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Ve bahar gelir...
İçimizde yeşeren bir dünya umutla beraber yeni projelerin de heyecanı başlar.
Öncelikle üstümüzdekiler başımızdakiler değişecek. Fazlalıklardan kurtulacağız.
Geçtiğimiz ay moda showlarda ki gibi belki giyinmeyeceğiz ama renkleneceğimiz
kesin. Vitrinler renklenecek, kahveler yavaş yavaş soğuk söylenecek. Baharla
beraber sadece bunlar olmayacak tabi. Alışverişin yanı sıra yaşam alanlarını iyi
kullananlar kazanacak.
Umut her şekilde ihtiyacımız olan en önemli duygu.
Geçtiğimiz ayları kara günlerle doldurduk.
İçimizde yaralar, korkular oluştu.
Herkesin kendi hayatında huzur aradığını düşünecek olursak, ciddi anlamda
sıkıntılarımız hepimizi ilgilendirdi.
İşte bahar gelince belkilerimiz güneş gördü.
Hadi bakalım nisan sayısında size umut vadeden, projeleriyle en çok konuşulan,
sosyal medyanın yıldızları, sektörün gereksinimleri üzerine Mall&Motto sayımızla
karşınızdayız.
Bulunduğunuz yerlere baharın çabuk gelmesi dileğiyle,
İyi Okumalar!
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MULTİ TÜRKİYE BAŞKANINDAN
SEKTÖR TEMSİLCİLERİNE ÇAĞRI VAR
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Kemal Kaya
Multi Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı

8

AVM sektörünün temsilcisi AYD'nin
gelenekselleşen AVM Yatırımları Konferansı
İstanbul’da gerçekleşti. Açılış konuşmasını Multi
Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaya'nın
gerçekleştirdiği konferans, AVM yatırımcılarını,
merkez yöneticilerini, perakendecileri ve sektöre
destek veren firmaları bir araya getirdi.

daha büyük yer verdiğini hatırlatarak, sektör
temsilcilerine kendilerine uygun olan değil
tüketiciye uygun olan projeleri hayata geçirme
çağrısında bulundu.

Kemal Kaya, konuşmasında 2015’te Multi
Türkiye bünyesindeki 15 alışveriş merkezinde
170 milyon ziyaretçiyi ağırladıklarına dikkat
çekti. Kemal Kaya: “Ülkemizin nüfusunun 80
milyon olduğunu düşünürsek, Multi Türkiye
bünyesindeki alışveriş merkezlerinde geçtiğimiz
yıl iki Türkiye nüfusundan fazla ziyaretçi
ağırladık. 15 AVM’de yaklaşık 1 milyon metrekare
kiralanabilir alanı yönetiyoruz. Alışveriş
merkezlerimizde bine yakın farklı marka ve 2
binin üzerinde kiracıya sahibiz. Bu mağazalar
2015 yılında 5,5 milyar TL’nin üzerinde bir ciro
gerçekleştirdi.” dedi. Kaya, insanların günlük
yaşamlarında alışveriş merkezlerine giderek

AVM’lerin yaşam sürelerinin uzaması için
insanların hayatlarına dokunabilmenin
önemine değinen Kaya, sözlerine şöyle devam
etti: “Günümüzde floresan ışıklı, kutu şeklinde
AVM’lerden çok daha ileri bir noktadayız.
Çünkü insanlar artık içinde bulunmaktan keyif
aldıkları, tüm ihtiyaçlarını karşılayabildikleri,
hayatını kolaylaştıran, şehir ile bütünleşen, çevre
ile uyumlu projeler görmek istiyor ve bunlara her
zaman hak ettiği değeri veriyor. Bu ihtiyaca cevap
verebilmek için biz sektör temsilcilerine çok
önemli bir rol düşüyor. Bizler artık ‘kendimize
uygun olan’ değil ‘tüketiciye uygun olan’ projelere
imza atmalıyız.”

Sektör temsilcilerine insan hayatına
dokunabilme çağrısı yaptı

Konuyu son olarak yatırımcılar ve işletmeciler
tarafından da değerlendiren Kemal Kaya,
yönetim anlayışlarının kazan kazandır ilkesine
dayandığını ifade ederek şunları söyledi: “Biz
Multi olarak, mevcut yatırımlarımızı verimli
yönetmeye ve yatırımlarımızın değerini
artırmaya çok önem veriyoruz. Örneğin daha
verimli enerji kullanımı, metrekare satış
verimliliği, sabit gider yatırımı verimliliği
gibi tüm konularda iyileştirmeler üzerinde
çalışıyoruz. Katma değer yaratmak Multi’nin
yatırımcısı olan Blackstone’un da çok önem
verdiği bir konu. Blackstone, iş modeli olarak,
satın aldığı gayrimenkullerde aktif yönetim ve
hedefe odaklı, değer yaratacak projelerle bu
yatırımların değerini artırmayı benimsiyor.
Yatırımcıya sağlıklı bir gelir, içinde bulunduğu
toplum için de ekonomik bir değer yaratmayı
hedefliyor.”
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KANYON’A “BEST OF BREEAM 2016”DAN
“BREEAM RETAIL IN-USE” KATEGORİSİNDE ÖDÜL

MALl&MOTTO / 26.Sayı / Nisan 2016

Kanyon, “BREEAM” sertifikasına sahip binalar arasından seçilen “BEST OF
BREEAM 2016 ÖDÜLLERİ”nde, enerji kullanımı, su tüketimi ve atık yönetimi
konularında yapılan değerlendirmeler sonucunda “BREEAM Retail In-Use “
kategorisinden ödül alarak büyük bir başarıya daha imza attı.
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2012 yılında, BREEAM kriterleri doğrultusunda
değerlendirilip sahip olduğu “Mükemmel”
seviyesindeki sertifikasını 2015 yılında
“Olağanüstü” düzeyine çıkararak Türkiye’de bina
yönetimi alanında bu seviyede sertifika alan ilk
ticari yapı olan Kanyon, bu konuda “BEST OF
BREEAM 2016”da “BREEAM Retail In-Use”
kategorisinde ödüle layık görüldü. Kanyon,
bir çok mağaza, ofis, rezidans gibi çok amaçlı
kullanıma yönelik binalar arasından, sıcak su
kaynağının %35’inin güneş enerjisi olması, tüm
enerji ve su tüketimini optimize eden bir şekilde
yönetilmesi gibi enerji kullanımı ve su tüketimine
yönelik konulardaki başarısından dolayı diğer
adayları geride bırakarak ödülü kazandı.
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GÜLER SABANCI’DAN DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI
asla yetinmemeliyiz. Her alanda daha iyi bir
gelecek için beklediğimiz reformlar, bu alanda da
en hızlı şekilde yapılmalı, kadınların potansiyelini
ortaya çıkarmalıyız.”
- “SABANCI TOPLULUĞU, İŞ DÜNYASINDA
CİNSİYET EŞİTLİĞİ KONUSUNDA ÖRNEK
VE ÖNCÜ KONUMDADIR”

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler
Sabancı, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir
mesaj yayınladı. Sabancı, mesajında şunları
söyledi:
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“Ben, bugünü bir kutlamanın ötesinde, yaşamın
her alanını şekillendiren kadınların önemini
bir kez daha hatırlamanın fırsatı olarak
görüyorum. 1970'lerden sonra kadınların iş
hayatına katılımında büyük artışlar yaşandı.
Elbette çok yol alındı. Bunu inkar edemeyiz.
Ama ne yazık ki hala yeterli değil. Diğer
taraftan, kadının iş hayatına katılımını, sadece
rakamların yükselmesinden ibaret görmemeliyiz.
Aynı zamanda kadınların iş hayatına yaptıkları
niteliksel katkılar, yarattıkları katma değer, işin
başarısı açısından yadsınamaz. Artık kadınların
iş hayatındaki varlığı bir "tercih" değil, başarıya
giden yolda bir "zorunluluk".
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Yaratıcılıktan, karar süreçlerine kadının
potansiyelini keşfetmek ve değerlendirmek başarı
odaklı organizasyonların daha büyük ölçekte de
ekonomilerin, asla göz ardı etmemesi gereken
bir konu. Son yıllarda kadının katılımının işin
başarısı için vazgeçilmez olduğu araştırmalarla
da ispatlanmış durumda. Çünkü, iş hayatında,
üniversitelerde, sivil toplumda kadının katılımı
arttıkça araştırmalar daha da anlam kazanıyor.
Ve öngörülerin ötesine geçerek daha somut ve
derinlemesine çalışmalar yürütmek mümkün
oluyor.
Fortune 500 şirketleri arasında yapılan bir
araştırmaya göre, kadın yönetici sayısı fazla
olan şirketler, pazar payı, sermaye ve hisse
senedi değerine göre daha iyi performans
gösteriyor. Credit Suisse tarafından yapılan bir
araştırma,2008 krizinden sonra cinsiyet eşitliği

dengesi bulunan şirketlerin, erkek egemen
şirketlere göre daha hızlı toparlandığını ortaya
koyuyor. Bu sonuçların gerekçeleri çok çeşitli
olabilir. Bazı uzmanlar, kadınların riskleri daha
iyi yönettiğini söylüyor. Bazıları ise, kadınların
aynı anda birçok işi yönetme becerileriyle bu
durumu açıklıyor. Kadınlar katılımcı çalışma
modellerine daha yatkınlar. Daha çok akıl alma,
farklı fikirleri karara katma konusunda daha
açıklar. Öte yandan, satın alma kararlarının
AB'de %70, ABD'de %80'ni kadınlar tarafından
veriliyor. Dolayısıyla, kadınların ihtiyaçlarını
kadınların daha iyi anlamasının ve buna göre
ürün ve hizmet geliştirilmesinin önemi de ortada.
Bunların hepsi ve daha bir çok bulgunun asıl
ortaya koyduğu kritik nokta şu ki: "kadınları
dahil etmeden ekonomik gelişmeden bahsetmek
mümkün değil!".
“ BİZ AYRICALIK İSTEMİYORUZ; "EŞİTLİK"
İSTİYORUZ!”
Sabancı şöyle devam etti; “Her zaman
söylediğimiz gibi biz ayrıcalık istemiyoruz;
"eşitlik" istiyoruz! Kadınların niteliklerine,
becerilerine, yetkinliklerine göre eşit şekilde
değerlendirilmelerini istiyoruz. Ancak eşitliğin
sağlanabilmesi için, kadınlarımıza hakları olan
eşit fırsatların verilmesi ve desteklenmeleri
gerekiyor. Bunun başında, "başaracaklarına dair
özgüven ile yetiştirilmeleri" ve başarıda en önemli
unsurlardan biri olan "eğitim hakkı" geliyor.
Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye'de kadının
işgücüne katılım oranı %30 seviyelerinde.
Dünya Ekonomik Forumu Cinsiyet Eşitsizliği
Raporu'na göre; Türkiye'de 100 kadından 13'ü
üst düzey pozisyonda çalışıyor. Daha güçlü bir
ekonomik ve sosyal kalkınma için bu rakamlarla

Sabancı Topluluğu’ndaki yaklaşımlarını
da aktaran Güler Sabancı, sözlerini şöyle
tamamladı: “Sabancı Topluluğu, iş dünyasında
cinsiyet eşitliği konusunda "örnek" ve "öncü"
konumdadır. Kadın çalışan ortalamamız %38,5
olurken, bazı şirketlerimizde %50'nin üstüne
çıkan, Türkiye ortalamalarının üstünde kadın
istihdam rakamlarımız olması sevindiricidir. Bize
de yakışan budur! Ayrıca 2012 yılında %7 olan
üst yönetimdeki kadın oranımız bugün yüzde
15'e çıktı. Kadın çalışan terfi oranımız ise, %52
oldu. Sizlerin emekleri ve gayretiyle yürütülen
Sabancı Gönüllüleri projelerinin de bu öncü
konumumuza daha da ivme kazandıracağına
inanıyorum.
Sabancı Vakfı olarak da, birçok alanda olduğu
gibi, kadın alanında da etkin çalışmalar
yürütüyoruz. Meselenin çözümünde topyekûn
bir hareket ve işbirliği yattığı inancıyla, toplumun
çeşitli katmanlarına ve farklı sorunlara el
uzatmak için çalışıyoruz. Vakıf olarak, kadınların;
ekonomik, siyasi ve toplumsal hayata, kızların
da eğitime eşit fırsatlarla katılımının önemine
ve ülkenin kalkınmasında kilit rollere sahip
olduğuna inanarak çalışmalar yürütüyoruz.
Örneğin; 2006-2015 yılları arasında İçişleri
Bakanlığı ve Türkiye’deki tüm Birleşmiş
Milletler kuruluşlarının işbirliğiyle “Birleşmiş
Milletler Ortak Programı”nı yürüttük. Çocuk
yaşta evliliklere son verilmesi konusunu da
2010 yılından bu yana odak noktası olarak
belirleyerek, bu alanda çalışmalar yürüten sivil
toplum kuruluşlarına hibe desteği verdik ve 54
ilde bu konuda farkındalık yaratılmasını sağladık.
Bu konudaki mücadelemizi küresel boyutta da
sürdürüyoruz. Ülkenin dört bir yanında hizmete
sunduğumuz kalıcı eserlerle de toplumsal
gelişmeye katkıda bulunarak, 17 ilde açtığımız
20 kız yurduyla, kız çocuklarının eğitiminin
önündeki engellerin kaldırmasında köklü ve uzun
vadeli çözümler yaratmaya çalışıyoruz.
Kadın sorunlarının çözümü için ihtiyacımız olan,
her şeyden önce büyük bir "zihniyet dönüşümü".
Bu dönüşüm; verimlilikten inovasyona kadınların
işe pozitif etkisini anlamakla başlıyor. Başta
söyledim, tekrarlamak istiyorum: Kadınların iş
hayatına katılımı bir tercih değil, bir ayrıcalık
değil, sadece eşitlik meselesi değil; bizi başarıya
götürecek bir "zorunluluk" tur. Kadının katılımını
sağlamak doğru bir iş kararıdır”.
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COCA-COLA : ZORLUKLARA RAĞMEN BÜYÜMEYE DEVAM

A

nadolu Grubu’nun ana hissedarı olduğu
Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve
Pakistan’da 25 fabrika ve 10 bini aşkın
çalışanıyla faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek
(CCİ) 2015 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. CCİ
CEO’su Burak Başarır yaptığı açıklamada, zorlu
geçen 2015 yılına rağmen CCİ’nin büyümeye
devam etmesinden memnuniyet duyduğunu
ifade ederek, 2015 yılını çift haneli gelir artışı
ile kapattıklarını vurguladı. CCİ’nin net satışları
2015’te %12 artış göstererek 6,7 milyar TL’ye,
FAVÖK’ü de %9 artışla 1 milyar TL’ye yükseldi.
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Bu sonuçların Orta Asya’da ekonomik kriz, Irak’ta
güvenlik problemleri, Pakistan’da zorlu rekabet
ve Türkiye’de düşük tüketici güveni koşulları
altında elde edildiğinin altını çizen Başarır,
“Tüm olumsuzluklara rağmen, başarılı fiyatlama
stratejileri ve sürekli gelişen pazar uygulamaları
sonucu çift haneli net satış geliri büyümesi
sağladık” dedi.
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Türkiye operasyonunun 2015’in ikinci
yarısında beklentilerine uygun olarak daha iyi
bir performans gösterdiğini belirten Başarır,
“Yılın büyük bölümünde Türkiye’de düşük
seyreden tüketici güvenine rağmen, satılan
paket sayısındaki artış ve başarılı tüketici
promosyonları sayesinde güçlü bir gelir
büyümesi sağladık ve faaliyet kar marjımızı,
güçlü fiyatlama, etkin maliyet ve gider yönetimi
sayesinde yıllık bazda iyileştirdik” dedi.
2016’ya Yönelik Beklentiler
2016 yılına ilişkin öngörülerini de paylaşan
Başarır, “2016 yılında, petrol fiyatlarının orta
vadede düşük seyredeceği beklentisiyle, Orta
Asya hariç tüm faaliyetlerimizin büyüme
göstereceğini tahmin ediyoruz. Uzun vadede
ise dünya ortalaması üzerinde nüfus artışı ve
ekonomik büyüme oranlarının yanı sıra 30 yaş
altı genç nüfusun yüksek oranı gibi etkenlerle
faaliyet gösterdiğimiz pazarların büyük fırsatlar
barındırdığına inanıyoruz” dedi.

Burak Başarır
Coca-Cola İçecek CEO’su
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AYD VE SKD EL ELE VERDİ!
AVM’lerde sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ile ilgili farkındalık yaratılacak!

Günöz Atakan
AYD genel sekreteri

Cem Eriç
AYD Başkan Yardımcısı
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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği
(AYD) ile İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma
Derneği bir işbirliği protokolü imzaladı.
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AYD Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Belgü ve
SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Canan
Ercan Çelik’in imzaladığı protokol kapsamında
AYD ve SKD, AVM’lerde sürdürülebilir
kalkınma yaklaşımı ile ilgili farkındalık
yaratılması, bu yaklaşımın benimsenerek
yönetim kriteri haline getirilmesi ve uygulamaya
alınması konularında ortak çalışmalar yapacak.
AYD üyesi kurumlar da, SKD tarafından
enerjiyi daha verimli kullanmaya teşvik etmek
amacıyla 2013’te imzaya açılan Binalarda Enerji
Verimliliği Bildirgesi’ni imzalamaları konusunda
teşvik edilecek. Bu bildirgeyle, kurumların
enerji kullanımları konusunda durumlarını
tespit etmeleri, enerji ve CO₂ azaltım hedeflerini
belirlemeleri, ardından enerji kullanım
performansının iyileştirilmesine yönelik şirket
politikası ile uygulama stratejisi belirlemeleri
hedefleniyor. Ayrıca konu ile ilgili ARGE ve
eğitim faaliyetleri sürdürülecek.

Hulusi Belgü
AYD Başkanı

Canan Ercan Çelik
SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı

Konca Çalkıvik
SKD Genel Sekreteri
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İTO BAŞKANI İBRAHİM ÇAĞLAR: “DEVLETİMİZİN KAHRAMANCA
MÜCADELESİNİ GİRİŞİMCİMİZ TAMAMLAYACAK”

İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar,
Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı
Terörle Mücadele Eylem Planı ile ilgili bir açıklama
yaptı.
İbrahim Çağlar, şöyle konuştu:
"İstanbul Ticaret Odası'nın 400 bine yakın üyesi içinde
Doğu ve Güneydoğu illerimizden birçok girişimci
bulunuyor. Bölgede yatırımları ve geniş bir dağıtım
ağları var.
Devletimizin şefkat eli bir kez daha bölgenin üreten,
istihdam oluşturan kesimine uzanmaktadır. Sayın
Başbakanımızın açıkladığı paket sosyal ve ekonomik
yönleriyle önemli bir imkan getiriyor. Bölge topyekün

kalkınana kadar bu tedbirlerin devam edeceğine
inanıyoruz.
Devletimizin, güvenlik güçlerimizin kahramanca
mücadelesini, bölgede yeni yatırıma başlayacak
girişimcilerimiz tamamlayacak. Biz hep en önemli
barış dilinin ticaret olduğuna inandık. Ülkemizi
bölmek isteyenlere en güzel cevabı girişimcimizin barış
dili verecek.
İstanbul Ticaret Odası olarak bölge illerimizin
yaralarının sarılması ve kalkınma hamlesi
başlatılması için çalışmalarımızı daha büyük bir şevkle
sürdüreceğiz. Devletimizin ortaya koyduğu çözüm
yollarını tüm olanaklarıyla desteklemeye devam
edeceğiz."
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İbrahim ÇAĞLAR
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OLİVİUM ‘DA OUTLET ŞENLİĞİ BAŞLIYOR
FİYATLAR BAŞ DÖNDÜRÜYOR

01 Nisan 2000 tarihinde İstanbul ‘un en büyük
ilçelerinden Zeytinburnu’nda kapılarını
ziyaretçilere açan Olivium Outlet Alışveriş
merkezi İstanbul’un ilk ve tek outleti olma
özelliğini uzunca bir süre koruyup açıldığı
günden bu yana ziyaretçilerine, modaya,
markaya, kaliteye uygun fiyata ulaşmanın
imkânlarını sunmaktadır.
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16 yıldır gerçek Outlet olma ilkesinden
ayrılmadan sadece Zeytinburnu’na değil bütün
İstanbul’a her kesimden tüketiciye hitap eden
Olivium Outlet yenilenen yüzü ile ziyaretçisine
çok daha modern, sade, ferah ve aydınlık bir
ortamda alışveriş yapmayı vaat ediyor. 135
mağazanın, yüzlerce yerli ve yabancı markanın
bulunduğu Olivium Outlet, haftanın yedi günü
10:00 – 22:00 saatleri arasında ziyaretçisine temiz
güvenli ve ferah bir ortamda ekonomik alışveriş
yapma imkanı vermekle birlikte, 7’den 77’ye
herkesin kültürel ve sosyal anlamda keyifli vakit
geçirmesini sağlamakta, merkez içinin yanı sıra
çevresinde de yaşam kültürü yaratmaktadır.
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Olivium Outlet’in tüketiciyi çok daha cazip fiyatlı
ürünlerle buluşturabilmek adına, yine bir ilke
imza atarak başlattığı “Salı Pazarı” organizasyonu,
ziyaretçilere haftanın bir günü olağanın dışında
bir farklılık sunmaya devam etmektedir. 22
Mart – 05 Nisan tarihleri arasında hafta sonu
günleri hariç gerçekleşecek “Outlet Şenliği”n de
ise fiyatlar adeta baş döndürecek, ziyaretçiler
beğendikleri yüzlerce yerli ve yabancı markanın
ürünlerine çok daha uygun fiyatlarla sahip olma
şansını yakalayacak.
2 kıtayı birbirine bağlayan İstanbul’un en büyük
projesi Marmaray ile de Anadolu yakasında
oturan İstanbullular ‘a sadece 15 dakikalık
mesafede olan Olivium Outlet, modaya uygun
fiyatla sahip olmak isteyen herkesi 15 gün süreyle
devam edecek “Outlet Şenliği” ne davet ediyor.
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ECE TÜRKİYE TÜRK PERAKENDECİLERE ULUSLARARASI
PAZARLARA AÇILMA OLANAKLARI SUNUYOR

Andreas Hohlmann
ECE Türkiye Genel Müdürü
gerçekleştirdik. Önümüzdeki 12 ay içerisinde
de inşaatı devam etmekte olan İstanbul’daki
Axis İstanbul ve Modern East ile Bursa’daki
Sur Yapı MARKA Alışveriş Merkezleri’nin
açılışları gerçekleşecek. ECE Türkiye, bu alışveriş
merkezlerinin konsept planlama, kiralama ve
CE Türkiye, geleneksel hale gelen
“Uluslararası Perakende Kiralama Günü”ne uzun dönemli yönetimini üstleniyor” dedi.
Böylelikle ECE Türkiye tarafından yönetilmekte
sekizinci kez ev sahipliği yaptı. 10 Mart
tarihinde Four Seasons Hotel-Ortaköy’de
olan alışveriş merkezlerinde yaklaşık 925.000 m2
gerçekleşen organizasyona ulusal ve uluslararası
kiralanabilir alanda 3.000’e yakın perakendeci
faaliyet gösteriyor olacak.
perakende zincirlerinden 500’ün üzerinde üst
düzey yönetici katıldı.
Toplantıda konuşan ECE Türkiye – Kiralamadan
Bu seneki organizasyonun odak noktasında yine
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Klaus Striebich,
ECE’nin Türkiye’de devam eden projeleri ile
sunumunda Avrupa parekende sektöründeki
gelişmeler hakkında bilgi verirken yurt dışına
birlikte yurt dışına açılmak isteyen perakende
gruplarına 12 Avrupa ülkesi ve Katar’da
açılmak isteyen Türk perakendecilere Avrupa
çapında devam eden beş yeni Alışveriş Merkezi
sunmakta olduğu yeni projeler yer aldı. ECE
ve 17 genişleme projesini de tanıttı. Toplantının
Türkiye Genel Müdürü Andreas Hohlmann:
“Geçtiğimiz 12 ay içerisinde üç yeni alışveriş
konuk konuşmacısı, Penti Yönetim Kurulu
Başkanı ve BMD Başkanı Sami Kariyo, Türk
merkezini yönetim portföyümüze katmış
perakende sektörünün geçmişten geleceğe
olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Mayıs
uzanan yolculuğunu paylaşırken markalaşma
ayında ECE Türkiye yönetimine geçen Aqua
ve globalleşme sürecinin önemini vurguladı ve
Florya’ya ek olarak, geçtiğimiz yılın Eylül ayında
Afyonkarahisar’daki Park Afyon ve Kasım
güçlü bir şekilde gelişen perakende sektörünün
ayında da İzmir’deki MaviBahçe’nin açılışını
yol haritasını çizdi.
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Fulya Durak
ECE Türkiye Kiralama Direktörü
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Artan rekabet ortamında kalite yönetiminin önemi,
toplantının ana temalarından bir diğeriydi. Andreas
Hohlmann konuşmasında ECE Türkiye’nin yönetim
portföyündeki alışveriş merkezlerinde, hem konum, hem
marka ve kiracı karması hem de yönetim anlamında kalite
kriterlerine özel olarak dikkat gösterdiğini vurguladı.
Hohlmann: “Bu anlamda pazarlama ve operasyonel giderlerin
optimize edilmesi ve süreçlerin iyileştirilmesine yönelik olarak
detaylı analizleri yapıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda fiyatlarda
yükselen trende rağmen, ECE Türkiye bilgi birikimi ve pazar
gücü ile kiracılar tarafından üstlenilmekte olan operasyonel
giderleri, sektör ortalamasının yaklaşık olarak %20 altında
tutmayı başarmıştır. Bu şekilde projelerimizde yer alan
kiracılarımız için avantaj yaratabiliyoruz” dedi.
Klaus Striebich
ECE Türkiye Kiralamadan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Konuşmaların ardından, katılımcılar, proje sergisi ve network
saatine katıldı. ECE Türkiye tarafından bu sene sekizinci kez
gerçekleştirilen organizasyon, sektör geneli ve katılımcılar
açısından pozitif sonuçlarla tamamlandı.
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Sami Kariyo
Penti Yönetim Kurulu Başkanı
ve BMD Başkanı
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Hulusi Belgü
AYD Başkanı
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AVM Endeksi Ocak 2016 sonuçlarını değerlendiren
AYD Başkanı Hulusi Belgü;
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“AVM endeksi Ocak 2016 döneminde bir önceki
yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 12,8
oranında arttı. Ocak ayı perakende sektöründe
indirim kampanyalarının başladığı bir dönem.
Ayrıca yine Ocak ayındaki sömestir tatili de endeks
verilerine olumlu yansımıştır. Kategoriler bazında
ise geçtiğimiz yıl düşüşler yaşayan hipermarket
ve teknoloji kategorilerindeki toparlanma ağırlıklı
yükselişler olumlu bir gelişme” dedi.
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OCAK 2016’DA AVM CİRO ENDEKSİ %12,8 ARTTI
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM
Endeksi’nin Ocak ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi Ocak 2016
döneminde 2015 Ocak ayı ile karşılaştırıldığında %12,8’lik bir artışla 202 puana ulaştı.
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AVM’lerdeki kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Ocak 2016’da bir önceki yılın aynı ayına göre 23 puan arttı
ve verimlilik m2 başına 770 TL’ye ulaştı.. Verimlilik, İstanbul’da 905 TL, Anadolu’da 680 TL olarak gerçekleşti.
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Ocak ayında en yüksek ciro artışı hipermarket kategorilerinde oluştu...
Geçtiğimiz yılın Ocak ayı ile karşılaştırıldığında 2016 Ocak döneminde kategoriler bazında endeks %13’lük bir
artış gösterdi. En yüksek ciro artışı ise hipermarket kategorisinde %36’lık artışla yaşandı. Geçtiğimiz yılın Ocak ayı
ile karşılaştırıldığında Ocak 2016’da ayakkabı-çanta kategorisi %19, yiyecek kategorisi %18, teknoloji hipermarket
kategorisi %16, giyim kategorisi %13 AVM’lerdeki diğer alan ciroları %8 artış kaydetti.

Ziyaret Sayısı Endeksi
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Ocak 2016 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde bir değişim
yaşanmadığı gözlendi.
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Antares Dünya Kadınlar Günü'nü kadınlara özel etkinliklerle geçirdi

Ankara'nın Alışveriş ve Yaşam Yıldızı Antares,
08 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kadınlara özel
etkinliklerle geçirdi.

Oğuz Kızıklı'nın, kadın katılımcılarla
gerçekleştirdiği 'Origami Atölyesi' yoğun ilgi
gördü. Kadınlar, yaklaşık bir saat süren atölye
süresince, origami sanatı ile çiçek-kuş gibi objeler
yapıp keyifli vakit geçirdiler.
Antares, günün anlam ve önemine uygun olarak
hazırlanıp, sunulan 'Kum Sanatı Gösterisi' ile
özellikle kadın ziyaretçilerimizden büyük beğeni
aldı.
Moda Katımızda eşsiz melodilerle gerçekleştirilen
Trio Dinletisi eşliğinde tüm kadınlarımız ve
ziyaretçilerimiz keyifle alışveriş yapma imkanı
buldu.
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08 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri
kapsamında 50TL alışveriş yapan tüm kadınlara,
kişiye özel olarak hazırlanan kaligrafi çalışması
çerçevesiyle birlikte hediye edildi.
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ANADOLU GRUBU’NDAN
ADEL KALEMCİLİK İÇİN 77 MİLYON TL YATIRIM
Türkiye’de kalem ve kırtasiye denilince ilk
akla gelen firma olan Adel Kalemcilik, 36 bin
metrekarelik alana kurulu Çayırova Üretim
Tesisi’nde faaliyete başladı. 77 milyon TL
yatırımla kurulan yeni tesis, Adel’in üretim
kapasitesinde %30 artış sağlayacak. 1.000’e yakın
farklı ürün çeşidinin üretildiği tesis, kırtasiye
sektöründe Türkiye’nin en yüksek kapasiteli
üretim gücüne sahip olma özelliğini de taşıyor.
Kurulduğu günden bu yana hızlı bir büyüme
kaydeden ve ürün çeşitliliğini sürekli artıran
Adel Kalemcilik Çayırova Üretim Tesisi için
5 Mart 2016’da gerçekleştirilen resmi açılış
törenini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri
Işık gerçekleştirdi. Açılış törenine ayrıca Adel
Kalemcilik’in yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortakları
da katılım gösterdi.
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Konuşmasında Adel Kalemcilik’in bu önemli
yatırımıyla Türkiye ekonomisi ve istihdamına
sağladığı katkılardan dolayı gurur ve mutluluk
duyduklarını dile getiren Bakan Fikri Işık,
kalemin yarına yatırım olduğunu vurgulayarak
“1969’daki yatırım bugün içindi, bugünkü yatırım
da yarın için olacak” dedi. Işık, törenin ardından
fabrikayı ziyaret ederek, tesis hakkında bilgi aldı.
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Törende bir konuşma yapan Anadolu Grubu
Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Tuncay Özilhan
“Grubumuzun 66 yıllık mazisinin 47 yılında
var olan Adel’in bugün yeni tesisinin açılışını
gerçekleştiriyoruz. 1969 yılında Kartal’da,
dönemin en modern tesislerinden birinin
açılışını gerçekleştirdiğimizde, sektöre dair
hayallerimiz çok büyüktü. Şirketimiz, üretimdeki
bu başarısını, her yıl daha da artırarak, lideri
olduğu sektörün büyümesi için çalışmalarını
sürdürüyor. Şirketimiz, dünyanın en eski yazım
gereçleri firması Faber-Castell ile uzun yıllardır
sürdürdüğü iş birliğini, 1995 yılından bu yana
ortaklık gücü ile yürütüyor. Aynı zamanda 2011
yılından bu yana Rusya’da yine Faber-Castell
ortaklığıyla faaliyette bulunuyoruz. Sektöründe
lider olan şirketimiz, bu yeni tesisinde ülkemiz
için değer yaratmaya ve yeni hikayeler yazmaya
devam edecek” dedi.
Adel Kalemcilik Yönetim Kurulu Başkanı
Serdar Bölükbaşı ise 47 yıldan beri bu ülkenin
çocuklarına, gençlerine ve yetişkinlerine dokunan
Adel’in istikrarlı bir biçimde büyümesini
sürdürdüğüne, bugün yaklaşık 252 milyon TL
net ciroya sahip dev bir şirket haline geldiğine
dikkat çekerek “Bu başarı aynı zamanda büyük
bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Gerek
tüketicileri, gerekse yatırımcılarımızı memnun
edebilmek amacıyla, iş süreçlerimizi sürekli

gözden geçirmeye, pazardaki dünya trendlerini
ve koşulları izleyerek büyümeye devam edeceğiz.
Bu çerçevede, Çayırova’daki yeni yatırımımızın
da karlılığı ve büyümemizi sürdürebilmek adına
önemli bir itici güç olacağına inanıyorum” dedi.
Bu etkileyici tesis için Adel ekibini tebrik eden
Faber Castell Vertrieb Genel Müdürü Rolf
Schifferens “Sadece Türkiye’de değil, yurtdışı
pazarlarda da performansımızı artırabilecek,
iş alanımızı genişleterek, bize yepyeni fırsatlar
sunabilecek bu tesisin mükemmel bir zamanlama
ile açıldığını görüyorum. Büyüyen kapasitemiz
ve ileri teknoloji üretimimizle hem çocuklara,
hem de yetişkinlere hitap eden yazım, çizim ve
boyama gereçlerini, daha yenilikçi ve yüksek
kalitede tedarik etmemiz mümkün olacak.
Bu tesis Faber Castell markasının, yaratıcılık,
inovasyon, sosyal sorumluluk ve çevreye
duyarlılık gibi en temel değerlerini her zaman
yansıtacaktır” dedi.
Adel Kalemcilik Genel Müdürü Evrim
Hizaler “1969’da ilk üretime başladığımızda
portföyümüzde sadece 150 çeşit ürünümüz
varken, bugün yaklaşık 4.500 çeşide ulaşmış
durumdayız. Gelişen üretim teknikleri ve
büyüyen hacmimize paralel olarak, tüm üretim
ve ofis çalışanlarımızın konforunu ve ihtiyaçlarını
da gözeterek bugün içinde bulunduğumuz bu
büyük ve modern tesisin yatırımını yapmaya
karar verdik. Yeni üretim tesisinin sağladığı
fiziksel verimliliklerin yanı sıra, kapasite artışına
neden olan en önemli etkenlerden biri de son
üretim teknolojilerini ve kendi mühendislik
ekiplerimizle bünyemizde geliştirdiğimiz,
sektördeki ilk makinaları uygulamaya almış
olmamızdır” dedi.
Hizaler konuşmasında, kurulduğu günden
bugüne, Adel’in özünde barındırdığı
“iyilik” değeriyle, topluma fayda sağlayacak
sürdürülebilir projelere destek verdiklerini
belirterek “Gelecek nesillerin yetişmesine
en büyük katkı sağlayan öğretmenlerimizin,
çocukların yaratıcılığını teşvik etmesine yönelik
olarak 4 yıldır ‘Yaratıcı Çocuk, Yaratıcı Beyin’
seminerleri düzenliyoruz. Ayrıca her yıl 100
binden fazla ihtiyaç sahibi öğrenciye de kırtasiye
desteğinde bulunuyoruz” dedi.
Çayırova Üretim Tesisi’nde yılda yaklaşık 270
milyon parça üretim gerçekleştiriliyor
1969 yılında 150 çeşit ürün ile sektöre adım atan
Adel, bugün 4.500 ürün çeşidiyle Türkiye’de
kırtasiye sektörünün lideri konumundadır.
Başarma tutkusu, kaliteli ve yenilikçi duruşu ile

Fikri Işık Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Adel, sektöründe istikrarlı büyüyerek, 2016 yılı
itibariyle 450 çalışanı ve 270 milyon parçalık
üretim ve pazarlama kapasitesiyle 60’a yakın
ülkeye Türkiye’den ihracat yapmaktadır.
Adel Kalemcilik’in en önemli kilometre taşı
olan Çayırova Üretim Tesisi’nde, ağaç cidarlı
kurşun kalemler, boya ve kopya kalemleri,
tükenmez, mekanik kurşun kalemler, sıvı
mürekkepli kalemler, keçeli kalemler, pastel
boyalar, suluboyalar, silgiler, parmak boyası,
oyun hamuru ve guaj boya üretilecek.
Genç nüfusun yoğun olduğu Türkiye’de 47 yıldır
eğitim ve ekonominin kesişme noktasında,
dünyanın en eski ve en büyük kalem üretici
Faber Castell ortaklığı ile faaliyet gösteren
Adel, tüm üretim ve çalışmalarını topluma
fayda sağlama ve sürdürülebilir projelere destek
vermek amacıyla gerçekleştiriyor. Özünde
barındırdığı “iyilik” değeri ve sosyal sorumluluk
projeleri ile eğitimin ve eğitimde yaratıcılığın
en büyük destekçisi Adel, kalite yönetimi
sistemi ve Avrupa Birliği standartlarında ürün
güvenliği ile sadece çocuklar ve gençlerin değil,
ebeveynler ve öğretmenlerin de beğenisini
kazanıyor.
Kont Faber-Castell anıldı
Yakın zamanda hayatını kaybeden ve son 40
yıldır Faber-Castell’in CEO’luğunu yürüten
Kont Faber-Castell de tören sırasında anıldı.
1969 yılında Kartal’daki tesisin açılışına katılmış
olan Kont Anton Wolfganf von Faber-Castell’in
yerinin doldurulamayacağını söyleyen Adel
Kalemcilik Genel Müdürü Evrim Hizaler
“Bugün bu büyük heyecanımızın yanı sıra aynı
zamanda hüzünlüyüz, Kont Faber Castell bugün
hayatta olsaydı, aramızda ve heyecanımıza
ortak olacağına eminim. Kendisini şükranla
anıyoruz“ dedi.
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Plato alışveriş merkezi’nin 3.yıl hediyesi
sahibini Fettah Can ile buldu
Plato Alışveriş Merkezi’nin 3.Yılına özel düzenlediği kampanyanın
kazananı, ünlü sanatçı Fettah Can’ın katıldığı etkinlikte belli oldu. Noter
huzurunda yapılan çekilişte Beyaz inci Kia Sportage’ın sahibi olan
Muhammed Fatih Bakış, haberi alır almaz Plato’ya koşarak anahtarını
sahnede Fettah Can’dan aldı.

S

ultanbeyli’nin ilk alışveriş merkezi Plato, 3.
yılına özel düzenlediği “Beyaz İnci sahibini
bekliyor” adlı kampanyasının çekilişini 26 Nisan
Cumartesi günü saat 16.00’da Plato Alışveriş
Merkezi etkinlik alanında gerçekleştirdi.

Plato’dan inanılmaz fırsatlar
Çekiliş öncesi yaptığı konuşmasında yeni
kampayanın da müjdesini veren Plato Alışveriş
Merkezi Genel Müdürü Salih Tolan, 27 Mart31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek
“Plato’dan İnanılmaz Fırsatlar” adlı kampanyaya
katılmak için, Plato Card ile aynı gün içerisinde
30TL’lik alışveriş yaparak fiş veya faturaları
Danışma noktasında işletmenin yeterli olacağını
belirtti. “Ziyaretçilerimiz, çekilişsiz kurasız,
anında kazanacakları hediye çekleri ve indirim
kuponlarıyla avantajlı alışverişin keyfini
sürecekler” diyen Tolan, Plato’nun 80 mağazasıyla
her ay 500.000’e yakın ziyaretçi ağırladığını
belirtti.

Etkinlik görüntülerini
İzlemek için okutunuz
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Best FM ‘in ünlü DJ’lerinden Yasemin Şefik ‘in
sunduğu ve romantik şarkılarıyla milyonların
gönlünde taht kuran ünlü yorumcu ve
besteci Fettah Can’ın akustik performansıyla
renklendirdiği etkinlik, kampanya çekilişi ile
başladı. Noter huzurunda yapılan çekilişte,
Muhammed Fatih Bakış adlı ziyaretçi beyaz renk
Kia Sportage marka otomobilin sahibi oldu.
Çekiliş sonrasında sevenleriyle buluşan Fettah
Can birbirinden güzel parçalarla hayranlarına
unutulmaz anlar yaşattı.
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ICSC - John T. Riordan Perakende Gayrimenkul
Profesyonelleri Okulu 2016 MEZUNLARINI VERDİ!

H
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er geçen gün büyümeye devam
eden AVM ve perakende
sektörüne katkı sağlamak adına
birbirinden önemli eğitimler
düzenleniyor. Sektörün ihtiyaçları
doğrultusunda başarıyla sürdürülen
“ICSC – John T. Riordan Perakende
Gayrimenkul Profesyonelleri
Okulu”nun eğitimlerine bu yıl 68
öğrenci katıldı. Eğitimler bu yıl 07-10
Mart 2016 tarihleri arasında Özyeğin
Üniversitesi Alp Alkaş Perakende
Gayrimenkul Merkezi çatısı altında
Swissotel’de yapıldı.
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“ICSC – John T. Riordan Perakende
Gayrimenkul Profesyonelleri
Okulu”nda; AVM müdürleri,
kiralamacılar ve pazarlamacılar
başta olmak üzere AVM
yönetim kadrosunda çalışanların
yararlanabileceği önemli eğitimlere
yer veriliyor. İçerikleri ICSC
tarafından hazırlanan eğitimler,
Türkiye’den ve farklı ülkelerden gelen
sektörün uzman isimleri tarafından
veriliyor. Katılımcılar, “ICSC – John
T. Riordan Perakende Gayrimenkul
Profesyonelleri Okulu”nda; AVM
yönetimini ilgilendiren kiralama
stratejileri’, ‘finans, pazarlama
yöntemleri’, ‘araştırma verileri’
alanlarında bulunan derslere katılma
şansı bulurken aynı zamanda
ICSC tarafından organize edilen
sertifikasyon sınavlarına hazırlanma
şansını da elde ediyorlar.
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ünlü astrolog filiz özkol sevenleriyle
esas 67 burda avm’de buluştu

Ü
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nlü Astrolog Filiz Özkol Esas 67 Burda
AVM’de sevenleri ile buluştu. 7 den
70e herkesin merak ettiği burçlara göre
gelecekte atılması gereken adımlar, alınması
gereken önlemler ve yaşanabilecek şeyleri
açıklayan Özkol, sevenleri ile bol bol fotoğraf
çektirdi. Yaklaşık 3 saat boyunca tek tek soruları
yanıtlayıp bilgilendirme yaptıktan sonra ayrıca;
gün içerisinde 50 TL ve üzeri alışveriş yapan
kişiler arasından yapılan çekiliş ile 10 kişiye özel
astoloji haritası çıkardı.
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PRIVATE PROCARE MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ

KALİTELİ SAĞLIK HİZMETİNİ BULUNDUĞUNUZ YERE GETİRİYOR!
Laboratuvar hizmeti nasıl uygulanıyor?
Gün geçtikçe yaşlanan toplumumuzda mobil
sağlık hizmetlerinin önemi de bu oranda artıyor.
Hastaneye yâda bir sağlık kuruluşuna gidemeyen
veya gitmek istemeyen hastalara deneyimli sağlık
personellerimizle ulaşarak hastanın hekiminin
istemiş olduğu testler için örnekler alıyoruz.
Alınan bu örnekleri hızlı bir şekilde laboratuvara
ulaştırarak test sonuçlarını hem hasta ile hem
de primer hekim ile paylaşıyoruz. Hastalarımız
private procare online sisteminden istedikleri
yerde ve anda sağlık bilgilerine ulaşabiliyorlar.
Anne bebek hizmetleri ve eğitimleri sağlık
sektöründe yeni verilen hizmetlerden biri,
biraz ayrıntılarından bahseder misiniz?

Mustafa Akbulut
Private Procare CEO’su
Kurumunuzu bize tanıtır mısınız?
Private Procare bir Arda sağlık hizmetleri inş.
turizm san. tic. ltd. markasıdır. Private Procare
evde sağlık ve bakım hizmetleri 2014 yılında
İstanbul’da hizmet vermek üzere kurulmuştur.
Hastaların kaliteli sağlık hizmetine ulaşmalarında
yaşadığı problemlere çözümler üreten ve
hastaların hastaneye gitmeden evde sağlık ve
bakım hizmetini almalarını sağlıyoruz. Uzman
kadromuzla yedi gün yirmi dört saat sürekli
sağlık hizmeti sunuyoruz.
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Mobil sağlık hizmeti veren bir iş kurma fikri
sizde nasıl oluştu?
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Mobil sağlık hizmeti sunmak içinde birçok
güçlükleri de barındıran kapsamlı bir konu
bu zor görevi nasıl yönetiyorsunuz ve ne tür
hizmetler sunuyorsunuz bunu biraz açar
mısınız?
Mobil sağlık hizmeti sunmak öncelikle çok iyi
organizasyon isteyen bir iş yani zamana karşı
sürekli bir mücadele var. Hastalarımıza tam
zamanında ulaşmak bakım takip ve tedavilerini
tam zamanında yapmak çok önemli, bu
yüzden kusursuz bir organizasyona ihtiyaç
var. Alanında profesyonel ekip arkadaşlarımız,
güçlü alt yapımızla ve sahadaki personelimizi
en etkin şekilde kullanarak her türlü sağlık
sorununa anında çözümler üretebiliyoruz.
Çağrı merkezimizden yada online olarak web
sayfamız üzerinden randevu alarak bize ulaşan
hastalarımıza saha ekiplerimizden en yakın olanı
hemen yönlendiriyoruz. Hızlı bir şekilde hastaya
ulaşarak sağlık hizmetimizi yerine getiriyoruz.
Hizmetlerimiz anlık ve uzun dönem olarak iki
ana başlıkta toplanabilir.

Uzun yıllar boyunca özel sağlık kuruluşlarında
yöneticilik yaptıktan sonra artık kendi şirketimi
kurmam gerektiği düşüncesi ağır basmaya
başlamıştı. Ama sağlık sektörü artık sabit
kuruluşlar olarak belli bir doyuma ulaşmıştı.
Yani bir klinik veya hastane organizasyonu
oluşturmak farklı olmaktan çıkmıştı. Aslında çok
eski bir hizmet olan ve ülkemizdeki hastanelerin
çoğalmasıyla biraz unutulan sağlık hizmetini
Hemşirelik bakımı ve girişimleri,
hastaya götürmenin daha etkili olacağı kanısına
Anne bebek bakımı ve eğitimleri,
varınca hemen girişimlerimize başladık. Sektör
Hasta hizmetleri,
analizleri, alt yapı hazırlıkları, kalifiye personel
Laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri,
temini ve yasal işlemler yani çalışma ruhsatlarının Online takip hizmetleri,
alınması yaklaşık bir yıllık bir zaman aldı. 2014
Diyabet hemşireliği hizmetleri,
yılında artık tam anlamıyla hazır olmuştuk ve
Uzun dönem hasta bakım hizmetleri,
hizmet vermeye başladık. Önceliğimiz kaliteli
VIP Hemşirelik hizmetleri,
sağlık hizmeti sunumunu gerçekleştirmek ve tüm AVM Revir işletmeciliği
ihtiyaçlara çözüm bulabilmekti. Bu noktadan yola
çıkınca hizmet çeşitliliğimizde buna paralel olarak Son olarak AVM Revir işletmeciliği ile hizmet
zenginleşmiş oldu.
yelpazemizi biraz daha genişletmiş olduk.

Private Procare anne bebek bakım destek ve
eğitim hizmetleri doğum sonrası anne bebek
bakım ve eğitimi konusunda uzman bebek
hemşirelerimiz tarafından verilmektedir. Yeni
annelerin bakım konusunda öz güvenlerini
kazanmalarına yardımcı eğitim programımızı
annelere ev ortamında sunuyoruz. Duş ve vücut
bakımı, alt bakımı, emzirme teknikleri, masaj,
gaz problemleri, uyku düzeni vb. konuları
içeren eğitim ve bakım programı ile anneliğe
hazırlanmalarına yardımcı oluyoruz.
Birde VIP hemşirelik hizmetiniz var peki
hemşirelik nasıl VIP olabiliyor?
İş dünyasının yoğun temposunda sağlığınıza
yeterince zaman ayıramayan kişilere Procare VIP
hizmeti sunmaktayız. Kişiye özel hemşirenizle
sağlık durumunuzu 24 saat takip ediyoruz.
Doktorunuzla sürekli iletişim kurarak tüm
gelişmeleri paylaşıyoruz. İster tatil için yurt dışına
çıkın isterseniz toplantı için şehir dışına çıkın hiç
fark etmez pasaportlu, seyahat engeli olmayan,
İngilizce bilen ve tüm mesleki sertifikaları
bulunan size özel hemşireniz yanı başınızda
olacaktır.
Hemşiremiz hastamızın tüm sağlık kontrollerini
tam ve zamanında yaptırır doktorunuzla
yapacağınız tüm iletişimi üstlenir. Kullandığınız
tedavileri takip eder ve zamanında almanızı
sağlar. VIP Hemşireniz hastalık durumunuza
göre bulunduğunuz şehir veya ülkede konaklama
yaptığınız yere en yakın, en iyi hastane ve
hekimleri belirleyip önceden iletişime geçer acil
durumlarda devreye sokulacak "Acil Durum
Planı" nı oluşturur. Tüm sağlık bilgilerinizi
yanında bulundurarak acil durumlarda bu arşivi
hekiminizle paylaşır. Beslenmenizden düzensiz
ilaç kullanımına kadar sağlığınızı etkileyecek
tüm etkenleri önceden tespit ederek, alınacak
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hizmetleri müdürlüğüne ve ilgili komitelerle
paylaşır böylece hastalarımızın bakım kalitesi
en üst seviyede tutulur. Hastalarımız online
hasta memnuniyet formunu doldurarak aldıkları
hizmeti değerlendirebiliyorlar. Geri bildirimlerle
sürekli yenilenme ile kalite sürecini sağlıklı bir
şekilde yürütebiliyoruz.
Gelelim okuyucularımızı da yakından
ilgilendiren AVM’lerdeki “Acil Tıbbi Müdahale
Birimi” ile ilgili hizmetlerinize... Bu konuyla
ilgili Private Procare olarak çalışmalarınız
hakkında bilgi verir misiniz?

Online hizmetler demiştik bu hizmetlerden
hastalarınız nasıl yararlanıyor?
Procare Online takip sistemi hastalarımızın tüm
takiplerini uzaktan kontrol etme şansı verir. İster
tatilde isterseniz şehir dışında olun hastanızın
anlık olarak durumunu akıllı telefonunuzdan
görüntüleyebilirsiniz. Primer hekiminiz
hastanızın tedavi planını online olarak görebilir
veya değiştirebilir. Hastanızın tahlil sonuçları,
görüntüleme sonuçları, bakım planları ve daha
birçok bilgiye anında ulaşıp hekiminizle online
olarak iletişime geçebilirsiniz.
Hasta hizmetleri anlamında yapılan
uygulamalarla ilgili hasta veya yakınlarını nasıl
bilgilendiriyorsunuz? Bilgi akışı nasıl kontrol
ediyor ve hizmet kalitesini nasıl ölçüyorsunuz?
Procare hasta hizmetleri periyodik ziyaretlerle
hastalarımızı bakım ihtiyacını değerlendirerek
bakım planı oluşturur. Hazırlanan bakım
planları hastanın doktoruyla paylaşılır ve son
şeklini alır. Hasta hizmetleri süpervizörü günlük
ziyaretlerle hastalarımıza sunduğumuz hasta
bakım kalitesi kontrolü ve değerlendirmesini
sağlar. Oluşturulan bakım kalite raporunu
hastanın hekimine raporlar. Bakım planındaki
yaşanabilecek problemleri önceden tespit eder
ve oluşmasını önler. Bakım kalite raporu, primer
bakım hemşiresi bakım ve tedavi uygulamaları
raporu, enfeksiyon kontrol hemşiresinin
enfeksiyon kontrol/önleme raporlarını hemşirelik

Private Procare olarak toplu yaşam alanlarında
kendimizi kanıtlamış bir kuruluşuz. AVM’lerdeki
Acil Tıbbi Müdahale Birimi ve personel istihdamı
ile ilgili 11 Eylül 2015 tarihinde yönetmelik
taslağı yayınlandı. Bu tarihten itibaren günümüze
kadar ki süreçte gerek Gümrük ve Ticaret
Bakanlığımız gerekse AVM yönetimleri ile yakın
iletişim halindeydik. Bu yönetmelik taslağı
yeniden düzenlenip 26 Şubat 2016 tarihinde
resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Kurumumuz ilk etapta İstanbul AVM’lerine bu
hizmeti sağlamaya yönelik çalışmalar yürüttü.
Ancak Anadolu şehirlerindeki AVM’lerden
gelen yoğun talepler doğrultusunda hizmet ağını
genişletmiş oldu.
Anahtar teslimi revir kurulumu ve personel
temini konusunda 120 nin üstünde AVM ile
görüşmelerimiz devam etmektedir. İnanıyorum
ki önümüzdeki günlerde İstanbul başta olmak

üzere birçok şehirdeki yapılanmalarımızla
Private Procare kalitesinin sunulduğu AVM’lerde
insanlar çok daha güvenli alışveriş yapmanın
mutluluğunu yaşayacaklardır.
Mobil sağlık hizmetlerinin ve Private Procare
olarak şirketinizin gelecekte hangi noktada
olacağını öngörüyorsunuz?
Her şeyden önce mobil sağlık hizmetleri
geleceğin yıldızı parlayacak sektörlerinden biri
olacaktır. Sürekli yaşlanan dünya nüfusunun ve
yükselen ölüm yaşının da etkisiyle mobil sağlık
hizmetleri daha da önem kazanıyor.
Gelişen teknoloji ve buna paralel olarak
insanların her türlü ihtiyaçlarını internet ve
iletişim ağlarıyla sağlamasının getirdiği mobil
hizmet alımı sağlık alanında da büyük bir aşama
kaydedecektir. Küçülen ve cebe giren cihazlar
mobil sağlıkta da kendisine büyük bir yer
buluyor. Artık hastaların evde veya hastanede
olması arasında bir fark kalmadı. Randevuların
online alınabildiği tüm sağlık bilgilerine bir tuşla
ulaşılabilen teknolojinin nimetleri sonuna kadar
kullanılan bir dünyada mobil sağlık hizmeti talebi
her geçen gün daha da artıyor.
Private Procare kurulduğu günden itibaren mobil
sağlık hizmetlerine yeni bir bakış açısı getirerek,
hizmet kalitesi, hasta memnuniyeti ve çalışan
memnuniyetini esas alan bir kuruluş olmuştur.
Bundan sonra da en üst standartlarda hizmet
sunumuna devam edecektir.
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önlemlerle hastalarımıza güvenli bir seyahat
sağlamış oluyoruz. Talep halinde hemşiremizi
uzun dönem hizmet alımı için planlayarak
hastalarımızın sağlık problemlerini sorun
olmaktan çıkarıyoruz.
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CAPACITY AVM’DE O SES TÜRKİYE İZDİHAMI!

O Ses Türkiye’nin 2016 son finalistleri, Tarık Sezer ve Orkestrası Eşliğinde Capacity’de müzik şöleni yaşattı!

Aziz Kiraz

Emre Sertkaya

Türkan Kürşad

Tankurt Manas

Tüm Türkiye’ye müzik ziyafeti yaşatan, ekranların
en çok izlenen yarışma programı O Ses Türkiye’nin 2016 finalistleri,
Tarık Sezer ve orkestrası ile birlikte 11 Mart Cuma günü Capacity Alışveriş ve
Yaşam Merkezi’nde bir araya geldi. Milyonları ekrana kilitleyen yarışma programının
finale kalan son 4 yarışmacısı Türkan Kürşad, Tankurt Manas, Emre Sertkaya ve Aziz Kiraz;
programın orkestra şefi Tarık Sezer ve Orkestrası eşliğinde alışverişin ve yaşamın merkezi
Capacity’de muhteşem bir performans sergiledi.
Final bölümüyle sezonu tamamlayan O Ses Türkiye yarışmasında gösterdikleri büyülü performans
sonucunda en çok oyu alarak yarışmanın finaline kalmayı hak eden 4 finalist, ekranlardan sonra ilk
kez Capacity’de bir araya geldi. İzleyicilerin gönüllerini feth ederek, O Ses Türkiye’de ilgiyle izlenen
finalistler, Tarık Sezer ve Orkestrası eşliğinde Capacity ziyaretçilerine müzik dolu unutulmaz
bir gün yaşattı. Ziyaretçilerin hayran bakışlarıyla karşılaşan bu 4 isim, Capacity’de adeta
bir müzik şöleni sundu. O Ses Türkiye 2016 finalistleri müzik dolu bu muhteşem
organizasyona katılan ziyaretçilerimiz arasından seçilen hayranları ile de
kuliste buluşarak hatıra fotografları çekimi gerçekleştirerek bu
özel günü ölümsüzleştirdi.
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Etkinlik görüntülerini
İzlemek için okutunuz

AM!

ZDİH
MÜTHİŞ İ
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Tarık Sezer
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Kınaç Soygur

Clean-IQ Kurucu Ortak

Türkiye’de geleceğimiz olan çocuklarımıza daha sağlıklı ve
güvenilir yarınlar hazırlamak.
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Kendinizden kısaca bahsedermisiniz?
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Şirketimiz CWE 'nin üç senelik bir mazisi var.Ben
Kınaç Soygür,ortaklarım Haluk Narlıgil ve Tunç
İnsel, Saint -Joseph Fransız Erkek Lisesinden
sınıf arkadaşıyız. Ben ve Haluk şimdiye kadar
özellikle turizm ve emlak olmak üzere birçok
değişik işte ve sektörde çalıştık,sınıf arkadaşımız
Tunç ise yine turizm sektörüyle ilgilenmesinin
yanında ticaret ve iş geliştirme yanı daha ağır
basan bir kişiliğe ve geçmişe sahiptir. Buluşup
sohbet ettiğimiz bir gün Tunç bize kendi
kurduğu CWE şirketinden ve ilgilendiği ürün
yelpazesinden ve özellikle Clean IQ 'dan bahsetti.
Tüm ürünlerin yüzde yüz doğal ve çevre dostu
olması ,gelecek kuşaklara temiz ve sağlıklı bir
dünya bırakabilmek bizim de her zaman rüyamız
ve amacımız olduğu için Haluk ve benim tabi
ki hemen dikkatimizi çekti.Akabinde birkaç
görüşme yaptıktan sonra biz de şirkete ortak olup
bu güzel yolda üç arkadaş beraber ilerlemeye
karar verdik ve çok da güzel oldu.

DEZENFEKTANDAN DAHA FAZLASI
Biyosidal Koruma Kalkanı
Bakteri ve Virüslerin Yok Edilmesi
Uzun Süreli Koruma İçin Devrimsel Nitelikte

Sağlıkla alakalı çok önemli bir alana yatırım
yapıyorsunuz. Bu noktada ürününüz hakkında
bilgi verir misiniz?
Tüm geleneksel yüzey dezenfektanları,
öldürmek için mikroorganizmaların içine
girmek zorundadır ve alkol bazlıdır. Zehir etkisi
yaratarak mikroorganizmayı anlık öldürür. Zehir

% 99.99’unu yok eder
Bakteri, Virüs & Mantar

Röportaj / MALl&MOTTO

Ürünlerimizin 2 versiyonu vardır. Yüzey
ve ortamlara uygulanan CleanIQ ve cilde
uygulanabilen GermFree24. Ürünlerimiz %100
doğal, anti-mikrobik, anti-bakteriyel,zararlı
kimyasallar içermeyen, toksik ve alerjik,yanıcı
ve yakıcı etkisi olmayan, Sağlık Bakanlığı ve
FDA onayının dışında Türkiye ve dünyadaki
önemli laboratuarlarından da onaydır. Geçmişi
45 yıla dayanan amerikan patentli nano
teknoloji ile üretilmiş, aylar boyu bulunduğu
ortamda içindeki doğal reçine sayesinde koruma
sağlayan devrim niteliğinde %98 su bazlı sıvı
bir solüsyondur. Kısaca ortam ve yüzeylerdeki
tüm patojenleri yok eder, uygulandığı alanı
korur ve tekrar oluşumunu önler. İnsan ve
diğer hiçbir canlıya zarar vermez. Tek aşamada
uygulanıp ek bir uygulama gerektirmez. Sisleme
yada püskürtme yoluyla temiz ve kuru ortama
uygulanan ürünümüz, kuruduktan sonra
çalışmaya başlar ve ortamdaki tüm patojenleri
oluşturduğu kendi elektrostatik yüzeyine çekerek
mikro ölçekli iğneleriyle patlatarak fiziksel
parçalama yöntemi ile yok eder. Yani kimyasal
reaksiyona girmez. Şeffaf,kokusuz ve yanıcı

Kınaç Soygur
Clean-IQ Kurucu Ortak

olmayan ürünümüz hemen hemen her ortam
ve yüzeyde rahatlıkla kullanılabilir.GermFree24
ürünümüz ise cilde spreyleme şeklinde
uygulanan ve 24 saat etkili olan versiyonudur.
Biliyoruz ki ellerimiz patojenlerin bulaşmasından
%80’ kadar sorumludur.,
AVM ‘ler bu ürünleri sizce neden almalılar?
Öncelikle CWE olarak AVM ‘leri ve buralardaki
büyük küçük gözetmeksizin tüm işletmeleri
önemli bir iş partnerlerimiz olarak görüyoruz.
Günümüzde metropollerde yaşayan insanlar
haftasonları olsun yada iş çıkışları olsun
zamanlarının büyük bir bölümünü tüm
imkanlara sahip AVM’ler de geçiriyor , yapılan
araştırma ve istatistikler de bunu söylüyor.
Bu zaman içerisinde her türlü ortak alanları
kullanabiliyorlar. AVM’ler de zaman geçiren
müşteriler dışında herşeyden sakındığımız
çocuklarımızı ortak kullanım alanlarındaki
virüs,bakteri ve mikroplardan gerçek anlamda
mümkün olduğunca ne kadar uzak tutabiliriz?
Aslında bu noktada AVM’lerin gerek
servis&hizmet gerekse müşteri memnuniyeti
açısından sorumlulukları daha çok önem
kazanıyor. Biz AVM’ler de genel temizliğin
yanında ,çok daha önem arz eden belkide
farkında olmadan gözardı edilebilen hijyen
konusuna dikkat çekip onlara gerçek bir koruma

Tolga Özer
Clean-IQ Proje Koordinatörü

kalkanı uygulamasını sunuyoruz. Temizlik ve
hijyen ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken ve biri
olmadan diğerinin olamayacağı 2 önemli konu.
Ne yazık ki ülkemizde bu 2 kavram zaman zaman
karıştırılabiliyor. AVM’ler de yaptığımız ön
araştırma ve ölçümlerimizde görsel olarak temiz
varsaydığımız alanların aslında hijyen açısından
potansiyel risk taşıdığını gözlemledik.
Ürünümüzü AVM’lerin tüm alanlarında
uygulamaları yerine ortak kullanım alanları
olarak sınıflandırdığımız asansörler, WC’ler,
bebek odaları, mescid, yürüyen bant ve
yürüyen merdivenlerin el tutamaçları,merkezi
havalandırma santralleri filtreleri, food court
alanındaki masa ve sandalyeler ile food
courttaki işletmelerin mutfak alanları olarak
değerlendirmelerini öneriyoruz.
AVM'lerdeki hedefleriniz nedir?
Çevre duyarlılığımızla beraber toplum ve
bireylerimizde hijyen konusunda farkındalılık
yaratarak küçük yaştan bilinçlendirmeyi
görev kabul ediyoruz. Bilinirliği maksimum
seviyede sağlayarak , müşteri kitlemizi arttırarak
CleanIQ ürünümüzden çok daha fazla kesimin
yararlanmasını sağlamanın yanında tüketicinin
ve profesyonel kullanıcıların ilk akla gelen
güvenilir markası ve önemli bir iş ortağı olmak
ana hedeflerimiz.

C.Serhat Türkkan
Mall&Motto Genel Koordinatörü
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daha sonra buharlaşarak soluduğumuz havaya
karışır. Bu yöntem ilk bakışta işe yarar gibi
gözükse de sadece kısa bir süre etkisini sürdürür.
Daha sonra ortam tüm zararlılara açıktır yani
risk devam eder.
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TEKNOSA İLE 8 YILDA 15 BİN
KADIN TEKNOLOJİYİ ÖĞRENDİ
T
ürkiye teknoloji perakendeciliğinin
lideri TeknoSA, toplumun
kalkınmasında önemli rolü olan
kadınların, hayatın ayrılmaz bir parçası
haline gelen teknolojiyi etkin kullanmalarını
sağlamak, kişisel gelişimlerine, kültürel
ve sosyal yaşamlarına katkıda bulunmak
amacıyla 2007 yılında başlattığı “Kadın için
Teknoloji” projesi ile kadınlara ücretsiz
teknoloji eğitimi fırsatı sunmaya devam
ediyor.

Başladığı günden bu yana Türkiye’nin farklı
bölgelerinde, 58 ilde 15 bin kadının hayatına
dokunan proje ile kadınların, başta çocukları,
torunları olmak üzere yakın çevreleri ve
dünya ile etkileşim halinde olması, ilgi
alanlarına göre istedikleri bilgiye kolayca
erişmesi, banka işlemleri, online alışveriş gibi
hayatı kolaylaştıran işlemleri yapabilmeleri
mümkün oluyor. Habitat Derneği ve yerel
kurumların işbirliğiyle yürütülen proje
kapsamında, kadınlar bilgisayarda yazı
yazma, internet, e-posta gönderimi ve sosyal
medya kullanımı gibi temel konularda eğitim
alıyor, ayrıca hem teknoloji hem de girişim,
aile içi iletişim gibi farklı alanlarda dijital
eğitimlere erişme şansı da yakalıyor.
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Eğitimler 2016 yılında da tüm hızıyla
devam ediyor
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2015 yılında Lüleburgaz, Gaziantep, Amasya,
Siirt, Tunceli, Kırşehir, Malatya ve Elazığ’da
verilen ücretsiz eğitimler, 2016 yılında
da hız kesmeden sürüyor. Geçtiğimiz ay
Aksaray Belediyesi ve Aksaray Genç Oluşum
Derneğinin katkılarıyla AKMEK’te (Aksaray
Belediyesi Meslek Edindirme Kursları)
gerçekleştirilen “Kadın için Teknoloji”
eğitimleri, her ay farklı bir ilde kadınları
teknolojiyle buluşturmaya devam edecek.
Ödüllü proje
TeknoSA, Kadın için Teknoloji projesiyle,
2010 yılında dünyanın en prestijli
perakendecilik yarışması olan World Retail
Awards’da “Sorumluluk Sahibi Perakendeci”
dalında finale kalma başarısını gösterdi.
2013 yılında ise yine bu proje ile, Avrupa
Komisyonu, CSR Europe ve Business in the
Community – Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Ödülleri kapsamında “Kurumsal Fayda”
ödülünü almaya hak kazandı.

Etkinlik / MALl&MOTTO

KADINLAR GÜNÜ’NDE MALATYA PARK
ASTROLOJİYE FİLİZ ÖZKOL İLE DOYDU

Malatya Park AVYM ,işletmesi Malatya’ya
gönül veren 32 iş adamının bir araya gelerek
oluşturduğu Malatya Girişim Grubu’nun hayat
verdiği bir proje olarak açıldığı günden beri
Dünya’nın ve Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul
hizmetleri ve finansal yatırım firması Jones Lang
La Salle tarafından yürütülüyor.
Malatya Park AVYM 8 Mart Kadınlar Günü
sebebiyle ünlü Astrolog Filiz Özkol’u ağırladı.
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Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen
programa katılan Özkol,2016 yılında burçlar ve
özellikleri hakkında bilgi verdi. AVYM Yönetimi
tarafından belirlenen ziyaretçilerle yönetim
ofisinde kişiye özel burç haritalarını çıkaran
Özkol ayrıca düzenlenen söyleşiye katıldı.
Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu’nun
düzenlediği etkinliğe ilgi oldukça yoğundu.
Malatya’ya gelmekten büyük mutluluk
duyduğunu belirten Özkol , kendisini ağırlayan
AVYM Yönetimine teşekkür edip , hayranlarıyla
da bol bol fotoğraf çektirdi.
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BATMAN VE SUPERMAN HEYECANI
ZORLU’DA DEVAM EDİYOR

Tüm dünyanın merakla beklediği Batman ve Superman: Adaletin Şafağı
filmi, vizyona girdiğinden beri izlenme rekorları kırıyor. Zorlu Alışveriş
Merkezi, 24 Nisan’a kadar bu heyecana ortak olacak bir dizi etkinlikle her
yaştan ziyaretçiyi bekliyor.

Zorlu Alışveriş Merkezi tüm dünyada
milyonlarca hayran kitlesine ulaşan ve herkesin
merakla beklediği Batman ve Superman: Adaletin
Şafağı filminin heyecanını misafirlerine yaşatmak
için renkli aktiviteler düzenliyor.
Etkinlik için özel olarak hazırlanan bölüm; çocuk
alanı, yetişkin alanı ve sergi alanından oluşacak.
Etkinlikler kapsamında ziyaretçiler senin
masken hangisi aktvitesinde üzerlerinde Batman,
Superman ve Wonderwoman aksesuarlarını
seçecek bu görüntünün anında çıktısını alarak
sosyal medyada paylaşabilecekler. Katılımcılar
“eye tracker” vasıtasıyla Superman gibi gözleri ile
şehirdeki suçluları yok edecek, Batman’ın ünlü
arabası Batmobile’e binip yarışacak, Gotham
şehrinde kollarına taktıkları özel sensörle
Batmobile ve Superman Drone’u kullanma
heyecanını yaşayacak. Ziyaretçiler Air Gun
oyunuyla eğlenecekler.
Hem aktivite hem sergi
Etkinliklerin yanı sıra Batman ve Superman’e
özel sergi de bu alanda ziyaretçileri bekliyor.
360 derece gezilebilir sergi alanında süper
kahramanların kostümleri, özel film sahneleri
ve fotoğrafları, tasarım- sanat, figür ve aksesuar
sergisi yer alacak. Sergi alanında bulunan
Dönüşüm Zamanı oyunu ile ziyaretçiler Batman,
Superman, Wonderwoman gibi filmin sevilen
karakterlerine dönüşebilecek, bu dönüşümün
videosunu anında sosyal medya üzerinden
paylaşabilecekler.
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Çocuklar için rengarenk bir dünya...
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Yetişkinlerin yanı sıra çocukları da birbirinden
eğlenceli aktiviteler bekliyor. Minik katılımcılar
kostümlerini giydikten sonra Wonderwoman’nın
tacını, Batman’nin maskesini ya da Süpermen'nin
göğüs logosunu tasarlayacak. Tasarladıkları
ürünler kendilerinde anı olarak kalacak, süper
güç kontrolü ile kendi süper güçlerini keşfedecek,
“air gun” ile Gotham şehrindeki hedefleri
vuracaklar. İsteyen minik katılımcılar özel
hazırlanmış şablonlardan seçtikleri rengarenk
kahraman geçici dövmelerini yaptırabilecekler.
Etkinlikler 12 Nisan, sergi ise 24 Nisan’a kadar
Cuma, Cumartesi 12:00-20:00 diğer günler ise
12:00-19:00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

Makale / MALl&MOTTO

Markanızı tanıtmak için müziğini doğru seçin

Yapılan araştırmalar aslında beyinde bir müzik
merkezi bulunduğunu gösteriyor. Ancak müzik
dinlerken sesin ritmi, melodisi, perdesi aynı
anda algılandığı için beynin tek bir bölgesinin
değil belli bölgelerinin birlikte çalıştığının da bu
Günümüzde özellikle halka açık mekanlarda
araştırmalarla gözlemlendiğini hatırlatan Alimgil,
müzik çok önemli bir unsur olarak tanımlanıyor. müziğin beyinde “ödül sistemini” uyardığının
Alışveriş merkezlerinden restoranlara, turistik
keşfedildiğini söylüyor. Müziğin dopamin
tesislerden mağazalara halka açık birçok
hormonunu da etkilediğini anlatan Alimgil,
noktada çalan müzik; ürün ya da markanın
bu durumu şöyle açıklıyor: “Bir araştırmada
doğrudan algılanmasında çok daha etkili oluyor. deneklere sevdikleri parçaları dinletirken
Perakende sektöründe hizmet veren markalar,
o anda beyinlerinde uyarılan bölgelerin
mağazalarındaki müziği kurumsal kimliklerinin
görüntülerini çıkarmışlar ve beyinde dopamin
bir parçası olarak görüyor. Bu durum da şirketleri diye adlandırılan psikolojik durumu etkileyen
kendilerine özel çözümler aramaya yöneltiyor.
bir hormonun ortaya çıktığını görmüşler. Hatta
Çünkü çalınan müziğin özenle seçilerek markayı aşık olunduğunda müziğin uyardığı bölgeyle
yansıtırken aynı zamanda tüketicide olumlu
aynı bölgeyi uyardığı görülmüş. Yani müzik
algı yaratması da gerekiyor. Türkiye’de ilk dijital
beynimizdeki ödül sistemini harekete geçiriyor ve
müzik yayını ileten şirket olan SMG, şirketler
bize hoş duygular hissettiriyor.”
ve markaların bu ihtiyacına yanıt veriyor. 2009
yılından bu yana Türkiye’de 250’nin üzerinde
“İnsan beyninin sağ yarısının olayları ve nesneleri
şirketin tüm şubeleriyle birlikte 4.000’e yakın
sezgi yoluyla algılıyor. Bu sayede insanlar
halka açık noktada hizmet veren SMG, şirketlere herhangi bir olayı veya nesneyi beyinlerine daha
müzik, anons ve reklam yayını desteğinin yanı
çabuk kaydediyor ve daha kolay hatırlıyor” diyen
sıra bekleme müziği, entegre ses-görüntü ve
Alimgil, çalınan müziğin mağazanın veya teşhir
ekran yönetimi çözümleri de sunuyor.
edilen ürünlerin müşteri tarafından algılanmasını
hızlandıracağının da altını çiziyor.
Son yıllarda pazarlama dünyasında müzik koku,
ambalaj, reklam, ürün, logo gibi bir uyarıcı
Seçilen müziğin müşterileri daha huzurlu, sakin
karşısında tüketicilerin beyinlerinde oluşan
ve ticari mesajlara daha açık hale getirdiğini
tepkilerin saniye saniye ölçülerek uyarıcının
belirten Gül Gürer Alimgil, müziğin sesinin
yarattığı hislerin analiz edilebildiği yöntemler
müşterileri ne huzursuz edecek derecede yüksek,
öne çıkıyor. Buna nöropazarlama adı veriliyor.
ne de onları etkilemeyecek derecede düşük
Nöropazarlamanın insan beynini inceleyip ona
düzeyde olmaması gerektiğini hatırlatıyor.
göre satış teknikleri ve ortamını kurmaya yardım Alimgil, yayınlanan müziğin fon müziği izlenimi
ettiğini söyleyen SMG Yönetim Kurulu Başkanı
uyandırması gerektiğini, bu noktada mağaza
Gül Gürer Alimgil, bu pazarlama yönteminin
içerisindeki yayın sisteminin de kalitesinin en
vazgeçilmezlerinden birinin de müzik olduğunu
önemli faktörlerden biri olduğunu ifade ediyor.
belirtiyor.
Müziğin mağaza içi müşteri akışı ve satışlar
üzerinde etkisinin önemine değinen Alimgil,
Yapılan birçok araştırmayla müziğin insana
şöyle devam ediyor: “Yavaş tempolu müzikler,
etkilerinin ortaya çıkarıldığını hatırlatan Alimgil, yüksek tempolu müziklere kıyasla müşterileri
şöyle devam ediyor: “Müziğin vücut üzerine
mağaza içerisinde daha uzun süre tutar. Mağaza
doğrudan etki eder, özellikle kalp atışlarını
içerisinde huzurlu ve rahat bir biçimde alışveriş
ve metabolizmayı düzenler. Belirli müzik
yapmayı engelleyecek şekilde çok fazla sayıda
türleri huzur veren endorfin hormonunun
müşteri bulunduğunda yüksek tempolu müzik

Gül Gürer Alimgil
SMG Yönetim Kurulu Başkanı
çalınarak, bu müziğin müşteri akışını hızlandırıcı
etkisinden yararlanılabilir.”
SMG, geliştirdiği özel yazılımın yanı sıra
müzisyen ve DJ’lerin de yer aldığı müzik
departmanı tarafından markaya özel hazırlanan
müzik listeleriyle gün içinde farklı yayın
saatlerine göre hizmet veriyor. Müzikler
hazırlanırken şirketlerin markanın imajı,
konsepti ve hedef kitlesi gibi kriterlerin temel
alındığını söyleyen SMG Yönetim Kurulu Başkanı
Gül Gürer Alimgil, “Müzik, AVM veya mağaza
içindeki trafiği ve satışları etkileyen bir faktör.
Yavaş tempolu müziklerin ve yüksek tempolu
müziklerin müşteri davranışları üzerinde
farklı etkileri var. Hangi saatte ne tür şarkıların
çalınacağı ve markanın imajına uygunluğu da
büyük önem taşıyor” diyor.
SMG’nin Türkiye’de daha önce uygulanmamış,
özel olarak geliştirdiği ve yayınları tek merkezden
yönettiği bir müzik iletim metoduyla hizmet
verdiğini belirten Alimgil, “Yayın yöntemimize
aslında kapalı devre radyo müzik yayını
diyebiliriz. Ayrıca internet üzerinden sürekli akış
yani streaming metoduyla yayın yapmadığımız
için herhangi bir internet kesintisinden
etkilenmiyor. Kurduğumuz sistemin en önemli
özelliği olan, kendi yazılımımız üzerinden
güvenli ve tek merkezden yönetilen dijital
yayınlarımız sayesinde tüm yayınların yasallığı
her koşulda garanti altına alınmış oluyor.
Müzik meslek birliklerine, şirketler tarafından
bildirilmesi gereken müzik kullanım raporları da
bizim tarafımızdan hazırlanarak şirket adına ilgili
meslek birliklerine iletiliyor” diyor.
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Son yılların popüler satış yöntemi
nöropazarlamanın en önemli unsurlarından
birini de müzik oluşturuyor. Müziğin
kişide hoş duygular uyandırmasının yanı
sıra markaların ve ürünlerin hatırlanması,
bilinirliğinin artması konusunda da büyük
bir rolü bulunuyor. Bu nedenle mağazalarda
çalınan müziğin doğru seçilmesi gerektiğini
hatırlatan SMG Yönetim Kurulu Başkanı Gül
Gürer Alimgil, “Seçilen müzik müşterileri daha
huzurlu, sakin ve ticari mesajlara daha açık
hale getirir” diyor.

salgılanmasını artırır. Öğrenmeyi hızlandıracak
ortamı yani sakinliği sağlar. Beyne giden kan
ve oksijen miktarı müzik dinlerken arttığı
için uyarıcı ve harekete geçirici etki yapar.
Müzik matematikseldir! Bu durum bazı beyin
devrelerini harekete geçirir; karmaşık fikirlerin
daha kolay çözülmesini sağlar. Müzik ilham
verir, duyguları harekete geçirir. Yaratıcılığı
artırır! Uzun vadede hafızayı geliştirir. Etkili
öğrenmenin temel unsuru olan beynin her iki
yarısının da iyi entegre olmasına yardım eder.
Müzik, dinleyenlere analitik düşünme becerisi
kazandırır. Hafif müzik, hiperaktif çocuk ve
yetişkinleri sakinleştirir.”
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GRATİS, BAŞARISINI AMERİKA'DA
3 AYRI STEVIE ÖDÜLÜ İLE TESCİLLEDİ
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edes Holding bünyesinde faaliyet gösteren
%100 Türk sermayeli Gratis, ‘iş dünyasının
Oscar’ları’ olarak nitelendirilen Uluslararası
Stevie Ödülleri'nde, 2 gümüş, 1 bronz olmak
üzere finale kaldığı 3 ayrı kategoride uluslararası
arenada söz sahibi markaları geride bırakarak
toplam 3 ödül aldı.

CEO’su Bahadır Özbek, Gratis’in Türkiye’de kendi
sektörü kapsamında Uluslararası Stevie Ödülü’nü
alan ilk marka olduğunu söyledi. Bahadır Özbek,
59 kategoride 2 bin 100’den fazla adayın yarıştığı
organizasyonda 3 farklı ödüle layık görülen
Gratis Kart sadakat kart programının hızla 3
milyon üyeyi aştığını söyledi.

Gratis, ‘Satış alanında en iyi teknoloji
kullanımı’ ve ‘Yılın talep oluşturma programı’
kategorilerinde gümüş, ‘Satış alanında inovasyon’
kategorisinde ise bronz ödülün sahibi oldu.
Gratis, iş dünyasının küresel ölçekteki en
büyük ödüllerinden biri olan ‘Satış ve Müşteri
Hizmetleri Stevie Ödülleri (Stevie Awards for
Sales & Customer Service) ile sektöründe bir
ilke daha imza atarak uluslararası arenada da
başarısını tescilledi.

Özbek, “Stratejilerimizi müşteri odaklı
geliştirmemizin en önemli göstergesi, Gratis Kart
kullanan müşterilerimizin satın alma eğilimlerine
göre tasarladığımız 2 binden fazla segment bazlı
kampanya oldu. Bu kampanyalarımız yarattığı
müşteri memnuniyetinin yanı sıra bize bu ödül
başarısını getirdi. Başarımızı ödülle taçlandırmış
olmaktan gurur duyuyoruz. Bu ödül,
müşterilerini tanıyan ve onlara göre şekillenen
bir marka olarak doğru yolda ilerlediğimizin
kanıtıdır. Teknoloji ile bütünleştirdiğimiz sadakat
kart programımız ile şu an 57 ilde 316 mağazamız
ile 3 milyonu aşkın tüketiciye dokunuyoruz.

ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen törende
ödülleri Stevie yetkililerinin elinden alan Gratis

Kişisel bakım sektöründe bir ilke imza atarak
hayata geçirdiğimiz Gratis Kart’ın 2 yıla yakın
bir sürede bu üye sayısına erişmesi ve sayının
hız kesmeden artıyor olması bizi motive ediyor”
şeklinde konuştu. Bahadır Özbek sözlerini Gratis
Kart teknoloji uygulamalarında birlikte çalıştığı
Extra Bilgi Çözümleri CEO’su İrem Tüzünalper’e
teşekkür ederek sonlandırdı.
Kişinin alışveriş eğilimlerine göre kişiye özel
kampanyalar sunan Gratis Kart aynı zamanda
kampanyalar ile kazandığı puanlarla avantajlı
alışveriş fırsatı yaratıyor. Her bir Gratis Kart
sahibi, web sitesinde ve mobil uygulama
üzerinde oluşturulan özel sayfalarda geçmiş
alışverişleri takip etme ve yapılacak alışverişleri
planlama şansına sahip oluyor. Müşterilerin
Gratis’i sürekli takip etmesini sağlayan
kampanyalar ise yine web sitesi, mobil uygulama
ve sosyal medya üzerinden anlık olarak takip
edilebiliyor.
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Karadeniz’in en büyük Outlet merkezi olan ve
Yönetimini Inside Danışmanlığın yaptığı Lovelet
Alışveriş Merkezi Hizmete girdiği günden
itibaren birbirinden renkli kampanyalarla
ve yaptığı etkinlikler ile Karadeniz Halkı’nın
beğenisini kazanmaya devam ediyor. Lovelet
Outlet, artık sadece alışveriş yapmak isteyenlerin
değil, güzel zaman geçirmek isteyenlerin de
tercih ettiği bir yaşam merkezi.
Lovelet AVM 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü
toplumun mimarı olan kadınlara özel bir
kampanya ile kutladı. 08 – 13 Mart 2016 tarihleri
arasında Lovelet Outlet tüm Bayanlara istedikleri
seansa sinema bileti hediye ederek, kadınlara
unutulmaz bir kadınlar günü yaşattı.
Giyimden ayakkabıya, ev tekstilinden, mobilyaya,
kadar her ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz seçkin
markalar en uygun fiyatlarla sadece Lovelet
Outlet ’de sizleri bekliyor.
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Lovelet Outlet AVM 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne
Özel Kampanya DÜZENLEDİ
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VICTORIA’S SECRET’IN BAHAR ATEŞİ HER YANI SARDI!

Martha Hunt kendisinin favori Body By Victoria
modellerini seçti ve stil tavsiyelerinde bulundu.
Tanıtıma siyah delikli seksi elbisesi içinde siyah
Body By Victoria sütyeni ile katılan Martha
Hunt Body By Victoria’yı en göz alıcı haliyle
kullanırken çekiciliği ile tüm bakışları üzerinde
topladı.
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Victoria’s Secret’in efsanevi Body by Victoria
koleksiyonunun bahara özel yepyeni ve capcanlı
renklerden oluşan yumuşacık dantellerdenle size
sarıp sarmalayacak sütyenler ile tüm gününüzü
geçirmek isteyeceksiniz. Body by Victoria'nın
bu muhteşem koleksiyonunda Unlined Plunge
Demi, Unlined Demi & Demi, Front-Close
Racerback, Multi-Way, Wireless, Perfect Shape,
Push-Up, Cropped Bustier, The Lounge Bra,
The Long Line Lounge Bra & The Unlined
Lounge Bra gibi çoktan vazgeçilmezler arasında
yer alan birbirinden gösterişli tüm modellerini
bulabileceksiniz.
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VICTORIA’S SECRET’IN YENİ MELEĞİ JOSEPHINE SKRIVER
Danimarka doğumlu Josephine Skriver, ilk
kez genç kızlık yaşlarında New York seyahati
sırasında keşfedildi. Aldığı teklif ilgisini çekti
ve uluslararası arenaya adım atmadan önce
Danimarka’da modellik kariyerine başladı.
2011 Şubat’ında New York Fashion Week’e ilk
kez katılan Josephine, Calvin Klein ve Rag &
Bone gibi markalar için podyuma çıktı. Aynı yıl
Balenciaga, Chanel, Dolce & Gabbana, Valentino
ve Yves Saint Laurent’ın Milano ve Paris
defilelerine çıktı; en önemlisi de Prada defilesinin
kapanışını yaptı.
Kariyerine böylesine başarıyla adım atan
Josephine, Bulgari, Gucci, Max Mara, Michael
Kors ve Tom Ford gibi dünyaca ünlü markaların
kampanyalarında modellik yaptı. Steven
Meisel, Mario Testino, Patrick Demarchelier ve
Mikael Jansson gibi ünlü fotoğrafçılarla çalıştı;
Amerikan Vogue, Vogue Italia, Vogue Germany,
V, Dazed, W ve Interview gibi dergilerle
editoryal işbirliklerine imza attı. 2013 yılında
ilk defa Victoria’s Secret Fashion Show’a katılan
Josephine o zamandan beri her sene podyumu
şereflendiriyor.
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Modellik kariyerinin yanı sıra küresel LGBTİ
haklarının hararetli savunucusu olan Josephine,
Family Equality Council (Aile Eşitliği Konseyi) ve
COLAGE gibi kurumlarda görev alıyor. Lezbiyen
bir anne ve gay bir babanın kızı olarak yetişen
Josephine, geçmişini açık sözlü bir biçimde dile
getirmekten çekinmediği gibi, dünya çapındaki
LGBTİ ailelerin üzerindeki olumsuz yargılara
karşı mücadele veriyor. Benzersiz hikayesi
bugüne dek Amerikan Vogue, Huffington Post,
i-D ve Australia Today gibi yayınlarda yer bulan
Josephine, kendi yolculuğunu paylaşarak LGBTİ
ailelerinin çocuklarına ve gelecek kuşaklara ilham
kaynağı olmak istiyor.
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BİRBİRİNDEN DEĞERLİ KONUKLARI VE ÖNEMLİ OTURUMLARIYLA

“VIII.AVM YATIRIMLARI KONFERANSI” GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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üstlendiği AVM Yatırımlari Konferansı,
AYD Başkanı Hulusi Belgü ve Multi Turkey
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaya’nın açılış
konuşmaları ile başladı.
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52 milyar dolarlık yatırım değerine sahip
Alışveriş Merkezi (AVM) sektörü temsilcisi
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin
(AYD) düzenlediği AVM Yatırımları Konferansı
3 Mart 2016’da Wyndham Grand İstanbul
Levent Otel’de sekizinci kez sektör bileşenlerini
biraraya getirdi. AVM sektörüne yön veren AYD
ve sektörün eğitim, bilgi ve gelişim merkezi
SOYSAL işbirliği ile hayata geçirilen konferans,
AVM yatırımcıları ve perakendeciler başta olmak
üzere, AVM merkez yöneticilerini, sektöre destek
veren firmaları ve dünyaca ünlü duayenleri
ağırladı. AVM Yatırımları Konferansı’nda
sektörün gündemindeki Perakende Yasası’ndan
, sektörün büyüme rakamlarına, hedeflerine ve
sektörde dünya trendlerine varan geniş bir ilgi
yelpazesinde oturumlar düzenlendi.
Moderatörlüğünü Melda Yücel Kocaalp’in

“Türkiye’de AVM sayısı 365’in üstüne çıktı,
geçtiğimiz yıl 10 milyon 500 bin metrekare
kiralanabilir alanda AVM’ler 90 milyar TL
ciro elde etti. Geçen yıl yaşanan iki seçim,
ekonomideki belirsizliklere rağmen AVM’lerde
yapılan ticaretin hacmi %15 oranında arttı.
2016 yılında ise sektör hacminin 110 milyar
TL seviyesine çıkması bekleniyor. Bizim bu
aşamada oldukça önemsediğimiz konuların
başında Perakende Yasası geliyor. Geçtiğimiz
yıllarda biz sektör bileşenleri ve temsilcileri
olarak bir araya gelip bir örnek çalışma
yaptık ve mutabakata vardık ve bakanlıklar
da çalışmamızı %97-98 oranında yasaya aldı.
Şimdi yasanın kalanı ile ilgili yine benzer bir
işbirliği sergilemeyi arzu ediyoruz.” dedi. Belgü
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yine sektörün en
sıcak konu başlıklarından bir diğeri de Borçlar
Kanunu’na ilişkin ertelenen sekiz madde. Bizim

bu sekiz madde için de çalışmamız gerekiyor.
Özellikle Türkiye’de kiralama yasaları kiralayanı
koruma maksadıyla hazırlanmış ancak ticari
kiralamalarda bu yasa yabancı yatırımcının
iştahının kaçmasına yol açıyor. Yabancı
yatırımcının Türkiye’ye gelmesinin büyüme
hızımız üzerindeki etkileri düşünülürse bu
konu çok daha önem kazanacak. Önümüzdeki
dönemde bu konu da dikkatle takip ettiğimiz
gündem maddelerinden biri olacak. Diğer
yandan Türkiye’de hâlâ AVM ihtiyacı var, 20’ye
yakın AVM’si olmayan şehir var ve bu şehirler
ağırlıklı olarak Güneydoğu Anadolu bölgemizde.
Türkiye’nin içinde bulunduğu bu olaylar da
artık lütfen son bulsun, ülkeye tekrar barış
hakim olsun ve bizler de gidip o illerimizde
de yatırımlarımızı yapalım. Üç yıl içinde
hedeflerimizin de altını da çizeyim.
Önümüzdeki dönemde Türkiye’de toplam
kiralanabilir alanı 2 milyon metrekareye varan
alışveriş merkezi daha yapılmasını hedefliyoruz.
Perakende sektörü ve Türkiye ekonomisi alışveriş
merkezlerine yapılan yatırımlarla birlikte
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büyümeye devam edecek. Konuşmamı Che
Guevera’nın bir sözüyle tamamlamak istiyorum,
yağmur komünisttir ben sosyalist diyorum,
herkese yağar. Rüzgar ise kapitalisttir zayıf olanı
yıkar. Yağmurunuz bol olsun, diyorum.”

Mall Income Group, Genel Müdürü Damian
Lewis “Kira Dışı AVM Gelirlerini Artırmak”
başlıklı oturumunda “Kira dışı gelirler nelerdir,
nasıl artırılır?”, “Dünyada ve Türkiye’de kira
dışı gelirin, toplam gelire oranı nedir?” vb. gibi
sorulara yanıt verdiği konuşmasında AVM
gelirleriyle, AVM’nin değeri arasındaki ilişki,
AVM gelirleri artırılırken müşteri memnuniyetini
geliştirmenin yolları gibi önemli konuların da
altını çizdi. Damian Lewis, Türkiye’de AVM
dışı gelirlerin %3 seviyesinde olduğuna işaret
ederken bu anlamda Türkiye pazarının Avrupa,
Amerika ve Avusturalya pazarlarındaki %8 ile 15
arasında değişen oranları yakalayabilmesi için ilk
hedefin %5 olduğunu anlattı. Mucizevi 5’i nasıl
yakalarız, sorusunu soran Lewis, bunun sırrını
Kiosk ve perakende satışlarının artırılması, kira
ortaklıkları sağlanması, hediye kartları ve toplam/
entegre tesis çözümleri sunulması olarak verdi.
“Müşteri Odaklı AVM’ler” başlıklı oturumda
Açıkkart İş Geliştirme ve Müşteri İlişkileri
Direktörü İdil Laslo, müşteri bağlılığı sağlamanın
püf noktalarını anlattı. İş partnerleri olan
AVM’lerin 2015 yılı verilerini analiz ettiklerini
kaydeden Laslo, bu 17 tane AVM’nin datasından
çıkan sonucu şu sözlerle aktardı: “500 bin tekil
müşteri ziyareti ve 1200 markadan yapılan
alışveriş çıktı karşımıza. Bu müşterinin ise sadece

AYD Başkanı Hulusi Belgü

Multi Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaya

Mall Income Group, Genel Müdürü Damian Lewis
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Belgü'nün ardından söz alan Multi Turkey
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaya ise
sözlerine “Hareketli bir yılın ardından sektör
hedeflerini konuşacağız. Geçen yıl ilginç bir yıldı,
iki seçim, artan terör olayları, global piyasalardan
çıkış ve TL’nin yaşadığı değer kaybına rağmen,
%3.5 büyüme bekleniyor. Perakende bu büyüme
oranının yakalanmasında önemli itici bir güç
oldu. Cirolar geçtiğimiz yıla göre %15 oranında
arttı, endeks her ay arttı ve metrekareye düşen
verimlilik oranları rekor kırdı, ziyaretçi oranları
%4 artış gösterdi ve sektör büyüdü.”başladı ve
“Biz Multi Türkiye olarak yönetimimizdeki 15
AVM’nin geçtiğimiz yıl boyunca 170 milyon kez
ziyaret edildiğini gördük. 1 milyon metrekare
kiralanabilir alan 5.5 milyon TL ciro ve %5
büyüme demek bu rakam aynı zamanda. Bu
demek oluyor ki perakende, organize perakende
ile büyüyor. Bugün AVM’ler bundan 10 yıl
öncekinden farklı bir anlam taşıyor insanlar için.
Gençlere sosyalleşme imkanı sunan, insanların
gitmekten keyif aldığı, işlerini hallettiği, çevreyle
uyumlu, yeme içme alternatiflerinin çok olduğu
yapılar daha çok tercih ediliyor. Fiziksel mekanın
önemi giderek artıyor. Bu da demek oluyor ki
bizim de bu paralelde gelişme kaydetmemiz
gerekiyor. AVM’leri kendimize uygun değil,
tüketiciye uygun şekilde inşa etmeli, yatırım
yapmalıyız.” dedi.
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%30’u cironun %70’ini sağlamış. Değerli müşteri
bu %30’luk kitle. Bu insanların etki alanını
da hesaba katarsak %35 gibi bir oran çıkıyor
karşımıza ve esas amacımız bu %30’luk müşteri
kitlesinin sadakatini kazanmak”
TEPAV İcra Direktörü Dr. Güven Sak “Türkiye’ye
Ezber Bozan Bakış” başlıklı oturumuyla
katılımcıları yol gösterici bir yolculuğa çıkardı.
Sak bugüne kadar Türkiye’nın sergilediği
hızlı büyüme ivmesinin yavaşladığını ve %3
seviyelerine indiğini işaret ederken, kısa bir
sürede kişi başına düşen milli geliri 10 bin dolar
seviyesine çıkardık ancak şimdi 25 bin doları
hedefliyorsak bunun için yeni politikalara
ihtiyacımız olduğunu belirtti. Bugün 1990 yılıyla
kıyaslandığında Almanya ve Türkiye arasındaki
şehirleşme farkının oldukça azaldığını aktaran
Sak, 2020’de bu farkın kapanacağını işaret etti.
Sak, konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Her
şeye rağmen büyük resme bakarsak Türkiye’nin
normalleşme süreci başarıyla devam ediyor.
Günlük hadiselerle çok fazla ilgilenmeden resmin
geneline bakmak daha faydalı. Bu anlamda iki
trend önem kazanıyor biri Türkiye ekonomisinin
küresel ekonomiye entegre olması diğeri de
Türkiye’nin tarihi ve coğrafyasıyla barışma
süreci.”
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İlk kahve molasının ardından “Alışveriş
Merkezleri Hizmet Başarı Ödülleri”nde,
Alışveriş Merkezleri Hizmet Kalitesi Benchmark
Projesi'nde 2015 yılında en yüksek notu alan
AVM yöneticilerinin ödülleri takdim edildi.
Ardından “Yeni Nesil AVM’ler” başlıklı
oturumda Via GYO Yönetim Kurulu Başkanı
Coşkun Bayraktar söz aldı.
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TEPAV İcra Direktörü Dr. Güven Sak

Bayraktar, “Biz Türkiyeli yatırımcılar olarak
yurtdışındaki pazarlara da açılma hedefindeyiz.
Amerika’da AVM sektöründe doymuş bir pazar
var ama yenilik yok. Biz Türkiyeli alışveriş
merkezi yatırımcıları olarak, bu yatırım
kalitesiyle, yenilikçi bakış açımızla Amerikan
pazarına girsek çok başka işler yaparız. Bunu
özellike eyaletler bazında ele alınca beş-altı
eyalette yatırımlarımız devam ediyor ve New
York ve California eyaletlerinden çıktığımızda
diğer Amerika eyaletlerinde çok daha hızlı
ilerlediğinizi görüyorsunuz. Önemli olan konu
şu ki biz dünyadaki birçok markadan birçok
yatırımcıdan daha fresh’iz” şeklinde konuştu.
Alışveriş Merkezleri ve Güvenlik Algısı başlıklı
oturumda Pronet Genel Müdür Yardımcısı
Melih Niyego “Geçen yıl her gittiğim toplantıda
daha çok güvenlik kamerası ve daha az görünür
güvenlik talebiyle karşılaşıyordum oysa
Türkiye’de bir yıl içinde yaşananların ardından
bugün gittiğim her toplantıda daha görünür
güvenlik talebiyle karşılaşıyorum. Bir yılda
güvenlik algımızı 180 derece değiştiren neydi
peki? Biz yaptığımız çok çeşitli veri analizleri
sonucunda sosyal medyada ve medyada AVM’ler
ve güvenlik tehdidi yönünde çıkan haberlerin

Moderatör Melda Yücel Kocaalp

Via GYO Yönetim Kurulu
Başkanı Coşkun Bayraktar
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sürekli artmasına karşın halkın AVM’lere
güven duyduğunu fark ettik. Bu güven Ankara
saldırısından sonra Ankara’da AVM ziyaretinin
bir önceki yıl aynı güne göre %10 arttığını
gösteriyordu. Oysa Paris saldırılarından sonra
AVM’ler kapılarına iki gün kilit vurdu.
Pronet Genel Müdür Yardımcısı Melih Niyego,
“Alışveriş Merkezleri ve Güvenlik Algısı” başlıklı
oturumunda AVM’lerin yaşamsal konusu
olan güvenliği yeni ortam, yeni kararlar ve
yeni aksiyon planları doğrultusunda masaya
yatıracak.

Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin
Söyleyeceklerimiz Var! Başlıklı oturumun
moderatörü Kanyon Genel Müdürü, AYD
Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu Başkanı Cem
Eriç Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Genel
Sekreteri Konca Çalkıvik’e sorular yöneltti.
Çalkıvik, sürdürülebilir kalkınmanın iki boyutlu
bir kavram olduğuna hem çevresel hem de
ekonomik ve sosyal yönüne bakmak gerektiğine
dikkat çekti. İklimler gibi toplumların da
değiştiğini anlatan Çalkıvik kısıtlı kaynaklarla
yapılan tüketimi yılın ağustos ayında aşılan
departman bütçelerine benzetti ve “Eğer
dünyadaki kısıtlı kaynakların kullanımını daha
verimli bir hale getirmezsek 2050 yılına kadar 2.3
dünyaya ihtiyacımız olacak ve biz henüz diğer
gezegenlerde yaşam emaresine rastlamadık”
dedi. Dernek olarak sürdürülebilir kalkınma
konusunda farkındalık yaratma ve şirketleri
bu konuda eyleme geçmeye teşvik etmeyi
amaçladıklarını anlatan Çalkıvik, G20 Zirvesi ve
sonrasında imzalanan Paris İklim Antlaşması’nın
imzacılarından biri olan Türkiye’de karbon
salınımının çok yüksek olduğunu söyledi. Bu
antlaşma kapsamında yer alan 17 maddeyi
incelediklerini ve Türkiye’ye uygun başlıkları
belirlediklerini kaydeden Çalkıvik, Türkiye’de
belirlenen hedefler doğrultusunda 2030 yılına
kadar karbon salınımını %21’in altına indirme
hedefi doğrultusunda AYD ile ortak çalışmalar
yapacaklarını belirtti.

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği
Genel Sekreteri Konca Çalkıvik

Kanyon Genel Müdürü,
AYD Sürdürülebilirlik
Çalışma Grubu Başkanı
Cem Eriç

Zorlu Center Genel Müdürü Didem Aydın

Boyner Grup Başkan Yardımcısı Serdar Sunay

Pronet Genel Müdür Yardımcısı Melih Niyego

AVM’cilerin sorup Boyner Grup Başkan
Yardımcısı Serdar Sunay’ın cevaplandırdığı
“Kırmızı Koltuk” isimli oturumda ise;
“Perakendeciler AVM’lerden ne bekliyor?”,
“Perakendecilerin gözünden ‘AVM Müdürü’
profili nedir?”,“2016’nın perakende trendleri
neler?”, “Nasıl bir AVM hayal ediliyor?”,
“Perakendeciler neyi, niçin yapıyor?” gibi birçok
soruya yanıt verildi. Oturumun Moderatörlüğünü
ise; Zorlu Center Genel Müdürü Didem Aydın
gerçekleştirdi. Kapanışa doğru bu yıl ilk kez
“İnteraktif Forum” oturumu gerçekleştirildi ve
bugüne kadar birbirinden ayrılmaz ikili olan
AVM’cilerin ve perakendecilerin nasıl bir işbirliği
içinde olması gerektiği tartışıldı. Bu doğrultuda
düşünülerek hazırlanan İnteraktif Forumda
da moderatör eşliğinde tüm katılımcıların
görüşlerini söylemeleri sağlandı ve konferans
TAMPF Özel İkramlı Network Saati ile sona erdi.
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Marka ve Pazarlama Dâhisi Martin Lindstrom
ise katılımcılarla iş dünyasının markalara ve
müşteriye bakışını değiştirecek ipuçlarını
paylaştı. Lindstrom, Time Dergisi’nin “Dünyanın
En Etkili 100 Kişisi” listesinde ve Bestseller
listelerinden inmeyen “Buy.ology / Satın Almaya
Dair Bildiğimiz Her Şey Neden Yanlış?” ve
çok sayıda kitabın da yazarı. Lindstrom ise
aslında gündelik detaylarda, müşterilerin
gözlemlenebilir davranışlarında yani küçük
data’da gizli olduğunu ve bunu “duygusal DNA
olarak tanımladığını anlattı. Lindstrom “Bu tıpkı
bir insanın hasta olup olmadığını anlamak için
ondan alınan bir damla kanın analiz edilmesine
benziyor. Mesela bu tip bir tıbbı test için
litrelerce kan vermezsiniz. Müşterileri analiz
etmek içinde büyük data değil, onlar hakkında
ufak tefek bilgilere ihtiyacınız var” dedi.
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Moderatör Melda Yücel Kocaalp

Açıkkart İş Geliştirme ve Müşteri
İlişkileri Direktörü İdil Laslo

Haberler / MALl&MOTTO

C.Serhat Türkkan

Gül Gürer Alimgil

Tolga Aktuna

Aydın Yurdum

Berna Yüksel

Alp Gürdil

Oktay Süreka

Uğur Berk

C.Serhat Türkkan

Hulusi Belgü
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Moris Alhale
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C.Serhat Türkkan
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Özgür Dere

54

Fatih Yumakgil

Gül Gürer Alimgil

Aykut Arslan

C.Serhat Türkkan

C.Serhat Türkkan

Neslihan Baz

Leyla Özdemir

Esra Uzunlar
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Emine Türkkan

Ozan Canbolat

Şehnaz Altuğ
Nergis Sarıyal

C.Serhat Türkkan
Salih Tolan

Emine Türkkan

C.Serhat Türkkan
C. Serhat Türkkan

Emine Türkkan

Zehra Tümkaya

Tolga Aktuna
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Oktay Süreka

55

MALl&MOTTO / Haberler

KOTON’UN CFO’SU ERDİNÇ GÜZEL
TÜRKİYE’NİN EN ETKİLİ 50 CFO’SU ARASINDA
Türkiye’nin moda ve perakende öncüsü Koton, bünyesindeki yönetici kadrosu ile önemli başarılara
imza atıyor. Koton CFO’su Erdinç Güzel, Fortune Türkiye’nin yaptığı araştırmada Türkiye’nin en etkili
50 CFO’su arasına girdi.
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Türkiye’nin moda ve perakende öncüsü Koton,
yönetici kadrosunda bulunan güçlü ve deneyimli
isimler ile önemli başarılar kazanmaya devam
ediyor. Fortune Türkiye’nin yaptığı araştırma
sonuçlarına göre Türkiye’nin en etkili 50 CFO’su
arasına giren Koton CFO’su Erdinç Güzel,
Koton’un da kurulduğu günden bu yana emin
adımlarla ilerleyerek geldiği noktayı kanıtlıyor.
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Erdinç Güzel
Lisans eğitimini 1996 yılında İTÜ İşletme
Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Erdinç
Güzel, mezuniyeti sonrasında Deloitte İstanbul
ofisinde 5 yıl denetim ve yaklaşık 1,5 yıl da Çalık
Holding Tekstil Grubu’nda Bütçe ve Raporlama
görevlerinde çalışmıştır. Son olarak CFO’luğunu
da yaptığı ve bünyesinde Marks and Spencer,
Gap, Banana Rebuplic ve Aeropostale markalarını
barındıran Fiba Perakende Grubu’nda yaklaşık
9 yıl görev alan Güzel, 2011 yılında Harvard
Business School’da ‘Program for Leadership
Development (PLD)’ adlı programa katılmıştır.
Erdinç Güzel, Kasım 2012’den bu yana Koton’da
Finans, Stratejik Planlama ve Hukuk’tan sorumlu
CFO olarak görevini sürdürmektedir.

Etkinlik / MALl&MOTTO

FORUM GAZİANTEP’TE ÇOCUKLAR İÇİN
ŞİRİN BİR ATÖLYE

Merkezi konumu ve kolay ulaşılabilirliği ile
şehrin gözde alışveriş ve eğlence merkezi Forum
Gaziantep, çocuklar için keyifli bir etkinliğe
ev sahipliği yaptı. Şirin Bardak Altlıkları
Atölyesi’nde çocuklar, uzman eğitmenler
eşliğinde sunulan çeşitli malzemelerden kendi
bardak altlıklarını tasarladı.

ATIK CAMLAR SANAT ESERİNE DÖNÜŞÜYOR
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Gaziantep’in gözde alışveriş ve eğlence merkezi
Forum Gaziantep, Kadınlar Kulübü etkinlikleri
kapsamında yaratıcı ve keyifli bir etkinliğe ev
sahipliği yaptı. El becerileri ve yeteneklerini
geliştirmeye yönelik aktiviteler kapsamında,
atık cam eşyalar üzerine şablon boyama ve
baskı yöntemleriyle yapılan Obje Üzeri Stencıl
Teknikleri Atölyesi, yaratıcı kadınların güzel
zamanlar geçirmesini sağladı.
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İSTANBUL DÜNYA SAHNESİNE ÇIKIYOR
İstanbul, güvenilir bir finans merkezi olarak gelişim göstermesi,
inovasyon ile ticarete ev sahipliği yapması ve altyapı iyileştirmeleriyle
Gelişen Dünya Şehirleri Ligi’nin son 5 yıl içinde en çok gelişme kaydeden
şehri oldu.

Ticari gayrimenkul üzerine finansal ve
profesyonel hizmetler veren, yatırım yönetimi
alanında danışmanlık hizmetleri sunan JLL’nin,
İstanbul’u küresel çaptaki rekabetçiliğinden,
ticari gayrimenkul ortamına kadar pek çok farklı
açıdan incelediği “Dünya Sahnesinde İstanbul”
raporu yayınlandı. Raporda, İstanbul’un artık
Londra, Moskova ve Paris ile birlikte Avrupa’nın
en büyük dört mega şehri arasında bulunduğu
vurgulandı.
Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan JLL
Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş, 2015’in son
çeyreğinde yayınladıkları Global300 araştırmasını
hatırlattı. Bu araştırmada İstanbul’un ‘dünyanın
en büyük iş merkezleri ve gayrimenkul pazarları’
olarak tanımlanan 30 şehir arasında 20’nci
sırada yer aldığını söyleyen Alkaş, “Son rapor,
İstanbul’un artık dünya sahnesinin en güçlü
oyuncularından biri haline geldiğini açıkça
ortaya koyuyor. Raporumuzda, ‘Arka planda
yükselen jeopolitik risklere rağmen, dinamik ve
artan başarılarıyla gelişen bir dünya şehri’ olarak
nitelenen İstanbul, büyüyen tüketim ve güçlü
demografik profil birleşimini, güçlü büyüme
sağlayan, öncülüğünü finansal ve ticari hizmetler
ile teknoloji sektörünün yaptığı bir ekonomi ile
buluşturuyor.” dedi.
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Ekonomik temelleri benzerlerinden güçlü
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İstanbul’un, Gelişen Dünya Şehirleri liginin son
beş yılın en çok gelişme kaydeden şehri olduğu
belirtilen raporda, ekonomik göstergelerin birçok
küresel benzerinden güçlü konumda bulunduğu
kaydedildi. Yine JLL tarafından hazırlanan
Ticari Cazibe Endeksi’ne atıfta bulunularak,
dünyanın en önemli 20 ticaret merkezinden
biri olarak nitelenen İstanbul’un, güvenilir bir
finansal merkez, inovasyon, ticaret ve altyapı
geliştirmeleri için iyi bir ev sahibi olarak
sınıfındaki diğer şehirlerden ayrıştığı ifade edildi.
“Dünya Sahnesinde İstanbul” raporunda öne
çıkan bulgular şöyle sıralandı:
Hava taşımacılığının merkezi
Güvenlik konusundaki soru işaretlerine karşın,
benzersiz kültürel kimliği ve sıra dışı enerjisi,
İstanbul’un dünyanın ilk beş turist destinasyonu

JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş

Haberler / MALl&MOTTO

Şehrin altyapısındaki gelişme, İstanbul’u
dönüştürüyor ve ekonomik dinamizminde
anahtar rol oynuyor. Metro hatlarının uzaması,
üçüncü köprü ve üçüncü havalimanı gibi altyapı
çalışmaları, gelecekteki büyüme için olumlu
sinyaller verirken, aynı zamanda gelişimin
şekillenmesi ve yayılması anlamına da geliyor.
Gayrimenkul sektörü gelişime uyum sağladı.
Gayrimenkul sektörü, gelişime cesur ve girişimci
bir biçimde yanıt verdi. Gelişen yeni altyapı
projeleri, İstanbul gayrimenkul pazarının
mekânsal yerleşimini temelden değiştiriyor.
İnşaatlar tamamlandığında…

Gayrimenkulde sürdürülebilir başarının
anahtarı
JLL’nin “Dünya Sahnesinde İstanbul” raporunda,
şehirdeki ticari gayrimenkul ortamı ayrı bir
başlık altında kapsamlı biçimde değerlendirildi.
Gayrimenkulün başarılı bir şehirden çıkan bir
sonuç değil, başarının bir bileşeni olduğu ifade
edilerek, “İstanbul, bir yandan kültürel kimliğini
korurken, bir yandan da yaratıcılığı, inovasyonu
ve girişimciliği destekleyecek uygulamalar için
gereken altyapı ve ortamı sağlamalı. Bu ancak
aşağıdakileri içeren, her zamankinden daha esnek
ve ortak çalışmaya daha yatkın bir gayrimenkul
sektörü ile mümkün olabilir” denildi:
Şeffaf gayrimenkul uygulamaları: Piyasa takibi,
performans ölçümü, mevzuat gözetimi ve
ticari işlem süreçlerinin başlıca alanlarında
iyileştirmelere ihtiyaç var.

İstanbul pek çok yeni inşaat projesine
tanıklık ediyor. Mevcut geliştirme süreci
tamamlandığında, şehrin aşağıdaki gibi bir
yapıya kavuşması bekleniyor:
Dünya standartlarında alışveriş merkezlerini de
içeren, 5 milyon metrekarenin üstünde modern
perakende alanı.

Likit ve uluslararası sermayeye açıklık: Ekonomik
büyüklüğü, konumu ve pazarın olgunluğu
dikkate alındığında, ticari gayrimenkul alanında
İstanbul’un her yıl direkt 3-4 milyar dolarlık
işlem yapıyor olması gerekiyor. (Geçtiğimiz 5
yılın ortalaması alındığında bu sayı yıllık 500
milyon dolar seviyesinde.)

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi gibi yeni iş
bölgelerini de kapsayan, 7 milyon metrekareye
yakın A sınıfı ticari ofis alanı.
Yaklaşık 9,5 milyon metrekare modern lojistik
alanı (Kocaeli’yi de kapsayan Geniş İstanbul
Havzası).

İstanbul’un eşsizliğini korumak: İstanbul,
uluslararası iş merkezi rolü büyürken, bu rol ile
benzersiz doğal ve kültürel kimliğini koruma
arasında denge sağlamak açısından zor bir
dönemden geçiyor. Mal sahipleri ve geliştiriciler,
mülklerini İstanbul’un bu benzersiz yönlerine
uygun biçimde harekete geçirmeliler.

500 lisanslı otelde, 56 bini aşan oda sayısı.
Tüm bu yenilikler pazarı bir anlamda test edecek.
Fakat aynı zamanda şehrin bir ticaret, perakende,
lojistik ve tatil merkezi olmasını sağlayacak
dönüşüm için gereken gücü de sağlayacak.

İnovasyonu ve toplum bilincini teşvik etmek:
İstanbul, toplum bilincini ve refah düzeyini
geliştirirken, inovasyonun yeni mekansal
coğrafyasına; güçlü bağlantıya sahip, işbirliği

ve inovasyonu destekleyen daha fazla karma
kullanımlı, kompakt ve iyi ilişkilendirilmiş
yerleşim alanları ile karşılık vermelidir.
Daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre
ihtiyacına yanıt vermek: Sürdürülebilirlik bir
zorunluluk halini alırken, gayrimenkulün de
yeni nesil verimli, sürdürülebilir ve yeşil binalar
sunan bir rol üstlenmesi gerekiyor.
Yüksek kaliteli, ekonomik ve erişilebilir konutlar
sunmak: Şehrin yaşanabilirliğini artırmak için,
İstanbul’un yenilenmeye ve yatırımlara devam
etmesi gerekiyor. Devam etmekte olan altyapı ve
kentsel dönüşüm projeleri, konut alt pazarlarını
yeniden şekillendirirken, farklı gelir gruplarına
da konut arzı sağlıyor. Bu durum, kurumların
ve bireysel yeteneklerin dikkatini çekerek bir
iş merkezi haline gelen şehirlerin karakteristik
özellikleri arasında yer alıyor.
Olumsuzlukları en aza indirmek için örnek
alınmalı
JLL’nin raporunda, vurgu yapılan olumlu
yanların yanı sıra şehrin hazırlıklı olması
gereken yönlere de dikkat çekildi. İstanbul’un
kaydettiği mesafe etkileyici olsa da Dünya
Şehri olmaya yönelik geçiş sürecinin henüz
kısmen tamamlandığı ve şehrin, Londra, Paris,
New York ve Tokyo gibi hızlı büyüyen diğer
megaşehirlerin de karşılaştığı güçlüklerle
karşılaşabileceği belirtildi. Raporda bu
şehirlerin, altyapı, ekonomik işlevler, planlama
otoriteleri ve stratejik düşünme alanında benzer
gelişmeler göstererek mega şehirden ‘Gelişmiş
Dünya Şehirleri’ne dönüşüm gerçekleştirdiği
belirtilirken, İstanbul’un karşılaşabileceği
güçlükler ve bu güçlüklere yönelik pratik
müdahaleler bakımından değerli örnekler
sundukları vurgulandı.
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arasındaki konumunu destekleyen unsurlar
olarak öne çıkıyor. Küresel bağlantıları hızla artan
şehir, şu anda, dünyanın en hızlı büyüyen hava
yolu taşımacılığı aktarma merkezi durumunda.
Altyapıdaki gelişme şehri dönüştürüyor.
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HARVEY NICHOLS 2016 İLKBAHAR / YAZ
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Victoria Beckham

Harvey Nichols Ankara Next Level’dan sonra bu
sezon ilk defa Harvey Nichols Kanyon’da yerini
alan Victoria Beckham kadını yeni sezonda
asil ve zamansız çizgisini sezonun modern
detaylarıyla hareketlendirirken gardıropların
demirbaşı olacak parçalarıyla dikkat çekiyor.

Moda / MALl&MOTTO

Zuhair Murad

Yine zarif ve yine ışıltılı… Couture ustası
Zuhair Murad canlı renklerin ağırlıkta
olduğu 2016 İlkbahar/Yaz koleksiyonunda
işlemelerin ve zarif detayların ön plana çıktığı
kırmızı halıya ve özel gecelere damga vuracak
tasarımlara imza attı.
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ÇARPICI VE MODERN KOLEKSİYONLARI
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OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

S
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inema dünyasının en prestijli ödülü
olarak kabul edilen 88. Oscar Ödülleri
sahiplerini buldu. Sinema Sanatları ve
Bilim Akademisi (AMPAS) tarafından, 2007
yılından beri 5830 üyenin oy vererek katıldığı
törenler, Hollywood’daki Dolby Tiyatrosu’nda
gerçekleştirildi.
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Törende gözler, daha önce birçok kez Oscar
Adayı olup ödülü hiç kazanamayan ve bu yıl
The Revenant (Diriliş) filmiyle tekrar aday
olan Leonardo DiCaprio’ya çevrilmişti. Leo
bu kez şanssızlığını yendi ve 6. adaylığında
Oscar’a uzandı. 2015’in göze çarpan
yapımlarından olan Mad Max ise toplam
6 kategoride Oscar alarak tarihi bir başarı
yakaladı.

Etkinlik görüntülerini
İzlemek için okutunuz

Haberler / MALl&MOTTO

En İyi Film
Spotlight
En İyi Erkek Oyuncu
Leonardo DiCaprio – The Revenant
En İyi Kadın Oyuncu
Brie Larson – Room
En İyi Yönetmen
Alejandro G Inarritu – The Revenant
En İyi yardımcı Erkek Oyuncu
Mark Rylance – Bridge of Spies
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Alicia Vikander – The Danish Girl
En İyi Yabancı Film
Son of Saul
En İyi Sinematografi
The Revenant
En İyi Orjinal Şarkı
Writings On The Wall – Spectre
En İyi Belgesel
Amy
En İyi Kostüm Dizaynı
Mad Max: Fury Road
En İyi Ses Kurgusu
Mad Max : Fury Road
En İyi Ses Miksajı
Mad Max: Fury Road
En İyi Kısa Belgesel
A Girl in the River
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı
Mad Max: Fury Road

En İyi Kısa Animasyon Filmi
Bear Story
En İyi Animasyon Filmi
Inside Out
En İyi Görsel Efekt
Ex Machina
En İyi Orjinal Senaryo
Spotlight
En İyi Film Müziği
The Hateful Eight
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En İyi Kısa Film
Stutterer
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ALIŞVERİŞ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Alışveriş Merkezleri sektörüne önemli
düzenlemeler getiren Alışveriş Merkezleri
Yönetmeliği Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe girdi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
tarafından hazırlanarak geçtiğimiz yılın
başında yürürlüğe giren Perakende Ticaretinin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında
çıkan ilk yönetmelik olan Alışveriş Merkezleri
Yönetmeliği sektörde mevcut düzenlemeler ek
bir takım yenilikler de getirecek.
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Yönetmelikle ilgili bir açıklama yapan
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği
(AYD) Başkanı Hulusi Belgü yönetmeliğin
hem perakende hem de alışveriş merkezleri
sektörüne hayırlı olmasını diyerek şunları
söyledi: “Perakendeciler ve AVM yatırımcıları
olarak uzunca bir süredir TAMPF Başkanı
Zafer Kurşun önderliğinde yönetmelik taslağı
üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyorduk.
Bu yönetmelik aynı Perakende Ticaretinin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da olduğu
gibi sektörü temsil eden derneklerin ortak
çalışması ile oluşturulmuş bir yönetmeliktir.
Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler
Federasyonu’nu (TAMPF) oluşturan dernekler
olarak AYD, BMD, GPD, KMD ve TURYİD’in
değerli Başkan ve temsilcilerinin yanı sıra
derneğimizi temsilen AYD Hukuk Danışmanı
ve MGC Hukuk Bürosu Genel Müdürü Sayın
Mustafa Güneş özverili çalışması ortak aklı
temsil eden bir yönetmeliğin kamu otoriteleri
nezdinde de kabul ve yürürlüğe girişini
sağlamıştır.
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Alışveriş merkezleri ve perakende sektörü
birlikte sinerji içinde çalışarak çok güzel işler
yaptı ve birlikte büyüdü. Alışveriş Merkezleri
Yönetmeliği de bunun en güzel örneklerinden
biri. Yönetmelik sözleşme üstünlüğüne dayalı
olmak üzere mevcut düzenlemelere ek yeni
birkaç düzenleme getirecek. Böylece ortak
alan tanımı ve ortak alan giderlerinin paylaşımı
gibi ihtilaflara neden olabilen ve zaman zaman
kötü amaçlı kullanılabilecek meselelerin
çözüme kavuşmasında bizlere yön verecek.
Bundan sonraki aşamada hükümetimizin
yine Perakende Kanunu kapsamında daha
çok perakendeyi ilgilendiren yeni yönetmelik
hazırlıkları içinde olduğunu biliyoruz. Bu
yönetmeliklerin de hükümet, perakende ve
AVM sektörü işbirliği ile sektörün önünü
açacak şekilde düzenleneceğine inancımız tam.
Biz bu yönetmelik çalışmalarında da AVM tarafı
olarak gereken yapıcı katkıyı vermeye her
zaman hazırız”.

RESMÎ GAZETE
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı,
alışveriş merkezlerinin nitelikleri ile açılış,
faaliyet ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, alışveriş merkezlerine ilişkin
ilke ve kurallar ile alışveriş merkezi maliki ile
yönetiminin, yetkili idarelerin ve diğer ilgili
kurum ve kuruluşların alışveriş merkezlerine
ilişkin görev ve sorumluluklarını kapsar.

ı) Yetkili idare: İşyeri açma ve çalışma ruhsatını
vermeye yetkili belediye veya il özel idareleri ile
diğer idareleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Alışveriş Merkezinin Nitelikleri ve
Ruhsatlandırma Süreci
Alışveriş merkezinin nitelikleri

MADDE 4 – (1) Alışveriş merkezinin;
a) Bir yapıya veya alan bütünlüğü içinde yapılar
topluluğuna,
b) En az beş bin metrekare satış alanına,
c) İçinde en az biri büyük mağaza niteliğini
taşımak şartıyla beslenme, giyinme, eğlenme,
Dayanak
dinlenme, kültürel ve benzeri ihtiyaçların bir
kısmının veya tamamının karşılandığı en az on
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/2015 tarihli
işyerine ya da büyük mağaza niteliği taşıyan
ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi
işyeri bulunmasa dahi beslenme, giyinme,
Hakkında Kanunun 3 üncü, 5 inci, 10 uncu,
eğlenme, dinlenme, kültürel ve benzeri
11 inci, 12 nci, 16 ncı ve 17 nci maddelerine
ihtiyaçların bir kısmının veya tamamının
dayanılarak hazırlanmıştır.
karşılandığı en az otuz işyerine,
ç) Bu Yönetmelikte belirtilen ortak kullanım
Tanımlar
alanlarına,
d) Merkezi bir yönetime,
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin
sahip olması gerekir.
uygulanmasında;
a) Alışveriş merkezi: 4 üncü maddede belirtilen
niteliklere sahip perakende işletmeyi,
b) Alışveriş merkezi maliki: Alışveriş merkezinin
mülkiyetine sahip gerçek ve/veya tüzel kişiyi,
c) Alışveriş merkezi yönetimi: Alışveriş
merkezinin maliki tarafından alışveriş
merkezinin yönetimi konusunda yetkilendirilen
gerçek veya tüzel kişilerden oluşan birimi,
ç) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
d) Büyük mağaza: Hangi ad altında olursa olsun,
tüketim mallarının kısmen veya tamamen
perakende satışının yapıldığı, en az dört yüz
metrekare satış alanına sahip işletmeyi,
e) Esnaf ve sanatkâr işletmesi: 7/6/2005 tarihli
ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek
Kuruluşları Kanununun 3 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan esnaf
ve sanatkârlarca işletilen işletmeyi,
f) Kanun: Perakende Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanunu,
g) Perakende işletme: Alışveriş merkezi, büyük
mağaza, zincir mağaza, bayi işletme, özel yetkili
işletme, perakende ticaretle uğraşan diğer ticari
işletmeler ile esnaf ve sanatkâr işletmelerini,
ğ) Satış alanı: Münhasıran büro amaçlı kullanılan
işyerleri ile konaklama, depolama, üretim
tesisleri/alanları ve ortak kullanım alanları hariç
olmak üzere alışveriş merkezlerinde işyerlerinin
toplam alanını,
h) Üst meslek kuruluşu: Türkiye Odalar ve

Alışveriş merkezinin projelendirilmesi ve
ruhsatlandırılması
MADDE 5 – (1) Yapı ruhsatı başvurusunda,
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve
(c) bentlerindeki nitelikleri taşıyan projeler
alışveriş merkezi projesi kabul edilir. Bu projede
alışveriş merkezi ile birlikte başka yapıların
bulunması projenin niteliğini değiştirmez.
(2) Alışveriş merkezi projelerinde bu
Yönetmelikte belirtilen ortak kullanım
alanlarına yer verilir.
(3) Alışveriş merkezine yapı ruhsatı, yapı
kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma
ruhsatını verme, değiştirme ve yenileme
yetkisi büyükşehir olan yerlerde büyükşehir
belediyesine; diğer yerlerde belediye sınırları
ve mücavir alanlar içinde ilgili belediyelere,
belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında ise
il özel idarelerine aittir.
(4) Alışveriş merkezi projesi için yapı ruhsatı
verilirken, başvuru tarihinden itibaren üç iş
günü içinde üst meslek kuruluşlarının yazılı
görüşleri talep edilir.
(5) Üst meslek kuruluşları, talep yazısının
kendilerine ulaştığı tarihten itibaren on
beş iş günü içinde görüşlerini yazılı olarak
gönderir. Bu görüşler tavsiye niteliğindedir.
Görüş yazılarında; yapı ruhsatını vermeye
yetkili idarenin sınırları içindeki alışveriş
merkezi sayısı, bunların birbirine ve yerleşim

yerlerine olan mesafesi, ulaşım imkânları,
alışveriş merkezinin çevreye, altyapıya ve trafiğe
getireceği yükler ile yaratacağı can ve mal
güvenliği riski gibi ekonomik, sosyal, çevresel ve
demografik unsurlara yer verilir. Süresi içinde
görüş verilmemesi halinde görüşün olumlu
olduğu kabul edilir.
(6) Büyükşehir belediyesi tarafından alışveriş
merkezi projesi için yapı ruhsatı verilirken
ilgili ilçe belediyesinden de görüş alınabilir. Bu
durumda, dördüncü ve beşinci fıkralardaki usul
ve esaslar uygulanır.
(7) 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen
niteliklere sahip olan alışveriş merkezine
yapı kullanma izin belgesi verilir. Kanunun
uygulamasında bu belge işyeri açma ve çalışma
ruhsatı yerine geçer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Kullanım Alanlarına İlişkin İlke ve
Kurallar
Ortak kullanım alanları
MADDE 6 – (1) Alışveriş merkezinde kullanımı
ücretsiz olacak şekilde; sosyal ve kültürel
etkinlik alanı, acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet
yeri, bebek bakım odası, çocuk oyun alanı
ve dinlenme alanları ile ortaklaşa kullanma,
korunma veya faydalanma için zorunlu olan
diğer alanlar oluşturulur. Alışveriş merkezi
otoparkının müşteriler ve alışveriş merkezi
içindeki perakendeciler haricinde kullanımını
sınırlandırmak amacıyla alışveriş merkezi
yönetimi tarafından, süreli kullanıma bağlı
ücretlendirme yapılabilir.
(2) Ortak kullanım alanları, engelliler ile yaşlı
ve çocukların ihtiyaçları dikkate alınarak
oluşturulur.
(3) Ortak kullanım alanlarının bu Yönetmeliğe
ve Türk Standardları Enstitüsünün ilgili
standartlarına uygun olarak oluşturulmasından
alışveriş merkezi maliki, amacına uygun olarak
kullanılmasından, bu alanlarda oluşabilecek
kazalara karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin
alınmasından ve bu alanlara ilişkin diğer
yükümlülüklerin yerine getirilmesinden
alışveriş merkezi maliki ile yönetimi müştereken
sorumludur.
Sosyal ve kültürel etkinlik alanı
MADDE 7 – (1) Alışveriş merkezinde sergi,
söyleşi, tanıtım ve imza günleri gibi sosyal ve
kültürel etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla
satış alanının en az binde beşi oranında alan
ayrılır. Bakanlık, bu oranı bir katına kadar
artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya
yetkilidir.
(2) Sosyal ve kültürel etkinlikler, etkinlikten en
az yedi gün önce alışveriş merkezinin görülebilir
yerlerinde ve varsa internet sitesinde ilan edilir.
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Acil tıbbi müdahale ünitesi
MADDE 8 – (1) Acil tıbbi durumlarda ilk
müdahalenin yapılabilmesi ve ihtiyaç halinde
en yakın hastaneye sevkin sağlanabilmesi
amacıyla, alışveriş merkezinin kolay
ulaşılabilir bir yerinde en az yirmi metrekare
büyüklüğünde acil tıbbi müdahale ünitesi
oluşturulur.
(2) Acil tıbbi müdahale ünitesinin girişinde
“Acil Tıbbi Müdahale Ünitesi” yazısı ve işareti
yer alır. Acil tıbbi müdahale ünitesinin yeri
yönlendirme levhalarıyla gösterilir.
(3) Satış alanı yirmi bin metrekarenin altında
olan alışveriş merkezinde en az bir acil tıp
teknisyeni veya acil tıp teknikeri, yirmi bin ila
elli bin metrekare olan alışveriş merkezinde en
az birer acil tıp teknisyeni ve acil tıp teknikeri
veya acil tıp teknikeri bulunamayan hallerde en
az iki acil tıp teknisyeni, satış alanı elli bin ila
yüz bin metrekare olan alışveriş merkezinde en
az birer acil tıp teknisyeni ve acil tıp teknikeri,
satış alanı yüz bin metrekare ve üzerinde olan
alışveriş merkezinde ise en az birer acil tıp
teknisyeni ve tıp doktoru bulundurulur.
(4) Acil tıbbi müdahale ünitesinde Sağlık
Bakanlığı tarafından belirlenen nitelik ve
miktarda ilk yardım malzemesi ve ekipmanı
bulundurulur.
(5) Alışveriş merkezindeki ortak kullanım
alanlarının ve dört yüz metrekareden büyük
perakende işletmelerin görünür kısımlarına acil
tıbbi müdahale ünitesiyle iletişimi sağlamak
amacıyla yeterli sayıda acil tıbbi durum butonu
yerleştirilir.
(6) Bu maddede öngörülen hizmetler, özel
sağlık hizmeti veren kuruluşlardan hizmet satın
alınmak suretiyle de verilebilir.
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MADDE 9 – (1) Alışveriş merkezinde kolay
ulaşılabilir yerlerde, her katta on metrekareden
az olmamak üzere yeterli büyüklükte ve
sayıda, içinde lavabosu, alt değiştirme ünitesi,
emzirme koltuğu ve sehpa bulunan, yeterli
iklimlendirme ve hijyen şartlarına sahip yeterli
sayıda bebek bakım odası oluşturulur.
(2) Alışveriş merkezinde 0-10 yaş grubu
çocukların oyun oynaması için yaş gruplarına
göre ayrıştırılmış biçimde, ebeveynlerin
çocuklarının gözetimini sağlayabileceği oturma
yerleri bulunan, yaralanma ve kazalara karşı
güvenlik tedbirleri alınmış, yeterli sayıda çocuk
oyun alanı oluşturulur.
Diğer ortak kullanım alanları
MADDE 10 – (1) Satış alanı yüz bin
metrekarenin altında olan alışveriş merkezinde
en az otuz metrekare, yüz bin metrekare ve
üstünde olan alışveriş merkezinde ise en az
elli metrekare büyüklüğünde, içinde lavabosu
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bulunan, yeterli iklimlendirmeye ve ihtiyacı
karşılayacak diğer niteliklere sahip, kadın ve
erkekler için ayrı ayrı olacak şekilde, otopark
haricinde olmak üzere ve alışveriş merkezinin
kolay ulaşılabilir bir yerinde ibadet yeri
oluşturulur.
(2) Alışveriş merkezinde, ihtiyacı karşılayacak
nitelik ve sayıda dinlenme yeri oluşturulur.
(3) Alışveriş merkezinde yaşlı ve engelliler,
kadın, erkek ve çocuklar için ayrı ayrı olacak
şekilde, gerekli hijyen şartlarına sahip ve yeterli
sayıda alaturka ve alafranga tuvalet oluşturulur.
Ebeveynlerin, çocuklarının tuvalet ihtiyaçlarını
karşılamalarına yardımcı olmalarını sağlamak
amacıyla en az bir adet bağımsız tuvalet
oluşturulur.
Ortak giderler
MADDE 11 – (1) Ortak kullanım alanlarına
ilişkin elektrik, su, ısınma, yenileme niteliğinde
olmayan bakım-onarım, güvenlik ve temizlik
gibi belirli dönemlerde tekrarlanan ve alışveriş
merkezinin aynına ilişkin olmayan ortak
giderler, bu Yönetmelik ekindeki usul ve
esaslara göre hesaplanarak paylaştırılır.
(2) Alışveriş merkezindeki perakende
işletmelerden, birinci fıkradaki ortak giderler
dışında kalan pazarlama ve yönetim gibi
ortak faydaya yönelik hizmetler için katılım
payı talep edilebilmesi, bu hususun, taraflar
arasındaki sözleşmede belirtilmiş olmasına
bağlıdır. Taraflar arasındaki sözleşmede aksi
belirtilmedikçe bu giderler de bu Yönetmelik
ekindeki usul ve esaslara göre hesaplanır.
(3) Kiracı olarak faaliyette bulunan perakende
işletmelerden birinci ve ikinci fıkrada belirtilen
nitelikteki giderler dışında ortak gider adı
altında herhangi bir bedel talep edilemez.
(4) Birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki
giderler için, bir önceki yılın kesinleşen
giderlerinin yeniden değerleme oranında
artırılması suretiyle hesaplanacak muhtemel
gider tutarı üzerinden avans talep edilebilir. Bu
giderler için avans alınması halinde, avansın
ait olduğu yılın sonuna kadar mahsup işlemi
gerçekleştirilir.
(5) Ortak gider katılım payları Türk Lirası
üzerinden hesaplanır ve ödenir.
(6) Ortak gider katılım payları perakende
işletmelerden yazılı olarak talep edilir ve bu
yazıda giderlerin tür ve tutarları ayrı ayrı
belirtilir.
(7) Alışveriş merkezi yönetimince her yıl
mart ayı sonuna kadar, bir önceki yılın
ortak giderleri ile ortak kullanım alanı
gelirlerine ilişkin rapor hazırlanarak alışveriş
merkezindeki perakende işletmelere gönderilir.
Bu raporda; bu Yönetmelik ekindeki usul ve
esaslara göre her bir perakende işletmeden
tahsil edilmesi gereken ve tahsil edilen ortak
gider katılım paylarına, ortak kullanım
alanlarından elde edilen gelirlere ve ortak

gider katılım payından yapılan ödemelere
ilişkin bilgiler ile her bir gider türü için ortak
gider hesaplamalarına yer verilir. Perakende
işletmelerce talep edilmesi halinde, ortak
kullanım alanlarından elde edilen gelirler
ile ortak gider katılım paylarından yapılan
ödemelere ilişkin belgelerin birer örneği
alışveriş merkezi yönetimince perakende
işletmelere verilir.
(8) Ortak gider katılım payları tahsilat
amacı dışında kullanılamaz. Ortak kullanım
alanlarından elde edilen gelirler ortak
giderlerin karşılanmasında kullanılır.
(9) Alışveriş merkezi içindeki perakende
işletmeden, bu Yönetmelik ekindeki usul ve
esaslara göre yapılan hesaplama sonucunda
tahsil edilmesi gerekenden daha az ortak gider
katılım payı tahsil edilmesi durumunda, tahsil
edilmeyen kısım işyeri malikince karşılanır.
(10) Kiraya verilmemiş işyerlerine ait
ortak gider katılım payları bu işyerlerinin
maliklerince karşılanır.
(11) Bu maddenin uygulanmasından alışveriş
merkezi maliki ile yönetimi müştereken
sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yer Tahsisine İlişkin İlke ve Kurallar
Yer tahsisi
MADDE 12 – (1) Alışveriş merkezinde;
a) Esnaf ve sanatkâr işletmecilerine rayiç bedel
üzerinden kiraya verilmek üzere, toplam satış
alanının en az yüzde beşi oranında,
b) Geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri
olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra
edenlere, en fazla rayiç bedelinin dörtte biri
tutarında kiraya verilmek üzere, toplam satış
alanının en az binde üçü oranında,
yer tahsis edilir.
(2) Bu maddenin uygulanmasından alışveriş
merkezi maliki ile yönetimi müştereken
sorumludur.
Rayiç bedel tespiti
MADDE 13 – (1) Tahsis edilen işyerlerinin
rayiç kira bedeli alışveriş merkezi malikince
tespit edilir.
(2) Rayiç bedelin tespitinde, tahsis edilen
işyerinin büyüklüğü ve alışveriş merkezi
içindeki konumu, alışveriş merkezinin
büyüklüğü ve bulunduğu yer, potansiyel iş
hacmi ve ciro gibi hususlar dikkate alınır.
Tahsis edilen işyerlerinin duyurulması
MADDE 14 – (1) Tahsis edilen işyerlerine
ilişkin kiralama duyurusu, ilgili üst meslek
kuruluşuna ve üyelerine duyurulmak üzere
o ilin esnaf ve sanatkârlar odaları birliğine
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Başvuru
MADDE 15 – (1) Tahsis edilen işyerlerinin
kiralanmasına ilişkin başvurular yazılı olarak
alışveriş merkezi yönetimine yapılır.
(2) Başvuru yazısına, esnaf ve sanatkâr siciline
kayıtlı olunduğuna dair belge ile kiralama
duyurusunda belirtilen belgeler eklenir.
(3) Başvuru, alışveriş merkezi yönetimince
kayıt altına alınır ve başvurunun yapıldığını
gösterir bir belge düzenlenerek başvuru
sahibine verilir. Bu belgede, başvurunun tarihi
ile tarafların adı, soyadı, unvanı ve imzası yer
alır.
(4) Başvuru kayıt ve belgeleri ile rayiç bedel
hesaplamaları alışveriş merkezi yönetimince,
başvuru tarihinden itibaren beş yıl süreyle
saklanır.
Kiraya verme
MADDE 16 – (1) Başvuruları değerlendirmeye
ve tahsis edilen işyerlerini kiraya vermeye
alışveriş merkezi maliki yetkilidir. Bu işyerleri,
usulüne uygun başvuru yapan ve kiralama
şartlarını kabul eden esnaf ve sanatkâr
işletmecileri ile geleneksel, kültürel veya
sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş
meslekleri icra edenlere kiralanır.
(2) Esnaf ve sanatkâr işletmecilerine tahsis
edilen işyerlerine yeteri kadar talep olmaması
veya boşalan yerlerin, bu Yönetmeliğin 14 üncü
maddesine göre yapılan duyuru tarihinden
itibaren yirmi gün içinde doldurulamaması
hâlinde, bu işyerleri diğer talep sahiplerine
kiraya verilebilir.
(3) Bu maddenin uygulanmasından alışveriş
merkezi maliki ile yönetimi müştereken
sorumludur.
Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin tespiti
ve ilanı
MADDE 17 – (1) Geleneksel, kültürel veya

sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş
meslekler, ilgili üst meslek kuruluşunun görüşü
alınmak suretiyle Bakanlıkça belirlenir.
(2) Birinci fıkraya göre belirlenen meslekler
Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir ve ilgili
üst meslek kuruluşuna yazılı olarak bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Alışveriş merkezinin sürekli indirimli satış
ibaresini kullanması
MADDE 18 – (1) Sürekli indirimli satış
türünü gösterir ya da çağrıştırır ibarelerin
alışveriş merkezince kullanımı, içindeki
perakende işletmelerin her birinin sürekli
indirimli satış yapmasına bağlıdır. Bu ibarelere,
alışveriş merkezinin ön cephesinde kolaylıkla
görülebilir ve okunabilir bir şekilde yer verilir.
(2) Beslenme, eğlenme, dinlenme, kültürel
ve benzeri hizmetlerin ve/veya hızlı tüketim
mallarının satışını yapan lokanta, sinema,
berber, terzi ve market gibi perakende
işletmeler ile niteliği itibarıyla sürekli indirimli
satış türüne uygun olmayan diğer perakende
işletmeler birinci fıkranın uygulanmasında
dikkate alınmaz.
(3) Alışveriş merkezince sürekli indirimli satış
türünü gösterir ya da çağrıştırır ibarelerin
usulüne uygun kullanılmasından alışveriş
merkezi maliki ve yönetimi müştereken
sorumludur.
Güvenlik hizmeti
MADDE 19 – (1) Alışveriş merkezinin otopark
dahil her türlü bağlantı ve eklentileri ile giriş
ve çıkışlarında 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve
ilgili mevzuatı çerçevesinde özel güvenlik
hizmeti sağlanır.
(2) Alışveriş merkezinde bebek bakım odası
ve tuvalet gibi niteliği itibarıyla kayıt altına
alınması uygun olmayan alanlar dışındaki
ortak kullanım alanları kamera ile kayıt altına
alınır ve bu kayıtlar en az otuz gün süreyle
saklanır. Bu kayıtların saklanmasından alışveriş
merkezi yönetimi sorumludur.
Denetim ve ceza hükümleri
MADDE 20 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin
uygulanması, uygulamada ortaya çıkan
sorunlar ve şikâyetlerle ilgili olarak alışveriş
merkezleri nezdinde denetim yapmaya
yetkilidir. Bakanlık bu yetkisini taşra teşkilatı
aracılığıyla da kullanabilir.
(2) Yetkili idareler, Bakanlığın talebi üzerine bu
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, alışveriş
merkezleri nezdinde ön inceleme mahiyetinde
denetim yapmakla görevlidir.

(3) Yetkili idareler tarafından ikinci fıkra
kapsamında yapılan denetimin sonuçları,
denetimin sonuçlandığı tarihten itibaren on beş
gün içinde il müdürlüğüne bildirilir.
(4) Kanunun 18 inci maddesinin birinci
fıkrasının (h) bendinde öngörülen idari
para cezalarını Bakanlık, diğer bentlerinde
öngörülenleri ise Bakanlığın talebi üzerine
yetkili idareler uygulamaya yetkilidir. Bakanlık
idari para cezası uygulama yetkisini, merkezde
İç Ticaret Genel Müdürlüğüne, taşrada il
müdürlüğüne devredebilir.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kanunun yürürlüğe
girdiği 29/1/2015 tarihi itibarıyla faaliyette olan
alışveriş merkezleri, 4 üncü maddenin (ç) ve
(d) bentlerindeki nitelikleri bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde
sağlar. Bu fıkra gereğince alışveriş merkezlerinde
yapılacak tadilatların yapı ruhsatının
yenilenmesini gerektirmesi durumunda
ruhsatlandırma, alışveriş merkezine yapı
ruhsatını vermiş olan idare tarafından yapılır.
(2) Perakende Bilgi Sistemi uygulamaya
geçinceye kadar yapı kullanma izin belgesi
verilen alışveriş merkezlerine ilişkin gerekli
bilgiler, yapı kullanma izin belgesinin
düzenlendiği tarihten itibaren on beş gün içinde,
hâlihazırda faaliyette olan alışveriş merkezlerine
ilişkin gerekli bilgiler ise bu Yönetmeliğin
yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde yetkili
idare tarafından yazılı olarak Bakanlık İç Ticaret
Genel Müdürlüğüne bildirilir.
(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren alışveriş merkezlerinde boşalan satış
alanları, esnaf ve sanatkâr işletmecilerine
kiralanmak üzere tahsis edilmesi zorunlu orana
ulaşana kadar, 12 nci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci
ve 16 ncı maddelerde belirtilen usul ve esaslara
uygun olarak esnaf ve sanatkâr işletmecilerine
öncelik verilmek suretiyle kiralanır.
(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren alışveriş merkezlerinde boşalan satış
alanları, geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri
olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra
edenlere kiralanmak üzere tahsis edilmesi
zorunlu orana ulaşana kadar, bu meslekleri icra
edenlere 12 nci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci ve 16
ncı maddelerde belirtilen usul ve esaslara uygun
olarak kiralanır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini
Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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alışveriş merkezi yönetimince yazılı olarak
gönderilir.
(2) Kiralama duyurusu, ilgili esnaf ve
sanatkârlar odaları birliği ve ilgili üst meslek
kuruluşu tarafından yazının kendilerine
ulaştığı tarihte, alışveriş merkezi tarafından
ise yazının gönderildiği tarihte kendi internet
sitelerinde ilan edilir.
(3) Kiralama duyurusunda alışveriş merkezinin
adı, adresi, kiraya verilecek işyerine ait bilgiler,
rayiç kira bedeli, başvuru adresi ve son başvuru
tarihi ile başvuru için gerekli belgeler belirtilir.
(4) Kiralama duyurusunun ilgili üst meslek
kuruluşuna ulaştığı tarih, duyuru tarihi kabul
edilir.
(5) Birinci ve üçüncü fıkranın
uygulanmasından alışveriş merkezi yönetimi
sorumludur.

SAYI-29636
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BAKÜ’NÜN EN BÜYÜK AVM’SİNDE ANEL İMZASI
Pasha İnşaat tarafından inşa edilen Ganjlik Mall
projesi, 120 bin m² alanı ile, Bakü’nün en büyük
alışveriş merkezi olma özelliğini taşıyor. Ganjlik
Mall, içerisinde yer alan dünyaca ünlü markalara
ait mağazalar, sinema, bowling gibi özel eğlence
alanları ve dünya mutfaklarını da içeren teras ve
kapalı alan seçenekleriyle müşterilerine keyifli bir
istirahat sunan yemek katı ile Bakü’nün en gözde
alışveriş merkezi olmaya hazır.
Müşteri güvenliğine dikkat edildi
Anel Grup’un yüksek mühendislik ve teknik
birikimi ile tamamlanan Ganjlik Mall
elektromekanik işlerinde, gerek işletme ekiplerine
kullanım kolaylığı sağlarken, gerekse bakım
kolaylığı ile işletme masraflarının azaltılması
sağlandı. Müşterilerinin güvenliğini ön planda
tutan ve tamamen merkezi otomasyon sistemleri
ile kontrol edilebilen sistemler kullanıldı. Yangın
algılama, karbonmonoksit algılama ve diğer uyarı
sistemleri, tüm olasılıklar düşünülerek tasarlandı
ve gerekli senaryolar dahilinde duman tahliye,
yangın söndürme ve yönlendirme sistemleri ile
entegre şekilde çalışması gerçekleştirildi.
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Alışveriş Merkezi’nde müşteri güvenliğini üst
düzeyde tutmak amacı ile, belirlenen teknik
odalar ile servis girişlerinde kartlı geçiş sistemleri
kullanıldı. Sistem kontrolü ve giriş takibinin
kontrol odasından yapıldığı bu sistem, CCTV
sistemi ile entegre durumda çalışarak izinsiz giriş
veya teşebbüslerde uyarı ile bahsi geçen kapı
görüntüsünü güvenliğine bildiriyor. Ayrıca dış
ve iç alanlarda 30 günlük kayıt tutabilen 220 adet
yüksek çözünürlüklü kamera bulunuyor. Otopark
katlarında ise 4 adet giriş, 4 adet çıkış bariyeri, 7
adet ödeme noktası bulunuyor. Park alanlarında
konumlanan 1015 sensör ile dolu/boş bilgisi, ilgili
park katı içerisinde ve alışveriş merkezi otopark
girişlerinde bulunan led displaylerde görünüp
kontrolü otopark kontrol odasından tamamen
otomasyon sistemleri üzerinden yapılabiliyor.
Bu da müşterilere, keyifli bir şekilde alışveriş
yaparken, araçlarını güvenle bırakabilecekleri bir
alan sunuyor.
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Enerji verimliliği ön planda tutuldu
Kullanılan tüm mekanik sistemlerinde enerji
verimliliği ön planda tutuldu. İklimlendirme
elemanlarında yüksek enerji sınıfının yanısıra,
Eurovent sertifikalı ürünler kullanıldı.
Sistemlerde kullanılan tüm ürünler, yanma
durumunda zehirli gaz oluşturmayacak
ürünlerden, sistem kimyasalları da tesisat
ömrünü uzun yıllar artıracak olmasının yanı
sıra doğaya ve insana zarar vermeyecek nitelikte
seçildi. Tesisatların ömrünü arttırmak için,
kullanıldığı yere göre daldırma galvaniz, geomet
kaplama ya da paslanmaz hatlar yapıldı. Enerji

kaybını azaltmak ve terlemeyi engellemek
adına kullanılan izolasyonlarda B1 sınıfı yangın
dayanımı, düşük ısıl iletim katsayısı ve 10000
buhar difizyonu arandı. Su arıtma sistemleri,
yüksek kalitede kullanım suyu sağlarken,
düşük su sertliğinde verilen su tesisatlarındaki
kireçlenme ihtimalini ortadan kaldırıyor.
Otomasyonlu yağ ayırıcı sistemler restoranlardan
ve diğer lokasyonlardan gelen yağı ve tortuları,
petrol ayırıcılar ise araç parkından gelen petrol ve
yağları ayırarak şebekeye karışmasını engelleyip
doğanın korunmasına fayda sağlIyor. Kullanılan
motorlu vanalar, damperler oransal kullanılırken;
pompa, fan ve diğer tüm cihazların VSD
sürücülerle sürülmesi ihtiyaca göre enerjinin
verimli kullanılmasının yolunu açıyor.
Bakü Ganjlik Mall Projesi - Genel Bilgiler ve
Rakamsal Veriler :
Proje Geneli
Proje alanı: 120.000 m² kapalı alan
Elektrik toplam adam.saat = 350.000 mh
Mekanik toplam adam.saat = 700.000 mh
Elektrik Kaba Tesisat İşleri
Elektrik Borusu: 80.000 mt
Kablo Tavası: 31.000 mt
Kablo: 600.000 mt
Elektrik Ekipmanlar
1 adet 1600 kVA dizel jeneratör

1 adet 80 KVA UPS
1 adet 30 KVA UPS
114 adet AG dağıtım panosu
3500 adet aydınlatma armatürü
500 adet priz
Mekanik Kaba Tesisat İşleri
Hava kanalı: 20.000 m²
Bina içi boru tesisatları: 73.000 mt
Dıs saha boru tesisatları: 3.000 mt
Sifonik tesisat: 2.000 mt
HVAC Sistemi Ekipmanları
4 adet 2750 KW Chiller
3 adet 2100 KW Boiler
6 adet 2200 KW Soğutma Kulesi
73 adet Isıtma-Soğutma Pompası
58 adet 3.000-44.000 m³/h Klima Santrali
195 adet 100-110.000 m³/h Havalandırma Fanı
20 adet Split Klima Ünitesi
Yangından Korunma Sistemi Ekipmanlar
1500 gpm Yangın Pompası
700 m³ Yangın Suyu Tankı
5 set Gazlı Söndürme Sistemi
Sıhhi Tesisat Ekipmanlar
2 adet Kullanım Suyu Tankı (3.000 m³ kapasite)
3 set Hidrofor (20-110 m³/h)
50 adet Dalgıç Pompa
3 adet Greasy Seperatör
30 adet Islak Hacim
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RÖNESANS HOLDİNG BM KADININ
GÜÇLENMESİ PRENSİPLERİ’Nİ İMZALADI
D

ünyanın en büyük müteahhitlik şirketleri
arasında 37’inci, Avrupa’da ise 10’uncu
sıraya yükselerek kendini tüm dünyada çok iyi
bilinir, güvenilir ve değerli bir Türk markası
olarak konumlandıran ve sektörün oldukça
üzerinde bir kadın çalışan oranına sahip olan
Rönesans Holding, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi
ve BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının
Güçlenmesi Birimi ortaklığında oluşturulan
Kadınların Güçlendirilmesi Prensipleri’ni (WEP)
imzaladı.
Böylece, Rönesans Holding, bu prensiplerin
öngördüğü, cinsiyet eşitliği için üst düzey
kurumsal liderlik sağlanması başta olmak üzere,
tüm kadın ve erkeklere işte adil davranılması,
insan haklarına ayrımcılık gözetmeksizin
saygı gösterilmesi, kadınların eğitim, kurs ve
profesyonel gelişim imkanlarıyla desteklenmesi,
toplumsal inisiyatifler ve destekler aracılığıyla
eşitliğin teşvik edilmesi ve bu alanlarda sağlanan
gelişimin ölçülerek raporlanması gibi konularda
bir dizi taahhütte bulunmuş oldu.

WEP imza töreni ile birlikte UN Global
Compact, UN Women ve Sürdürülebilir Borsalar
Girişimi tarafından, toplumsal cinsiyet eşitliği
konusunda farkındalık yaratmak amacıyla
geçtiğimiz yıl birincisi düzenlenen “Ring the Bell
for Gender Equality” (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
için Borsa Zilinin Çalınması) etkinliğinin Türkiye
ayağı bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde,
Borsa İstanbul’da gerçekleştirildi. Etkinliğe
katılan Rönesans Holding Yönetim Kurulu
Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp “Bizler, Rönesans
Grubu olarak bulunduğumuz pazarlarda
sektörün gelişimine ve değişimine öncü olarak
kalite standartlarımız, teknolojimiz, müşteri
odaklılığımız ve çalışan memnuniyetimiz ile
işimizi daha iyiye taşıyabileceğimize inanıyoruz.
Bu hayale ulaşmamız sürdürülebilir bir büyüme
yakalayabilmekle ve en önemlisi gelişime açık
olabilmekle mümkün olabilir.
Bünyemizdeki yeteneklerin ancak tümünü
kullanabilirsek ve farklılıklara bütüncül bir
şekilde yaklaşabilirsek bunları sağlayabiliriz.
Ayrıca, inşaat gibi zor ve maskulen bir sektörde
bir kadın yönetici olarak, toplumsal cinsiyet
eşitliğinin sağlanmasının ve kadınların ekonomik
hayata daha etkin şekilde katılmasının hem
ülkemiz ekonomisinin gelişmesi hem de
sektörümüzün büyümesi açısından da faydalı
olacağına inanıyorum.” dedi.

Kendi liderlerini yetiştirebiliyor olmanın
kurumların ilerlemesi açısından çok önemli
olduğunu vurgulayan Kayaalp, bu amaçla Nisan
ayında başlayacak bir mentorluk programı
tasarladıklarını belirtti ve bu programı ilk
yılında kadın çalışanlar ile başlatacaklarının da
müjdesini verdi. Kayaalp, “Farklı görevlerdeki
kadın çalışanlarımız mentee olarak YK
üyelerinden mentorlük alacaklar. Onların
tecrübelerinden yararlanacak, izlerinden
gidecekler” dedi. Başlangıç aşamasında program
kapsamında 6 orta düzey kadın yönetici, yönetim
kurulu üyeleri de dahil olmak üzere çeşitli üst
düzey yöneticilerden mentorluk alacak ve bu
mentorluk sonrasında kendilerinden daha az
tecrübeli 4 kadına da mentorluk yapacak.
KADINLARA ÖZEL HAKLAR
Kadın çalışanların üst düzeyde daha fazla görev
alabilmelerini hedefleyen bu gibi projelerin
yanı sıra, Rönesans Holding, çalışan annelere
de karşılaştıkları zorluklar konusunda destek

oluyor. Bu kapsamda kadın çalışanlara
çocuklarının hastalık durumlarında esneklik
sağlanarak yılda 1 gün izin imkanı tanınıyor.
Yine kadın çalışanların, okulların başladığı ilk
gün ile okulların yarı yıl sonu ve yıl sonu karne
günlerinde çocuklarının yanında olabilecekleri
şekilde tasarlanan istisnai izin sistemi sayesinde
motivasyonlarının arttırılması ve başarılarının
devamlı kılınması hedefleniyor.
Rönesans Holding ayrıca 120’den fazla
kadın kooperatifinin temsilcisi olan Kadın
Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDEV)
ile de ortak projeler geliştirerek toplumun
tüm kesimlerindeki kadın istihdamının
desteklemesi için de çalışıyor. Bu çerçevede,
öncelikle kadınların üretimdeki payının
arttırılması ve küçük kadın üreticilerin doğru
iş modelleri kurarak sürdürülebilir işletmeler
oluşturabilmeleri amacıyla Rönesans Holding’in
profesyonel kadrolarından danışmanlık ve destek
alabilecekleri işbirliği programları üzerinde
çalışılıyor.
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BORSADA ZİL EŞİTLİK İÇİN ÇALDI
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PIRELLI İKONLARI NEW YORK MODA HAFTASI’NDA

P

irelli Takvimi, 50 yıldan uzun
süredir moda ve modern
sanatın önemli bir unsuru
olmaya devam ediyor. Bugüne
dek aralarında Herb Ritts, Bruce
Weber, Patrick Demarchelier ve
Steven Meisel’in de bulunduğu
vizyoner fotoğrafçılar tarafından
hazırlanan ve Milano’daki Palazzo
Reale, Moskova’daki The House
of Photography ve Venedik’teki
Palazzo Grassi başta olmak
üzere, dünyanın farklı yerlerinde
sergilenen Pirelli Takvimi
sergilerinin son durağı New York
oldu.
Geride bıraktığımız 50 yılda, Pirelli
Takvimi’nde yer alan ve artık ikon
haline gelmiş 130 fotoğraftan
oluşan “The Cal: Pirelli Icons”
sergisi, New York Moda Haftası
kapsamında ziyarete açıldı.
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Sophia Loren’den Gisele
Bundchen’e
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IMG’nin organizasyonu ile
gerçekleştirilen sergide, Cindy
Crawford (1994), Alek Wek
(1999), Giselle Bundchen (2006)
ve Sophia Loren (2007), gibi
ünlü modellerin yer aldığı takvim
yaprakları da sergileniyor. Sergi,
New York Moynihan İstasyonu’nda
bulunan Skylight’ta ziyaret
edilebilecek.
Annie Leibovitz tarafından
fotoğraflanan bu yılki Pirelli
Takvimi, aralarında Serena
Williams, Patti Smith, Amy
Schumer, Yoko Ono, Mellody
Hobson, Kathleen Kennedy ve Tavi
Gevinson’ın da bulunduğu her biri
kendi alanında başarılı işlere imza
atmış kadınlara yer veriyor.
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GIORGIO ARMANI PRIVE ELBİSESİYLE
GECENİN YILDIZI: RIHANNA
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İngiltere’nin en prestijli müzik ödüllerinden
olan Brit Ödülleri’nde, pop müziğin yıldızı
Rihanna, Giorgio Armani Privé elbisesiyle
tüm bakışları üzerine topladı.Londra O2
Arena’da düzenlenen törende Rihanna,
fırfırlı, Swarovski kristallerle işlenmiş dantel
elbisesi ile güzelliğini gözler önüne serdi.
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TÜRK MARKASI ANLAS, DÜNYANIN İLK
ENDURO MOTOSİKLET KIŞ LASTİĞİNİ ÜRETTİ

Anlas Yönetim Kurulu Başkanı Eray Savcı
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ötü hava koşulları nedeniyle, motorunu
evde bırakmak zorunda kalan sürücüleri
yolda tutmak fikri ile yola çıkan Türk
lastik firması Anlas, Dünya’nın tek kış enduro
lastiği Winter Grip Plus’ı üretti. Şu an dünyada
eşi bulunmayan lastik, İstanbul Fuar Merkezi’nde
düzenlenen Moto Bike Expo’da yerli markalar ve
ziyaretçiler ile tanıştı.
MOTOSİKLET LASTİĞİNİN BUTİĞİ
Dünya’daki en iyi motosiklet lastiği üreticisi
olma hedefi ile yola çıkan Anlas Lastik, ürettiği
yerli malı lastiklerle 2011’den bu yana dünya
pazarında yer alıyor. Yüksek satış adetleri yerine,
üstün kaliteli ürünleri ile dünyada butik bir
üretici olmayı başaran Anlas lastik, bu anlamda
pazara yeni bir soluk getirdi. Anlas, sürücülerin
ihtiyaçlarına yönelik özel çözümleri ile motosiklet
severlerin gözdesi oldu.
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ERAY SAVCI: HEDEFİMİZE EMİN
ADIMLARLA İLERLİYORUZ
Düzenlenen lansmanda bir konuşma yapan
Anlas Yönetim Kurulu Başkanı Eray Savcı şunları
söyledi; “Bugün burada olma sebebimiz, aslında
bir hayal olarak başlayan, satış yapmaktan ziyade
imajımızı destekleyeceğini düşündüğümüz için
ürettiğimiz ama ürün çıktığı andan itibaren
beklediğimizin çok ötesinde ilgi gören Winter
Grip Plus’ı sizlere göstermek. Bu niş ürünün
varlığını duyurmak, tüketicinin güvenini
kazanarak dünyaya açılmak zorlu bir süreç
ama emin adımlarla ilerliyoruz. Türk markası
olarak dünya motosiklet pazarının en iyi butiği
olacağız.”
WINTER GRIP PLUS ÇOK İDDİALI!
En yeni polimer ve yüksek kalitedeki
malzemelerin 'Sıfır Derece Radial' teknolojisi
ile birleştirilmesiyle en kötü hava koşullarında
dahi güvenli ve mükemmel performans sunan
Winter Grip Plus, özellikle enduro motorlar için
geliştirilmiştir.

MALl&MOTTO / 26.Sayı / Nisan 2016

Soğuk hava koşullarında üstün kavrama,
mükemmel konfor, viraj emniyeti ve kısa fren
mesafesini sağlayan Winter Grip Plus, şu an için
ön lastikte 110/80 R 19, arka lastikte 150/70 R 17
başlangıç ebatlarında üretiliyor. Diğer ebatlar çok
yakında piyasada olacak.
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DESA NINETEENSEVENTYTWO
İLE MİLANO MODA HAFTASI’NI FETHETTİ
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Cassandra Pintro
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Elina Halimi

Her sezon modanın kalbinin attığı ve dünyaca
ünlü markaların yeni koleksiyonlarının görücüye
çıktığı Milano Moda Haftası’nda dördüncü kez
yer alan DESA NINETEENSEVENTYTWO,
ülkemiz adına büyük bir gurur yaşattı.

direktörlüğünü yaptığı koleksiyon, modern,
minimal ve net çizgileri, geometrik desenleri,
renk kombinleri, ilhamını doğadan alan renkleri
ve özgün detaylarıyla Milano Moda Haftası’na
çarpıcı bir giriş yaptı.

24-29 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen
Milano Moda Haftası’nda, Marni, Trussardi,
Missoni gibi dev markalarla bir arada yer alan
NINETEENSEVENTYTWO, Türkiye’yi başarıyla
temsil etti.

NINETEENSEVENTYTWO’yla Türk derisi
dünya sahnesinde…

28 Şubat Pazar günü Carlton Hotel Baglioni'de
binasında moda dünyasının önemli isimlerini bir
araya getirerek yeni koleksiyonunu tanıtan DESA
NINETEENSEVENTYTWO, benzersiz deri
kalitesi, usta işçiliği ve dünya moda trendlerini
yansıtan modern tasarımlarıyla büyük ilgi
topladı.
Gün boyunca bu görkemli ortamda sergilenen
NINETEENSEVENTYTWO’nun 2016
Sonbahar Kış koleksiyonu moda sektörünün
dev isimlerinden büyük alkış aldı. Vogue,
Glamour, Marie Claire, Grazia gibi dünyaca
ünlü dergilerin yoğun ilgi gösterdiği davete,
Allessandra Modenezze, Alex Ruzzi, Antonella
Antonelli, Suzy Menkes ve Stephen Tonchi gibi
moda basının duayen isimleri katıldı. Dünyaca
ünlü Amerikalı tasarımcı Tonya Hawkes’ın kreatif

DESA çantalarının satışa çıktığı ilk yıla ithafen
hazırlanan NINETEENSEVENTYTWO, 1972
yılından bugüne, yurtdışında satışa sunduğu 7
ana, 3 ara koleksiyonla dünya çapında büyük
yankı uyandırdı.
Türkiye’nin kaliteli deri ürünlerini özgün ve
modern bir yaklaşımla dünyaya tanıtan DESA
NINETEENSEVENTYTWO’nun koleksiyonu,
dünyada Excelsior, Degli Effetti, Antonioli ve
Silvia Bini gibi İtalya’nın en prestijli butiklerinin
yanı sıra Almanya, ABD, Japonya, Güney Kore,
Hong Kong, İsviçre ve Avusturya gibi ülkelerde
50’nin üzerinde prestijli mağazada satışa
sunulmaktadır.
Sıra dışı, özgün ve çarpıcı tasarımlarla, DESA
markasının 1972’den bu güne getirdiği benzersiz
kalitesi ve usta işçiliğini bir araya getiren
NINETEENSEVENTYTWO’nun adı, dünya
piyasasında Channel, Prada, Pierre Hardy, Stella

Nena Ristich
McCartney, Yves Saint Laurent gibi seçkin
markalarla birlikte anılmaya başladı.
NINETEENSEVENTYTWO’nun 2016
Sonbahar-Kış Koleksiyonu’nu ilhamını,
yerküreden ve doğanın enerjisinden alıyor. Yeşil,
kahverengi, gri, balkabağı, bronz, mavi gibi
doğayı yansıtan renklerin öne çıktığı koleksiyon,
özgün tasarımları ve imza detaylarıyla dikkat
çekiyor. Çarpıcı bir görünüm yaratan bu
detaylar, modern şehir kadınının kendine
güvenen ve özgür karakterine kusursuz uyum
sağlıyor.
Bu sezon tasarımlarda, modern bir görünümün
anahtarı olan geometrik formlar sıkça yer alıyor.
Farklı renk kombinleri ve üçgen, çizgi gibi
geometrik desenleriyle, şehir kadınının günlük
minimal tarzına çarpıcı bir dokunuş katacak
olan DESA NINETEENSEVNETYTWO
çantalar, zamanın ötesinde bir şıklık sunuyor.
NINETEENSEVENTYTWO, bu sezon
çantalarda kullandığı yumuşak derilerle deri
konusundaki ustalığını bir kez daha kanıtlıyor.
Derinin yanı sıra kürk ve süetlerin de yer aldığı
modeller, NINETEENSEVENTYTWO’nun
iddialı tasarımlarının yanı sıra, kalite ve
sağlamlık konusundaki gücünü de ortaya
koyuyor.

Marina Dorosenko - Maija Armaneva - Julina Lopatina
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MİGROS 4Ç 2015 FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

* Satışlar
4Ç 2015: 2.378 milyon TL + % 13,8 (4Ç 2014:
2.090 milyon TL)
2015: 9.390 milyon TL + % 15,6 (FY 2014: 8.123
milyon TL)
* Brüt kar
4Ç 2015: 649 milyon TL + %15,6 (4Ç 2014: 562
milyon TL)
2015: 2.526 milyon TL + %16,7 (FY 2014: 2.163
milyon TL)
* VAFÖK
4Ç 2015: 149 milyon TL + %11,5 (4Ç 2014: 134
milyon TL)
2015: 602 milyon TL + %13,8 (FY 2014: 529
milyon TL)
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* Kira öncesi VAFÖK
4Ç 2015: 275 milyon TL + %15,2 (4Ç 2014: 239
milyon TL)
2015: 1.082 milyon TL + %16,2 (FY 2014: 931
milyon TL)
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* Mağaza açılış programı
4Ç 2015: + 67 yeni mağaza
2015: + 257 yeni mağaza, toplam mağaza sayısı:
1.410

sağlamak için Şirketin odaklandığı konular
olmaya devam edecektir.

Finansal Göstergeler
Migros 2015 yılında yurtiçinde %16,6
mertebesinde satış artışı kaydederken konsolide
satışlar %15,6 artışla 9.390 milyon TL’ye ulaştı.
Özgün markalı ürünler yanısıra taze ürün
kategorilerinde uygulanan uzun dönemli
stratejiler ve marka odaklı çeşitlilik, Migros’un
müşterilerine daha rekabetçi fiyatlar
sunmasının yolunu açtı ve son 2 yılda satış
performansının iyileşmesine yardımcı oldu.
Şirketin 2013 yılında %10,2 mertebesinde
olan yurtiçi satış büyümesi 2015 yılında %16,6
seviyesine ulaştı. Migros, Nielsen verilerine göre,
geçtiğimiz yıl hem modern hem de toplam Hızlı
Tüketim Ürünleri (FMCG) sektöründe pazar payı
kazanmayı sürdürdü.

2015 yılında VAFÖK (Vergi, Amortisman, Faiz
Öncesi Kar) %13,8 artışla 602 milyon TL’ye
ulaşırken VAFÖK marjı %6,4 (2014: %6,5) ile
Şirketin yılın tamamı için hedeflediği %6,06,5 bandında gerçekleşti. Kira giderleri öncesi
VAFÖK ise 2015’te geçen yıla göre %16,2
artarken, kira giderleri öncesi VAFÖK marjı
%11,5 olarak gerçekleşti. (2014: %11,5)
Diğer taraftan, Şirket 2015 yılında
operasyonlarından önemli ölçüde faaliyet karı
yaratmasına rağmen, çoğunluğu nakit çıkışı
gerektirmeyen kur farkı giderleri ve bir kereye
mahsus “maddi olmayan duran varlıklarında
oluşan ancak nakit çıkışı gerektirmeyen değer
düşüklüğü” dolayısıyla 370 milyon TL net zarar
kaydetti.

Konsolide brüt kar 2015’de 2.526 milyon
TL’ye ulaştı. Son birkaç yılda gıda perakende
sektöründe artan rekabete ve fiyatlamadaki
ucuzluk gelişimine rağmen, Migros brüt
karlılığını korudu, önceki yıllara göre daha güçlü
bir satış büyümesi kaydetti ve güçlü negatif
işletme sermayesi yarattı. Etkin tedarik zinciri
yönetimi ve operasyonel verimlilik, önümüzdeki
yıllarda da bu performansın sürekliliğini

Operasyonel Gelişmeler
Şirket 2015’te yıllık büyüme hedefini aştı ve
mevcut mağaza portföyüne 7 Macrocenter ve 8
Ramstore (3 Kazakistan’da ve 5 Makedonya’da)
dahil olmak üzere toplam 257 yeni mağaza
ekledi. (2014: 199) 2016 yılının ilk iki ayında
yurtiçinde 30 yeni mağaza açıldı ve böylece Şubat
2016 sonu itibariyle, Şirketin toplam mağaza
sayısı ise 1.427’ye ulaştı.

Borsa İstanbul tarafından Ocak 2016’da yapılan
açıklamaya göre, Migros, BİST Kurumsal
Yönetim Endeksi’ne girmeye hak kazandı.
Hatırlanacağı üzere, Şirket 2014 yılından beri
BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alıyor.
Sosyal sorumluluk, çevre, verimlilik ve daha iyi
kurumsal yönetim uygulamaları gelecekte de
Migros’un öncelikli konularından olmaya devam
edecektir.
Şirket 2015 yılı için mağaza açılışı (Beklenti:
225+, Gerçekleşen: 257), satış büyümesi ve
VAFÖK ile ilgili hedeflerine ulaşırken, yıllık
konsolide satış büyümesi %15,6 ve VAFÖK marjı
%6,4 olarak gerçekleşti.
Migros 2016 yılında 150-200 arasında mağaza
açılışı ve konsolide bazda çift haneli satış
büyümesi hedeflemektedir.
Son birkaç yılda Migros’un büyüme
stratejisi, yıllık çift haneli büyüme rakamları,
büyüyen mağaza ağı, pazar payı kazanımı
ve sektörde daha rekabetçi konumlanması
ile desteklenmiştir. Bunun yanı sıra, ihtiyatlı
maliyet yönetimi ve etkin işletme sermayesi
yönetimi, Şirket için güçlü operasyonel marjı
beraberinde getirmektedir.
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BAHAR DEPRESYONUNDAN KORUNMANIN BESLENME FORMÜLÜ
Kahvaltı ihmale gelmez… Gün içerisinde nasıl
hissettiğinizle ettiğiniz kahvaltı arasında büyük
bir bağ var. Günün ilk öğünü aslında günün nasıl
geçeceğini büyük oranda belirliyor. Bu nedenle
içerisinde peynir, yumurta, süt gibi kaliteli
protein kaynaklarının; tam tahıllı ekmek, müsli
gibi kaliteli karbonhidratların ve vitamin kaynağı
olan sebze ve/veya meyvelerin olduğu kahvaltılar
tercih edilmeli ve uyandıktan en fazla 1 saat
içerisinde tüketilmeli.

Tam tahıllı ekmek: The American Journal of
Clinical Nutrition’da yayınlanan bir bilimsel
çalışmanın sonuçlarına göre beyaz ekmek,
beyaz şeker, pirinç gibi glisemik indeksi yüksek
gıdaların tüketilmesi depresyon riskini arttırıyor.
Tam tahıl ürünleri içeren ve sebzeden zengin
bir beslenme stili ise düşük glisemik indeksi
ile kan şekerinin kontrollü yükselip düşmesini
sağladığından ve içerdiği vitamin ve lifler sebebi
ile depresyona karşı koruma sağlıyor.

Kafeini abartmayın… Kafein belli bir dozda
alındığında kişinin enerjik ve zinde hissetmesine
yardımcı olurken, çok aşırı dozlarının
depresyonu tetiklediği biliniyor. Bu nedenle siz
siz olun, baharı güzel karşılamak adına günde 2-3
kupadan fazla kahve tüketmeyin.

Kabak çekirdeği: Mutluluk hormonu olarak
bilinen seratoninin vücutta üretilmesi açısından
önemli yeri olan triptofandan zengindir. Günde 1
avuç kadar kabak çekirdeği tüketmenin daha iyi
hissetmeye katkısı olduğu düşünülüyor.

Kuruyemişler: Bitkisel omega-3 kaynağı
olmalarının yanı sıra, E vitamininden
zenginler. İçerdikleri aminoasitler ile mutluluk
hormonu sentezine de yardımcı oluyorlar.
Günde 1 avuç kavrulmamış fındık, badem
ve ceviz gibi sağlıklı kuruyemişlere beslenme
düzeninde yer açın.
Ispanak: İçerdiği C vitamini ile bağışıklık
sistemini korumasının yanı sıra vücudun
toksik öğelerden arınmasına da yardımcı olur.
Folattan zengin ıspanak bu vitamin içeriği ile
sinir sistemine de destek olur. Haftada 2-3 kez
ıspanak ve diğer koyu yeşil yapraklı sebzeleri
tüketmeye özen gösterin.

Demir önemli konu… Demir yetersizliğinin
kişiyi daha mutsuz ve depresif hissettirdiği
bilinen bir gerçek. Aynı zamanda demir
yetersizliği daha kısa zamanda yorulmaya ve
halsizliğe sebep oluyor. Bahar süresince de
sofralardan demirin kaliteli kaynakları olan et,
tavuk, balık, kuru baklagiller, koyu yeşil yapraklı
sebzeleri eksik etmeyin.
D vitamini için balık ancak her gün güneş…
D vitamini yetersizliğinin kilo almayı
kolaylaştırdığı, zayıflamayı zorlaştırdığı ve kişiyi
depresyona sürüklediği biliniyor. Balık besinsel
D vitamini kaynaklarının başında gelse de, hiçbir
besin güneşlenme kadar etkili olamıyor. Günde
15 dakika uzun kemiklerinizin olduğu bölgeler
başta olmak üzere, güneş koruyucu sürmeden
ve direk güneş ışınları ile temas edecek şekilde
güneşlenmeye özen gösterin.

BAHARI GÜLÜMSEYEREK GEÇİRMENİZİ
SAĞLAYACAK BESİNLER
Balık: Omega-3 yağ asitlerinin mental sağlık
üzerinde etkisi olduğu bilimsel çalışmalarca
çok defa kanıtlandı. Aynı zamanda sadece uzun
dönemli mental sağlığı korumakla kalmıyor,
depresyona karşı da kalkan oluşturuyor. 150.000
kişi üzerinde yapılan bir bilimsel çalışmanın
sonuçlarına göre sık balık tüketen kişilerde
depresyon görülme riski %17 daha düşük.
Balıklar, omega-3’ün et kaliteli ve etkili kaynağı.
Haftada 2-3 kez ızgara balık tüketin. Kızartma
işleminin omega-3 yağ asitlerinin etkisini
kaybetmesine neden olduğunu unutmayın.

Gizem Şeber
Diyetisyen&Yaşam Koçu
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Sıfır karbonhidrat depresyona sokar…
Yaza hazırlık sebebi ile yapılacak bilinçsiz diyetler
sonucu depresyon haline girmek mümkün.
Özellikle hiç tahıl ürünü içermeyen karbonhidrat
yoksunu diyetlerin kişileri daha agresif ve
depresif hale getirdiği bilimsel araştırmalarca da
kanıtlanmış durumda.
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WOMEN’S EMPOWERMENT PRINCIPLES-WEPS

K

PENTİ’DE İMZA VERDİ

adınları anlayan değil, kadın gibi düşünen
marka Penti; iş yaşamında ve toplumda
cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket
politikası oluşturmaya yönelik 7 ilkeye açıkça
taahhüt verdi. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği/Kadının Güçlenmesi Birimi
ortaklığında oluşturulan WEPs platformuna
katılan marka bu prensibini, yönetim kurulu
odasından fabrikaya, mağazalarından tedarik
zincirine kadar her noktaya dahil etme ve
uygulama konusundaki niyetini ortaya koydu.
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Kadınların Güçlenmesi Prensiplerini imzalayan
markaların bir araya geldiği Gong Töreni’ne
katılan Penti Yönetim Kurulu Başkanı Sami
Kariyo konuyla ilgili şunları söyledi: “Penti,
kadınların dünyasına ait bir markadır. Bacak
Giyim, İç Giyim ve Plaj Giyim’de Türkiye’de
pazar lideriyiz. Aynı zamanda çalışanlarımızın
%98’i kadın, tüketicilerimiz kadın. Bugün Penti,
Türkiye’de en güvenilen ve beğenilen markalardan
birisi. Kadınlara bunun için minnet borucumuz
var. Bu minnet borcunu onlara ödemeliyiz diye
düşünüyoruz. Kadının güçlenmesi, marka olarak
temel hedeflerimizden bir tanesidir. Ülkemizin
daha da gelişmesi için en önemli araçlardan
bir tanesi olduğunun bilincindeyiz. Bunun için
kadını güçlendirmeye yönelik birçok projede
aktif olarak yer almaktayız.”
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Penti Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kariyo
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DİYET BECERİ İŞİ 7 HAFTADA ÖĞRENİLEBİLİR
Hızlı kilo verme yerine “kalıcı” kilo vermek için diyet yapmanın bir beceri haline gelmesi gerektiğini belirten
beslenme ve diyet uzmanı Gizem Köse, diyet yapma becerisinin 7 haftada öğrenilebileceğini söyledi. Köse,
“Psikoterapi ile zayıflama sistemi ile bunu öğrenmek mümkün. ” diye konuştu.
Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi
beslenme ve diyet uzmanı Gizem Köse, hızlı kilo kaybı yerine
kalıcı kilo kaybı olması için kişinin diyet yapmayı beceri haline
getirmesi gerektiğini söyledi. Köse, şunları söyledi:
“Kilo yönetimi ve diyet yapma becerisiyle ilgili yakın zamanda
program izleme şansı buldum. Programda benim de içinde
bulunduğum, uyguladığımız Psikoterapi ile Zayıflama sistemi
ele alındı. 7 haftalık sistemde diyet yapma becerisi öğretiliyor
ve hedeflere yakınlaşma sağlanıyor. Hızlı kilo kaybı yerine
kalıcı kilo kaybı olması için kişinin diyet yapmayı beceri haline
getirmesi gerekiyor. Birkaç deneme yapan kişilerde bu program
daha etkili oluyor. Bu yüzden bolca diyet yapan kişileri şanslı
sayabiliriz. Kısacası sürekli diyet denemiş olmak aslında bir
zaman kaybı değil, kişi için diyet yapma becerisini öğrenmeyi
kolaylaştırıyor.”
Öğünlerinizi sıklaştırın yağdan kilo verin
Gizem Köse, diyet yaparken dikkat edilmesi gerekenleri de
şöyle sıraladı:
“Yağdan kilo kaybetmek için öğünlerinizi sıklaştırmanız
gerekli. Öğünlerde tüketilen besinler tek yönlü olduğunda
ya da gün içinde çok az besin tüketildiğinde kilo kaybı uzun
dönemde kastan oluyor. Vücudumuzun ihtiyacı olan besinleri
vücuda vermediğinizde kendisini tehdit altında hissediyor ve
korumaya geçerek yağ depolanmasını arttırıyor. Buradan da
anlayabileceğiniz gibi az yemek aslında size uzun dönemli kilo
kaybı sağlamıyor.
Miktara dikkat!

Gizem Köse
Beslenme ve Diyet Uzmanı

Uykuda metabolizmayı hızlandırabilirsiniz..
Bir de sürekli duyduğum ve artık herkesin kafasına yerleşen bir
tabuyu yıkmak istiyorum: ‘Saat 7’den sonra bir şey yememek
lazım’ – hayır – uykudan 4 saat öncesine kadar akşam öğününü
bitirmiş olmanız, 2 saat sonrasında da karbonhidrat ve protein
içeren bir ara öğün tüketmeniz lazım. Bu ara öğün uyku
durumundayken metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı
olacak ve sabah kalktığınızda kahvaltı yapmanızı sağlayacak.
Bazı örnekler vermek gerekirse; 1 küçük avuç leblebi + 1 çay
bardağı süt, 2 adet salatalık + 3 kaşık baharatlı yoğurt, 2 adet
etimek + 1 bardak ayran; eğer tatlı isterseniz de 1 orta boy
meyve + 2 adet ceviz, 2 adet bisküvi + 1 çay bardağı süt, 1 adet
meyveli yoğurt gibi…!”
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Besin gruplarının hepsini bir arada tükettiğinizde aslında
vücuda ihtiyacı olan her şeyi vermiş oluyorsunuz. Ancak
burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta var: Besin
gruplarının hepsini beraber tüketin ancak miktara dikkat!
Süt, et, tahıl ve meyve-sebze grubundan benzer miktarlarda
ve bir tabağa sığacak şekilde tüketmeniz gerekiyor. Yani örnek
verirsek 10 kaşık makarna yanında 3 kaşık yoğurt olmaz,
benzer oranlarda olmalı, bir de yanına sebze grubu eklenmeli.
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NEF’E AVRUPA’DAN BİR ÖDÜL DAHA

Erdem Timur
Nef İcra Kurulu Başkanı
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ünyanın ilk uluslararası gayrimenkul
markası olma hedefine doğru hızla
ilerleyen Nef, başarısını ulusal ve
uluslararası ödüllerle taçlandırmaya devam
ediyor. Sadece geçtiğimiz yıl birbirinden prestijli
19 ödül alan Nef, 2016 yılına da ödüllerle başladı.
2015 yılında European Business Awards’da En
İyi Büyüme Stratejisi Kategorisi’nde Ulusal
Şampiyon şeçilen Nef, 2016’da diğer ulusal
şampiyonlar arasından seçilerek ayrıca Jüri Özel
Ödülü’ne layık görüldü. Nef bu kategoride jüri
özel ödülü alan dünyadaki tek gayrimenkul
firması olma özelliği taşıyor. 2015 yılında 1.2
milyar liranın üzerinde ciro gerçekleştirmiş
olmasının etkisini gören Nef, 2010 yılından
bu yana her yıl ortalama % 75’lik bir büyüme
gösteriyor ve satılan ünite adetlerinde de yıllık
ortalama %57’lik bir büyüme gerçekleşiyor.

Nef ’in en başından beri stratejisini farklılaşma
üzerine kurduğunu anlatan Nef İcra Kurulu
Başkanı Erden Timur, “İlk günden bu yana
kendimize ‘Neden daha iyi olmasın?’ sorusunu
soruyoruz. Bu da markamızın başarı çıtasının
her gün daha yukarı taşımamızı sağlıyor”
diyor. Timur, aldıkları ödüllerle Türkiye’yi ve
Nef ’i prestijli arenalarda temsil etmekten onur
duyduklarını sözlerine ekliyor.
25 binin üstünde başvuru
2007 yılından bu yana düzenlenen European
Business Awards’a her yıl 33 farklı ülkeden 25
binin üzerinde başvuru yapılıyor. Yarışmaya
katılım gösteren şirketlerin toplam iş hacmi 1
trilyon Euro’yu bulurken, yarışmaya başvuran
şirketler Avrupa’da toplamda 2.7 milyon kişiyi
istihdam ediyor.

2015’te European Business Awards’da aynı
kategoride ulusal şampiyon olan Nef, 2014 yılında Nef, European Business En İyi Büyüme Stratejisi
Jüri Özel Ödülü’nü, Haziran’da Milano’da
Inovasyon Kategorisinde ulusal şampiyon, 2013
yılında ise Müşteri Memnuniyeti Kategorisinde
gerçekleşecek ödül töreninde teslim alacak.
ulusal şampiyon olmuştu.

En hızlı ve çok satış yapan gayrimenkul şirketi
Tasarım ve inovasyon markası Nef, ince
düşünülmüş yaşam alanları yaratmak için
çalışıyor.
2014 yılında liderliğe oturan, 2015 yılında
da 2 bin 600 adetin üzerinde konut satışıyla
Türkiye’nin en hızlı büyüyen ve en çok satış yapan
konut geliştiricisi olan Nef, iç pazarda sektöre
getirdiği farklı konseptleriyle sürdürülebilir bir
büyüme yakaladı.
Geniş kitlelerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler
Kuruluş aşamasında, sektörel ihtiyaçları analiz
etmek için Turkiye’de ve 6 büyük metropolde
araştırmalar düzenleyen Nef, geniş kitlelerin
ihtiyaçlarını karşılamak için apartments, flats,
houses, residences, dorms, suites ve offices olmak
üzere 7 farklı seri altında üretim gerçekleştiriyor.
Ayrıca patentli konseptleri Foldhome ve
Foldoffice sayesinde de sektördeki diğer
oyunculardan ayrışıyor.
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BÖBREKLERİN DOSTU 8 BESİN
Vücutta birçok işlevi olan böbreklerin sağlığını
korumak için doğal besinlerin gücünden
faydalanılması gerekiyor. Böbrek dostu
besinleri tüketerek böbrek hastalıklarını
önleyebilir, böbreklerinizin daha iyi çalışmasını
sağlayabilirsiniz.
Yemek arasında tüketilen yoğurt, böbreğin
doğal ilacı
Kalsiyum ve D vitamini içeriği ile yoğurt, böbrek
sağlığında önemli besinlerden biridir. Özellikle
yemek aralarında tüketilen yoğurdun böbrek
sistemini düzenleyici ve çalışmasına yardımcı
etkisi mevcuttur. Taze meyve ya da sebzelerle
karıştırılarak tüketilen yoğurt, meyvelerin C
vitamini ve mineral etkileriyle birleşince böbrek
fonksiyonlarını olumlu yönde etkiler.
Kabak çekirdeğinin temizleyici etkisi var
Çinko ve demir minerallerini fazlasıyla
içeren kabak çekirdeği, omega 3 etkisi ile de
böbrek hastalıklarında oldukça etkilidir. Şeker
dengeleyici ve böbrek sistemlerini temizleyici
etkisi oldukça yüksektir. Bunun yanı sıra
bağışıklık sistemini güçlendiren ve depresyon,
kronik halsizlik gibi durumlara olumlu etki eden
bir özelliktedir.
Bal kabağı böbrek taşı oluşumunu engeller
Bal kabağı özellikle böbrek taşı sorunlarına karşı
etkili bir besindir. Balkabağı içerisinde yer alan
kalsiyum, böbrek taşı oluşumunu önlemede
yardımcıdır.
Elma, böbreklere kalkan oluşturuyor

Su dengesi için maydanoz önemli
C vitamini etkisi yüksek olan maydanoz, içerdiği
vitamin ve mineraller ile böbrekleri temizleme ve
çalışmasına destek olma konusunda birebirdir.
Özellikle böbrek hastalıklarında su durumu
ve dengelenmesinde vücuda yardımcı olur.
Maydanoz her sabah kahvaltısında çiğ olarak
tüketildiğinde demir emilimi ve depoların
doldurulmasında yardımcı olur. Maydanozun
enerji verici ve lif etkisi yüksektir. Üreme sistemi
ve merkezi sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri
mevcuttur.

Uzm. Dyt. Nilay Keçeci
Mürdüm eriği böbrek hastalıklarına karşı
savaşır
Vücutta demir emilimine yardımcı olan
mürdüm eriği, A-B-C vitaminleri açısından
oldukça zengindir. Böbrek başta olmak
üzere, kalp ve kolesterol hastalıklarına da
iyi gelir. Metabolizmayı hızlandırır ve iyi bir
antioksidandır.
Somon tedavi edici bir role sahip
Omega 3 içeriği yüksek balık grupları, böbrek
hastalıklarında toparlayıcı ve tedavi edici role
sahiptir. Tıpkı elma gibi hasta olmadan önce
de hastalıktan koruyucu ve böbreğin rahat bir
şekilde tüm fonksiyonları gerçekleştirmesi için
gerekli olan tüm mineralleri de içerir. Çinko

ve demir içerikleri böbreklerin çalışması ve
hastalıkların seyrinin olumlu yönde değişmesi
konusunda yardımcı olur.
Pirinç dengeli tüketildiğinde böbrekler için
faydalı
Pirinç ve pirinç lapaları böbrek hastalıklarında
kaybolan kalorilerin yerine konması ve hastalık
seyrinin düzelmesi, yaşam kalitesinin artması
açısından oldukça önemlidir. Pirinç şeker
hastalıklarında dikkatli tüketilmelidir. Yüksek
şekeri olan böbrek hastalarında hastalığın
seyrini olumsuz yönde değiştirebilir ancak
şekerin düzenlendiği durumlarda pirinç bizlere
böbreklerin olumlu yönce tedavi edilmesinde
yardımcı olur.
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Özelikle kırmızı elma, böbrek hastalıklarının
tedavisine destek verdiği gibi hastalıklara
yakalanmamak için koruyucu bir kalkan görevi
de üstlenir. Böbreği temizler ve lif içeriği ile
süzme işlemini en iyi şekilde gerçekleştirmesine
yardımcı olur. Günde orta boy bir elma böbrek
sağlığı için önemlidir.
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ANTALYA MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NÜ ÇİÇEKLERLE KUTLADI

E
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CE Türkiye tarafından yönetilen Antalya
Migros Alışveriş Merkezi, 08 Mart Dünya
Kadınlar Günü’nde ziyaretçileriyle beraber
olmanın mutluluğunu yaşadı. Antalya Migros
Alışveriş Merkezi kadınlarımızın kendilerini
özel hissettikleri bu anlamlı günde tüm kadın
ziyaretçilerine, hostes eşliğinde günün anlamını
ifade eden kırmızı karanfiller hediye etti.
Ayrıca kozmetikten giyime, ayakkabıdan
aksesuara kadar merkez içerisinde bulunan
mağazalar, Dünya Kadınlar Günü’ne özel indirim
ve kampanyalarını tüm ziyaretçilere
sundular.
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SADECE BİR KEYİF YA DA ALIŞKANLIK DEĞİL
SAĞLIK KAYNAĞI SİYAH ÇAY
Sabah uyandığımız anda ilk yaptığımız iş mutfağa
gidip su kaynatıp çay demlemek…
Misafirimiz geldiğinde sohbetin keyfini arttırmak
için yaptığımız en sıcak ikram yine siyah çay…
Hepimizin alışkanlığı, güzel bir yemeğin üzerine
ilk aklımıza gelen yine siyah çay…
Kısaca siyah çay, hayatımızın her alanında
olmazsa olmazımız. Peki siyah çay içmek
hayatımızda bu kadar yer alırken sağlığımıza
nasıl etki ediyor hiç düşündünüz mü?
Diyetisyen Sanem Apa Doğan, günün her saati
elden düşmeyen siyah çayın bilinmeyenlerini ve
sağlığa faydalarını anlattı;

2. Kansere karşı koruyucu: Yapılan çalışmalar
siyah çay tüketimi ile alınan polifenol ve
kateşinlerin bazı kanser türlerinin oluşumuna
karşı koruyucu etki yarattığını göstermiştir.
Örneğin düzenli olarak günde 2- 3 fincan siyah
çay içen kadınlarda meme ve over (yumurtalık)
kanseri oluşumunun azaldığı tespit edilmiştir.
Ayrıca akciğer kanseri gelişimini de azaltabilir.
3. Sağlıklı kemikler: Siyah çayda bulunan
fitokimyasallar ile düzenli tüketim sağlandığında
güçlü kemikleri destekler, kemik yoğunluğuna
katkıda bulunur, osteoporoz ve artrit riskini
azaltır.
4. Diyabet riskini azaltır: Özellikle Akdeniz
Bölgesi'nde yaşayan yaşlı bireyler ile yapılmış
çalışmalar da düzenli olarak günde 1- 2 fincan
siyah çay tüketimi yapıldığında, Tip 2 diyabet
oluşumunun % 70 oranında düşürülebildiği
ihtimali üzerinde durulmuştur.
5. Ağız Sağlığı: Yapılan çalışmalar siyah çayın
plak oluşumunu azalttığı ve çürük oluşumuna
neden olan bakteri gelişimini kısıtladığı üzerinde
duruyor. Siyah çayda bulunan polifenoller,
ağız boşluğunda bulunan bakterilerin diş plak
oluşumunu ve yapışkanlık tadına neden olan
enzimlerin gelişimini engelliyor.

Diyetisyen Sanem Apa Doğan
6. Ağırlık denetimi sağlar: Özellikle karın çevresi
yağlanmasını azaltırken, yağ yakımını ve ağırlık
kaybını destekleyici etki gösterir.

beyin fonksiyonlarını da güçlendirir. Ayrıca
metabolizma ve solunum sistemiyle kalp ve
böbrekleri de uyarır.

7. Antioksidanlar: Polifenol içeriği yüksek olan
siyah çay, DNA hasarını engelleme ile ilişkilidir.
Tütün ve diğer toksin maddelerden kaynaklı
olarak oluşan bu DNA hasarı için özellikle
meyve ve sebzelerle desteklenmiş bir diyette
siyah çayın yeri mutlaka olmalıdır. Açık ve limon
ilave edilerek içilen çay ile antioksidan alım
kapasitenizi arttırmanız kolaylaşır.

12. Mutluluk faktörü: Doğru şekilde toplanmış
ve kurutulmuş çay yapraklarından elde edilen
siyah çayı demlediğinizde size mutluluk vermez
mi? Hem de bunu tüm vücut fonksiyonlarını
korurken yaparsa. Bu nedenle doğru şekilde
toplanmış, doğru markaları tercih etmeli.

8. Stresi azaltır: Siyah çayda bulunan L- theanine
rahatlama ve uzun süreli daha iyi konsantrasyon
sağladığı çalışmaların ortak sonuçlarıdır.
Gün içerisinde ortalama 2- 3 fincan siyah çay
tüketildiğinde stres hormonu olan kortizol
seviyesinin düştüğü gözlemlenmiştir.

Güvenilir şekilde toplanmış, kurutulmuş ve
paketlenmiş siyah çayı tercih etmelisiniz.
Koyu ve bayat çayları içmeyiniz.
Demir eksikliği olan kişilerde çay özellikle
yemeklerden hemen sonra içilmemeli en az 30
dakika beklenmelidir.
Yaşlılar, çocuklar ve hamileler açık şekilde
mümkünse limonlu çay içmeyi tercih
etmelidirler.

9. Güçlü bağışıklık sistemi: Siyah çay, içeriğindeki
alkylamine antijenleri ile bağışıklık sistemini
güçlendirir. Siyah çay virüsler ile savaşır. Bu da
sizin bağışıklık sisteminiz için koruyucu kalkan
olur.
10. Düzenli sindirim sistemi: Bağışıklık sistemini
geliştirmeye ek olarak siyah çayda bulunan
tanenler aynı zamanda mide ve bağırsak
hastalıkları üzerinde iyileştirici etki sağlar
ve sindirim sistemi aktivitesinin azalmasına
yardımcı olur.
11. Enerji arttırır: Yüksek kafein içeriği olan
diğer içeceklere göre siyah çayda bulunan düşük
kafein oranı kan akışına yardımcı olurken,

SİYAH ÇAY İÇERKEN DİKKAT

Doğru beslenme alışkanlıkları içinde gün
içerisinde 3- 5 fincan siyah çay içebilirsiniz.
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1. Daha iyi çalışan kalp: 2009 yılında yapılmış
bir çalışmada günde 3 – 4 fincan siyah çay
içen kişilerde; çevresel etkenlerle birlikte
değerlendirildiğinde, inme riskini günde 1
fincan içenlere göre % 21 oranında azalttığını
göstermiştir. Harvard’ta yapılan başka bir
çalışma ise kalp krizi riskini % 44 oranında
azaltabileceğini göstermiştir. Kötü kolesterol
dediğimiz LDL kolesterol seviyesini ise % 11
oranında düşürebilir.
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PRIMEMALL İSKENDERUN JEEP RENEGADE TALİHLİSİ
MİTHAT HAKAN VURAL ARACINI TESLİM ALDI
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Ziyaretçilerin hem ihtiyaçlarını karşıladığı hem de eğlenceli vakit geçirdiği
Primemall İskenderun’da Jeep Renegade talihlisi Mithat Hakan VURAL
aracını büyük bir mutluluk ile teslim aldı.
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Primemall İskenderun’da Noter ve Milli Piyango
yetkilisinin huzurunda gerçekleştirilen çekilişte
2015 Model Jeep Renegade kazanan Mithat
Hakan VURAL aracını teslim aldı. Heyecanını
gizleyemeyen talihli “Primemall İskenderun’a
çok teşekkür ederim. Çocuğumun şansına araba
bize çıktı. Arabayı satıp ev almayı planlıyoruz.
Bundan sonra da tüm alışverişlerimizi Primemall
İskenderun’dan yapacağız.” dedi.
Primemall İskenderun kazandırmaya devam
edecek.
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MEVSİMİN DEĞİŞEN KOŞULLARINA
SAĞLIKLI BESLENEREK ÖNLEM ALIN

Gripten Korunmak İçin En Az 5 Porsiyon
Sebze ve Meyve Yemek Gerekiyor!
Yetersiz ve dengesiz beslenme alışkanlığı
olanların soğuk algınlığı ve enfeksiyon
hastalıklarına yakalanma risklerinin de daha
yüksek olduğunu, hastalık hallerinde ise
hastalıklarının daha ağır seyrettiğini söyleyen
Olcay Barış, sebze ve meyvelerin hastalıklara
karşı direncin oluşumunda etkin olduklarını
belirtiyor. Sabah kahvaltısı da dahil olmak üzere
her öğünde sebze ve meyve tüketimine özen
göstermek, günde en az 5 porsiyon (400 gram)
tüketilmesine dikkat etmek gerekiyor. Vitamin ve
minerallerin çoğu, sebze ve meyvelerin özellikle
dış yapraklarında, kabuğunda veya kabuğun
hemen altındaki kısımlarında bulunduğundan,
yenilebilenlerin kabukları soymamak veya
gerekiyorsa mümkün olduğunca ince soymamız
gerekiyor.

Uzman Diyetisyen Olcay Barış
gerekiyor. E vitamini soğuk algınlığı ve diğer
enfeksiyonlara karşı vücut direncini arttırmakla
birlikte A vitamininin okside olmasını da
engellenmektedir. E vitamini içerdiği bilinen
fındık, ceviz vb. yağlı tohumlardan imkan
dahilinde günde bir avuç yenilmelidir.Özellikle
C vitamini barındıran besinlerle birlikte fındık
iyi bir takım savunması oluşturur ve bağışıklık
sisteminizi daha da güçlendirmiş olursunuz.

Tavuk Suyu Çorbanıza Yer Elması Ekleyin!

Bağışıklık sistemimizi güçlendiren ve adeta
sistemin sigortası sayabilceğimiz probiyotiklerin
oluşmasının tek şartının prebiyotikler olduğunu
söyleyen Olcay Barış, yer elmasının çok iyi bir
prebiyotik olduğunun bilinmesi gerektiğini
söylüyor. Prebiyotik etki gösteren ‘inülin’ maddesi
açısından oldukça zengin olan ve vücut direncini
artıran yer elmasını; bol karabiberli, sarımsaklı
Gribe Yakalanınca Su Kaybediyoruz!
tavuk çorbanıza ekleyerek,daha güçlü bir
savunucu oluşturmuş olursunuz. Yemeklere bu
Grip enfeksiyonu esnasında görülen ateşin her bir tarifle yapılan bir tavuk suyu çorba ile başlamak
derece yükselmesi vücuttan yüzde 10 oranında
bu mevsimde zamansız yakalanabileceğiniz
sıvı ve enerji kaybına neden olmaktadır. Bu
soğuk algınlığının tüm belirtilerini ortadan
nedenle kronik hastalığı olan hastalarda ciddi
kaldıracak iyi bir öneri olacaktır.
sıvı kayıpları olmakta, enerji ihtiyacı artmaktadır.
Enfeksiyon esnasında vücut ısısını dengede
“Dengeli Beslen, Harekete Geç!” Kampanyası
tutabilmek için bol sıvı alımı unutulmamalıdır.
Türkiye’nin en büyük beyaz et üreticisi
E Vitaminini İçeren Besinleri C Vitamini
Tavuk Suyu Çorba Beyaz Hücreleri Etkiliyor!
Şenpiliç, obeziteye karşı mücadele amacıyla
İçerenlerle Birlikte Tüketin!
‘Dengeli Beslen, Harekete Geç’ sloganıyla
Mısır'da soğuk algınlığı için önerilen ve İbn-i
kampanya başlattı. Kampanya kapsamında,
Gribin sistemden daha hızlı atılması için
Sina'nın tedavi protokollerinde yer alan tavuk
uzman diyetisyen ve şef ile ‘dengeli beslenme’
genel olarak vücudu güçlendiren C vitamini
suyu çorba, antik çağlardan beri gribi iyileştiren
anlatılırken, dans ve fitnessi birleştiren Zumba
bakımından zengin gıdaların, içeceklerin
en güzel tedavi seçeneklerinden biri olarak
ile de kadınların harekete geçmeleri ve eğlenerek
tüketilmesi öneriliyor. Uzman Diyetisyen olan ve görülüyor.Tavuk suyu çorbanın gribe iyi geldiği
spor yapmaları hedefleniyor. Drama Etkileşimli
“Dengeli Beslen Harekete Geç Kampanyası“na da bir çok uzman doktor tarafından dile getirildiği
Öğrenme Metodu ile her evde yemekle ilgili
rehberlik ederek doğru beslenmenin kurallarını
gibi Olcay Barış’ın da tavsiyeleri arasında yer
yaşanan durumlar tiyatral olarak canlandırılıyor.
kadınlarla paylaşan Olcay Barış; savunma
alıyor. Yapılan araştırmalara göre tavuk suyu
Böylelikle kadınların ve çocukların hem empati
sistemini güçlendirici özelliği olan A ve C
çorba yapılırken kullanılan doğal malzemeler,
kurarak öğrenmeleri sağlanıyor.
vitamini gibi antioksidan vitaminlerden zengin;
vücudu enfeksiyonlardan koruyan beyaz kan
havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar,
hücrelerini etkiliyor ve beyaz kan hücreleri
‘Şenpiliç’in ‘Dengeli Beslen, Harekete Geç’
maydanoz gibi sebzelerin yanı sıra bolca portakal, enfeksiyonla savaşmak için havayoluna yakın
sosyal sorumluluk projesi kapsamında; Milli
mandalina, elma, greyfurt gibi meyvelerin
yerlere toplanıyor. Sıcak bir kâse tavuk suyu
Eğitim Bakanlığı ve İSMEK ile işbirliği yapılarak
tercih edilebileceğini söylüyor. C vitamini içeren
çorbası içtiğimiz zaman boğazdaki şişkinliğimizi binlerce kadına ve devlet okullarında eğitim
besinlerin yanında enerji veren E vitamini
azalıyor, boğaz mukozası yatışıyor, boğaz ve
gören çocuklara ulaşıldı. Kampanya 2016 yılında
barındıran yiyecekleri de mutlaka tüketmemiz
burun tıkanıkları azalıyor.
Türkiye geneline taşınacak.
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Gribin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de
de mevsimsel olarak yaygın görüldüğüne
işaret eden Olcay Barış; her yıl bu aylarda
Kuzey Yarım Küre ülkelerinde grip vakalarının
artış gösterdiğini yapılan araştırmaların
desteklediğini söylüyor. Güneşe aldanıp ince
giyinenler ,özellikle vücut savunması zayıf olan
yaşlılar,hamileler ve çocuklar ,bir anda soğuyan
hava ile gribin pençesine düşüyorlar. Kişilerde
ciddi sıkıntılara yol açan gribal enfeksiyonlardan
doğal yollarla korunabileceğimizi söyleyen
Olcay Barış; aşılanma, kişisel hijyen kurallarına
dikkat etme gibi önlemlerin yanında bağışıklık
sisteminin güçlendirilmesi için yeterli ve dengeli
beslenmenin de oldukça önemli yer tuttuğunu
vurguluyor.
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BETA İNTERNETTEN SATIŞ REKORLARI KIRINCA
VAN’A MAĞAZA AÇTI
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Beta Genel Müdürü Barbaros Akyıldız
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Türkiye’de hem üretimde hem perakende de
hem de ihracatta ayakkabı sektörünün en önemli
oyuncularından Beta, mağaza zincirine yeni bir
halka daha ekledi. Markanın Türkiye genelindeki
34’üncü, Van’daki ilk mağazası hizmete girdi.
Van mağazasının açılışı dolayısıyla açıklamalarda
bulunan , Van’ın bu bölgenin en önemli
şehirlerinden biri olduğunu belirterek, özellikle
internet satışlarında Van’ın üst sıralarda olması
nedeniyle mağaza açmaya karar verdiklerini ifade
etti. Akyıldız, “Van yeni bir AVM’ye kavuştu.
Yeni mağazamız da bu AVM’de yer alıyor. Yeni
mağazalaşma konusunda internet satışlarımız
bize yol gösteriyor. Mağazamızın olmadığı
şehirler listesinde internet satışlarında Van
üst sıralarda yer alıyor. Bu ilde her kesimden
müşterimiz var. Bizim müşterilerimizde kadın
oranı %60, erkek oranı %40 düzeyindedir. Van’da
bu oran kadınlarda %70, erkeklerde %30. Yani
kadınların önemli bir ağırlığı bulunuyor” dedi.
İranlı turistleri de bekliyoruz
Van mağazasının İran’dan gelecek turistler
için de önemli bir perakende noktası olmasını
hedeflediklerini kaydeden Akyıldız, “Nevruz

bayramı dolayısıyla tatillerini geçirmek isteyen
İranlılar 8-21 Mart tarihlerinde bu bölgeye akın
etti. Çok da ciddi alım yapıldı. Mart ayında
İranlı turistlerden de önemli miktarda alım
gerçekleşti. Gelecek dönemde de İran pazarına
açılma planlarımız çerçevesinde Van bizim için
ilk adım olacaktır. Bir anlamda İran pazarını
test ettiğimiz bir mağaza olacak. Yani hem
Van ve diğer illerin yanı sıra İranlı turistler de
müşteri hedef kitlemiz arasında yer alıyor” diye
konuştu.
Yeni mağazalar yolda
Yeni mağazalar açmaya devam edeceklerini dile
getiren Akyıldız, “Kısa bir süre sonra İstiklal
Caddesi’nde Grand Pera’da bir mağaza açacağız.
Bu yıl 5 mağaza açma hedefimiz vardı. 4’ü kısa
süre içinde açılmış olacak. 2017 yılında ise
Erzurum’da ikinci mağazamızı açma hedefimiz
var. Trabzon, Antalya gibi illerde de mağaza
açmayı planlıyoruz” dedi. Bu yıl büyümeyi
sürdüreceklerini vurgulayan Akyıldız, şu
bilgileri verdi: “2015 yılında 55 milyon TL
ciro gerçekleştirdik. 2016 yılı beklentimiz ise
65 milyon TL. Yeni büyüme beklentimiz var.

Geçen yıl 459 bin parça ürün sattık. 320 bin
çift ayakkabı, 25 bin parça çanta, 45 bin parça
aksesuar, 70 bin parça da deri bakım ürünü
satışı gerçekleştirdik. Bu yıl satışlarımızda %1518 civarında artış bekliyoruz.”
Son 40 yılın en sıcak Şubat ayı
Perakende piyasasında durgun bir kış sezonu
yaşandığına işaret eden Akyıldız, şunları
söyledi: “Şu anda geçiş sezonundayız. İşlerin
genellikle durgun olduğu dönemlerdir
bunlar. Aslında kış sezonu da ayakkabı
sektörü açısından çok iyi geçmedi. Biz piyasa
ortalamasına göre bakarsak iyi durumdayız. Bu
durgunluğun en önemli nedenlerinden biri son
40 yılın en sıcak şubat ayının yaşanması oldu.
Mart ayı da sektör açısından durgun geçti.”
İlkbahar-yaz sezonunu şimdiden kademeli
olarak açtıklarını kaydeden Akyıldız, “11
Şubat itibariyle yeni sezonu açtık. Şu anda
mağazalarımızın %50’sinde ilkbahar-yaz
koleksiyonumuzun satışına geçtik. Şu anda
satışlarımızın yaklaşık %30’u da yeni sezondan
geliyor. Beta olarak yeni sezona çok iyi bir
başlangıç yaptık” dedi.

Röportaj / MALl&MOTTO

SİZLER İÇİN GRUP 27 İLE KISA BİR SOHBET ETTİK
Okan: Kemersiz olmaz! Kıyafetime uydurursam
bir fular takarım. Kolye koleksiyonum da
geniştir ayrıca gözlüklerimde güzeldir.
Saddler: Gözlük önemlidir benim için, eşarp
takmayı severim bir aksesuar olarak.
Neyi asla giymezsiniz?
Murat: İspanyol paça pantolon, yüzük ve
bilimum takılar, kürk ve deri tercihim değildir.
Okan: Çok dar pantolon giymeyi sevmem.
Saddler: Kovboy çizmeleri.
Vazgeçemediğiniz bir aksesuarınız var mı?
Murat: Gözlük
Okan: Gözlük, kolye, fular
Saddler: Vazgeçemeyeceğim bir aksesuar yok.

Hiç hayatımızda olmayan "27" diye bir grup
"Muhtemel Aşk" ile hayatımıza giriyor ve Los
Angeles'dan kalkıp İstanbul'a geliyor....Kısaca
bunun hikayesini bizimle paylaşır mısınız?
27 Los Angeles’da 2007 senesinden beri aktif
olarak müzik yapiyor. Türk dinleyicilerimize
“Muhtemel Aşk” şarkısıyla ulaştık ama Los
Angeles’da bizimle diğer şarkılarımızı hep bir
ağızdan söyleyen bir kitlemiz var. Orada yüzün
üzerinde konser verdik ve değişik şehirlerde
turnelerimiz oldu. Türkiye’deki dinleyicilerimiz
bizi sadece “Muhtemel Aşk”la tanıdı ama
grubumuzun geçmişi Los Angeles günlerimize
dayanıyor.

Okan Sarlı

Murat Arıkan

eserleri ister istemez değişik oluyor. Türk
müziği tonal ve ritmik olarak oldukça zengin ve
Amerikan müziği ise bu zenginliği harmanlamak
icin ideal bir altyapı oluşturuyor. Şarkı
sözlerindeyse o kadar değişiklik olmadığını
düşünüyoruz, nihayetinde kullanılan dil ayrı olsa
bile anlatılmaya çalışılan temalar birbirlerine
daha yakın.
Yeni şarkı dinleyicilerle ne zaman buluşacak?
Sırada bizi neler bekliyor?

Yeni şarkılar için çalışmalarımız başlıyor. İlk
şarkıda yakaladığımız başarıyı devam ettirmek
istiyoruz ve bunun için itinayla çalışıyoruz.
Dinleyicilerimizin beğenecekleri, içinde kendi
Bir "Gripin Yapım" projesi... Gripinle yollarınız hayatlarından alıntılar bulacakları şarkılar
nasıl kesişti?
üretmeye devam etmek istiyoruz.
Gripin ile 2012 de başlayan bir birlikteliğimiz
var. Bize ulaşıp Amerika’da birlikte turne
yapmak istediklerini söylediler ve biz de bunu
mutlulukla karşıladık. İlk turnemizde yol ve
sahne arkadaslığımız başladı. Bu arkadaşlığı
sonra yaptığımız 3 turneye de yansıttık ve
artık Türkiye’de birşeyler yapma kararı aldık.
Şarkılarımızdan “Muhtemel Aşk”i beğendiler ve
açılışı bu şarkı ile yapma kararı aldık.

Alışveriş merkezleri size ne ifade ediyor?
Murat: Alışveriş mazeretiyle ailelerin ve
dostların birbirleriyle zaman geçirdiği büyük
çok şeyli alanlar.
Okan: insanların gezmekten keyif aldığı kafa
dağıtabildiği bir yer.
Saddler: Birçok farklı ürün ve eşyayı aynı yerde
bulabileceginiz sosyal bir ortam.

Günlük hayatınızda alışveriş merkezlerine
gidiyor musunuz?
Alısveriş merkezlerinde geziniyoruz. Kapalı
mekanlarda gezmekten çok fazla hoşlanmasakta
birçok farklı ürünü aynı yerde bulmanın verdiği
kolaylıktan dolayı AVM’ler bizim alışveriş için
tercihimiz oluyor.

Grubun ismi neden 27?

Türkiye’deki AVM’leri ABD'dekilerle
karşılaştırırsanız en belirgin farklılık nedir?

Grubun ismi 27 yaşında hayatını kaybeden Rock
müziğinin efsane isimlerinden geliyor. 27 bize bir
çesit sonsuzluğu hatırlatıyor.

Son yıllarda Türkiye’de yapılan AVM’ler gayet
büyük ferah ve geniş seçeneklere sahip. Bu açıdan
Türkiye Amerika’yı yakaladı diyebiliriz.

Sizce Türk müziği ve Amerikan müziği
arasında keskin çizgiler var mı?

Kıyafetlerinizde olmazsa olmazınız nedir?

Tabii ki var. Farklı yaşantıların ve kültürlerin

Bazen konserlerden önce birlikte alışverişe
çıkarız ve birbirimize kostümler yakıştırırız.
Günlük hayatta tek başımıza alışveriş yapmayı
tercih ediyoruz.

Murat: Değişik stillerde şapka takmayı
seviyorum. Gözlük takmayı severım.

Röportaj : Burçin Sel

MALl&MOTTO / 26.Sayı / Nisan 2016

Saddler Samayoa

Alışveriş yapmayı sever misiniz? Kiminle
alışverişe çıkarsınız?
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ASTROLOG

FİLİZ ÖZKOL’DAN

İŞ DÜNYASI BURÇ YORUMLARI
KOÇ
Bu ay liderlik özellikleriniz ortaya çıkacak. Eğer;
şimdiye kadar hiçbir yerde çalışmamışsanız, artık kendinize bir uğraş bulabilirsiniz. Bu durum
sanatçılar için de çok önemli olacaktır. Yıllarca
çalışıp bir yerlere gelemeyenler, iyi niyetli hareketlerinin karşılığını göreceklerdir. Çevrenize
faydalı olacağınız işleri tercih ederken, şimdiye
kadar denemediğiniz fakat hep hayalini kurduğunuz işlerde başarılı olacaksınız. Ayın ilk haftası Merkür kişisel evinizde bulunacak. Kendinize olan güveninizi arttırırken, iş ilişkilerinizde
işlek zekanızı kullanabilmenizi sağlıyor. Karşı
tarafı ikna etme konusunda başarılı olurken,
sözleriniz etkili ve biraz da sert olabilir. Özellikle süregelen işbirliklerinde güzel bir adım.
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Toplumsal yaşantınızın birden canlandığınız
hissedeceksiniz. Aykırı düşünce içinde olacağınız kişilerden uzak kalmaya çalışın. Hırslı
yönlerinizin olumlu olmasının yanı sıra, bulunduğunuz topluluklarda lider ve öncü olabilecek
aktivitelerle ön planda olmak isteyeceksiniz.
Mesleki anlamada size yardımcı olabilecek ve
istediğiniz kapıları açabilecek güçlü dostluklar
kuracaksınız. Toplumsal yaşantınızda ve meslek konularınızda dikkat çekmeye devam edeceksiniz. Kariyerinizle ilgili duygu yoğunluğu
yaşıyorsunuz. Bazılarınız yaşama daha sevecen
bakacaksınız. Sizi ilgilendiren konularda karizmatik çekim gücünüzü yoğun bir şekilde kullanacaksınız. İsteklerinizi yumuşak bir şekilde
karşı tarafa sunacak ve kabul göreceksiniz.

BOĞA
Yüksek mevki arayışı içindeyseniz dikkatli olmalı ve karşına çıkan sorunlarla savaşmak yerine beklemeyi tercih etmelisiniz. İş hayatınızda
aksi davranışlarda bulunmamaya özen gösterin. Araştırma içgüdünüzün yüksek olmasından
kaynaklanan, hedeflerinize yönelik çalışmalar
içindesiniz. Rakip tanımıyor fakat bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz. Bu ay bilmediğiniz
konuları araştıracak ve gerekli tüm enerjinizi
kullanacaksınız. İstekleriniz konusunda hırsınızı
ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Oldukça güçlü pozisyonlarda çalışarak işbirliği içinde olduğunuz
kişileri düşüncelerinizle etkileyeceksiniz.

ASLAN
Aklınıza gelen birçok düşünceyi yaşama geçirme konusundaki tereddütlerinizi yeneceksiniz.
Sevdiğiniz işleri yapmak istiyor ve hızlı gelişen
olayları seviyorsunuz. Uzak idealleri ve yolculukları kapsayan çalışmaların planları içinde
olacaksınız. Zevkli seyahatler sizi daha anlamlı
kılacak. Çevrenizde beğenilecek ve arkadaşlarınızla güç birliği içinde olacaksınız. Duygularınız güçleniyor ve yılın en olumlu günlerinden
birini yaşıyorsunuz. Değişim içinde olmanız ve
düşüncelerinizin şekil değiştirmesi sonucunda
keşfettiğiniz duygular, ilginç konular üzerinde
yoğunlaşmanıza neden olacaktır. Güçlü sezgileriniz işinizle ilgili konularda belirgin etkiler
verecek ve kariyerinizde iyi yerlere gelmeniz
konusunda adımlar atacaksınız.

İKİZLER
Yönetici ruhu taşıyan insanlar size daha fazla
güven verecek. Onlarla bir çok iş fırsatı yakalayacaksınız. Ayın ikinci yarısında seyahat gerektiren işler sizi bekliyor. Evinizle ilgili eşya
alabilir, tadilatlar yapabilirsiniz. Çevresel hayatınıza aileniz yorum getirebilir. Bolluk ve fırsatlar gezegeni “Jüpiter” her türlü olumsuzluklara
karşı sizi korumaya devam ediyor. Sosyal hayatınızdaki özgürlüğünüzü istediğiniz gibi yaşayamayacaksınız. Bu dönem aileniz sizin için
farklı planları olacak ve siz kendi bildiğiniz yoldan taviz vermek istemeyeceksiniz. Önceki zamanlarda verdiğiniz kararları uygulama olanağı
bulacaksınız. Arkadaşlarınızla aranızda bazı sorunlar çıkabilir veya paylaşım içinde olduğunuz
kişilerle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz.

BAŞAK
Ailenizle ilgili olayları tıpkı geçen ay olduğu
gibi önemseyeceksiniz. Onlara bütünleşmek
ve zamanınızın bir çoğunu onlarla paylaşmak
istiyorsunuz. Olayların farklı boyut kazanmasından memnun olmalısınız. Ailenizi korumanız
gereken konuların gündeme gelmesiyle birtakım yeni olaylarda beraberinde gelecektir. Aktif
yönlerinizi saklayarak, çabalarınızın sonucunu
beklemenizde fayda var. Çevrenizdeki kişilerin
sizi kullanmasına izin vermemelisiniz. Duygularınızı bazı durumlarda pasife edin. Bu arada
ailenizin yaşlılarını da ziyaret edebilirsiniz. Yaratıcılığınız ortaya koyacak her türlü çalışmaya
açıksınız. Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu
yönlendirecek enerjiler alacağınız bir dönemdesiniz.

Bu dönem yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz daha da
olumlu etkilenecektir. Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da
güçleniyor. Paylaşım duygunuzun önemli olduğunu göreceksiniz.. Mesleğinizi kişiselliğinizle birleştirmek ve kendinizi, fikirlerinizle ispat
etmek istiyorsunuz. Değişimlerin meydana getirdiği çatışmalardan oluşan bir yaşam tarzınız
gündeme geliyor. Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin verdiğiniz sürece, farklı olma duygusundan bir türlü kurtulmanız mümkün değil.
Düşüncelerinizde ısrarcı davranmanız ve çevre
ilişkilerinizi olumlu bir şekilde kullanma yeteneğiniz; amaçladığınız yolda işinizi kolaylaştıracak aktiviteler kazandıracak.

OĞLAK
Bireysel çalışmalarınızı destekleyici yolculuklar
yapacak ve yaptığınız yolculukların yurt dışı
menşeli olmasına dikkat edeceksiniz. Yenilikler
konusunda temkinli hareket edeceksiniz. Bazıları sizin alışkanlıklarınız konusunda tepkisel
davranabilirler fakat düşüncelerinizi inatla savunmanız nedeniyle yetersiz kalacaklar. Bu dönem yaşantınızla ilgili sağlam kararlar alıyorsunuz. Size destek verecek olayların altını çiziyor
ve kısa sürede sabırlı bir şekilde değerlendiriyorsunuz. Bu dönemde de, bazı gereksinmeleriniz için gerekli doğru hamleleri yapacaksınız.
Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatlerini üzerinizde yoğunlaştıracaksınız. 6 nisandan sonra Merkür, size gereken desteği verecektir.

AKREP
Maddi konularda öğrendiklerinizi etrafınızdaki
insanlarla paylaşma yeteneğinizden yararlanabilirsiniz. Öğrenim veya kariyer konusunda
alt yapı çalışmalarını güçlendirici faaliyetlerde
bulunmalısınız Yatırımlarınızı değerlendirme
konusunda mantıklı kararlar vereceksiniz. Bu
arada güncelliklere karşı olan merakınız belirgin şekilde ortaya çıkacak. Kardeşlerle daha iyi
anlaşacaksınız. Sevdiklerinizle güçlü iletişimler
içinde olmanıza yardım edecektir. Düşüncelerinizden ödün vermeyi düşünmeyecek, karşılaşacağınız engellerle mücadele edeceksiniz.
Kendinize ait doğrularınızdan emin olmak için;
çevrenizi sınamak isteyecek, kendinizi çok daha
enerjik ve cesaretli hissedeceksiniz.

KOVA
İletişim konusunda iyisiniz ve kendinizi çok iyi
ifade edebileceğiniz bir dönemdesiniz. Eğitim
ve öğretim konularında başarılı günlere giriyorsunuz. Öğrenim veya kariyer konusunda
alt yapı çalışmalarını güçlendirici faaliyetlerde
bulunmalısınız. Bu arada güncelliklere karşı
olan merakınız belirgin şekilde ortaya çıkacak.
Kardeşlerle daha iyi anlaşacaksınız. Bu dönem,
olayları irdelemekten vazgeçmelisiniz. Yapacağınız planlarda gözden kaçırdığınız birçok
noktayı gündeme getirmeli ve küçük ayrıntıları
bir kez daha gözden geçirmelisiniz. Geçmişinize gizli bir küskünlüğünüz var. Bilinçaltınız
gereksiz anlarda size gerginlik yaratıyor. Gizli
kıskançlıklarınız yakanızı bir türlü bırakmıyor.

YAY
Bir türlü başlayamadığınız veya cesaret edemediğiniz, uzun süredir askıda bıraktığınız
işlerinizi bir iş planı çerçevesi içinde pratiğe
dökün. Adım, adım detaylarını da göz ardı etmeden gerçekleştirmeye çalışın. 18 nisandan
sonra;Mars retroya başlıyor. Gereksiz cesaret
gösterilerine kapılmayın. Takdir gören kişisel
çabalarınız sizi motive etse bile, tam olarak
beklentilerinizin yanıtını bulamayabilirsiniz. Ani
değişen şartlara karşı temkinli olmalı, ölçüyü
kaçırmamalısınız. Kişisel isteklerinizle ilgili konularda öz veride bulunmanız gerekebilir. Size
bir katkı getirecek her türlü koşulu defalarca
gözden geçirmek zorundasınız. Derin sorgulamalar sonucunda kendinizi daha iyi anlayacaksınız.

BALIK
Satın alma ve sahiplenme isteğinizin üst seviyede olacak, gösterişli olmaya eğilimli bir yapı
sergileyeceksiniz. Bütçenizi aşma konusunda
dikkatli olmalısınız. Satürn ve Mars kariyer evinizde olacak. Satürn Retro durumunda ve 18
nisanda Mars Kariyer evinizde Retro yapmaya
başlayacak ve Retro Satürn’le etkileşime geçecek. İş arkadaşlıkları, grup çalışmaları gibi
aktiviteler, kişisel tatminleriniz doğrultusunda çalışmalar içinde olacaksınız. Eğer esnek
davranmazsanız, zıt düşüncelerinizden farklı
tepkiler alarak, olması gereken durumların pozisyonları bozulacaktır. Bazı karşıt düşüncelere
karşı taktikler geliştirmeniz gerekebilir. Ele aldığınız konuları zorlamanın anlamı yok.
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FACEBOOK
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

İSTANBUL
Forum İstanbul
City'S Nişantaşı
Marmara Forum
İstanbul Cevahir
Kanyon
Vialand
Özdilek Park İstanbul
Brandium Ataşehir
Viaport-Asia Outlet
İstinyepark
Trump
M1 Meydan Ümraniye
Palladium Ataşehir
MarmaraPark
Buyaka
Akasya Acıbadem
Zorlu Center
Sapphire Çarşı
Mall Of Istanbul
Astoria

BEĞENİ
393.801
391.706
302.307
250.861
225.253
194.346
163.188
109.160
101.225
98.932
95.751
90.184
90.175
86.766
77.747
76.447
75.978
69.370
61.979
58.686

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

FACEBOOK
NO
NO
1
21
32
43
54
65
76
87
98
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20

ANKARA
İSTANBUL
ANKAmall
City'S Nişantaşı
Forum
Ankara Outlet
Kanyon
Acity Outlet
Özdilek Park İstanbul
Gordıon
Galleria İstanbul
Cepa
Buyaka
Kentpark
Capitol
Taurus
Viaport
Outlet
Nata
Vega
Outlet
Trump
Next Level
İstinyepark
Atlantis
Astoria
Anatolium Ankara
Akasya Acıbadem
Panora
Sapphire
365
AVM Çarşı
Arena
Park
Arcadium
Viaport - Marina
Antares
Vialand
Park
Vera
Viaport
Venezia
Outlet
Tepe
Prime
Avenue
Zorlu Center
Kızılay
AVM
Palladium
Ataşehir
Bilkent
Center
Kozzy Ankara AVM
Podium
Marmara Forum

ANKARA
İSTANBUL

BEĞENİ
159.530
147.806
63.404
58.821
54.769
51.905
43.142
35.911
35.800
31.653
27.542
22.123
19.952
18.052
17.797
15.850
14.592
13.926
13.650
12.048

TIWITTER
BEĞENİ
TAKİP
159.530
74.478
147.806
54.953
63.404
44.970
58.821
34.592
54.769
34.440
51.905
18.142
43.142
17.302
35.911
11.071
35.800
10.684
31.653
9.570
27.542
8.460
22.123
8.182
19.952
6.214
18.052
5.787
17.797
5.451
15.850
5.395
14.592
5.367
13.926
5.312
13.650
4.737
12.048
4.597

TIWITTER
NO
NO
1 ANKAmall

ANKARA
ANKAmall
Forum Ankara Outlet
Acity Outlet
Gordıon
Cepa
Kentpark
Taurus
Nata Vega Outlet
Next Level
Atlantis
Anatolium Ankara
Panora
365 AVM
Arcadium
Antares
Park Vera
Tepe Prime Avenue
Kızılay AVM
Bilkent Center
Podium Ankara AVM

NO
NO
1
21
32
43
54
65
76
87
98
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20

DİĞER
ANKARA
Mavibahçe AVM
ANKAmall
Forum
Kayseri
AntaresGaziantep
Forum
BilkentMersin
Center
Forum
Tepe
Prime
Avenue
Espark
Kentpark
Forum Trabzon
Nata Vega Outlet
Terracity
Cepa Center
Gebze
Armada
MarkAntalya
GordıonMigros AVM
Antalya
Atlantis
Forum Bornova
Acity Outlet
Özdilek
Park Antalya
Panora
Park
Afyon
365 AVM
Konya
Kent Plaza
Taurus
Prime Mall Gaziantep
Arcadium
Point
Bornova
Forum Outlet
AnkaraCenter
Outlet
Deepo
Next Level
Sanko
Park
Anatolium
Ankara
Forum
Çamlık
GimartMall
Outlet
Prime
İskenderun
Park Vera

BEĞENİ
TAKİP
124.832
8.803
122.845
7.398
111.935
6.133
111.159
5.114
101.359
4.841
101.011
4.140
100.563
3.795
96.980
2.718
86.915
2.565
78.024
2.083
71.474
2.083
70.001
2.072
67.955
1.891
60.194
1.712
59.685
1.701
59.432
1.485
54.757
1.485
50.911
1.193
49.486
1.174
46.769
752

INSTAGRAM
TAKİP
BEĞENİ
8.803

NO
DİĞER
NO
1 Highway OutletANKARA

TAKİP
BEĞENİ
11.638

14
15
16
17
18
19
20

MarmaraPark
Buyaka
Akasya Acıbadem
Zorlu Center
Sapphire Çarşı
Mall Of Istanbul
Astoria

86.766
77.747
76.447
75.978
69.370
61.979
58.686

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

DİĞER
İSTANBUL
Mavibahçe AVM
City'S Nişantaşı
Forum Kayseri
Kanyon
Forum Gaziantep
Özdilek Park İstanbul
Forum Mersin
Galleria İstanbul
Espark
Buyaka
Forum Trabzon
Capitol
Terracity
Viaport Outlet Asia
Gebze Center
Trump
MarkAntalya
İstinyepark
Antalya Migros AVM
Astoria
Forum Bornova
Akasya Acıbadem
Özdilek Park Antalya
Sapphire Çarşı
Park Afyon
Arena Park
Konya Kent Plaza
Viaport - Marina
Prime Mall Gaziantep
Vialand
Point Bornova
Viaport Venezia Outlet
Deepo Outlet Center
Zorlu Center
Sanko Park
Palladium Ataşehir
Forum Çamlık
Kozzy
Prime Mall İskenderun
Marmara Forum

BEĞENİ
TAKİP

8.803
7.398
6.133
5.114
4.841
4.140
3.795
2.718
2.565
2.083
2.083
2.072
1.891
1.712
1.701
1.485
1.485
1.193
1.174
752

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

DİĞER
İSTANBUL
Highway Outlet
Zorlu Center
Sera Kütahya
Brandium Ataşehir
Kayseri Park AVYM
Vialand
Deepo Outlet Center
CanPark Ümraniye
Terracity
Kanyon
Gebze Center
Mall Of Istanbul
Korupark AVM
Galleria İstanbul
Özdilek Park Antalya
Viaport-Marina AVM
Malatya Park
Forum İstanbul
Espark
Akasya Acıbadem
Forum Gaziantep
Torium
Antalya Migros AVM
Viaport-Asia Outlet
Palladium Antakya
Viaport Venezia Outlet
Forum Mersin
City'S Nişantaşı
Yeşilyurt AVM
İstinyepark
Agora AVM
Maltepe Park AVM
Sanko Park
Atlaspark avm
Zafer Plaza
Astoria
Ceylankaravil Park
Starcity Outlet Center
Forum Bornova
Rings

TAKİP
BEĞENİ

BEĞENİ

NO

1
1
1
1
1
1
2

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

ANKARA
ANKAmall
Forum Ankara Outlet
Acity Outlet
Gordıon
Cepa
Kentpark
Taurus
Nata Vega Outlet
Next Level
Atlantis
Anatolium Ankara
Panora
365 AVM
Arcadium
Antares
Park Vera
Tepe Prime Avenue
Kızılay AVM
Bilkent Center
Podium Ankara AVM

BEĞENİ
159.530
147.806
63.404
58.821
54.769
51.905
43.142
35.911
35.800
31.653
27.542
22.123
19.952
18.052
17.797
15.850
14.592
13.926
13.650
12.048

124.832
74.478
122.845
54.953
111.935
44.970
111.159
34.592
101.359
34.440
101.011
18.142
100.563
17.302
96.980
11.071
86.915
10.684
78.024
9.570
71.474
8.460
70.001
8.182
67.955
6.214
60.194
5.787
59.685
5.451
59.432
5.395
54.757
5.367
50.911
5.312
49.486
4.737
46.769
4.597

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

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

ANKARA
ANKAmall
Antares
Bilkent Center
Tepe Prime Avenue
Kentpark
Nata Vega Outlet
Cepa
Armada
Gordıon
Atlantis
Acity Outlet
Panora
365 AVM
Taurus
Arcadium
Forum Ankara Outlet
Next Level
Anatolium Ankara
Gimart Outlet
Park Vera

TAKİP

11.638
26.576
7.981
10.408
5.682
10.376
4.497
9.303
4.141
7.492
4.042
7.001
3.754
6.481
3.730
4.735
3.407
4.468
3.122
4.073
2.746
3.888
2.730
3.603
2.424
3.537
2.413
3.453
2.147
3.076
2.135
2.688
2.124
2.675
2.105
2.619
2.070
2.556
1.841
2.531

INSTAGRAM
NO

ANKARA

DİĞER

BEĞENİ

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20

Antares
Vialand
Park
Vera
Viaport
Venezia
Outlet
Tepe
Prime
Avenue
Zorlu
Center
Kızılay AVM
Palladium
Ataşehir
Bilkent
Center
Kozzy
Podium Ankara AVM
Marmara Forum

17.797
5.451
15.850
5.395
14.592
5.367
13.926
5.312
13.650
4.737
12.048
4.597

15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20

TIWITTER
NO
NO
1
21
32
43
54
65
76
87
98
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20

ANKARA
İSTANBUL
ANKAmall
Zorlu Center
Antares
Brandium
Ataşehir
Bilkent
Center
Vialand
Tepe Prime Avenue
CanPark Ümraniye
Kentpark
Kanyon
Nata
Vega Outlet
Mall Of Istanbul
Cepa
Galleria İstanbul
Armada
Viaport-Marina AVM
Gordıon
Forum İstanbul
Atlantis
Akasya
Acıbadem
Acity
Outlet
Torium
Panora
Viaport-Asia
Outlet
365
AVM
Viaport Venezia Outlet
Taurus
City'S Nişantaşı
Arcadium
İstinyepark
Forum
Ankara Outlet
Maltepe
Park AVM
Next
Level
Atlaspark
Anatoliumavm
Ankara
Astoria
Gimart Outlet
Starcity
Outlet Center
Park
Vera
Rings

Prime Mall Gaziantep
Arcadium
Point
Bornova
Forum Outlet
AnkaraCenter
Outlet
Deepo
Next
Level
Sanko Park
Anatolium
Ankara
Forum
Çamlık
Gimart
Outlet
Prime Mall İskenderun
Park Vera

59.685
1.701
59.432
1.485
54.757
1.485
50.911
1.193
49.486
1.174
46.769
752

INSTAGRAM
TAKİP
BEĞENİ
8.803

NO
NO
1
21
32
43
54
65
76
87
98
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20

DİĞER
Highway OutletANKARA
ANKAmall
Sera
Kütahya
Gimart Outlet
Kayseri
Park AVYM
GordıonOutlet Center
Deepo
Podium Ankara AVM
Terracity
Nata Vega
Outlet
Gebze
Center
Acity
Outlet
Korupark AVM
Next Level
Özdilek
Park Antalya
KentparkPark
Malatya
Cepa
Espark
Tepe Prime
Avenue
Forum
Gaziantep
Atlantis
Antalya Migros AVM
Taurus Antakya
Palladium
Arcadium
Forum
Mersin
Armada AVM
Yeşilyurt
PanoraAVM
Agora
Antares
Sanko
Park
Bilkent
Center
Zafer
Plaza
Park Vera
Ceylankaravil
Park
Kızılay AVM
Forum
Bornova
365 AVM

TAKİP
BEĞENİ
11.638

BEĞENİ

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

DİĞER
Endülüs Park
Terracity
Mavibahçe AVM
PARK AFYON
Point Bornova
Forum Gaziantep
Forum Mersin
Antalya Migros AVM
Malatya Park
symbol avm
Highway Outlet
Korupark AVM
Forum Bornova
Bursa Kent Meydanı
VAN AVM
Deepo Outlet Center
Sera Kütahya
Agora İzmir AVM
Sanko Park
Gebze Center

BEĞENİ

26.576
7.398
10.408
6.133
10.376
5.114
9.303
4.841
7.492
4.140
7.001
3.795
6.481
2.718
4.735
2.565
4.468
2.083
4.073
2.083
3.888
2.072
3.603
1.891
3.537
1.712
3.453
1.701
3.076
1.485
2.688
1.485
2.675
1.193
2.619
1.174
2.556
752
2.531

11.346
7.981
8.788
5.682
3.459
4.497
3.316
4.141
3.059
4.042
2.448
3.754
2.418
3.730
2.379
3.407
2.336
3.122
2.102
2.746
2.087
2.730
1.776
2.424
1.624
2.413
1.598
2.147
1.368
2.135
1.313
2.124
1.026
2.105
689
2.070
673
1.841
423

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

ANKARA
ANKAmall
Gimart Outlet
Gordıon
Podium Ankara AVM
Nata Vega Outlet
Acity Outlet
Next Level
Kentpark
Cepa
Tepe Prime Avenue
Atlantis
Taurus
Arcadium
Armada
Panora
Antares
Bilkent Center
Park Vera
Kızılay AVM
365 AVM

11.346
8.788
3.459
3.316
3.059
2.448
2.418
2.379
2.336
2.102
2.087
1.776
1.624
1.598
1.368
1.313
1.026
689
673
423

49.141
10.233
8.594
7.855
7.162
4.959
4.684
4.426
3.992
3.781
3.567
2.762
2.568
2.350
2.346
2.309
2.051
1.998
1.727
1.712

Makale / MALl&MOTTO

C. Serhat Türkkan
Mall&Motto Genel Koordinatörü

Mart ayının ardından Nisan’ı karşıladığımız şu
günlerde baharı doyasıya yaşamaya başlamamız
lazımken ülkemizin içinde bulunduğu terör
illeti yüzünden ne yazık ki doyasıya baharı
yaşayamıyoruz. Her gün yurdumuzun muhtelif
yerlerinden gelen patlama ve şehit haberleri
ile karşı karşıyayız. Özelikle etkinlikler
planlanırken herkesin aynı düşünceleri acaba
etkinlik günü ya da öncesinde bir olay olurda
etkinliği iptal ya da ertelemek zorunda kalır
mıyız? Mart ayında planlanan hatta afişi çıkan
birçok etkinlik iptal oldu. Nisan ayında da
buna benzer bir tablo çizileceğinin sinyalleri
veriliyor. Ankara patlamaları ve İstanbul
Beyoğlu patlamasından sonra insanlar toplu

taşıma araçları ve topluluk olarak bulunan
yerlere gitmekten korkar oldu. Bu durumda
sektör olarak AVM’lerin aslında diğer alanlara
göre çok daha güvenli olduğunu anlatmamız
gerekiyor. Zira AVM’ler girişlerindeki ve
özellikle otoparklarında ki güvenlik önlemleri
ile güvenli alanlar olduklarının anlatılması
gerektiğini düşünüyorum.
Bu arada sektör olarak da sanatçı etkinlikleri
adına güzel bir gelişmede yaşanıyor. Sanatçıların
bir etkinlik için bütçe verirken etkinliği
biletli konser, Üniversite etkinliği (devlet
üniversitesi ayrı özel üniversite ) ve kapalı iş
(bayi toplantısı ,düğün,lansmanlar) olarak

değerlendirilirken artık AVM işlerini de ayrı
bir başlıkta değerlendirmeye başladılar. Biz
AVM’lere gitmiyoruz diyen birçok sanatçı artık
AVM imza günleri ya da mini konserleri adı
altında bütçe vermeye başladılar. Bu değişimin
en önemli sebebi sanatçıların hayranları ile
buluştukları mecraların giderek tükenmesi ve
performans mekanlarının kapanmasıdır. Bu
değişim sektördeki pazarlama etkinliklerine
katma değer oluşturma noktasında değer
yaratmaktadır. 23 Nisan ve önümüzde ki
ay yaşayacağımız 19 Mayıs etkinliklerini
AVM’lerde doyasıya ve coşku ile kutlamak
umuduyla cirolarınız ve kapı girişleriniz bol
olsun.
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ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ’NİN
GÜVENLİ ALAN OLDUĞU ANLATILMALI
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MOTTOCAR

Haberler / MOTTOCAR

Kuzu Görünümünde Kurt: 911 R!
Porsche, Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda, 60’lı yıllarda efsaneler arasına giren 911 R’nin, sınırlı sayıda üretilen yeni neslini tanıttı.

Dünya prömiyeri Cenevre Otomobil Fuan'nda
yapılan 911 R, yolda kullanılabilen yarış
otomobili, yani “kuzu görünümünde kurt” olarak
tanımlanıyor. İlki 1967 yılında üretilen 911 R’nin
yeni nesli, öncelikle hafif yapısı ile öne çıkıyor.
Sadece 1370 kilogram ağırlığındaki Yeni 911 R,
Porsche’nin bir diğer yarışçısı 911 GT3 RS’ten 50
kilogram daha hafif.
Otomobil, 4.0 litrelik 6 silindirlik atmosferik
motoruyla 500 hp güç üretiyor ve 460 Newton
metre azami torka sahip. Sıfırdan saatte 100
kilometre hıza 3.8 saniyede çıkıyor. Muhteşem
motor sesi ve sürüş dinamikleri ile 1967 model
selefine atıfta bulunuyor. 911 R, sadece sınırlı
sayıda üretilecek ve Almanya’da Mayıs ayında
satışa sunulmaya başlanacak.

Porsche Boxster ve Cayman’ın 2016 yılından
itibaren artık 718 Boxster ve 718 Cayman
olarak adlandırılacağını açıklamasından kısa bir
süre sonra, 2016 model Porsche 718 Boxster’ı
Cenevre’de ilk kez görücüye çıkardı.
Bir önceki versiyondan 35 HP daha güçlü olan
718 Boxster, yüzde 13 daha az yakıt tüketiyor.
718 Boxster, 2 litrelik motoruyla 300 HP güç
üretiyor ve 0’dan saatte 100 kilometre hıza 4.7
saniyede çıkıyor. Yeni model, 1960’larda sayısız
yarış kazanan, ortadan motorlu Porsche 718 spor
otomobillerdeki dört silindirli düz motorlara
saygı gösterisi yapıyor.
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718 Boxster da ilk kez sahnede
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21. YÜZYILIN CESUR TASARIMI

ASTON MARTIN DB11 CENEVRE’DE TANITILDI
tepkisini ilerici bir anlayışla yoğunlaştırıyor. 8
vitesli otomatik ZF şanzımanı, yeni elektrikli
direksiyon sistemi ve fren esnasında Tork
Yönlendirme teknolojisiyle daha yüksek
çeviklik sunarken adapte edilebilir sönümleme
teknolojisini de güçlendirdi.
21. Yüzyılın Cesur Tasarımı
Ön kısımda yer alan çift çeneli döner kaporta,
karakteristik LED ön farlar ve ünlü Aston
Martin ızgarasının vurgulu hatları bunların en
önemlileri arasında yer alıyor. A sütunundan C
sütununa kesintisiz ilerleyen tavan kaplamaları
sayesinde profili de aynı şekilde göz alıyor. Sade
hatları arkaya doğru devam ediyor ve cesurca
tasarlanmış arka farlarla yumuşak bir biçimde
biraraya gelen eğimli bagaj kapağı yeni ve belirgin
bir grafik oluşturuyor.

Aston Martin’in yeni modeli Aston Martin DB11,
Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıktı.
DB11, ünlü “DB” neslinin cesur lideri olmak için
geliyor. Aston Martin geleneğinin zarif, özgün
ve dinamik spor GT üyesi DB11’in 2016’nın son
çeyreğinde teslim edilmesi planlanıyor. Aston
Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu
Araçlar; DB11 için Türkiye’den ön siparişlerin
alınmaya başlandığını açıkladı.
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5,2 Litre Çift Turbolu V12 Motor
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Aston Martin DB11 öncü aerodinamiğiyle, canlı
ve ayrıcalıklı bir tasarım anlayışını gözler önüne
sererken yeniden tasarlanan 5,2 litrelik çift
turbolu V12 motoruyla Aston Martin tarihindeki
en güçlü, en verimli ve en dinamik DB modeli
oluyor. 600 BHP ve 700 Nm’lik torku, DB11’i
bugüne kadar üretilen en güçlü DB modeli
olurken, 320 km’lik maksimum hız ve 0-100
hızlanmasını ise 3,9 saniyede tamamlıyor. Akıllı
tümsek aktivasyonu ve dur-başla teknolojisi
sayesinde bu güç, büyük ölçüde geliştirilen
verimlilikle destekleniyor.
DB11, kendine has zarif tasarımı ve yeni
çift turbolu V12 motorunun muazzam
performansından yararlanmak için, DB11’in
şasisi, süspansiyonu, direksiyon sistemi ve
elektroniği yeniden ele alındı ve yeni temel
teknolojiler kullanıldı. GT, Sport ve Sport Plus
adlı çoklu dinamik sürücü modları, motor

Yenilikçi aerodinamik yapısı, kasa üzerinde hava
akışını zekice ileterek estetik devrimde üzerine
düşeni yaparak, DB11’in düzenli yüzeylerini
korurken aracın sarsılmazlığına katkı sağlıyor.
Tekerlek kemerinin içindeki yüksek basınçlı
havayı, yeniden tasarlanan gizli bir hava deliğiyle
dışarı atan solungaç görünümlü “Curlicue”
kıvrım sayesinde öndeki yük azalıyor. Aynı
zamanda, C sütununun bağlantı noktasında yer
alan gizli hava girişleriyle beslenen güçlü hava
freni Aston Martin AeroBladeTM de arkadaki
yükü azaltıyor.

Haberler / MOTTOCAR
Aston Martin ve Daimler AG İşbirliği
Gerçek bir 21. yüzyıl Aston Martin modeli olan
DB11, teknik ortak Daimler AG ile birlikte
geliştirilen en son teknolojiyi en yüksek kalite
ve el işçiliğiyle sunuyor. Renkli 12” TFT LCD
ekranın kullanıldığı yeni gösterge paneli, araçla
ilgili birincil bilgileri tam açıklıkla ifade ederken,
ortaya konumlandırılmış 8” TFT ekran ise bilgi
ve eğlenceye hizmet ediyor. Karakter tanıma,
çoklu dokunma ve hareket desteği sunan isteğe
bağlı dokunmatik yüzeyin yanı sıra döner
kontrolle kumanda edilen yeni uydu navigasyon
ve ses sistemi her zamankinden daha etkili. Yeni
otomatik park yardımı özelliği ve 360 derecelik
kuş bakışı kamera, düşük hızlarda güvenli
manevra yapma imkanı tanıyor ve aynı şekilde
aracın bilgi-eğlence sistemi tarafından kontrol
ediliyor.
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Daha geniş kapı açıklığı, özellikle baş ve arka
kısımda daha geniş yolcu alanı, arka kısımda iki
çocuk koltuğunun yerleştirilebileceği tam entegre
ISOFIX takma noktaları ve el çantasıyla iki büyük
bavulu alabilecek kadar geniş bagaj kısmıyla
DB11 gerçek bir “Grand Tourer” niteliğinde.
Tonlama ve doku açısından huzur veren, dikkatle
koordine edilmiş tonlardan keskin kontrastlara
uzanan bir yelpazede sınırsız sayıda seçenek
arasından tercih sunuyor.
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SOĞUK HAVALARDA GÖZ SAĞLIĞI DAHA FAZLA ÖZEN İSTİYOR
Soğuk ve rüzgarlı hava göz sağlığını olumsuz
etkileyebiliyor. Özellikle gözde batma, yanma,
kaşıntı, sızlama, kızarıklık ve çapaklanma
şikayetleri kış aylarında artış gösteriyor.
Memorial Şişli Hastanesi Göz Merkezi’nden Prof.
Dr. Dilek Erkan, kış aylarında göz sağlığında
dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.
Gözyaşı üretimi azalabilir
İnsanlarda gözyaşı üretimi yaş ilerledikçe
azalmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak da
göz kapağının göz küresi üzerinde rahat hareket
etmesi zorlaşır. Gözyaşı yapımını etkileyen etkili
faktörlerden biri soğuk ve rüzgarlı havadır.
Diğerleri ise şu şekilde sıralanabilir:
• Diyabet gibi bazı sistemik hastalıklar
• Hormon bozuklukları
• Kontakt lens kullanımı
• Bazı ilaçlar
• Klimalı ortamlarda uzun saatler kalma
Kuru göz sendromu kışın sık görülüyor
Gözyaşı miktarının azalması kuru göz
sendromuna neden olmaktadır. Özellikle kış
aylarında artan bu hastalıkta kişiler, soğuk

havalarda dışarı çıkarken gözlerinin etrafını
saran gözlükler kullanmalıdır. Belirli aralıklarla
bilinçli olarak göz kırpılmalıdır. Klima, pervane
ve saç kurutma makinesi gibi aletlerin gözlere
direkt hava üflemesinden kaçınılmalıdır. Gözler
asla ovuşturulmamalıdır.
Gözleri kaşımak hassas dokulara zarar verebilir
Gözleri sürekli kaşımak, yüksek ve düzensiz
astigmatizma gelişmesine, uzağı görmede
zorluğa ve bazen de ileri derecede görme
bozukluğuna yol açabilir. Bu nedenle kaşıntıya
neden olan, özellikle alerji gibi hastalıklar
olduğunda derhal tedavi yoluna gidilmelidir.
Gözleri kaşıma, mekanik olarak göz dokularında
zedelenmeye de yol açabilir. Gözleri kaşımanın
bir başka önemli olumsuz etkisi de, göz
çevresinde ya da ellerdeki mikrobik ajanların
göze bulaşmasına neden olabilmesidir.
Kişisel önlemlerinizi alın
Kış aylarında yeterli havalandırılmayan ev,
ofis gibi kapalı mekanlar, kalorifer, klima ve
bilgisayarlar da gözler için tehlike olabilir.
Bu tür ortamlarda pek çok kişi göz kuruluğu
problemi ile karşı karşıya kalır. Bulunan ortamın
sık sık havalandırılması, klimaların dikkatli
kullanılması, hava akımının doğrudan göze
gelmesinin önlenmesi, bilgisayar karşısında
saatlerce kalınmaması ve doktor kontrolünde
alınacak suni gözyaşı damlaları göz kuruluğunu
gidermenin etkin yollarıdır.
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Rüzgarlı hava kırmızı göz hastalığına neden
olabilir
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Kış aylarında sıkça karşılaşılan rüzgar,
yabancı cisimleri taşıyıcı özelliğe sahip
olduğu için gözler için sakıncalıdır. Bu
yabancı cisimler, gözde kızarıklık,
batma, sulanma gibi şikayetlere
neden olabilir. Yabancı
cisimler bazen çıplak gözle
bile görülebilir. Erken
müdahale edilmezse ikincil
enfeksiyonlar da gelişebilir
ve çapaklanma şikayeti
başlar. Enfeksiyon söz
konusu olduğunda
ise başkalarına
bulaşmayı önlemek
için temizliğe dikkat
etmek, elleri sık
sık yıkamak, ortak
malzeme kullanımını
sınırlamak çok
önemlidir.

El temizliğine dikkat edilmeli
Kış aylarında sıklıkla karşılaşılan enfeksiyonlar
arasında; konjonktiva, kornea, kapaklar, gözyaşı
sistemi iltihapları da yer almaktadır. Tek ya da
iki gözde de olabilir. Konjonktivitler bakteriler,
virüsler başta olmak üzere çeşitli mikroplarla
gelişir. Ayrıca alerjiler, kimyasal maddelerle
temas, tedavi edilmemiş gözlük kusurları, kontakt
lens kullanımı, göz ve el temizliğine dikkat
etmeme gibi nedenlerin de enfeksiyona yol açtığı
unutulmamalıdır.
Erken tedavi kalıcı hasarı önlüyor
Gözde enfeksiyon kızarıklık, çapaklanma, kaşıntı,
sulanma, yanma, batma, ağrı ve bazen görmede
bulanıklık gibi sorunlara neden olabilir. Kalıcı bir
hasardan korunmak, iyileşmenin de çabuk olması
için tedaviye olabildiğince erken başlanmalıdır.
Genellikle damla ve merhemler tedavi için
yeterli olmaktadır. Kimi zaman da ağır vakalarda
hastaneye yatış söz konusu olabilir.
Göz temizliğinize özen gösterin
Kirpik hijyenine gerekli özenin gösterilmemesi
gözde arpacık gelişmesine neden olabilir.
Arpacık, kirpik dibindeki yağ bezlerinin
tıkanması ve iltihaplanması ile oluşur.
Bunun nedeni de yapılan göz makyajının iyi
temizlenmemesi ve temiz olmayan ellerle sürekli
gözlerin ovuşturulmasından kaynaklanmaktadır.
Kirli ortamlarda çalışanlar ve sürekli göz makyajı
yapanlar akşamları düzenli kirpik temizliği
yapmalıdırlar.
Yılda bir kez göz muayenesi olun
Sağlıklı bireylerde yılda bir kez göz muayenesi
yapılması, olası hastalıkların önlenmesi ve göz
sağlığının korunması açısından çok önemlidir.
Fazla vakit almayan ve göz sağlığına dair birçok
ipucu veren testler şu şekilde sıralanabilir:
• Bilgisayarlı göz muayenesi: Miyop,
hipermetrop ve astigmat gibi kırma
kusurlarının ölçülmesini ve gözlük numarasının
belirlenmesini sağlar. Küçük çocuklar için 1
metre uzaktan ölçebilen cihazlar da mevcuttur.
• Schirmer testi: Göz kuruluğunun tanısı ve
takibinde kullanılır.
• Pnömatik veya kontakt tonometri:
Erişkinlerde göz tansiyonunun ölçülmesinde
kullanılır.
• Fakometri: Gözlük camları ve kontakt lens
numaralarını ölçer. Gözlük camının doğruluğu
test edilir.
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