
18 Forum İstanbul AVYM 26.468 18 One Tower AVM 11.527 18 Korupark AVM 20.439
19 Akasya AVM 20.731 19 Next Level AVM 9.554 19 Kent Meydanı AVM 20.052
20 Aqua Florya AVM 20.384 20 Kartaltepe AVM 9.075 20 Forum Mersin AVM 19.374

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 364.616 1 ANKAmall AVM 549.558 1 TerraCity AVM 340.331
2 City's Nişantaşı AVM 333.216 2 Forum Ankara Outlet 138.447 2 Mavibahçe AVM 335.455
3 İstanbul Cevahir AVM 247.524 3 ACity Outlet 99.270 3 Espark AVM 132.743
4 Kanyon AVM 245.094 4 Cepa AVM 73.501 4 Park Afyon AVM 127.500
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 203.919 5 Kentpark AVM 70.094 5 Kulesite AVM 120.371
6 İsfanbul AVM 199.727 6 Gordion AVM 66.830 6 Forum Kayseri AVM 112.299
7 Marmara Park AVM 156.374 7 Next Level AVM 57.144 7 Forum Mersin AVM 111.502
8 Emaar Square Mall 153.954 8 Taurus AVM 51.317 8 Forum Gaziantep AVM 110.227
9 Trump AVM 137.755 9 Atlantis AVM 50.977 9 Gebze Center 108.792

10 İstinyePark AVM 108.720 10 Nata Vega Outlet 42.029 10 Forum Bornova AVM 105.799
11 Brandium AVYM 107.884 11 One Tower AVM 40.843 11 MarkAntalya AVM 96.837
12 Mall of İstanbul 104.955 12 Antares AVM 38.510 12 Forum Trabzon AVM 94.787
13 Maltepe Park AVM 104.082 13 Podium Ankara AVM 38.356 13 Antalya Migros AVM 94.217
14 Buyaka AVM 98.560 14 Arcadium AVM 33.831 14 Özdilek Bursa AVM 93.160
15 Zorlu Center 96.361 15 Anatolium Ankara AVM 32.794 15 ÖzdilekPark Antalya AVM 86.295
16 Torium AVM 95.618 16 Kızılay AVM 28.486 16 Point Bornova AVM 82.629
17 Palladium AVM 94.978 17 Panora AVYM 26.888 17 MalatyaPark AVM 78.021
18 Aqua Florya AVM 92.963 18 365 AVM 24.180 18 Outlet Center İzmit 75.722
19 Viaport Asia Outlet 91.772 19 Atakule AVM 22.234 19 Kent Meydanı AVM 62.459
20 Capacity AVM 87.967 20 Tepe Prime Avenue 20.494 20 Deepo Outlet Center 60.046

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 60.195 1 ANKAmall AVM 13.571 1 Özdilek Bursa AVM 30.276
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 58.731 2 Antares AVYM 8.330 2 Özdilek Eskişehir AVM 30.276
3 Akyaka Park 57.534 3 Kentpark AVM 4.887 3 TerraCity AVM 8.851
4 Kanyon AVM 50.700 4 Tepe Prime Avenue 4.798 4 Sera Kütahya AVM 6.348
5 Emaar Square Mall 19.749 5 Nata Vega Outlet 4.441 5 HighWay Outlet AVM 6.112
6 Trump AVM 15.165 6 Cepa AVM 3.559 6 Kayseri Park AVYM 5.444
7 Capitol AVM 15.113 7 Armada AVM 3.360 7 MalatyaPark AVM 5.055
8 Buyaka AVM 13.568 8 Atlantis AVM 3.104 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.780
9 Viaport Asia Outlet 12.442 9 Gordion AVM 2.717 9 Gebze Center 4.380

10 İstinyePark AVM 10.231 10 Panora AVYM 2.612 10 Deepo Outlet Center 3.827
11 Astoria AVM 8.056 11 ACity Outlet 2.220 11 Korupark AVM 3.517
12 Zorlu Center 7.809 12 Taurus AVM 2.183 12 Espark AVM 3.318
13 Akasya AVM 7.572 13 Arcadium AVM 2.001 13 Park Afyon AVM 3.316
14 Sapphire Çarşı 5.663 14 Next Level AVM 1.808 14 Forum Mersin AVM 3.062
15 ArenaPark AVYM 5.511 15 365 AVM 1.758 15 17 Burda AVM 3.015
16 Marmara Forum AVM 5.457 16 Bilkent Center AVM 1.700 16 Antalya Migros AVM 2.854
17 İsfanbul AVM 5.391 17 Forum Ankara Outlet 1.648 17 Bursa Kent Meydanı AVM 2.381
18 Palladium AVM 5.261 18 Anatolium Ankara AVM 1.298 18 Outlet Center İzmit 2.349
19 Galleria Ataköy AVM 4.881 19 One Tower AVM 1.251 19 Palladium Antakya AVM 2.319
20 Watergarden İstanbul 4.713 20 Podium Ankara AVM 1.246 20 Forum Bornova AVM 2.135

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 69.189 1 ANKAmall AVM 109.919 1 TerraCity AVM 69.508
2 Zorlu Center 64.827 2 Antares AVYM 37.906 2 Mavibahçe AVM 66.477
3 City's Nişantaşı AVM 54.194 3 Cepa AVM 31.929 3 M1 Adana AVM 39.612
4 İstinyePark AVM 48.204 4 Gordion AVM 27.683 4 Optimum - İzmir 39.563
5 Watergarden İstanbul 41.559 5 Nata Vega Outlet 26.837 5 Kulesite AVM 38.218
6 İsfanbul AVM 41.315 6 Atlantis AVM 24.927 6 Park Afyon AVM 36.107
7 Mall of İstanbul 39.579 7 Armada AVM 22.675 7 41 Burda AVM 35.665
8 Akyaka Park AVM 38.294 8 Kentpark AVM 21.967 8 Point Bornova AVM 35.164
9 Hilltown AVM 36.500 9 Podium Ankara AVM 21.557 9 Westpark Outlet AVM 32.181

10 Marmara Park AVM 35.315 10 ACity Outlet 19.384 10 Forum Bornova AVM 30.851
11 Maltepe Park AVM 34.717 11 Metromall AVM 18.301 11 Antalya Migros AVM 27.063
12 Kanyon AVM 34.041 12 Panora AVYM 18.216 12 Agora AVM 26.967
13 Buyaka AVM 32.611 13 Atakule AVM 15.881 13 Mall of Antalya AVM 25.670
14 Meydan İstanbul AVM 31.826 14 Bilkent Center AVM 13.933 14 Agora Antalya AVM 25.216
15 Vadi İstanbul AVM 31.761 15 Forum Ankara Outlet 13.876 15 17 Burda AVM 23.342
16 Trump AVM 29.162 16 Arcadium AVM 13.531 16 39 Burda AVM 22.576
17 212 İstanbul Power Outlet 28.788 17 Taurus AVM 12.303 17 Agora Adapazarı AVM 20.923
18 Forum İstanbul AVYM 26.468 18 One Tower AVM 11.527 18 Korupark AVM 20.439
19 Akasya AVM 20.731 19 Next Level AVM 9.554 19 Kent Meydanı AVM 20.052
20 Aqua Florya AVM 20.384 20 Kartaltepe AVM 9.075 20 Forum Mersin AVM 19.374

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM
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- Ümit bey bu dönem neler yapıyorsu-
nuz? Projelerinizden bahseder misiniz?

Yakın zamanda sözleri Selahattin Erhan' a 
ait Müzeyyen Senar' ı anma ve saygı adına 
"Müzeyyen" şarkısını hazırlayıp dinleyicile-
rimize sunduk. 

Bundan sonraki süreçte de kendimize ait 
eski şarkılarımızı yeniden düzenleyip yani 
güncelleyip tekrar sevenlerimize - dinleyi-
cilerimize sunmayı düşünüyoruz. Başka al-
bümünde  daha önce albümlerimizde olan 
ama güncellenen "Seni unutmaya ömrüm 
yeter mi?", "Okul yolunda", Islak Mendil" 
ve "Nikah Masası" şarkılarına gelen olumlu 
yorumlardan sonra böyle bir yol izlemeye 
karar verdik.

- Sizi son yıllarda rock festivallerinde iz-
lemeye başladık. Bunu nasil yorumluyor 
sunuz?  Yeni kuşakla Ümit Besen'in bu-

luşması nasıl oldu?

Aslında gençlerin ve çocukların da dilin-
de benim şarkılarım vardı. Başka albümü 
ile birlikte özellikle Pamela ile seslendir-
diğimiz "Seni unutmaya ömrüm yeter 
mi" şarkısı ile birlikte şarkılarımız her ke-
simden sevenlerimize ulaştı. Hatta şarkı-
mız youtube.com' da 184 milyonu geçti. 
Önceleri babaları - anneleri şarkılarımı 
dinlerken şimdi gençlerin ve çocukların-
da şarkılarımı dinlemesi onur ve gurur 
verici elbette. 

Rock festivallerine çıkmamız menajerim 
önerisiyle oldu. Öyle güzel anlattı ki or-
tamın nasıl olduğunu evet dememek ol-
mazdı. Kuşadası Gençlik Festivali ve Ze-
tinli Rock festivalinde en az 50 bin kişinin 
üzerinde alanlarda sahne aldık. Gençlerin 
enerjisi, şarkılara eşlik etmesi beni çok 
duygulandırdı. 

- Müziğe başladığınız dönemi ve bugünü 
karşılaştırdığımızda seyirci profili olarak 
en büyük fark olarak neyi söylersiniz?

Önceki dönemlerdeki mekan kültürü ile 
şimdi ki mekan kültürü çok farklı. Gazino-
larda, tavernalarda sahne alırdık önceden. 
Şimdi Hayal kahvesi gibi Moda Kayıkhane 
gibi ayakta seyircilerin olduğu ve biletlerin 
masalı düzene göre nispeten daha düşük 
olduğu mekanlar var artık. Bu mekanlar sa-
yesinde her kesimden sevenimize ulaşma-
mız mümkün oluyor. Ayrıca bu mekanlar-
daki seyircinin heyecanı beni ve bana eşlik 
eden orkestramı da sahnede motive ediyor 
ve çok güzel bir gece yaşıyoruz hep birlikte.

- Sporla aranız nasıl? Aktif yaptığınız bir 
spor varmı? 

Kış ayları İstanbul'dayım, yaz aylarında iş 
olmadıkça Bodrum' da olurum. İkisinde de 

ÜMİT BESEN:
“ÖNCELERİ BABALAR VE 
ANNELER ŞARKILARIMI 
DİNLERKEN ŞİMDİ 
GENÇLERİN VE 
ÇOCUKLARINDA 
ŞARKILARIMI DİNLEMESİ 
ONUR VE GURUR VERİCİ”
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fırsat buldukça yürüyüş yapmaya çalışı-
rım.

- Ailenizle nasıl vakit geçirirsiniz? 
Ümit Besen nasıl bir eş, nasıl bir ba-
badır?

Üç tane kızım ve iki tane torunum var. 
Hiç birinin birbirinden ayırmam. Onlar 
mutlu olsunlar isterim, mutlu etmek için 
elimden geleni de yaparım. Konsere şe-
hir dışına gittiğimde bile eşimi özlerim. 
Ondan çok uzak kalmak istemem.

- Alışveriş yapmayı severmisiniz?

Alışverişi eşim benim adıma yapar. Ba-
zen benim için çok yorucu olduğundan 
dolayı alışverişe çok gitmem. Enstrü-
man almak için sık sık müzik mağazası-
na giderim. Bazen alışveriş merkezinde 
bazen tünelde. 

- Sizi en cok ne sinirlendirir?
 
Alışveriş merkezlerinin girişinde güven-
liklerin üzerimi elleri ile araması çok si-
nirlendirir. Koskoca Ümit Besen bomba 
ile mi girecek canım :)
 
- Ümit Besen kimleri dinlemeyi se-
ver?

Her türlü müziği dinlemeye çalışıyorum. 
Son dönemde bas gitaristleri çok izli-
yorum, bas gitar çalmamı da geliştirmiş 
oluyorum.

- Dinleyici Ümit Besen sanatçı Ümit 
Besen'i nasıl yorumlardı?

Ailesinden biri.

- En son nezaman AVM ye gittiniz?

Geçen hafta 

-  AVM den en son ne aldınız?

Bas Gitar 

- AVM leri en çok hangi amaç için 
kullanıyorsunuz?

Enstrüman almak için 

- En son kime hediye aldınız?

Eşime 

- Bizlere vakit ayırdığınız için çok te-
şekkürler. Sevenlerinize son olarak 
ne söylemek istersiniz?

Sevgiyle kalın.

Röportaj
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Aston Martin’in ünlü ‘DB’ serisinin 
amiral gemisi olarak üretilen ‘DB11 
V12 AMR’ İstanbul’a geldi. Marka-
nın Türkiye temsilcisi olan D&D Mo-
torlu Araçlar A.Ş’nin Yeniköy’deki 
lüks Showroom’unda sergilenen 
efsane otomobilin, Onyx Black’ ve 
‘Quantum silver’ olmak üzere iki 
renk seçeneği bulunuyor. 5.2 litre 
V12 Twin Turbo beslemeli bir motora 
sahip olan ‘DB11 V12 AMR’ 640 bin 
Euro’dan başlıyor.

İngiliz lüks spor otomobil üreticisi Aston 
Martin’in Türkiye’de en fazla ilgi gören mo-
deli DB11’in 5.2 litrelik V12 motorlu AMR 
versiyonu Aston Martin İstanbul Showro-
om’una geldi. 640 beygir güç üreten yeni 

DB11 V12 AMR ÇIFT RENK SEÇENEĞIYLE ISTANBUL’DA
DB11 V12 AMR, 0’dan 100 kilometre hıza 
sadece 3.7 saniyede ulaşabiliyor. GT, Sport 
ve Sport Plus adlı çoklu dinamik sürücü 
modları bulunan yeni DB11 V12 AMR, mo-
tor tepkisini ilerici bir anlayışla yoğunlaştı-
rıyor. 8 vitesli otomatik ZF şanzımanı, yeni 
elektrikli direksiyon sistemi ve fren esnasın-
da ‘Tork Yönlendirme’ teknolojisiyle daha 
yüksek çeviklik sunan D11 V12 AMR, verim-
lilik ve gücü aynı anda sunuyor. Aston Mar-
tin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araç 
A.Ş’nin Yeniköy’deki lüks Showroom’unda 
sergilenen DB11 V12 AMR, Onyx black’ ve 
‘Quantum silver’ olmak üzere 2 renk seçe-
neğine sahip. 

TEKNOLOJİ EL İŞÇİLİĞİ İLE BİRLEŞTİ

Gerçek bir 21. yüzyıl Aston Martin modeli 

olan DB11, en son teknolojiyi en yük-
sek kalite ve el işçiliğiyle sunuyor. Renkli 
12 inç TFT LCD ekranın kullanıldığı yeni 
gösterge paneli, araçla ilgili birincil bil-
gileri tam açıklıkla ifade ederken, ortaya 
konumlandırılmış 8 inç TFT ekran ise bil-
gi ve eğlenceye hizmet ediyor. 

Karakter tanıma, çoklu dokunma ve ha-
reket desteği sunan isteğe bağlı dokun-
matik yüzeyin yanı sıra döner kontrolle 
kumanda edilen yeni uydu navigasyon 
ve ses sistemi her zamankinden daha 
etkili. Yeni otomatik park yardımı özel-
liği ve 360 derecelik kuş bakışı kamera, 
düşük hızlarda güvenli manevra yapma 
imkanı tanıyor ve aynı şekilde aracın 
bilgi eğlence sistemi tarafından kontrol 
ediliyor.



103

 Haberler / MALl&MOTTO 

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

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

Tıklayın, Habersiz Kalmayın!
www.mallandmotto.com
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