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Kasımda aşk başkadır!
Öyle midir?
İşler güçler yerindedir!
Gerçekten öyle midir?
Geçtiğimiz yılın verilerine baktığımızda görüyoruz ki kasım aslında ciro
anlamında hiç de ekim gibi değil. Bunun en büyük nedeni muhtemelen
yılbaşı öncesi aralık ayının ön etkisi denilebilir.
Bu sezon bakalım nasıl geçecek derseniz.
İyi diyelim iyi olsun!
Geçtiğimiz hafta Akmerkez’de Wepublic içinde biraz dolaştım.
Memleketin ilk AVM’lerinden Akmerkez’in yeniden hareketlenmesini
sağlayan Wepublic etkisini gördüm. Hatta en üst kattan kaydırakla en aşağıya
inip adrenalin yüklemesi bile yaptım. Uzun zamandır vakit geçirmediğim
kadar AVM’nin içinde vakit geçirdim. E bu kadar zaman içinde ister istemez
alışveriş de yapıyorsun.
Yaptım!
Esasen konu;
Alışılmadık düzenlemeler, tasarımlar, ilgi çekici renkler, alışverişi ve vakit
geçirmek için oranını yükseltiyor.
Darısı Galeria’nın başına diyebilirim.
Türkiye genelinde konsept uygulamalar ile bir çok alışveriş merkezinin
etkinlikleri sıcak tutmasıyla da akışlarını hızlandıracaklarını düşünüyorum.
Kasım sayısında yine Mall&Motto olarak farklı ve doğru içeriğimizle
yanınızda olmaya devam ediyoruz.

Tüm yayın hakları “FS Reklam Tanıtım Organizasyon ve Hizmetleri
Limited Şirketi’ne ait olup iktisap edilemez.
Reklamların sorumluluğu, reklam verene yazıların sorumluluğu da
yazıyı yazana aittir.
FS Reklam Ltd. Şti.’nin Ücretsiz Yayınıdır.
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KOÇ TOPLULUĞU’NUN GELENEKSEL ‘ANADOLU
BULUŞMALARI’NIN 25’İNCİSİ GERÇEKLEŞTİ
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç: “15 Temmuz’da
yaşadığımız acı tecrübeleri bir daha yaşamamak için aklını ve vicdanını
başkasına ipotek etmeyen, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün
deyimiyle ‘Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek’ hepimizin
boynunun borcudur.”

Ömer M. Koç
Koç Holgind Yönetim Kurulu Başkanı
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Türkiye’nin dört bir yanındaki Koç Topluluğu
bayilerini bir araya getirerek görüş alışverişinde
bulunmak amacıyla düzenlenen Anadolu
Buluşmaları’nın 25.’si Bursa’da gerçekleşti. Koç
Topluluğu’nun Bursa, Yalova, Bilecik, Balıkesir
ve Sakarya’daki 500’e yakın bayisinin bir araya
geldiği Anadolu Buluşmaları’na Koç Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç
Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ve Koç
Holding grup başkanları da katıldı. Toplantının
açılışında konuşan Ömer M. Koç, “Bugün sizlere
ilk kez hitap ediyorum. Aile geleneğimizin bir
parçası olarak siz değerli bayilerimizi her zaman
büyük Koç ailesinin birer ferdi olarak görüyoruz.
Bu büyük ailenin verdiği birlik ve beraberlik
ruhunu, 21 Ocak’ta yaşadığımız çok acı kaybın
sonrasında çok güçlü bir şekilde hissettik.”
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Ömer M. Koç: “Refah ve istikrar için kalkınma,
demokrasi, insan hakları ve barış şart. Bunlardan
biri olmadan diğeri de olmuyor. Yerel olduğunu
düşündüğümüz birçok sorunun uluslararası
ölçekte etki yaratmasına şahit oluyoruz.
Bulunduğumuz coğrafya çok hareketli bir
dönemden geçiyor. Suriye ve Irak, devam
eden küresel iktidar mücadelesinin en son ve
en kanlı sahnesi haline geldi. Sınırlarımızın
hemen ötesinde yaşanan savaşlar, önce ülkemize
yönelik göçmen dalgasıyla, sonrasında ise, hain
terör saldırılarıyla hepimizin yüreğini yakmaya
devam ediyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet,
kederli ailelerine de baş sağlığı ve sabır dilerim.
Ortadoğu’da yayılmaya devam eden ateş açıkça
gösteriyor ki refah ve istikrar için kalkınma,
demokrasi, insan hakları ve barış şart. Bunlardan

biri olmadan diğeri de olmuyor. Bahsettiğim
bu gelişmelerin üzerine, 15 Temmuz gecesi
demokrasimize, birliğimize ve kardeşliğimize
kast eden bir darbe girişimine tanık olduk. Bu
kabul edilemez darbe girişiminin ardından
sağduyunun, birliğin ve beraberliğin galip
gelmesini çok önemli buluyorum. Toplumsal ve
siyasi barış ortamının, ülkemizde demokratik
standartların yükseltilmesi, hukuk devletinin
güçlendirilmesi ve kalıcı toplumsal barışın
inşası yolunda çok büyük bir fırsat olduğuna
inanıyorum. Bu zor dönemde ülkemiz iş dünyası
da çok iyi bir sınav verdi. Güçlü bir ekonominin
ancak güçlü bir demokraside var olabileceğine
olan inancını net bir şekilde ortaya koydu.
Önümüzdeki süreçte de kamu ve özel sektörün
omuz omuza çalışması ve Cumhuriyetimizin
100. yılında dünyanın en güçlü 10 ekonomisi
arasına girme idealinden vazgeçilmemesi son
derece önemlidir. 15 Temmuz’da yaşadığımız
acı tecrübeleri bir daha yaşamamak için, aklını
ve vicdanını başkasına ipotek etmeyen, büyük
önder Mustafa Kemal Atatürk’ün deyimiyle,
‘Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller
yetiştirmek’ hepimizin boynunun borcudur.
Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip
çıkmanın önemini bir kez daha vurgulamak
isterim. Çağdaşlaşma, çağı yakalamak ancak
akılcı ve istikrarlı bir eğitim sistemi ile mümkün
olabilir.”
Ömer M. Koç: “Güvenilirlik, devamlılık ve
saygınlık, iş yapma kültürümüzün en önemli
parçalarıdır. Kurucumuz merhum Vehbi
Koç’un ‘Ülkem varsa ben de varım.’ sözü
ışığında kurulduğumuzdan beri ülkemizin
ekonomik ve toplumsal gelişimine öncülük
etmeye, değer katmaya odaklandık. Türkiye’nin
geleceğine olan güçlü inancımızla, yılmadan,
cesaretle ve sorumlulukla art arda yeni
yatırımlara ve atılımlara devam ettik. Ülkemizin
kalkınmasındaki itici güç olmaya gayret
gösterdik. Böylece başarılarla dolu 90 yılı geride
bıraktık. Başarılarımız sadece ileri görüşlülüğün
ve akılcılığın neticesi değil, aynı zamanda
ülkemize ve insanımıza duyduğumuz sevginin
ve bağlılığın eseridir. Güvenilirlik, devamlılık
ve saygınlık, iş yapma kültürümüzün en önemli
parçalarıdır. Bugün ülkemiz için yarattığımız
katma değeri, öncelikle ekonomik alanda
birkaç gösterge ile sizlerle paylaşmak isterim.

Topluluğumuzun yarattığı kombine ciro, Türkiye
milli gelirinin %7’sine eş değerdir. Şirketlerimiz,
ülkemiz ihracatının %9’unu gerçekleştirmektedir.
Yurt içinde ve yurt dışında yaşanan ekonomik
ve siyasi dalgalanmalara rağmen, topluluğumuz
son 5 yılda 30 milyar TL’ye ulaşan yatırım
yapmıştır. Koç Topluluğu’nun tüm başarılarında,
güçlü bayi teşkilatımızın çok büyük payı var. Siz
değerli bayilerimizle birlikte geleceğe yatırım
yaparak, bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da başarılarımızı çok daha ileri noktalara
taşıyacağımıza gönülden inanıyorum.”
Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu:
“Uluslararası pazarlarda yeni atılımlar yaparak
büyümeyi sürdürüyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz
tüm alanlarda, yurt içinde ve yurt dışında
başarılarımızı ve itibarımızı daha da artırıyoruz.
Küresel vizyonumuz çerçevesinde, uluslararası
pazarlarda yeni atılımlar yaparak büyümemizi
sürdürüyoruz. Bugün ulaştığımız büyüklük
sadece ticari bir başarının sonucu değil; ülkesine
bağlılığın, insanına ve değerlerine sahip
çıkmanın, çok çalışmanın sonucudur.” dedi.
Dünyadaki baş döndürücü teknolojik gelişmeler
karşısında, tüm sektörlerde kuralların tekrar
yazıldığını vurgulayan Levent Çakıroğlu, şöyle
devam etti: “Dünyadaki bu hızlı değişimin
gerisinde kalmak istemiyorsak, ülke olarak
önümüzde zorlu ödevler var. Ekonomimizin
rekabetçi üstünlüklerini geliştirmesi, katma
değeri yüksek ürün ve hizmetlerin ihracatının
artırılması; bunun için de inovasyon başta
olmak üzere marka, tasarım, kalite ve Ar-Ge’ye
odaklanmamız kritik önem taşıyor. Gururla
belirtmek isterim ki ülkemizde Ar-Ge'ye en
çok yatırım yapan, özel sektör harcamasının
yaklaşık %13’ünü gerçekleştiren ve en çok
patent başvurusu yapan topluluğuz. Ayrıca
Türkiye’nin en büyük fikri haklar portföyüne
sahip topluluk olarak, şirketlerimiz 2015 yılında
660 yeni patent başvurusunda bulundu. Bu yıl
dijital teknolojilerin sunduğu fırsatlardan en
iyi şekilde faydalanıp, yeni büyüme alanları
yaratmak üzere ‘Dijital Dönüşüm Projesi’
başlattık. Topluluğumuzu her dönemde öncü
kılan değerlerimizle dijital çağın kültürünü,
imkânlarını ve gerekliliklerini bütünleştireceğiz.
Türkiye’de dijital dönüşüme de liderlik etmeyi
ve ülkemizin geleceğine değer katmayı
hedefliyoruz.”
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PLATO ALIŞVERİŞ MERKEZİ KENDİNİ İSPATLADI

Önümüzdeki ay 4.yaşını kutlayacak olan Plato
Alışveriş Merkezi’nin, bölgesinde kendini
ispatladığını belirten Genel Müdür Salih Tolan,
“Bölgenin tek teknoloji marketi Vatan Bilgisayar,
2000 m2 Atlantis Bowling, 6 salonlu Prestige
Sinemaları, bölgenin ilk yapı marketi olan
Tekzen ve birbirinden renkli 70 markasıyla yılda
5 milyona yakın ziyaretçi ağırlayan alışveriş
merkezimiz, bölgenin en işlek noktası olan Fatih
Bulvarı’nın üzerinde yer alması sebebiyle bölge
halkının ilk tercihidir.” dedi.

Salih Tolan
Plato Alışveriş Merkezi Müdürü

Sultanbeyli bölgesinde uygun fiyatı bol çeşitle
birleştiren markaların oldukça yüksek cirolar elde
ettiğini belirten Tolan, Plato Alışveriş Merkezi’ni
merkezi bir noktada, cadde alışverişi kültürünü,
AVM disipliniyle birleştiren önemli bir örnek
olarak ifade etti.

EN İYİ AŞURE YİNE PLATO ALIŞVERİŞ MERKEZİ’NDE!
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Plato Alışveriş Merkezi tarafından 3.’sü
düzenlenen Aşure Yarışması, 15 Ekim
Cumartesi günü Pakmaya sponsorluğunda
gerçekleşti. 32 aşurenin yarıştığı
organizasyonun kazananlarını, tüm
Türkiye’de beğeni ile takip edilen ünlü gurme
Emine Beder ile bloggerler Sibel Yalçın,
Buket Cengiz, Ayşenur Altan ve Lokma
Dergisi Yemek Editörü Burçin Bilge’den
oluşan jüri heyeti belirledi. Dereceye giren
yarışmacıların altın kazandığı yarışma büyük
ilgi gördü.
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Geleneksel hale getirdiği yarışmaları ile beğeni
kazanan Plato Alışveriş Merkezi, geçen yıl
olduğu gibi bu yıl da en güzel aşureyi uzmanların
görüşleriyle belirledi. 15 Ekim Cumartesi günü
Pakmaya sponsorluğunda gerçekleşen yarışmada,
ünlü gurme ve yemek yazarı Emine Beder,
bloggerler Sibel Yalçın, Buket Cengiz, Ayşenur
Altan ve Lokma Dergisi Yemek Editörü Burçin
Bilge’den oluşan büyük jüri, özenle hazırlanmış
ve birbirinden güzel 32 aşureyi tek tek tadarak
puanladı.
Levent Maruf ’un sunumuyla ve canlı tasavvuf
müziği eşliğinde gerçekleşen yarışmada 1’inciye
tam altın, 2’nciye yarım altın, 3’üncüye çeyrek
altın, 4’üncüye ise jüri özel ödülü verildi. Bu yılın
1’incisi, daha öncede birçok organizasyonda
dereceye giren ve en son “Ver Fırına”
yarışmasında 1’incilik elde eden Alp Mehmet Sıy
oldu.

UYGUN FİYAT, BOL SEÇENEK PLATO’DA
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HAVA ATIŞI SİNEM KOBAL’DAN
kaybediyor. Meme kanserinde erken teşhis ise
hayat kurtarıyor. Anadolu Sağlık Merkezi’nin
Anadolu Efes Spor Kulübü işbirliğiyle
gerçekleştirdiği Pembe Top Sahada projesi
meme kanseriyle mücadeleye devam ediyor.
Tüm dünyada “Meme Kanseri Farkındalık
Ayı” olarak kutlanan ekim ayında düzenlenen
projenin üçüncü yılında Anadolu Efes Spor
Kulübü’nün CSKA Moskova ile oynadığı
Euroleague maçı başarılı oyuncu Sinem Kobal’ın
pembe topla yaptığı hava atışıyla başladı.
Karşılaşma ise 25 Ekim tarihinde Abdi İpekçi
Arena’da saat 21.00’da gerçekleşti.

Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor
Kulübü’nün meme kanserinde erken teşhisin
önemine dikkat çekmek için gerçekleştirdiği
“Pembe Top Sahada” projesinin bu yıl üçüncüsü
gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında Anadolu
Efes ve CSKA Moskova arasında oynayacak
karşılaşma pembe top ile yapılacak hava atışı ile
başlayacak. 25 Ekim 2016 Salı günü oynanan
karşılaşmanın hava atışı ise projeye gönüllü
olarak destek veren başarılı oyuncu Sinem Kobal
tarafından yapıldı.
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Her yıl 1 milyon 400 bin kadına teşhisi konan
meme kanseri 8 kadından birinde görülüyor ve
binlerce kadın bu hastalık nedeniyle hayatını
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Sinem Kobal: Projede yer aldığım için
mutluyum
Meme kanserinde erken tanının önemine
dikkat çekmek için projeye gönüllü olarak
destek veren Sinem Kobal “Pembe Top” ile
objektiflerin karşısına geçti. Kobal, projenin
bir diğer destekçisi, ünlü fotoğrafçı
Tamer Yılmaz’a poz verdi. Kobal
“Meme kanserinde erken teşhisin
önemine değinmek ve kadınlarda
farkındalık yaratılmasında benim
de bir desteğimin olması çok
mutluluk verici. Kadınlar kadar
erkeklerin de sesimizi duymasını ve
meme kanseriyle mücadeleye destek
vermelerini ayrıca önemsiyorum.” dedi.
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CAPACITY, KAPLA SİHİRLİ TAHTALAR ETKİNLİĞİ İLE ÇOCUKLARI
ARKADAŞLARI VE AİLELERİYLE TAKIM ÇALIŞMASINA DAVET EDİYOR
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7’den 70’e her kesime hitap eden
etkinlikler ile ziyaretçilerine keyif
dolu anlar yaşatan Capacity Alışveriş
ve Yaşam Merkezi, çocuklara
yönelik gerçekleştirdiği etkinlikler
aracılığıyla onların yaratıcılık,
takım çalışması gibi iş becerilerinin
geliştirilmesinde öncü oluyor. Bu
kapsamda, 5-6 Kasım tarihlerinde,
14.00-18.00 saatleri arasında B1 katı
havuz alanında gerçekleşecek Kapla
Sihirli Tahtalar etkinliği ile minik
ziyaretçilerini ebeveynleriyle birlikte
hayal dünyalarına uzanan keşif dolu bir
seyahate davet ediyor.
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Bakırköy’ün en gözde alışveriş ve
yaşam merkezi Capacity, çocuklara
özel hazırladığı etkinliklerle
ziyaretçilerinin beğenisini kazanmayı
sürüdürüyor. 5-6 Kasım tarihlerinde
saat 14.00-18.00 saatleri arasında
B1 havuz katında düzenleyeceği, bir
aile ve takım çalışması örneği sunan
Kapla Sihirli Tahtalar etkinliği ile
çocuklara ebeveynleri ve arkadaşları
ile birlikte bir takım çalışması örneği
sergileyebilecekleri atmosfer yaratacak.
2 gün boyunca süren etkinlikte,
çocuklar yaratıcılık ve takım çalışması
gibi iş becerilerini geliştirme fırsatı
yakalarken, katılan ebeveynleri ise
haftanın stresini atma şansı bulacaklar.
Oyun ve arkadaş grupları ile yapılan
çalışmalarda, çocuklar deneme
yanılma yöntemini keşfederek hayal
dünyalarının ürünü olan inşaatlar
yaparak üretmenin tadına varacaklar.
Tüm çocuklar ve ailelerini bu keşif dolu
etkinliğimize bekliyoruz.
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PİYASALAR SONBAHAR ALIŞVERİŞİNDE
‘İLKBAHARI’ YAŞAYACAK
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, “Taksit kolaylığıyla piyasalar sonbahar alışverişinde
‘ilkbaharı’ yaşayacak.” dedi.
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Çağlar, Başbakan Binali Yıldırım’ın
açıkladığı tüketici kredileri ve kredi
kartlarıyla ilgili kararlara ilişkin yaptığı
açıklamada, “Taksit kolaylığıyla piyasalar
sonbahar alışverişinde 'ilkbaharı'
yaşayacak." ifadesini kullandı.
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Tüketicinin alım gücünü artıracak yeni
kararların 2016 yılı büyüme rakamlarına
da olumlu etki edeceğine inandıklarını
kaydeden Çağlar, “Kartta taksit sınırı
12 aya, tüketici kredi vadesi 48 aya
çıkarılıyor. Kart borçlarının 72 aya kadar
yapılandırılması ve konut kredisinde
peşinat şartının 5 puan azaltılması da
ödeme güçlüğü çeken tüketicinin ödeme
kabiliyetini güçlendirecek imkanlar.
Taksitli alışverişin genişletilmesi iç piyasaya
nefes aldıracak.” değerlendirmesinde
bulundu.

İbrahim Çağlar
İstanbul Ticaret Odası Başkanı

Başkan Çağlar, taksit ve kredi ödeme
kolaylığıyla artacak tüketimin, hükümetin
başlattığı üretim hamlesini de teşvik
edeceğini vurgulayarak, “Yerli üretime
destek kararı ekonomi yönetiminin
istihdam ve makro istikrarın korunması
hassasiyetini de ortaya koyuyor." dedi.
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GİZLİ MÜŞTERİ İLE GERÇEK MÜŞTERİ DENEYİMİ
NE KADAR ÖLÇÜLEBİLİYOR?
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cebinde taşıyor. İşletmeler de bu kadar hızlı
olmak durumunda.
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Özkan Demir
Pisano Kurucu Ortağı
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Pisano Kurucu Ortağı Özkan Demir, KMD
tarafından düzenlenen Perakende Teknolojileri
Sempozyumu’nda, McDonald’s Pazarlama
Direktörü Bora Tanrıkulu ile yaptıkları
sunumunda, müşteri memnuniyeti ölçümü
konusundaki farklı tekniklere değindi:
“Gizli Müşteri sözlük anlamıyla; işletmenin
özel olarak anlaştığı kişi ya da şirketlerin,
müşteri gibi gözlem yapıp rapor hazırlanması
demek. Ancak, ‘gizli müşteri’ çalışması gerçek
müşterinin o anki deneyimini çok fazla
yansıtmıyor. Buradaki kilit nokta; müşteriler
ile işletme arasında sürekli açık bir kanal
olmasının gerekliliği. Günümüzde müşteri,
artık işletme müdürünü bile çağırmaya gerek
duymadan, anında görsel kanıtlarla yaşadığı
memnuniyetsizliği attığı bir tweet veya post
ile yüzlerce kişiyle paylaşabilecek teknolojiyi

Gizli müşterinin mağaza içerisinde yaşadığı
deneyim sonrası aldığı notları işletme müdürüne
iletmesi ve sonrasında bu raporların üst yönetime
giderek aksiyon planının çıkarılması ve hayata
geçirilmesi, büyük bir zaman, müşteri ve para
kaybı anlamına gelebiliyor. Dolayısıyla web
tabanlı geri bildirim kioskları, yani teknoloji, gizli
müşteri ve şikayet kutularının yavaş yavaş yerine
geçmeye başladı. Kullanımı kolay bir mobil
web uygulaması ile müşterinin görüşlerini anlık
olarak işletmeye iletebilen bu uygulamalar ile
‘gizli müşteri’ çalışmasındaki eksikler giderilebilir.
Ayrıca gizli müşteri çalışmalarında işletme
sahibinin aracı koyarak çalışanını ölçmesi,
çalışanlarla işletme sahibinin arasında olması
gereken samimi ilişkiyi yok ediyor. Bunun yerine
çalışan ve işletme sahibi aynı kaynaktan “gerçek”
müşterinin memnuniyetini ölçüp, bu veriler
ışığında ortak kararlar almaları işletmeye büyük
değerler katıyor.”
McDonald’s Pazarlama Direktörü Bora Tanrıkulu
ise konuşmasında; “Türkiye genelindeki
256 restoranımızla 300.000 günlük müşteri
hacmine sahibiz. Dünyaca bilinir bir hızlı
servis restoranı olarak müşteri memnuniyeti
bizler için son derece önemli. Pisano gibi bir
uygulama, gizli müşteri ve şikayet kutuları gibi
daha önce kullandığımız geleneksel yöntemleri
sorgulamamıza sebep oldu, 2017 yılı itibariyle
ile de gerçek müşteriler ile anlık müşteri
memnuniyetini ölçmeyi hedefliyoruz. Pisano ile
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Bora Tanrıkulu
McDonald’s Pazarlama Direktörü
test olarak çalışmaya başladığımız ilk ay tam
180.000 gerçek müşteri geri bildirimi aldık. Yeni
çıkan ürünlerimiz, kampanyalarımız hakkında
gerçek müşteri geri bildirimi toplayıp daha iyi
segmentasyon ve şube ziyaretçi profili analiziyle
dönüş oranı daha yüksek kampanyalar
hazırlayabiliyoruz. Hangi bölgelerde hangi
kanallara yatırım yapacağımızın araştırmasını
yapabiliyoruz. Buna ek olarak çok daha
ekonomik bir pazar araştırma yöntemi.” dedi.
İşletmeye gelmeden başlayıp, müşteri
işletmeden ayrıldıktan sonra bir süre daha
devam eden müşteri deneyimini, müşterilerin
kendisinden deneyim henüz sıcakken öğrenerek
mutlu müşteriler kazanmak çok daha kolay.
Üstelik müşteri ile birebir iletişimde olduğunuz
için elde ettiğiniz veriler daha güvenilir
olacaktır.

MEVSİM
OUTLET
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CLUB MONACO İLK MAĞAZASINI
AKASYA ACIBADEM’DE AÇTI
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Amerikalı ünlü perakende markası Club Monaco, Türkiye’deki ilk mağazasını
Beymen işbirliği ile Akasya Acıbadem’de açtı.
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Club Monaco’nun en yeni kadın ve aksesuar
koleksiyonlarının yer aldığı Club Monaco
Akasya Acıbadem Mağazası, elegan, sade ve
şık dekorasyonuyla dikkat çekiyor. Dünya
genelindeki tüm Club Monaco mağazalarında
olduğu gibi Club Monaco Akasya mağazası da
moda ve kültür arasında köprü kurarak, gerçek
yaşamı yansıtan ve zenginleştiren yaratıcı ve eşsiz
bir tasarımları aynı çatı altında buluşturuyor.
Zamansız kadın / erkek giyim ve aksesuar
koleksiyonları ile tanınan Club Monaco, 1985
yılında Toronto’da açtığı ilk mağazasından bu
yana sofistike, rahat ve rafine stilleri ile moda
tutkunlarının gözde markaları arasında yer alıyor.
Avrupa’nın cool yaklaşımını New York’un keskin
tarzı ile harmanlayan Club Monaco, şık ve
ulaşılabilir Club Monaco Kadın Koleksiyonları
ile her sezon gardıroplarda mutlaka yer alması
gereken tasarımlara imza atıyor.
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Hulusi Belgü
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AYD Başkanı
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AVM endeksi ağustos 2016 döneminde bir önceki yılın
aynı dönemi ile karşılaştırıldığında % 1,1 oranında düşüş
gösterdi. Hatırlanacağı üzere temmuz ayında yaşanan
darbe girişimi sonrası AVM endeksi bu ayda % 2,6’lık bir
azalma göstermişti. Ağustos ayında da düşüşün devam
edeceğini öngörmüştük. Verilere kategoriler bazında
baktığımızda da artışların son iki aydır hipermarket
kategorisinde yaşanıyor olması zorunlu ihtiyaçlar dışında
alışverişin bir miktar ötelendiğini bize gösteriyor. Alışveriş
merkezlerindeki kategoriler dışında kalan diğer alanlar ve
teknoloji kategorilerinde yaşanan düşüşlerse dikkat çekici
bir durum olarak değerlendirilebilir. Yaşanan üzücü
olaylar sonrası bilhassa ziyaretçi sayılarındaki gerileme
normal. Öte yandan cirolarda, kategoriler bazlı satışlarda
ve ziyaretçi sayılarında normalleşmenin başladığını da
gözlemliyoruz. Eylül ayı ile birlikte bayram alışverişi, yeni
sezon ve okulların açılması ile normalleşme sürecinin
devam edeceğini ve endeks verilerinde artış yaşanacağını
öngörüyoruz.

Haberler / MALl&MOTTO

AĞUSTOS 2016’DA AVM CİRO ENDEKSİ %1,1 ORANINDA DÜŞTÜ
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM
Endeksi’nin ağustos ayı sonuçları açıklandı.Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2016 ağustos
döneminde 2015 ağustos ayı ile karşılaştırıldığında % 1,1 oranında düşüş göstererek 185 puan olarak gerçekleşmiştir.

Ciro Endeksi - Türkiye Geneli

AVM’lerdeki kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar ağustos 2016’da bir önceki yılın aynı ayına göre % 1 oranında
düştü. Verimlilik, İstanbul’da 755 TL, Anadolu’da 673 TL olarak gerçekleşmiştir. Türkiye ortalamasında da 706 TL’ye
ulaşmıştır.
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Ciro Verimlilik Endeksi
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Ağustos ayında en yüksek ciro artışı hipermarket kategorisinde gerçekleşti…
Geçtiğimiz yılın ağustos ayı ile karşılaştırıldığında 2016 ağustos döneminde kategoriler bazında endeks %1’lik bir
düşüş gösterdi. Geçtiğimiz yılın ağustos ayı ile karşılaştırıldığında endeks hipermarket kategorisinde %17, ayakkabıçanta kategorisinde %9, yiyecek kategorisinde %6 ve giyim kategorisinde %4’lük artış kaydederken, aynı dönemde
AVM’lerdeki diğer alanların ciroları %6 ve teknoloji hipermarket ciroları da %13 oranında düşüş gösterdi.

Kategoriler Bazında Ciro Endeksi
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Ziyaret Sayısı Endeksi
Ağustos 2016 ziyaret sayısı verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında endekste %3,8’lik bir azalma
yaşanmıştır.
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Ziyaret Sayısı Endeksi
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Bahar Özürün
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Global Restoran Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü
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KasapDöner markası ile 70 yıllık geçmişe
sahip Sarıtaş’ın etteki tecrübesini işletmecilik,
pazarlama ve tedarik zinciri yetenekleri ile
birleştiren Global Restoran Yatırımları’nın Genel
Müdürü Bahar Özürün, çok yaygın ve sevilen
bir ürün sunduklarını ancak konsept, ürün,
reklamları ile farklı ve iddialı bir marka
olduklarını dile getirdi. Amaçlarının dönere olan
ilgiyi daha da artırmak ve hem ülkemizde hem
de dünyada dönere hakettiği değerin verilmesini
sağlamak olduğunu ifade etti.
Sarıtaş Et markasının verdiği güvenceyle
2011 yılında yola çıkan ve KasapDöner, Köylü
Güzeli ve İkiSatır gibi gıda dünyasının itibarlı
markalarını yaratan Global Restoran Yatırımları
A.Ş.’nin Genel Müdürü Bahar Özürün, kaliteli
ürünü nezih bir ortamda sunarak global
zincirlerle rekabet etmenin markanın temel
felsefesi olduğunu söyledi.
Biftek etinden döner!
Restoranlarında kullandıkları etleri özenle

“Amacımız Türkiye’de ve dünyada döneri hakettiği değere kavuşturmak.”
seçtiklerini ifade eden Özürün, “KasapDöner’in
konsepti misafirlerini hem yediği ürünle, hem
de bulunduğu ortamla mutlu etmek üzerine
kurulu. Dönerimiz sadece but bölümünden elde
edilen bifteklik etten üretiliyor, içinde hiç kıyma
bulunmuyor ve çok sade bir marinasyonla
terbiye ediliyor. Cam değirmenlerde öğütülmek
üzere tane karabiber ve Himalaya tuzu
kullanıyor, içeceklerimizi de cam şişelerde
sunuyoruz. Restoranlarımızın modern tasarımı,
kullanılan malzemelerin kalitesi, müzik listemiz,
masalarda bulunan iPad’lerimiz, bunların hepsi
birlikte bizi farklı kılan ve gurur duyduğumuz
ayrıntıları oluşturuyor’’dedi.
Hamburger çocuklarına döneri sevdireceğiz.
Firma olarak “Hamburger çocuklarına
döner yedirmeye geliyoruz.” sloganıyla yola
çıktıklarını hatırlatan Özürün, bu kadar
iddialı bir slogana sahip olmanın da üstlerine
ekstra bir sorumluluk yüklediğine dikkat çekti.
Özürün, “Ürün ve restoran hijyeni zaten
gerekliliklerin en tepesinde yer alıyor. Sevilen

lezzet konusunda ise şanslı olduğumuza
inanıyorum, döneri herkes sever. Hizmet
standardı ve müşteri memnuniyeti ise sürekli
çalışılıp iyileştirilmesi gereken konular. Zincir
gıda işletmeciliği ülkemiz için hala yeni ve sektör
olarak ilerlememiz gereken uzun bir yolumuz var.

R ö p o rt aj / MALl&MOTTO

Döner Türk yemek kültürünün önemli bir
oyuncusu, dışarıdan bakma noktasında iyi
döneri nasıl anlarız?
Döner ince açılmış yaprak etten yapılmalı,
kıyma içermemeli. Rengi çiğ halde iken parlak
kırmızı, piştiğinde ise açık kahverengi olmalı.
Kokusu hem ağır olmamalı, hem de baskın
baharat kokmamalı. Özet olarak et piştiğinde
nasıl kokuyorsa öyle kokmalı. Görme ve koklama
duyularımızla anlayıp dikkat edeceğimiz
noktalar bunlar. Bunun dışında döner eğer
pişirilen mekanda hazırlanıyor ise dönerin
takıldığı ortamın buna uygun olup olmadığı
gözlenebilir. Eğer dondurulmuş olarak hazır
alınıyorsa üreticinin işletme kayıt numarasının
olmasına ve soğuk zincir kırılmadan soğutuculu
araçlarla tüketim noktasına ulaştığına emin
olunmalı.
Sektörün en üst segment oyuncususunuz, sizce
neden?
Dönerin lezzeti ve kalitesi direkt olarak ete
bağlıdır, etiniz ne kadar iyiyse döneriniz de o
kadar iyi olur. Dolayısı ile dönerde iyi olmak
için eti iyi bilmek gerekiyor. KasapDöner’in
en büyük avantajı Sarıtaş Et’in 70 yıllık et
deneyimine sahip olması. Doğru ürünü günün
gereksinimlerine uygun bir konseptte doğru iş

Dilber Bingöl
Pazarlama Müdürü

Şule Türkben
Veteriner Hekimi

modeli ile sunarak tutarlı bir marka iletişimi
yapmak da KasapDöner’in başarısının en önemli
nedenlerinden.Bizim tek işimiz döner, bu yüzden
dönerimize çok özen gösteriyoruz ve işimizi en
iyi şekilde yapmayı hedefliyoruz. Özetle gücümüz
işimizi sevmekten ve döneri iyi bilmekten geçiyor.
KasapDöner’i tüketicinin bu kadar sevmesinin
en önemli nedeni nedir sizce?

ortalamalarından çok uzağız. Dünyada ev
dışında yiyecek tüketimi toplam perakendenin
yaklaşık yarısını oluşturuyorken bizde yaklaşık
%10’unu oluşturmaktadır. Bu nedenle
büyümenin devam edeceğini düşünüyorum.
Aynı zamanda mobilin hayatımızda giderek
yükselmesi ile tüketicilerin beklentileri ve
talepleri çok hızlı bir şekilde markalara ulaşıp
görünür hale geliyor. Bunun sektöre olumlu
etkilerinin olacağına ve hizmet standartlarının
yükseleceğine inanıyorum. Bu etki ve rekabetin
artması ile sektör kendini çok daha ileriye
taşıyacaktır.

KasapDöner olarak dönerimizi etin en kıymetli
yerinden, yani buttan yapıyoruz. Sadece bifteklik
et kullanarak çok sade bir marinasyonla terbiye
ediyoruz. Dönerimiz lezzetini yoğurt, soğan suyu,
tuz ve karabiberden alıyor, içinde doğanın bize
Bunun dışında tekil işletmeler ve global markalar
vermediği hiçbir katkı bulunmuyor.
her zaman elbette var olacak ama yerel gıda
zincirlerinin de artık sektörde daha fazla yer
Ayrıca restoranın en görünür yerine
almaya başladığını ve bunun artarak süreceğini
konumlandırdığımız dönerden başlayarak
öngörüyor ve bundan mutluluk duyuyorum.
KasapDöner’in farklılığını oluşturan tüm
Bu süreçte konsolidasyonların da kaçınılmaz
ayrıntılara ve marka değerlerimize çok önem
olduğunu düşünüyorum.
veriyoruz. Biz KasapDöner’de misafirlerimize
geleneksel lezzetimizi, evrensel hizmet
Genel Müdür Özürün; “Döner kadın işi
standartları ile sunmayı, özellikle uluslararası
olacak.”
zincirleri tercih eden yeni nesli de bu şekilde
kazanmayı hedefliyoruz.
Artık birer fenomen olmuş reklamları ve
iddialı sloganları ile dikkat çeken KasapDöner
2017 yılında F&B sektörü hakkında
şimdi de kendine iddialı bir hedef belirledi.
beklentileriniz nelerdir?
Yeni amaç, erkek egemen et ve döner sektörüne
“kadının adı”nı yazdırmak olacak. Erkeklerin
Yiyecek içecek sektörü ülkemizde 2006 yılından
çoğunlukta olduğu et ve döner sektöründe
beri her yıl sürekli yüksek oranlarda büyüyor.
kadınların da en az erkekler kadar yer almasını
Buna rağmen halen Avrupa veya Amerika
sağlamak KasapDöner’in öncelik verdiği

Şebnem Ünal
Franchise Müdürü
Saynur Elmalı
Operasyon Direktörü

Gaye Göktürk
İş Geliştirme Müdürü

Neşe Kısa
Finans Müdürü

Nihan İnal
Kurumsal İletişim
Müdürü

Zeynep Karagöz
İdari İşler Müdürü
Bahar Özürün
Genel Müdür
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Biz firma olarak bu ilerlemeyi eğitime verdiğimiz
önemle sağlayacağız.
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konuların başında geliyor. Firma böylece
“kadının adı”nı et ve döner sektörüne yazdırmayı
hedefliyor.
12 Üst düzey yöneticinin 9’u kadın!
KasapDöner’den başka köfte ve ızgara konseptli
Global Restoran Yatırımları A.Ş. aslında bu
iddialı hedefte “iğneyi kendine, çuvaldızı
başkasına” misali işe kendi içinden başlamış
durumda. O kadar ki, başta genel müdürü olmak
üzere, operasyon direktörü, franchise müdürü,
pazarlama müdürü, finans müdürü, idari işler
müdürü, kurumsal iletişim müdürü ve veteriner
hekimi olmak üzere firmadaki 12 üst ve orta
düzey yöneticinin 9’u kadın.
Kadın döner ustası ve motorlu kurye geliyor!
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Global Restoran Yatırımları A.Ş.’de gördüğümüz
bu tablonun ne döner ne de et sektöründe
benzeri yok diyen Genel Müdür Bahar Özürün,
“12 üst düzey yöneticilik pozisyonunun 9’unda
kadın yönetici var. Orana vurduğumuzda bu
%75 ediyor. İstihdam politikamız eşit iki
adaydan kadın olanını tercih etmek üzerine
kurulu. Biz marka olarak kadının gücüne
inanıyoruz, bunu firmamızda zaten hayata
geçirdik ve olumlu sonuçlarını yaşıyoruz. Kadın
oranı artışının hem istihdam hem de girişimcilik
tarafında yayılmasının firma, sektör ve sonuçta
ülke ekonomisine yapacağı büyük etkiye
inanıyoruz.” dedi.
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Bizce kadının yapamayacağı iş yok diyen
Özürün, “Ayrıca kadın eli değen her şey
bir estetik ve zarafet kazanıyor. Mesela
kadınlar neden dönercilik yapamasın? Neden
döner sektöründe de kadınlar yer almasın?
Bunun için de kadın girişimcileri ve kadın
istihdamını desteklemek adına elimizden ne
geliyorsa yapıyoruz. Maddi desteklemelerin
yanında kadın girişimci ve personele özel
pazarlama, operasyon ve işletme eğitimleri de
veriyoruz. Bu sürecin bir sonraki aşaması için de
kolları sıvadık. Yakın gelecekte müşterilerimiz
KasapDöner şubelerinde döner kesen kadın
döner ustaları ve paket sipariş yetiştiren kadın
motorlu kuryeler de görecekler. Bunun için
adımları atmaya başladık, yakında da kadın
döner ustalarını ve kadın motorlu kuryeleri
şubelerimizde görebilirsiniz.” diye konuştu.
Firma ayrıca pozitif ayrımcılık uygulayarak
normalde 50 bin dolar olan franchise bedelini
%50 indirimli olarak kadın girişimcilere veriyor.
Personelinin yarıdan fazlası kadın olan kadın
Girişimcilerin kurduğu şubelere de mal alımında
kolaylıklar ve indirimler sağlıyor.
Müdavim Ol, Puan ve Hediyeler Kazan
Marka ve firmanın bir başka özelliği de
teknolojiyi çok sevmesi ve iş modelinin her
aşamasında kullanması. Öyle ki sadakat kart

C. Serhat Türkkan
Mall&Motto Genel Koordinatörü

uygulaması hiç kart kullanılmadan
direkt olarak mobil uygulama ile başlatılmış.
KasapDöner tüketicilerinin cep telefonlarına
yükledikleri uygulama ile restoranlarda
yedikleri ürünlerden puan kazanmaları,
puanları sonraki alışverişlerde kullanmaları,
sadece müdavimlere sağlanan avantajlı
kampanyalardan yararlanmaları ve özel
günlerde hediyeler kazanmaları mümkün.
Özürün “Bizi seven, sık ziyaret eden
misafirlerimize biz de onları mutlu edecek
hediyeler veriyoruz. Herhangi bir reklam

Bahar Özürün
Kasap Döner Genel Müdürü

kampanyası yapılmaksızın KasapDöner müdavim
klubu 40.000 üyeye ulaşmış durumda. Bu da bizi
oldukça mutlu ediyor.
Teknolojiyi kullanarak tüketicilerimiz ile daha da
yakın ve birebir ilişki kurabiliyoruz. Bu direkt ve
yakın ilişki bizim için çok değerli. O yüzden
bu yönde çalışmalarımız devam ediyor.
Tüketicilerimize yakında sadece mobilden
ve webden değil sosyal medyadan da sipariş
ve ödeme seçeneği sunmaya başlayacağız. Bu
projeler bizi çok heyecanlandırıyor.” dedi.
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UFOZAYTURK’LE AİLECEK EŞSİZ UZAY KEŞFİ MACERASI
Çocukların aday astronotlar olarak isterlerse
ebeveynleriyle katılarak eğlendikleri, aynı
zamanda evren ve astronomi hakkında da
kapsamlı bilgi edindikleri Ufozayturk Uzay
Macerası; Ağustos ve Eylül aylarında pilot
uygulamaların gerçekleştiği Samsun’da 4200
çocuk ve 8000’den fazla anne babayı ağırladı.
Adeventure Event tarafından geliştirilen ve
konsept olarak Avrupa’da benzeri olmayan
etkinlikte çocuklar; özel astronot kostümlerini
giyerek dev uzay gemisi Ufozayturk’le kainat
gezisi heyecanını yaşıyorlar.
Çocukların sadece basit bir eğlence değil,
aileleriyle birlikte etkin olarak katıldıkları
bir Kainat Gezisi simulasyonu heyecanı
yaşadıklarını belirten Adeventure Event
Koordinatörü Uçkan APAK; ana gayelerinin
çocukların hep heyecan duydukları uzay keşfi
konusunda hem lider kaptanlar hem de takım
ruhuyla işlenmiş bir senaryo dahilinde hem
tiyatral hem eğlenceli hem de bilimsel bir
macera yaşamaları olduğunu kaydetti. Uçkan
APAK; Ufozayturk Uzay Macerası etkinliğinin
en önemli 2 farkının çocukların bir etkinliğe
aynı kostümleri giymiş aileleriyle katılabilmeleri
ve Avrupa’da benzeri olmayan altı metre
çapındaki ve profesyonel ekipmanla donatılmış
dev Ufo Uzay Gemisi ile eşsiz bir gerçeklik hissi
yaşamaları şeklinde aktarıyor.
Apak etkinliğin genel akışını ise şu şekilde
özetledi:
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“Üç teknik görevli ve beş animatör uzay hostesi
olmak üzere sekiz kişilik bir ekiple yürütülen
etkinlikte çocuklar bilet işlemleri sonrası özel
astronot kostümleriyle uçuş öncesi yer eğitimi
ile etkinliğe başlıyorlar. Topluca astronot
yemini ile uzay keşfine hak kazanan çocuklar
kalkış öncesi her birinin bizzat kaptan olarak
oturduğu kendi kokpit ve panelinde animatör
kaptan tarafından verilen uçuş brifingini
öğreniyorlar. Geri sayım öncesi ailelerin Ufo
içinde fotoğraf çekimi yapmaları ile geri sayıma
geçiliyor.
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Uçkan Apak
Adeventure Event Koordinatörü

Tüm güneş sistemi gezegenlerini ardından da
kainatın bilimsel olarak bilinen son sınırına
kadar macera dolu bir keşif gezisi yapan minik
astronotları aileler dışarıdaki ekranlardan
saniye saniye izleyebiliyorlar. Kainat gezisini
tamamlayan minikler hak ettikleri Uzay Kaşifi
Sertifikalarını ve isterlerse Ufozayturk Uzay
Dergisi Kapak Kahramanı oldukları resim
çıktısını da ücret mukabilinde alabiliyorlar.
Etkinlik her seansta 8 çocukla birlikte 20-22
dakika sürüyor. Ufozayturk Uzay Macerası
etkinliği kasım ayından itibaren Türkiye’nin
önemli AVM’lerinde minik adaylarla
buluşmaya hazırlanıyor.
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AVM’LER EĞLENCE ALANLARI YATIRIMINA AĞIRLIK VERİYOR
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Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği'nin
(AYD) verilerine göre, Türkiye'de faaliyette
bulunan AVM sayısı 350'leri buluyor. En
fazla AVM ise Türkiye'nin en kalabalık şehri
İstanbul'da bulunuyor. Alışveriş merkezlerinin
son dönemlerde zorlu bir sürece girmiş olması,
sunulan hizmetleri çok daha önemli kılıyor.
Rekabetin her geçen gün sertleştiği sektörde
ön plana çıkan gelişmelerden biri de yeni nesil
AVM’ler. Alışverişten daha fazlasını sunmak için
sürekli yeni yaşam alanları ile ziyaretçilerinin
karşısına çıkan AVM’lerde eğlence etkinlikleri
her geçen gün daha fazla ön plana çıkıyor.
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Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından organize
edilen ve AVM’leri yakından ilgilendiren Türkiye
eğlence - rekreasyon sektörünün tek ihtisas fuarı
ATRAX ise sektör profesyonelleri ile AVM’leri
iş bağlantıları sağlamak üzere aynı çatı altında
buluşturuyor. Ayrıca DOF Robotics’in ana
sponsoru olduğu, İstanbul Akvaryum, Aqua
Florya AVM ve Crowne Plaza Florya’nın da ödül
töreni sponsoru olarak yer aldığı Shining Star
Awards; sektörün gelişimine katkıda bulunmak
amacıyla Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından
2 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

Türkiye’de AVM'lerin gelişimine bakıldığında
1995 yılında 12 olan AVM sayısı, 2016 yılında
350'lere yükseldi. Her geçen yıl sayıları
artan AVM’ler, müşterilerini artırmak ve
sürekliliği sağlamak adına sadece iyi markaları
bulundurmakla yetinmiyor aynı zamanda yeni
nesil alışveriş merkezi konseptinde eğlence
alanlarına da ağırlıklı olarak yer veriyor.
Ülkemizde eğlence ve rekreasyon denince
akla ilk gelen fuar olan ATRAX da AVM’lere
ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi çözümler
sunuyor. Fuarı ziyaret edecek alışveriş merkezleri;
yatırım yapacakları eğlence alanları için jetonlu
oyuncaklar, iç ve dış şişme aktivite ekipmanları,
tırmanma duvarları, simülasyonlu sinema
salonları ve çocuklar için birçok oyun ekipmanı
olmak üzere açık ve kapalı eğlence alanları için
gerekli daha birçok ekipman ve ürünü bir arada
görme imkânına sahip olacaklar.
EĞLENCE ALANLARINA YATIRIM YAPAN
AVM’LER SHİNİNG STAR AWARDS’TA
YARIŞACAK
Eğlence ve rekreasyon sektörüne hizmet eden

kurum ve özel kuruluşların hayata geçirdiği
önemli projeleri mercek altına alan Shining
Star Awards – 2016 Eğlence Ödülleri yarışması
4.kez düzenleniyor. ATRAX Fuarı kapsamında
düzenlenen ve ‘Eğlencenin Yıldızları’, ‘Sektörün
Yıldızları’, ‘Fuarın Yıldızları’, ‘Tema Yıldızları’
olmak üzere 4 ana başlıktan oluşan Shining
Star Awards – Eğlence Ödülleri yarışmasında
katılımcılar ödüllerini 2 Aralık Cuma günü
İstanbul-Florya Crowne Plaza’da gerçekleşecek
özel gecede alacaklar.
Shining Star Awards’ta alışveriş merkezlerinin
katıldığı; ‘En Başarılı Temalı Açık Alan Eğlence
Merkezi’, ‘En Başarılı Temalı Kapalı Alan
Eğlence Merkezi’, ‘En Başarılı AVM Eğlence
Alanı’ ve ‘En Başarılı Etkinlik’ kategorileri
bulunuyor.
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NOVAMALL AVM’DE İREM DERİCİ RÜZGARI
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Kiralama ve danışmanlığı INSIDE
Danışmanlık tarafından yürütülen Novamall
AVM, muhteşem bir konsere imza attı.
Binlerce kişinin saatler öncesinden doldurduğu
AVM'de deyim yerindeyse kuş uçurtulmadı.
Oldukça ciddi güvenlik önlemleri ile
Farkındalık Stüdyosu'nun organize ettiği
konserde 2 saate yakın sahnede kalan Derici,
şarkılarıyla herkesi coşturdu.
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Etkinlik videosunu izlemek
için okutunuz.
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Yasemin Şefik
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Burçin Bendegül
Airport Outlet Center Genel Müdürü
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Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

34

2000 yılında Bursa’da Real Hipermarket’in
açılması ile birlikte aynı yıl sektöre AVM
Müdürü olarak başladım. Sırası ile İzmit’te
N City AVM, Corio Grubu’ndan gelen teklif
üzerine Adapazarı’nda açılan Ada Center’da
AVM müdürü görevlerini üstlendim, Bilfinger
yönetimindeki Airport Outlet Center’da AVM
mtüdürü görevindeyim ve 2014’ten beri Bilfinger
Alışveriş Merkezi Yönetim Direktörlüğü görevine
devam etmekteyim.
Yoğun iş temponuzda kendinize nasıl zaman
ayırıyorsunuz? Neler yaparsınız?
İşimi severek yapıyorum. Sizin de belirttiğiniz
gibi yoğun bir iş temposu içerisinde hayatımın
büyük bir bölümü çalışarak geçiyor. Evli ve
iki çocuk babasıyım. En çok da ailemle zaman
geçirmekten keyif alıyorum. Bunun yanı sıra

“Herkesin mutlaka bir hobisi olmalı.”
fırsat buldukça yapmaya çalıştığım yurt içi ve
yurt dışı geziler günlük rutin iş temposundan
uzaklaşmamı sağlar. Avrupa’daki bitpazarlarına
gitmek, Anadolu’yu gezmek bana müthiş keyif
veriyor.
Duyduğumuza göre çok özel bir kahve
koleksiyonunuz varmış. Nereden aklınıza
geldi?
Koleksiyonerlik tutkum çocukluk yıllarıma
dayanıyor, harçlıklarımızın el verdiği kadarıyla
antika eşyalar sağdan soldan, gittiğimiz yerlerden
bulduklarımızı biriktiriyorduk. Para, pul, peçete
koleksiyonlarım hala evimin bir köşesinde durur.
Profesyonel anlamda para kazanmaya başlayınca
‘çöpçülük’ diye tabir ettiğimiz eski, gözümüze hoş
gelen dekoratif objeler almaya başladım. Birçok
farklı alanda eski eşya topluyordum. Daha sonra
bir konuda uzmanlaşmam gerektiğine karar
verdim.

Koleksiyonu ne zamandan beri yapıyorsunuz ve dışında dediğim gibi dekoratif objeleri de
neye göre koleksiyona seçiyorsunuz?
biriktirmeye devam ediyorum. Kimi zaman
antika parçaları modifiye ederek mobilya
Ben bir tepki olarak kahve kültürü üzerine
formunda kullanıyorum.
yoğunlaşmak istedim. Biliyorsunuz Yunanlılar
bizim kültürümüze ait birçok değeri kendi
Mesela kendime bir masa yaptım. İnanın
kültürlerine çekmeye çalışıyorlar. En son Türk
benim için harika bir rahatlama metodu.
kahvesiyle ilgili bir durum yaşadık. Bizim
Buradan tüm okuyucularınıza şunu söylemek
kahvemize ibrik kahvesi kendi kahvelerine
istiyorum, mutlaka bir hobinizin olması lazım.
Grek kahve demeye başladılar. Bir tepki olarak
Hobisi olmayan insan kötü alışkanlıklara
kahve üzerine bundan 7 sene önce profesyonel
yöneliyor. Hobiniz ise sizi tüm alışkanlıklardan
koleksiyonerliğe başladım. Onlara bir tepki olarak uzak tutuyor. Çünkü her gittiğiniz yerde onu
böyle bir koleksiyonum olsun istedim. Bilirsiniz
araştırıyorsunuz. İlla antika olmasına gerek yok,
tüm dünya ülkeleri kendilerini ya eğitimleriyle,
kitap olabilir, şiir olabilir her şey olabilir. Eskiden
ya kıyafetleriyle ya da gıdalarıyla tanıttılar.
de baktığınızda padişahlarının hepsinin bir
Türk kahvesi bizim önemli değerimiz ve bence
hobisi varmış.
dünyanın neresine giderseniz gidin bilinmesi
gereken bir içecek. Baktığınız zaman ülkemiz
Ben iş adamı dostlarıma şunu söylüyorum “Para
adına çok güzel bir tanıtım ürünü. Ben de tüm
harcıyorsun ama çocuğuna ne bırakacaksın?”
bu milli duyguların ardından koleksiyonumda
İsmini bırakırsın, evini bırakırsın, onurlu bir
kahve kültürü üzerine uzmanlaşmaya başladım
hayat bırakırsın ama asıl “Bana babamdan şu
ve kahve kültürüyle alakalı her şeyi toplamaya
kaldı.” diyebileceği bir şey bırakmalısın. Hiç
başladım.
olmazsa diyorum ki bir koleksiyon bırak ve vakti
geldiğinde torunların o koleksiyona baktıkça seni
Koleksiyonumda 18. ve 19. yüzyıl dönemini
ansınlar. İlla çok pahalı bir şey olmasına gerek
yansıtan tuğralı bakır, gümüş ve tombak fincan
yok.
zarfları, 19. yüzyıla ait el yapımı yıldız porselen
fincanları, kahve kavurucuları, ahşap kahve
değirmenler, sedef kakmalı Osmanlı kahve
dibekleri, ahşap kahve değirmenleri, Osmanlı
dönemine ait tuğralı ahşap, bakır, gümüş ve
pirinç el değirmenleri, bakır işlemeli mırra
kapları, yine aynı döneme ait bakır cezveler, bakır
ve pirinç kahvedanlar, bakır ve ahşap kahvelik ve
şekerlikler, bakır kahve tepsileri yer alıyor.
Kaç parçalık koleksiyonunuz mevcut? Seçerken
hangi özelliklerine önem veriyorsunuz?
Yurt içi ve yurt dışından gittiğim çeşitli
yerlerden ürünler aldım. Osmanlı’dan kalma
çok değerli kahve değirmenlerini, öğütücülerini
koleksiyonuma ekledim. Şuan koleksiyonumda
tanesi 30-40 bin liralık eserler var. Prag’dan,
Almanya’dan, Bosna’dan Osmanlı eserleri
bulma fırsatım oldu. Yaklaşık 1500 parçalık bir
koleksiyon oluşturdum. Bunun haricinde kendi
tasarımlarımda var. Kahve koleksiyonumun
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PALLADIUM ANTAKYA DOLDU TAŞTI
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İlk söyleşi ve akustik performansı etkinliğinde
Emre Aydın, ödüllü radyo programcısı Yasemin
Şefik ile birlikte Palladium Antakya'da hayranları
ile bir araya geldi. Emre Aydın karşılaştığı yoğun
ilgi karşısında oldukça şaşırdı.
Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu'nun
gerçekleştirdiği etkinliğe binlerce kişi katıldı.
Bir saaten fazla sahne kalan Emre Aydın’ın
şarkılarına tüm ziyaretçiler eşlik etti. Yeni evli
sanatçıyı eşi Eda Aydın da yalnız bırakmadı.
Kendisini antakyalı hayranlarıyla buluşturan
AVM yönetimine de teşekkür eden Emre Aydın,
en kısa sürede tekrar geleceğini söyledi.
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Yonca Aközer
Alkaş Genel Müdürü
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Mall & Motto dergisi okuyucularına MAPIC’den
bahseder misiniz?
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MAPIC, 16-18 Kasım 2016 tarihleri arasında 22.
defa dünyanın en iddialı perakendecilerini ve
AVM’lerini, iddiasını yükseltmek isteyenleri bir
araya getirecek. Geçen yıl 12.000 metrekarelik
alanda 74 ülkeden 100 şehir, 1.400 marka, 8.000’in
üzerinde ziyaretçi, 2.300 civranda geliştirici, 200’in
üzerinde perakendeci, 1.000’in üzerinde yatırımcı
ve yaklaşık 360 yatırımcı şirketin yer aldığı fuarda
standla katılım sayısı ise 700’ü bulmuştu. Bu yıl da
yine bu göz alıcı rakamlar söz konusu olacak.
MAPIC’te oturumlar ve uluslararası yemekler
düzenleniyor. Mesela bunlardan biri Alışveriş
Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin ev
sahipliğinde düzenlenen Turkey Investors
Networking Dinner. Artık gelenekselleşen ve bu yıl
17 Kasım’da düzenlenecek yemekte geçen yıl Türk
perakende ve gayrimenkul sektörü ile uluslararası
sektör liderlerinden 200’ün üzerinde kişi bir araya
gelmişti. MAPIC’te 25’in üzerinde uluslararası
ana oturum gerçekleştiriliyor. Rusya, ABD,
Ortadoğu, Asya, Güney Afrika, İngiltere, Polonya,
Belçika&Lüksemburg, Fransa, İsviçre, Türkiye,
İtalya ve İspanya ana oturum gerçekleştirecek
ülkeler. Ve bunlardan biri de, Türkiye’ye ait ana
oturum.

“ Geçen seneden farkımız, inadına daha güçlü olmamız. ”
bakmak gerekiyor. Bu arada MAPIC’te pek çok
oturumun daha yer bulacağının altını çizmek
gerekiyor.
Özetle, MAPIC, perakendeciye yeni iş bağlantıları
sağlamanın yanı sıra gerçek gündemin ne olması
gerektiğini gösteren bir fuar. AVM’ler artık nasıl
yapılıyor, güvenlik yönetimi nasıl, perakendecinin
gündemine derhal alması gereken yenilikler
hangileri, master franchise sisteminde yeni yönler
hangileri, inovatif uygulamalar hangi kanalda
ilerliyor ve daha pek çok sorunun cevabını burada
bulabilmek mümkün. Düzenli bir katılımla da bir
süre sonra gerçek anlamda perakende dünyasının
bir parçası oluyorsunuz.

Derginizin okuyucuları ağırlıklı olarak perakende
markaları ve AVM’lerden oluşuyor. Bu açıdan
bakıldığında MAPIC, dünyada her iki alanda
hangi trendlerin oluştuğunu ve hatta oluşmaya
başlayacağını görebilmek için en önemli
organizasyon. Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı
Avi Alkaş’ın da altını çizdiği gibi MAPIC, bir
şampiyonlar ligidir. Ve şampiyonlar, dünya
trendlerine yön veren isimlerdir. Biz de Türkiye
olarak hem perakendecimiz hem de AVM
yatırımcılarımızla MAPIC’te olmak zorundayız.
Mesela, MAPIC 2016’nın ana konusu olarak 020,
daha açık bir deyişle Online to Offline seçildi.
17 Kasım’da gerçekleştirilecek uluslararası aktörlerin Çünkü, e-ticaret uluslararası ölçekte etkileyici
de yer alacağı bu oturumda 3. Havalimanı ve
şekilde büyüse de ABD’de satışların yüzde 90’ı hala
Türkiye’nin dünyada Avrupa ve Asya arasında bir
gerçek dükkanlarda meydana geliyor. Bir başka
perakende köprüsü olması konuşulacak. Sayın
bakış açısıyla büyümeye devam etmede fiziksel ve
Mehmet Kalyoncu, Sayın İrem Oral Kayacık, Sayın sanal mağazalar arasındaki sınırlar bulanıklaşıyor.
Samim Hatioğlu, Sayın Serdar Ersoy; konuşmacı
Ve dahası, sanal oyuncular fiziksel mağazalara
olan isimler. 3. Havalimanı’nın hem Türk markaları doğru yöneliyor. Bu noktada MAPIC’in taşıdığı
hem de uluslararası yatırımcılar açısından yeni
önem, bu trendin tüm ayrıntılarıyla dünyada nasıl
ve zengin bir alanı doğurduğuna kesin gözüyle
işlediğini ve işleyeceğini gösteren bir organizasyon

olmasının yanı sıra, fiziksel bir mağaza açmak
isteyen sanal oyuncular için de doğru konumu
bulmak, kendi sitesi için en uygun formatı
seçmek, müşterileri çekmek ve elde tutmak için
nasıl bir strateji izlendiğini ortaya koyacak kadar
zengin bir fuar. MAPIC Klepierre, Sonae Sierra,
ECE Project Management, Wanda Grubu ve Thor
Equities gibi Fransız ve uluslararası perakende
ve gayrimenkul sektörünün en büyük isimlerini
ağırlar.
Bu noktada şunun altını çizmek gerekiyor:
Dünyadaki trendleri, ama özellikle online ile
offline arasındaki köprüyü kuramayanlar geride
kalıyor. Bu açıdan MAPIC 2016, mutlaka yer
alınması ve dikkatle izlenmesi gereken bir fuar.
Kuşkusuz, O2O’nun dışında trendler de mevcut
ve dünyanın başka hiçbir organizasyonunda
tüm bunları ayrıntılarıyla görebilmek ve bu
yönde işbirlikleri oluşturabilmek mümkün
değildir. Mesela, bu yıl Trend Noktalar diye bir
pavilyon kuruldu. 600 metrekarelik alana yayılan
PerakendEğlencesi’ni bu yöndeki bir başka örnek
olarak gösterebilirim. Uluslararası katılımcılar,
burada konseptlerini sunacaklar. Dahası,
önümüzdeki 3 yıl boyunca dünyada alışveriş
merkezlerinin nasıl bir trendle ilerleyeceğini
burada görmek mümkün. 400 metrekarelik
İnovasyon Forumu, dünya trendlerine nüfus
etmenin ve dahası bu yönde işbirlikleri
geliştirmenin bir başka zemini olacak. Burada;
inovatif uygulamalarla tüketicilerin alışveriş
deneyimini iyileştirmeden perakendecinin
gelirinin nasıl artırılacağına ve müşteri sayısının
nasıl yükselteceğine kadar pek çok gelişmeyi
izlemek mümkün.
Bu yılki bir başka yeniliğe de dikkat çekmek
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Bu sene düzenlenen MAPIC’in katılan ülkeler ve
katılımcılar açısından bir farkı olacak mı?
İlk sorunuzda da ifade ettiğim gibi O2O, katılımcı
kitlesi açısından en büyük farklılıklardan birini
oluşturuyor. MAPIC 2016’daki yenilikler arasında
yer alan Trend Noktalar Alanı, Food Court Alanı
ve bu yıl iki katına çıkartılan PerakendEğlencesi
katılımcı kitlesinin hem daha zenginleştiğini hem
de sayının daha da arttığını gösteren en önemli
ipuçlarından.
Bu sene Türkiye’den katılan yeni bir marka var
mı?
MAPIC’e yönelik ilginin her yıl giderek arttığını
rahatlıkla söyleyebilirim. Birleşmiş Markalar
Derneği (BMD) ve Alışveriş Merkezleri
Yatırımcıları Derneği (AYD), her yıl MAPIC’e
düzenli olarak katılıyor. Bu yıl STK’lar açısından
bir başka önemli katılım ise İstanbul Hazır Giyim
ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB)
oldu. İHKİB çatısı altındaki markaların MAPIC
vizyonunu görebilmeleri açısından son derece
değerli. Henüz markalaşma konusundaki ilk
adımlarını atan isimlerin MAPIC ile neler
kazanabileceklerini görebilmeleri açısından
İHKİB’in katılımı son derece önemli.
MAPIC açısından yeni coğrafyalara bakmak
gerekirse. Her yıl Ortadoğu ülkelerinden
daha büyük bir katılım söz konusu. Ve, siyasi
gerilimlere rağmen, Avrupa ile Ortadoğu
arasındaki etkileşimin çok daha kuvvetleneceğini
düşünüyoruz.
Katılım konusunda altı çizilmesi gereken bir diğer
önemli detay, 2014’te ilk kez kurulan Turkish
Brands standı. Bildiğiniz gibi, Turkish Brands
ile Türk perakende markaları aynı çatı altına
girmişti. Bu çatı altındaki markaların çok daha
verimli görüşmeler ve işbirliği yapabilecekleri bir
zemin oluşturduk. Turkish Brands’in yer aldığı
konumu, uluslarası ilişkilerin ve temasların daha
iyi sağlanabileceği bir bölüme taşıdık. Artık riviera
bölümünde yer alıyoruz. Ancak, alan, eskisine göre
daha dar olduğundan Turkish Brand çatısı altındaki
sayıyı 10 ile sınırlamak durumunda kaldık. Çok
daha verimli iş görüşmelerinin sağlanacağına
inancımız tam. Bu yıl, Turkish Brands çatısı altında
BMD ve İHKİB’in katılımlarıyla, D’S Damat,
DeFacto, Gönül Kahvesi, Karaca Porselen, İpekyol
ve Kiğılı markaları yer alıyor.
MAPIC’in Türkiye ekonomisine etkileri nelerdir?
MAPIC, Türkiye’nin markalı ihracatının

artmasında, Türk perakende markalarının
uluslararası açılımlarının daha da ilerlemesinde,
global markalarla işbirliğine girilmesinde
ve markalaşma kararlığındaki firmaların
markalaşma sürecinde doğrudan katkıları olan
bir organizasyondur. Bu noktada Türkiye’nin de
markalaşmasına hizmet eden bir organizasyondur.
Dünyanın en ünlü perakendecilerini ve AVM
yatırımcılarını aynı çatı altında görüyorsunuz
ve dünyaya açılım kararınızı uygulamak yeni
işbirliklerini geliştirmek açısından bu, gerçekten
eşine az bulunur bir avantaj. Tüm bu hedeflere
ulaşılabilmesinde ALKAŞ’ın yaptığı çalışmaların
da altını çizmek gerekiyor. Turkish Brands çatısı
altında yer alan markalar için düzenlediğimiz
B2B toplantılar; son derece önemli. MAPIC’te
toplamda 950 civarında B2B organize ettik. Her
bir marka için B2B’ler, büyüme stratejileri ve bu
doğrultuda hedef ülkeler başta olmak üzere pek
çok etkenin karmasıyla organize edildi. Burada
BMD’nin hedefinin de altını çizmek gerekiyor.
Yurtdışında 2023’e kadar 20.000 mağaza açmak
gibi bir hedefleri var. Ve şu an 6.000 civarında
mağaza söz konusu. Biz, onların bu hedeflerine
giden yolda en önemli enstrümanlardan biriyiz.
Bir diğer nokta ise MAPIC’e katılım yoluyla elde
edilen faydalar. Mesela, Kığılı Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Abdullah Kiğılı uluslararası
açılımların da MAPIC’in önemli bir yer tuttuğunu
ifade ederek Çinli ortağını bu yolla bulduğunu
açıklamıştır. Benzer bir durum Koton için ve
Türkiye’nin uluslararası atılımda hız kesmeyen
diğer markaları için de geçerli.
Gelecekteki bir diğer fayda Türkiye’nin AVM
yatırımcılarının yurtdışındaki AVM yatırımlarında
MAPIC kanalıyla çok daha etkili bir hale
gelebilecekleridir. Rönesans Gayrimenkul, bugün,
Rusya’da son derece değerli AVM yatırımları
yapıyor. Gelecekte Avrupa ülkelerinde de yapabilir.
Benzer bir durum, AVM yatırımlarına odaklanan
diğer gayrimenkul şirketlerimiz için de geçerli.

2017 için ön görünüz nedir?
2017; bıçak sırtı bir yıl aslında. Ama, ben umutlu
kesimde yer alanlardanım. İşadamlarındaki büyük
heyecanı görüyorum. Çevremdeki hiç kimse 2017
planlamalarını ertelemedi. Hepsi, hepimiz büyümek
istiyoruz. Bizim bir diğer fuarımız olan ve Mart
2017’de yine Fransa Cannes’da düzenlenecek fuara
gösterilen ilgiyi, ifade ettiklerime örnek verebilirim.
MAPIC ile ilgili eklemek istediğiniz başka bir şey
var mı?
Bizim markalarımız ödüle fazla başvurmuyorlar.
Çok da teşvik etmeye çalışıyoruz ama maalesef
bir şekilde olmuyor. Bu sene AVM olarak ViaPort
Venezia ödüle başvurmuştu. Finalistlerden biri
olarak kaldı. Başvurunca bu işin olacağını içimizde
hissetmemiz gerekiyor. MAPIC dünyada AVM
ve perakande de için en önemli fuar. MAPIC ve
MIPIM’de ödül almayı oscar almaya benzetebiliriz.
MAPIC’e katılım arttıkça ödüle ilgi de artacaktır.
Markalarımızın daha çok ulusal olması gerekiyor.
MAPIC’te son dört yıldır yapılan bir AYD
yemeğimiz var. Gelenekselleşmiş bir yemek bu ,
burada da AVM yatırımcısı ile beraber yabancı
yatırımcıyı davet ediyoruz. Yaklaşık 200 kişilik
bir akşam yemeği oluyor. Bir bakan katılımını da
bekliyoruz bu sene ve bu gerçekten önemli. MAPIC,
bu dönemde birlik ve beraberliğimiz ile dimdik
ayakta olduğumuzu dışarıya karşı göstereceğimiz
bir platformdur. Düzenlenen bu yemekte yabancı
yatırımcıya Türkiye’deki durum aktarılacak.
Ülkesini seven herkesin ülkesinde ki potansiyeli
aktarması lazım diye düşünüyorum. Biz kendi
sektörümüzde de bunu yapmaya çalışıyoruz.

2016 yılı Türkiye için ciddi bir sınav yılı oldu.
Yaşanan bu süreç de MAPIC etkilendi mi?
Türkiye’deki gerçekleri MAPIC kanalıyla
yurtdışına anlatabilmeliyiz. Sonuçta 74 ülkenin
katılımı söz konusu. Bize düşen görev, Türkiye’de
hayatın normalleştiğini, özel sektörün girişimlerini
devam ettirme kararlılığını tam anlamıyla ortaya
koyabilmek. MAPIC’i bu açıdan da son derece
önemli bir platform olarak görüyoruz.
Türkiye’nin konjonktürü ile alakalı diğer
katılımcı ülkelerden farklı bir tepki aldınız mı?
B2B görüşmelerinin tıpkı geçen yıllarda
olduğu gibi ilerliyor olması; bunun en büyük
göstergelerinden sanırım. Buradaki en önemli
strateji, Türkiye’deki potansiyeli, uluslararası
yatırımcıya çok daha güçlü bir şekilde anlatmamız.
Başarılarımızı ve potansiyelimizi doğru ve güçlü
bir şekilde anlatmalıyız ki; varsa, önyargıları da
silebilelim.

Tanıtım videosunu izlemek
için okutunuz.
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isterim. MAPIC 2016’da Food Court alanı
oluşturuldu. Bu özel alanda dünyada yiyecek ve
içecek alanında iddialı ve iddiasını yükseltmeye
kararlı perakendeciler, ürünlerini deneyimleterek
tanıtabilecekler. Ve bu alana giren gıda
perakendecilerinin uluslararası iş bağlantıları
kurmak açısından son derece avantajlı olduğunun
altını çizmek gerekiyor.
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Behiye Savaşkan
NTS Danışmanlık Kurucusu

Türkiye , AVM sektöründe yüksek bir ivme ile
gelişmekte olan bir pazar, bu pazarın büyüklüğü
aynı zamanda ekonomimizin gelecek perspektifi
için de hem istihdam politikası hem dünyaya
açılan yüzümüz olması açısından önem taşıyor.
Bu dönemde artan teknoloji ve çağdaş yaşam
koşulları ile birlikte tüketim eylemleri de
farklılık gösteriyor.
Artan AVM sayıları, gelişen teknoloji ve
değişen tüketici ihtiyaçları mimari trendleri
de farklılaştırıyor. Kentsel dönüşümün de

“Türkiye’nin dinamik nüfusu ve büyüme oranları; orta ve uzun dönemde
perakendecilikte ciddi bir potansiyel.”
etkisini göstermesiyle birlikte yeni yatırımların
birçoğunda şehirle bütünleşen, fonksiyonel
ve modern mimariye sahip olan AVM’ler
dikkat çekiyor. Önümüzdeki yıllarda yeni
AVM projelerinde eğlence, fiyat ve farklılık
odaklı olmak üzere ayrışacak. Yeni aldığımız
projelerimizde de dikkat ettiğimiz etkenlerin
başında bölgesel farklılıklar, ve tüketici
ihtiyaçları üzerinde çalışıyoruz.
Yüzölçümü ve nüfus açısından, küçük illerde
henüz AVM’ler doyum noktasına ulaşmadı,

NTS Danışmanlık olarak; Anadolu’da AVM’si
olmayan illerde yeni alışveriş ve yaşam merkezi
alanları yaratarak bu alışveriş ve yaşam
merkezlerinin şehrin sosyal buluşma, çekim
noktaları haline gelmesi için çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Bu konsept projeleri hazırlarken
havuz yolları, meydanlar, eğlence birimleri,
yemek alanları ile herkese küçük yaşam
alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda,
küçük şehirler yeni odak noktası olarak dikkat
çekerken, bu projelere profesyonel ve deneyimli
yaklaşımlarımızı müşteri hizmetleri, tasarım ve
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Konsept’in etkilerinin yanısıra konumun da
kuşkusuz çok önemli unsurlardan biridir.
Özellikle alışveriş merkezinin kolay ulaşılabilir
olması, ziyaretçilerin tercih sıralamasında sizi bir
anda ilk sıralara yükseltiyor.
AVM’ler de birer sosyalleşme ve eğlence merkezi
olarak kendilerini dönüştürüyor. Önümüzdeki
dönemlerde bu dönüşümü çok daha net bir
şekilde hissedeceğiz ve AVM’ler şehirli bireylerin
alışveriş, yeme içme, eğlence, kültür gibi
ihtiyaçlarını kapsayan önemli birer deneyim
merkezi haline gelecek.
Alışveriş merkezlerinin artık bireyin tüketim
yapma ihtiyacından ziyade kentsel alandaki
ihtiyaçlarını karşılayan aktiviteler ile “vaktini
doğru geçirme ” duygusuna ulaşabileceği
ve hatta sosyalleşebileceği yerler haline
dönüşüyor. Beklentileri anlamak ve karşılamak
için hem AVM bünyesindeki markaların

hem AVM yönetimlerinin çalışması gerekir.
AVM yönetimleri, ürün ve marka karmalarını
oluştururken bulunulan lokasyonun demografik
yapısını, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik
durumunu ve ihtiyaçlarını doğru analiz etmek
durumundadır. Bunun için potansiyel AVM
ziyaretçisinin kimler olacağı, yaş grupları,
gelir seviyeleri, yaşam biçimleri gibi birçok
faktör değerlendirilir. Bu amaçla yapılan anket
çalışmaları da veri sunmaktadır.
Eğer bölgedeki hedef müşteri kitleleri aynı gelir
ve kültür seviyesinde değilse, ne yapılacağı
önemlidir. Genellikle AVM yönetimi, aynı
bölgede birbirinden farklı gelir seviyeleri ve
sosyo-kültürel yapıya sahip hedef gruplarla
karşı karşıya kalır. Burada yapılacak şey, sizin
AVM çizginize öncelikli olarak hitap eden hedef
kitleye uygun bir yapı oluşturarak, arzu ettiğiniz
kitleyi kendinize çekmektir. AVM içinde yer
alan perakendecilerin de kendi müşterilerini
iyi tanımaları ve hangi hedef kitleye hitap
ettiklerini takip etmeleri önemlidir. Müşterilerin
beklentileri zamanla değişebileceğinden sürekli
takip edilmelidir.

Markalar da müşteri beklentilerine göre
hareket etmek durumundalar.
Her zaman için ziyaretçi ilgisini üst düzey
seviyede tutmak gerekiyor. AVM’nin başarısı
aynı zamanda güçlü markalara bağlıdır. Bir
markayı ilk defa ziyaretçiyle buluşturmak,
yeni bir marka karması yaratmak ve özellikle
renovasyon sonrasında değişen AVM imajina
değer katması açısından oldukça önemli.
Burada asıl olan doğru markayı AVM’ye
kazandırmaktır.
Kaliteli ve olumlu bir imaja sahip olan
işletmeler tüketiciler tarafından tercih edilir
ve markaya karşı bir bağlılık oluşturur. Kaliteli
hizmet ve güven tüketici tercihlerini etkileyen
en önemli unsurlardır. Hizmet kalitesi,
avantajları, etkinlikleri ve kampanyaları ile
olumlu bir imaj sağlamış ve markalaşmış
işletmeler ziyaretçilerin gözünde güven ve
sadakat sağlar. Bu durum beraberinde rekabet
üstünlüğü de getirir ve perakende sektöründe
de aynı etkiyi yaratır. Bu nedenle doğru marka
ile tüketiciyi buluşturmak gereklidir.
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kiralama planlamaları konusunda yapılabilecek
profesyonel olmamanın getireceği hatalardan
kaçınmak için entegre ediyoruz.
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212 AVM ‘DE CUMHURİYET COŞKUSU
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212 İstanbul Power Outlet unutulmaz etkinlikler
ile eğlencenin nabzını tutmaya devam ediyor.
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29 Ekim’de cumhuriyetimizin kuruluş
kutlamalarında ziyaretçilerini Merve Özbey ve
Erdem Kınay ile buluşturdu.
212 AVM Facebook hesabında yayınlanan
''29 Ekim'de 212'deyiz Bitanesi'' isimli yarışma
görseli üzerinde favori şarkı ve arkadaşlarını
etiketleyerek yarışmaya katılan ziyaretçiler Merve
Özbey ve Erdem Kınay albümü kazanma fırsatı
yakaladı.
Farkındalık Stüdyosu'nun organize ettiği konsere
binlerce kişi katıldı. Karşılaştığı yoğun ilgiden
memnun olan Merve Özbey, ''Hayatım boyunca
öğrendiğim en önemli günlerden birisi benim
için. Bugün bizim doğum günümüz.'' dedi.

Deniz Havuz

Erdem Kınay

Merve Özbey Okşan Taşkaya Dilara Ataer
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Neslihan Yavuz Apak
Yeşilyurt AVM Genel Müdürü
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Yeşilyurt AVM'yi biraz anlatır mısınız ?
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Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi 2007 yılı
nisan ayında açılmış olup 13.000 metrekare
kiralanabilir alanı ile butik bir alışveriş
merkezidir. Açıldığı tarihten 2013 yılına kadar
yani 5 yıl boyunca şehrin tek AVM'si olması
sebebiyle hem Samsun' da yaşayan insanlar
için hem de bölgede yaşayan insanlar için
AVM kültürünü deneyimledikleri önemli bir
merkezdir. Önünden geçen sahil yolu ve plajı,
yani denize sıfır konumu ile Türkiye' de bir
AVM için ender rastlanan lokasyonlardan birine
sahiptir.
Ciro ve kapı girişleri için ne tür etkinlik ve
kampanyalar düzenliyorsunuz?
Ziyaretçi trafiğini, dolayısıyla da ciroyu
arttırmanın bence en önemli yolu AVM'nin
hitap ettiği kitleyi doğru anlamak ve buna göre
pazarlama stratejileri geliştirmek. Ziyaretçi
kitlesinin eğitim durumu, sosyo-ekonomik
seviyesi, tüketim alışkınları ve AVM' yi ziyaret
sıklıkları gibi şifreleri çözümlemek gerekiyor

“Gündemi takip etmek ve gündem yaratmak en önemli iddiamız.”

öncelikle.CRM'i uzun yıllardır ve etkin bir
şekilde kullanıyoruz. Önemli gün ve haftalarda
sürekli hediye kampanyaları düzenlemenin
dışında, ziyaretçilerimizin yılın her günü
bu çarşıdan alışveriş yapmalarını avantajlı
kılacak kampanyalar üretiyoruz. Bu yılın
sonunda tamamlamış olacağımız yeni teknoloji
yatırımlarıyla, bu sadakat programını çok daha
interaktif ve kullanması müşterilerimize eğlence
katacak bir hale getirmeyi planlıyoruz.
Düzenli aralıklarla AVM içinde ve dışında
yaptırdığımız araştırmalar da kitlemizin bizi
nasıl değerlendirdiğini öğrenmek ve buna göre
aksiyonlar almak açısından çok işe yarıyor.
Düzenlemiş olduğumuz etkinlikleri planlamak
için de aynı prensipler geçerli. Alışveriş
merkezimizde yaptığımız hiçbir etkinlik için
hedefimiz, kitleler halinde insanı AVM' ye
sokmak değil. Bizim hedefimiz insanların bu
çarşıda; katıldıkları,izledikleri yani bizim onlara
etkinlik diye sunduğumuz şey her ne ise onun,
gündelik yaşamlarına bir değer katması, hoş bir
anı yaratması. Bunu bazen, görmeyi çok arzu
ettikleri bir müzisyenle sağlayabiliriz, bazen
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AVM sektörü olarak 2016 yılını nasıl
geçirdiniz? Hedeflerinize ulaştınız mı?
Ülkemizin içinde bulunduğu durum, sürekli
gündemimizde bulunan terör tehdidi ve
15 Temmuz' da yaşanan darbe girişiminin
AVM sektörünü olumsuz yönde etkilediği
hepimizin malumu. Ancak bu etkilenmenin
Anadolu' da ve sahil şehirlerinde aynı oranda
olduğunu söyleyemeyiz. Terör tehdidi metropol
şehirlerimizde insanların gündelik yaşamlarını,
bizim şehirlerimizde yaşayan insanlardan daha
çok etkiliyor çünkü. Geçtiğimiz yaz mevsimini
içerisine alan iki genel seçim, bu aralıkta yaşanan

patlamalar ve son olarak da 15 Temmuz darbe
girişimine rağmen biz AVM olarak bu yıl
planladığımız büyüme hedefine ulaşıyor hatta
geçebiliyor durumdayız.
AVM sektörü olarak 2017 beklentileriniz
nelerdir?
2017 yılının da kolay bir yıl olmayacağını
gösteriyor 2016 yılında yaşadığımız gelişmeler.
Elbette yine büyüme hedefleri olacak hepimizin
önünde. Ancak büyümenin mümkün olmadığı
zamanlarda durumunu korumanın da başarı
kabul edilebileceği dönemlerden geçiyoruz ülke
olarak. Bizler planlarımızı olağan koşullara göre
yapıyor, olağan üstü gelişmeler ve dönemler
için ise aksiyonlarımızı ve buna bağlı olarak
hedeflerimizi güncelliyoruz. AVM sektörü
olarak 2017'den en öncelikli beklentimiz elbette,
ülkemizde barış ve huzur ikliminin hüküm
sürmesi, terör tehdidin ortadan kalkması.
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çocuğunun gittiği okulun resim sergisini AVM'
de dolaşırken. Bazen vizyona yeni giren bir filmin
oyuncuları ile birlikte galasında selfie çekilirken...
Yaptığımız işlerde kendimizi tekrar etmemek,
gündemi takip etmek ve gündem yaratmak en
önemli iddiamız.
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TORIUM AVM’DE KAHRAMAN KADINLARIMIZ ANILDI
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Zübeyde Hanım
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Gayrimenkul sektörünün güvenilir
isimlerinden Torunlar GYO tarafından inşa
edilen Torium AVM ; büyüklüğü , zengin
marka karması ve hizmet kalitesiyle her yıl
milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yaparken
düzenlediği etkinlikler ile de çekim merkezi
olmaya devam ediyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda görkemli
bir defile de sahne alan Elif Ece Uzun, Fatoş
Kabasakal, Yeliz Öney, Simge Tertemiz gibi
modellerin yanı sıra oyuncu Arzu Yanardağ'ın
da canlandırmaları ile cumhuriyetin
kurulmasında büyük katkıları olan kahraman
kadınlarımız saygı ile bir kez daha anıldı.
Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu'nun
gerçekleştirdiği defileye ilgi oldukça yoğundu.

Nezahat Onbaşı

Kara Fatma

Halide Edip Adıvar
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Nene Hatun

Çete Emir Ayşe

Gazi Ayşe Çavuş

Şerife Bacı

Tayyar Rahmiye

Etkinlik videosunu izlemek
için okutunuz.

MALl&MOTTO / 33.Sayı / Kasım 2016

Elif
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Ceyda Gamzeli

Markantalya AVM Genel Müdürü
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Bize biraz kendinizden bahseder misiniz ?
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Öncelikle merhabalar, size ve tüm okurlarınıza…
1981 Amasya doğumluyum. İlk ve orta
öğrenimimi Amasya’da tamamladıktan
sonra, eğitim hayatıma İstanbul Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler
bölümünde devam ettim. Üniversite eğitimimi
tamamladıktan sonra, eğitimimden farklı bir
alana yönelerek, yine İstanbul’da çeşitli firmalarda
kurumsal iletişim ve pazarlama alanında
çalışmaya başladım. 2007 yılında ise; şu an
çalışmaktan inanılmaz keyif duyduğum AVM
sektörü ile tanıştım ve bugünlere gelen kariyer
serüvenim için bir dönüm noktası oldu. Yine
kurumsal iletişim yöneticisi olarak başladığım
Samsun Yeşilyurt Alışveriş Merkezi’nde, takip
eden yıllarda genel müdür yardımcılığı ve
sonrasında da genel müdürlük görevlerinde

“ Şehrin tam kalbindeyiz. ”
bulundum. Devamında Turkmall’un Irak
Erbil projelerinden Mega Mall projesinde
de bir yıl yöneticilik yaptıktan sonra, AVM
Partners bünyesine dolayısıyla birleşmeyle
birlikte de JLL Türkiye ailesine katıldım. 2 yılı
aşkın süredir Markantalya AVM müdürlüğü
görevini yürütüyorum.
Antalya'yı bölgesel olarak değerlendirirseniz
AVM sektörü olarak nasıl görüyorsunuz?
Yeni projeler açılıyor ve planlananlar var,
sizce pazarın durumu bu yeni projeleri
kaldırır mı?
Antalya birçok Anadolu şehrine göre daha
şanslı, ekonomik potansiyeli çok daha yüksek
bir şehir. Şehri yılda ziyaret eden 8 ila 12
milyon yabancı ziyaretçi ve yerel merkez ve
ilçe nüfuslarının da göz ardı edilemeyecek

kadar yüksek olduğunu düşünürsek, bu tablo
ekonomiyi 12 ay diri tutuyor. Mevcut AVM’lerin
her biri kendi müşteri profilini oturtmuş,
perakendeciyi de tatmin eder durumda. Yeni
projeler, şehrin bu doymuşluğundan sonra
tutunmakta zorluk çekecekler mi, mevcut
AVM’leri nasıl etkileyecek; bunu biraz da
zamanla göreceğiz. Ama kendi dinamiklerini
ortaya iyi koymuş, lokasyon avantajı olan ve
müşteri sadakatine yatırım yapmış AVM’lerin bu
durumdan çok etkilenmeyeceği inancındayım.
AVM'nizi bize anlatır mısınız ? AVM’de ne gibi
etkinlikler yapıyorsunuz?
MarkAntalya Alışveriş Merkezi, açıldığı günden
bu yana, günden güne artan bir ziyaretçi
grafiği ve sürekli yenilenen mağaza karması
ile hem Antalya hem de sektörde dikkatleri
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Lokasyonu itibariyle çok geniş bir müşteri
kitlesine hitap eden bir alışveriş merkeziyiz.
Bizi en iyi ifade eden biçimiyle; “şehrin tam
kalbindeyiz”. Bu lokasyon, bu merkezilik, çok
büyük bir avantaj olmakla birlikte, pazarlama
stratejinizde de birçok sorumluluğu beraberinde
getiriyor. Genç yaşlı, bay bayan, çalışan

çalışmayan, farklı gelir ve eğitim seviyelerine
sahip çok geniş bir müşteri yelpazesine hitap
ediyor oluyorsunuz ve bu da hem marka
karmasında hem etkinlik ve pazarlama
planlamalarında aynı şekilde çeşitliliği
gerektiriyor. Ama ziyaretçi sayısı zaten çok
yüksek bir AVM olduğumuzdan, ağırlıklı olarak;
ziyaretçi sayısından ziyade, kişi başı harcamaları
artırmaya yönelik CRM ağırlıklı kampanyalar
etkinlikler gerçekleştiriyoruz.

son 10 yılın en kötü yılı olduğunu düşünürsek,
etkinin boyutunu tahmin edebilirsiniz herhalde.
Ülkenin siyasi ve ekonomik gündemi bu yıl
hepimizi çok zorladı. Terör, darbe girişimi,
turizmdeki kayıplar, kur artışları derken zor bir
yıl oldu. Ama itiraf etmek gerekir ki; ben çok
daha karamsar tablolara hazırlamıştım kendimi.
Bu kadar olumsuzluğa rağmen yaşadığımız
ekonomik kayıp tahmin ettiğimin çok altında.

Her sektörde olduğu gibi AVM sektörü de
2016 yılında zorlu bir mücadeleden geçti. Siz
bu dönemi nasıl geçirdiniz?

2017 hedeflerimiz tabi ki, 2016’daki
kayıplarımızı da telafi ettiğimiz, ekonomik
açıdan çok daha verimli bir yıl geçirmek.
Mevcut müşteri ve perakendeci memnuniyetini
koruyarak, marka karmamızı ve hizmet
kalitemizi daha da iyileştirdiğimiz bir yıl
olmasını hedefliyor, buna yönelik yönetim ve
pazarlama stratejileri geliştiriyoruz.

Herkes için olduğu gibi şüphesiz bizim için
de hiç kolay bir yıl olmadı 2016. Antalya’nın
turizmden beslenen bir şehir olduğunu
düşünürsek ve bu yılın da turizm açısından

2017 hedefleriniz nelerdir?
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çeken bir AVM. İlk 3 yılında 50 milyonun
üzerinde ziyaretçiyi ağırlayarak, sektörde rekor
sayılabilecek bir başarıya imza attı.
Ziyaretçilerine öncelikle ferah, nezih ve kolay
gezilebilir bir yaşam alanı sunan, her gelir
grubuna hitap eden birçok ulusal marka ve dünya
markasını bünyesinde bulunduran bir alışveriş
merkezi olmasının da ötesinde; birbirinden
keyifli etkinlikleri, sinema ve diğer eğlence
alanlarını ve birbirinden lezzetli alternatifleri
sunan son derece zengin restoran alanları ile de
Antalya için aynı zamanda bir sosyalleşme alanı.
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YÜZLERCE KİŞİ AKIN ETTİ

sevdikleri grupların şarkılarını hep birlikte
söyledi. Rock fırtınası estiren başarılı isimler,
dillere dolanan şarkılarını ankaralılar için
seslendirdi.
“Pinhani sahneden para dağıttı”

ALISVERIS MERKEZI
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Alternatif rock müziğin başarılı gruplarından
Pinhani, JoyTurk Akustik konserleri kapsamında
ankaralılara müzik dolu bir hafta sonu yaşattı.
Başarılı grupları dinlemeye gelen yüzlerce kişi,
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İsimlerini dedelerinin yazdığı şiirlerde kullandığı
takma adından alan, alternatif rock grubu
Pinhani, JoyTurk Akustik konserleri kapsamında
Next Level Podyum’da geçtiğimiz günlerde sahne
aldı.
Son klip parçaları olan “Beni Sen İnandır” ile
Ankaralı hayranlarını selamlayan grup, usta

sanatçı Neşet Ertaş’ı sahneden anmayı ihmal
etmedi. Neşet Ertaş ile tanışmanın kendilerine
kısmet olmadığını ancak özellikle İç Anadolu’ya
gelince hep Neşet Ertaş şarkıları söylemek
istediklerini dile getiren Pinhani, “Bütün konseri
Neşet Ertaş şarkıları ile tamamlayabiliriz.” dedi.
Konserin son bölümünde izleyicilerin arasına
Sinan Kaynakçı hep birlikte “Fidayda” şarkısını
söyleyerek dans etti. Grubun solisti Sinan
Kaynakçı konser süresince beş ayrı enstrüman
ile performans sergiledi. “Bir Elmanın Yarısı”
şarkısı ile coşkuyu zirveye taşıyan grup, sahneden
yüzlerce dinleyicinin üzerine para saçtı.
Dinleyiciler ile eğlenen Pinhani, enerjileri ile
hayranlarından tam not aldı.

Sinan Kaynakçı
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MARKAFONİ’DE YENİÇAĞ MAĞAZACILIĞI
düşürüldü. Bunun sonucunda, mağaza personel
giderlerinde aylık ortalama %17 azalma sağlandı.
Reyonlar ve reyonlardaki ürün yerleşimleri
müşterilerin davranışlarına göre planlandı.
Yapılan analizlerle öncelikle en fazla etkileşimin
olduğu, yani müşterinin en fazla vakit geçirdiği
reyon belirlendi. Bu değerli bölümü satışta
kullanmak adına, farklı bir noktada bulunan ve
satış performansı düşük olan ürünler için özel bir
stand hazırlandı ve bu değerli bölümün önüne
yerleştirildi. Bu değişiklik Markafoni’ye söz
konusu ürünlerde her ay ortalama %16 ciro artışı
sağladı.

İsmail Uzelli
Sensormatic CEO’su

Türkiye’nin ilk ve lider özel alışveriş sitesi
Markafoni, omnichannel stratejisinin bir parçası
olarak açtığı Zorlu AVM Mağazası’nda kullanılan
Mağaza İçi Analiz Platformu ile cirosunu ve
verimliliğini arttırdı. Sensormatic tarafından
sunulan bu özel çözüm ile mağazadaki müşteri
davranışlarını analiz eden ve bu doğrultuda
aksiyonlar alan Markafoni, kısa sürede personel
giderlerinde %17 tasarruf sağlarken, yaptığı
özel kampanyalarla aylık 5 kata kadar ciro artışı
sağladı.

Yine farklı bir noktada sergilenen ve satış
performansı düşük olan kozmetik ürünleri,
etkileşimin yüksek olduğu, müşterinin fazla
zaman geçirdiği parfüm standının önüne
yerleştirildi. Bu sayede kozmetik ürünlerinde
aylık 5 kat ciro artışı oldu.
Müşterilerin ilgi gösterdiği ancak satış
rakamlarının düşük olduğu reyonda kampanya

yapıldı.Yapılan analizlerde; kadın ayakkabı
reyonunun yüksek trafik alan, merkezi bir
yerde bulunmasına rağmen istenen satış
rakamlarını yakalayamadığı görüldü. Müşteriler
bu reyonda fazla vakit geçirip, ürünleri denese
de bu etkileşim satışa dönmüyordu. Buradan
hareketle 2 ay süreyle ayakkabı reyonunda
kampanya yapıldı. Ve her ay ortalama 2.5 kat
ciro artışı yakalandı.
Markafoni de kullanılan Mağaza İçi Analiz
Platformu’nu değerlendiren Sensormatic
CEO’su İsmail Uzelli, “Sanal dünyadaki
başarısını fiziksel mağazalara da taşımak isteyen
Markafoni, bu platform ile Zorlu AVM’deki
mağazasında istediği başarıyı kısa sürede
yakaladı. Hem tasarruf, hem de ciro artışı
beraberinde geldi.
Mağaza içi analiz platformunun kar marjlarının
giderek düştüğü perakende sektörüne yeni bir
soluk getireceğine inanıyorum. Operasyonel
giderleri azaltırken, ciroda artış sağlayan
platformun Markafoni’de yarattığı katma değer
de bunun en büyük göstergesidir.” dedi.

Müşterileri ve alışveriş alışkanlıklarını, online
ortamdaki kadar iyi tanıma olanağı sağlayan bu
platformun, altı ay gibi kısa sürede Markafoni’de
yarattığı katma değer dikkat çekici.
Personel vardiyaları, müşterilerin yoğun
olduğu gün ve saatlere göre düzenlendi.
Müşteri yoğunluğunu gün ve saat bazında analiz
eden platform, personel çalışma saatleri ve izin
günlerinin, çıkan verilere göre yeniden gözden
geçirilmesini sağladı. Analiz sonrası, bir personel
ihtiyaç olmadığı için başka bir mağazada
değerlendirilirken, personel sayısı 6’dan 5’e
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Müşteri memnuniyetini etkileyen birçok verinin
analizini, yüksek doğruluk oranıyla yapabilen,
mağazanın satışlarına ve verimliğine doğrudan
pozitif etki yapan Sensormatic Mağaza İçi
Analiz Platformu; reyon yerleşiminden, personel
optimizasyonuna, kampanya stratejilerinden,
vitrin tasarımına kadar, müşteri memnuniyeti
odaklı mağaza yönetimi için kapsamlı, anlaşılır
ve doğru yol haritaları sunuyor.
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MALATYA PARK 7. YAŞ GÜNÜNÜ FETTAH CAN İLE KUTLADI
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gerçekleşen söyleşi ve imza gününde Fettah
Can, verdiği mini konserle de Malatyapark
müşterilerine güzel saatler yaşattı.
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Malatyapark Alışveriş ve Yaşam Merkezi
kuruluşunun 7’nci yılı dolayısıyla çekiliş
kampanyası başlattı. Kampanyanın lansmanında
ise sevilen sanatçı Fettah Can sevenleri ile
buluştu.

Mehmet Başkan
Fettah Can
Yasemin Şefik

Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu’nun
üstlendiği etkinlikte Yasemin Şefik’in sunumuyla
gerçekleşen söyleşide hayranları ünlü sanatçı
Fettah Can’a sorular sordu. Hayranları ile birlikte
birbirinden güzel eserleri birlikte söyledi. Söyleşi
programında Malatya Girişim Gurubu Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kavuk
tarafından Fettah Can ve Yasemin Şefik’e kayısı
takdim edildi.

17 Ekim’de başlayan 7.yıl dönümüne özel
çekilişte 7’den 77’ye herkesin hayallerini süsleyen
14 Kasım’da 7. yıl dönümünü kutlayacak olan
hediyeler yer alıyor. Yaptıkları her 75 TL’lik
MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi yeni bir alışverişe bir çekiliş numarası alarak kampanyaya
kampanyaya start verdi. Kuruluş yıl dönümüne
katılabilecek AVM müşterileri 1 Nissan
özel başlatılan kampanyanın tanıtım lansmanında QASHQAI, 7 elektrikli motosiklet,7 Iphone 6s,7
ise pop müziğin sevilen isimlerinden Fettah
Apple tablet, 7 elektrikli kaykay, 8 bisikletten
Can hayranları ile buluştu. AVM fuaye alanında
birini kazanma şansı yakalayacak.
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Eurest Services Genel Müdür Yardımcısı
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“Algılar, insan hayatında tehditlere göre gelişir.”

Eurest Services Genel Müdür Yardımcızı Cem Evliyim ve 1 kızım var. Şu anda da grubun 2
Alakuştekin güvenlik hizmetleri ve güvenlik şirketten sorumlu genel müdür yardımcısı olarak
personellerinin önemi üzerine sorularımızı çalışmaktayım.
yanıtlatı.
Son zamanlarda AVM’lerde bir güvenlik önlem
artışı var. Bu nasıl arttı?
Cem Bey öncelikle kendinizi ve firmanızı bize
tanıtır mısınız?
AVM‘ler sonuçda insanların toplu olarak
geldikleri belli bir saat üzerinde çalışan
Dünyanın en büyük yiyecek, içecek, servis ve
işletmelerdir. İnsanlar orada kazançlarını iyi
organizasyon kuruluşu olan Compass Group
değerlendirmek, iyi vakit geçirmek, aileleriyle
PLC, 50 ülkede, 50 bin farklı lokasyonda,
birlikte mutlu ve huzurlu bir sosyalleşme
yıllık 17,8 milyar Pound cirosuyla ve 500 binin
yaşadıkları ortamlardır. Ziyaretçi olarak 30-40
üzerinde çalışan personeliyle hizmet sunan
bin minimumdan başlayan ziyaretçileri olan
dünyanın 6. büyük işverenidir ve Londra
lokasyonlardır. İşletmecilerde bu ziyaretçilerin
Menkul Kıymetler borsasına kote edilmiş olup,
rahat hissetmesi için güvenlik ile ilgili bakış
hisseleri FTSE 100 içinde işlem görmektedir.
2015 yılında Fortune “Global 500” sıralamasında açılarını değiştiriyor. İnsanlar daha fazla
güvenlikçi gördükçe psikolojik olarak daha
ise Compass Group dünyanın en büyük 418.
kuruluşu olarak listelenmiştir. Compass Catering fazla güvende hissettikleri bir kavram oluşuyor.
Algılar insan hayatında tehditlere göre gelişir. O
ve destek hizmetlerinde dünya lideri bir şirket.
Türkiye’de catering, güvenlik ve destek hizmetleri tehditleri ya yaşarlar ya duyarlar, ya görürler ya
da okurlar.
olarak 3 şirketimiz var. Bu üç şirkette de 22.000
çalışanımız var. Tamamen kurumsal süreçte
Güvenlik özellikle 2 senedir dünyada ve
yürütülen bir yapıdayız. Bende bu firmada
Türkiye’deki konjonktür bireylerin daha fazla
17 yıldır çalışıyorum. İşletme mühendisiyim.

güvenliği izler duruma getirmiştir.
AVM’lerde güvenlik personelinin eğitim
süreçleri nedir? Nasıl bir eğitimden geçiyorlar?
Kanunen normalde güvenlik elemanı 90 saatlik
bir eğitim alır. Güvenlik elemanı temel eğitimi
aldıktan sonra bir AVM’de bazı eğitimlerden
tekrar geçirilir. Sosyal ortama çok açık olan bu
ortamlarda ki kadroların gerek kılık kıyafet,
gerek traş, gerek ağır makyajlı olmamaları
konusu bayanlarda, gerek ter kokusu olmaması ,
kişisel bakımlarının önemli olduğunu çünkü çok
fazla ziyaretçi ile temas etme ortamı olduğundan,
el ve tırnak bakımı, aşırı bir sigara kullanımının
getireceği kötü kokular gibi bunların hepsini
bir eğitim paketi içinde vermeye çalışıyoruz.
Bunların tazelemelerini yapıyoruz. Genellikle
biz yıllık bu tür çalışanlara 25 saat düzeyinde bir
tazeleme eğitimi veriyoruz.
Sizce sektörün en büyük sorunu nedir?
İnsanlar ücretsel olarak %10 artışa, hatta %5
artışla başka yere geçerler. Dolayısıyla sizin
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verdiğiniz bütün eğitim bütün birikiminiz bir
anda o kişi ile beraber gider. Bu sektörün en
önemli sorunlarından bir tanesi de devletin
bu sektörü tanımlarken kanunsal boyutu ile
beraber ekonomik olarak özellikle çalışanın
ücretsel tanımının yapılmasının gerektiğini
düşünüyorum.
AVM’lerdeki güvenlik personeli nasıl seçiliyor?
Avm’lerdeki güvenlik personel seçimleri ticari
şartnamelerde belirtildiği gibi belirli boy, belirli
kilo, belirli yaş aralığı tanımlamaları esasında şart
olarak alınıyor. Vücut kadar düşünmek kabiliyet
kapasitesi de önemli.Yaş olarak da psikolojik
olarak 45 yaş sınırı vardır. Çünkü güvenlikler
uzun süre ayakta durulan dolayısıyla fiziki
performansı önemli olan görevlilerdir. Güvenlik
elemanının şartnamede yazan belli özelliklerini
kullanabilen ve belli bir yaş aralığında dinamik
olan arkadaşlardan seçmeye çalışıyoruz.

Sektörde 300 bin güvenlik elemanı olduğu
söyleniyor. Sınava girmişler, belgelerini almışlar
ama yenilememişler çünkü 5 yılda bir yenilemek
gerekmektedir. Yenileyip bu işi yapmayanlar
vardır. İhtiyaç artar yani talep artıyor, güvenlik
kadrolarına ancak arz yeterli olmuyor. Bugün
İstanbul talebe yetişilemeyen bir lokasyondur.
Maalesef %100 kapasitede çalışmadığımız çok yer
oluyor. Bu sefer ek mesailer, görev kaydırmaları,
görev birleştirmeleri gibi işler yapmak zorunda
kalıyorsunuz.
AVM ve diğer sektörler arasında güvenlik
yönünden ne gibi farklar var?
AVM‘lerde çok daha fazla ziyaretçi ve müşteriye
dokunuluyor, temas ediliyor. Endüstriyel bir
tesis de bu kadar değildir. AVM’ler sabah 10.00
akşam 22.00 saatleri arasında 12 saat boyunca
herkese açıktır. Her türlü insanın içeri girme
hakkı vardır. Orası topluma açıktır. Ne yaş, ne
cinsiyet, ne din, ne ırk herkese açık ve bireylerin
belirli kurallar çerçevesinde olmak ile beraber
rahat hareket edebilecekleri ortamlardır.
Çalışan kadroların bu önceliklerle eğitilmesi
gerekmektedir. Biz genellikle açılış ve kapanış
toplantıları yaparız çünkü o gün orada bir
faaliyet olabilir. Konser ya da imza günü olabilir,
periyodik bir haftaya girilebilir. Çalışanların
bu süreci bilmesi gerekmektedir. Çalışanları
konuşturmanız lazım sadece o dersi alıp sınava
girmek ile olmuyor. Sosyal bir ortama girdiği
için kendini ifade edebiliyor mu? Soru sormasını
biliyor mu? Bunlar önemli şeyler. Sadece orada
görsel çalışmadıkları için mutlaka iletişime açık
olmalılar. Mesela çocuk kaybolur onu sahiplenir,
onu teskin edersiniz, anne-babasını bulursunuz.
Biri eşyasını kaybeder, bir eşyasını düşürür , onu
koruma altına alırsınız onunla ilgili doğru kişiyi

Cem Alakuştekin

bulmaya çalışırsınız. Bunlar hep iletişimi iyi
yönetmekle alakalı ziyaretçiler bir soru sorabilir
bir kat, bir mağaza olabilir. O planı biliyor
olmanız lazım, ben bilmem deme lüksünüz
yoktur, kafanızı çevirme lüksünüz yoktur. İletişim
kalitesi çok önemli.
Güvenlik elemanının sorumlulukları nelerdir?
Güvenlik elemanından telefona bakması
istenmez. Onun kullanacağı ekipmanlar bellidir.
Xray vardır, telsizi vardır, yeri geldiğinde jop
taşır, sprey taşır, kelepçe taşır. Emniyet birimi
gelene kadar her şeyi kontrol altına alması
gerekmektedir. Malzeme ve ekipmanları
kullanabiliyor olması gerekmektedir. Kendine
özgü bir meslektir güvenlik kadroları ama
burada prensip ve ciddiyet önemlidir, beklentiler
önemlidir. Tabi bu işletme için bir maliyettir.
Ama siz bu tesisi korumak istiyorsanız bu
harcamayı yapıyor olmanız lazım. Anlaşılıyor ki
tehditler ne kadar artarsa tedbirler o kadar olmak
zorunda.
Türkiye de güvenlik hizmetleri sektörünün
geldiği yerden memnun musunuz?
Bu nerden baktığınıza bağlı. İş adamı mantığıyla
sermayeler gözüyle baktığınız da işin büyümesi,
ciroların büyümesi buna bağlı karların büyümesi
ile hoşgörülü tarafı olabilir. Profesyoneller
açısından yönetilebilir midir? Doğru kaynaklar
var mıdır? Doğru kaynakların yönetimi ile
ilgili taraflar hem sermayeder hem bu hizmeti
alan taraf mutabık mıdır? Türkiye de güvenlik
sektörü hacmi çok büyüdü bu belki coğrafyadan
kaynaklanabilir kaygılardan kaynaklanabilir tabi
sektör büyüdükçe önemsenirsiniz.

Emine Türkkan

Türkiye de bir takım yasalarla teşviklerle
güvenlik hizmet sektörünün daha iyi bir yere
geleceğine ilişkin bir düşünceniz var mı?
Biz bir işletmeyiz. Bu işletmede finansal
yönetimi var, insan kaynakları yönetimi var.
Satın alma yönetimi var. Kalite yönetimi var.
Sadece ben çok iyi güvenliği bilirim diye
bir şirket kurarak bu sektörde yer almanız
mümkün değil. Bugün gelinen nokta da
bir çok şirket battı birçok girişimci elindeki
sermayeyi kaybetti. Her sektörde olduğu gibi
kar marjlar düşmüş vaziyette. Bana göre kritik
bir sektördür güvenlik sektörü son olaylar
daha da bunu ortaya koymuştur. Bu sektörün
gerek yatırımcısı gerek kullanıcısı ve kadroların
insan gücünün tekrar ona göre organize
olması gerekir. Bu sektörün oyuncuları
olarak çalışanlarımıza önem vermemiz lazım
onların hakları için mücadele etmemiz lazım.
Onlara doğru ücretler doğru çalışma saatleri
ile doğru malzeme ve ekipmanla çalışmaları
sağlanmalıdır ki çalışanda bu sektörde
bir geleceği olacağını bilsin. Yatırımcı da
geleceği olduğunu bildiği işlerde daha büyük
sorumluluklara girsin.
Bu mesleği seçmek isteyenlere böyle bir şirket
kurmak isteyenlere 17 yıllık tecrübenize
dayanarak neler önerirsiniz?
Burada hem sermayesel hem de kişisel
deneyimimiz ile evet kurun girişimci olun.
Ama ne tür riskleri üstünüze aldığınıza emin
olun. Hem sermayesel olarak hem iş yaptığınız
ortaklarınız olarak kimlerle iş yaptığınıza çok
dikkat etmeniz lazım. Yoksa başlamak bir
karardır.
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Türkiye’de güvenlik personeli talepleri
karşılanabiliyor mu?
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KAYSERİ PARK AVM, AYDİLGE’Yİ AĞIRLADI!
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Aydilge, mini konser ve imza günü etkinliğiyle
22 Ekim Cumartesi günü Kayseri Park AVM’de
sevenleriyle buluştu.
Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu’nun
düzenlediği etkinlikte, kendine has yorumu,
muhteşem enerjisi ile büyük beğeni topladı.
Aydilge, mini konser ve imza günü etkinliğiyle,
22 Ekim Cumartesi günü Kayseri Park AVM’de
sevenleriyle buluştu.
Kayseri Park AVM’de gerçekleşen mini
konserinde dillerden düşmeyen şarkılarını
alkışlar eşliğinde seslendiren Aydilge,
hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal
etmedi.
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GPD’NİN BU YILKİ TEMASI “DEĞİŞEN MÜŞTERİ” OLDU
Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) tarafından 11 Ekim 2016 tarihinde
“Değişen Müşteri” temasıyla üçüncüsü düzenlenen “GPD – Ortak
Gelişim Kongresi”nde tüm Türkiye’den 800’ü aşkın perakendeci, üretici
ve tedarikçi bir araya geldi.
“Tanışma Maratonu” yoğun ilgi görürken,
“Sektör Çalışanları İle Röportajlar” 800’ü aşkın
misafir tarafından ilgiyle izlendi.
95 milyar TL’lik ciroyu ve 29 bin satış noktasında
270 bin kişilik istihdam gücünü temsil eden
Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), “Değişen
Müşteri” temasıyla “GPD – Ortak Gelişim
Kongresi”nin üçüncüsünü gerçekleştirdi.
11 Ekim 2016 tarihinde Wyndham Grand
İstanbul Levent’te gerçekleştirilen kongreye tüm
Türkiye’den 800’ün üzerinde perakendeci ve
tedarikçi katıldı.
GPD - 3. Ortak Gelişim Kongresi, CocaCola
İçecek, P&G, PepsiCo, Unilever ve Ülker
gibi dev tedarikçilerin ana sponsorluğunda
gerçekleştirildi. Etkinliğe Nielsen ve Obase altın
sponsor olarak, Chep ise çanta sponsoru olarak
destek verdi.
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Nihat Özdemir
GPD Başkanı
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Türkiye’de market zincirleri, gıda servis
zincirleri ve tedarikçilerini bir araya getiren tek
organizasyon olan kongrede sektörün önde gelen
ulusal ve uluslararası oyuncuları; perakende
trendleri, yeni nesil müşteriyi anlamak,
dijital deneyimin gıda perakendesine etkileri,
perakendedeki dijital dönüşüm, müşteri bağlılığı,
sektörde değişmeyen temel kurallar ve eski
ihtiyaçlara yeni çözümler konu başlıklarında pek
çok alandaki tecrübelerini paylaştılar.

Türkiye’de market zincirleri, gıda servis
zincirleri ve tedarikçilerini bir araya getiren
tek organizasyon olan “GPD – 3. Ortak
Gelişim Kongresi”nde değişen müşterinin
sektörde yarattığı ve yaratmaya devam edeceği
değişim ana konu oldu. Dr. Fatoş Karahasan’ın
sunuculuğunu üstlendiği kongrede ulusal ve
uluslararası oyuncular, perakende trendleri,
yeni nesil müşteriyi anlamak, dijital deneyimin
gıda perakendesine etkileri, perakendedeki
dijital dönüşüm, müşteri bağlılığı, sektörde
değişmeyen temel kurallar, eski ihtiyaçlara yeni
çözümler konu başlıklarında, pek çok alandaki
tecrübelerini paylaştılar.

Açılış konuşmasını yapan GPD Başkanı Nihat
Özdemir, müşteriyi iyi anlamanın verimlilik
yolunda atılan en önemli adım olduğu mesajını
verdi.

CEM BOYNER ESKİ İHTİYAÇLARA YENİ
ÇÖZÜMLERİ, NORDAL CAVADINI
MÜŞTERİ SADAKATİNDEKİ ŞAŞIRTICI
DÖNÜŞÜMÜ ANLATTI

Açılış konuşmalarını Gümrük ve Ticaret Bakanı
Bülent Tüfenkci, GPD Yönetim Kurulu Başkanı
Nihat Özdemir ve İstanbul Sanayi Odası (İSO)
Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın
yaptığı kongrede yer alan paneller kadar Cem
Boyner, Cem Seymen ve Dr. Nordal Cavadini’nin
konuşmalarının bulunduğu oturumlar da
dikkat çekti. Diğer yandan, kongrede ilgi çekici
etkinlikler de gerçekleştirildi. Tedarikçiler ile
gıda perakendeciliğinin en önemli oyuncuları
arasında yeni işbirlikleri için zemin hazırlayan

“GPD – 3. Ortak Gelişim Kongresi” ele alınan
konular kadar konuşmacılarıyla da dikkat çekti.
Açılış konuşmalarını Gümrük ve Ticaret Bakanı
Bülent Tüfenkci, Gıda Perakendecileri Derneği
(GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir
ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu
Başkanı Erdal Bahçıvan’ın yaptığı kongrede
sektörün önde gelen isimlerinin görüşlerini
aktardığı panel ve oturumlar yer aldı.
Kongrenin dikkat çeken konuşmacıları arasında,
müşteri sadakati programlarına odaklanan

değerlendirmeleriyle Amerikalı danışmanlık
firması Oliver Wyman’dan Dr. Nordal Cavadini
ve Gökhan Öztürk yer aldı. Cavadini, “Müşteri
Bağlılığı Yaratma”nın çözüm bulmuş uluslararası
şifreleri konusunda çarpıcı açıklamalarda
bulundu. Oturumda dikkat çeken konulardan
biri de son 40 yılda müşteri sadakatinde yaşanan
değişim oldu. Bu süreçte “kuruma bağlılık”in
“kişilere bağlılık”a dönüştüğüne işaret edilirken,
“mağaza temelli sadakat”in yerini ise “müşteri
ilişkisi temelli sadakat”e bıraktığı vurgulandı.
Oturumda dikkat çeken bir diğer başlık ise
dünyadan gıda perakendecilerin müşteri
bağlılığını esas alan sadakat programlarından
örnekler oldu.
Sektöre yönelik dijital çözümleriyle dikkat çekici
girişimlerde bulunan Obase Kurucu Ortağı ve
CEO’su Dr. Bülent Dal “Dijital Deneyimin Gıda
Perakendesine Etkileri” başlıklı konuşmasında,
dijitalin mağazaiçi davranışa etkilerini anlattı.
Dijitalleşmenin perakendeye ana etkilerini mobil
kasların gelişimi, online araştırmanın satın alma
üzerindeki etkisi, bilgi ve sosyal perakendenin
yükselişi olarak özetleyen Dal’ın altını çizdiği bir
diğer konu, gıda alışverişindeki dönüşüm oldu.
Dal, gıda alışverişinde müşterinin mağazayı
ziyareti öncesi akıllı telefon kullanım oranının
%59’a ulaştığını vurguladı.
Kongrenin son oturumunda ise girişimleriyle
sektörde trend yaratan değişimlere imza atan
Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve
CEO’su Cem Boyner yer aldı. Cem Boyner, “Eski
İhtiyaçlara Yeni Çözümler” konusunda ufuk açıcı
değerlendirmelerde bulundu.
PERAKENDENİN ÜNLÜ İSİMLERİNDEN,
ALIŞVERİŞ TRENDLERİNİ BELİRLEME
GÜCÜNÜ GİDEREK ELDE EDEN Y KUŞAĞI
İÇİN ÇARPICI ANALİZLER
Günün ikinci paneli “Yeni Nesil Müşteri
Anlamak”ta ise, sadece ulusal değil, uluslararası
faaliyetleriyle de yeni neslin beklentileri ortaya
konuldu. Capital - Start Up dergileri yazarı
ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fatoş
Karahasan’ın moderatörlüğündeki panelin
konukları Pladis Turkey&MENA&CA Pazarlama
Başkan Yardımcısı Başak Kluznick, P&G
Türkiye&Kafkaslar Satış Direktörü ve Yönetim
Kurulu Üyesi Celal Artüz, MİGROS Pazarlama
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Genel Müdür Yardımcısı Cem Rodoslu ve
PepsiCo Türkiye Pazarlama Kıdemli Direktörü
Evrim Şen oldu.
Panelde şehirleşmenin ve internetin dünyasına
doğan ve “Y kuşağı” olarak nitelendirilen yeni
nesil tüketici ele alındı. Y kuşağını oluşturan
15-30 yaş arası gençler, Türkiye nüfusunun
yüzde 25’ini temsil ediyor. Bu gençlerin % 39’u
üniversite öğrencisi ve bu oranın 5 yıl sonra
%50’ye ulaşması bekleniyor.

E-TİCARET GERÇEKTEN DE FİZİKSEL
MAĞAZALARI YOK MU EDECEK?
Moderatörlüğünü McDonald’s Türkiye
Pazarlama Direktörü Bora Tanrıkulu’nun
üstlendiği günün üçüncü paneli “Perakende
Kendini Dijital Hissediyor”da ise dijital
uygulamalarıyla trend yaratacak gelişmelere
imza atan isimler konuk edildi. Panelde
4129Grey Chief Happiness Officer’ı Alemşah
Öztürk, Unilever Türkiye Satış ve Müşteri
Geliştirme Başkan Yardımcısı Ali Fuat
Orhonoğlu, Hepsiburada.com Ticari Grup
Başkanı / CCO’su Emre Ekmekçi ve Makro
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Songör
deneyimlerini ve öngörülerini paylaştı.
Panelde internetin artık hayatın her alanına
girmesi, gün geçtikçe sayısı katlanarak artan
akıllı telefonların, yeni kavramların, yeni
trendlerin sosyal medya üzerinden milyonlarca
kullanıcıya sadece birkaç saat içerisinde
ulaşmasının perakendeye etkileri tartışıldı.
Konuşmacıların üzerinde durduğu konulardan
biri “e-ticaret fiziksel mağazaları yok mu
edecek tartışmaları” sürerken “fiziksel ve online
perakendeciliği entegre eden yeni perakende
konseptleri”nin hızla yayılmaya başlaması
üzerinde durdular. Dikkat çeken bir diğer konu,
tüm tüketici trendlerini ve yaşam tarzını en çok
belirleyen unsurların başına yerleşen “sosyal

medyanın perakende sektöründeki etkileri ve
bu yöndeki uygulamalar”la sektörün öncü rolü
üstlenmesi oldu.
SEKTÖRÜN DUAYENLERİ DEĞİŞEN
SEKTÖRÜN DEĞİŞMEYENLERİNİ ANLATTI
Günün son paneli ise değişen müşteri
doğrultusunda dönüşen sektördeki
değişmeyenlere ışık tuttu. “Her şey Değişir Ama
Temel Kurallar Değişmez… Söz, Sektörümüzün
Duayenlerinde!” panelinde Ali Pehlivanoğlu A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pehlivanoğlu, Üçge
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gökçin Aras ve
Kent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Akça;
uzun yıllara dayanan deneyimlerinin ortaya
çıkardığı değişmeyen kuralları anlattılar. Panelin
moderatörlüğünü Dr. Fatoş Karahasan üstlendi.

sürdürdü:
“Ülkemizin en büyük perakendecileri, ulusal
ve yerel marketleri, gıda servis zincirleri ve
yine en önemli tedarikçilerimiz, ulusal ve
yerel markalarımız, Anadolu’da doğup kendini
geliştirmek isteyen üreticilerimiz bu kongrede
bir araya geliyor. Bilgi ve deneyim paylaşımının
yanı sıra, önemli işbirliklerinin ilk adımının
atılmasına ön ayak olan “Tanışma Maratonu”
özellikle yerel üreticilerimiz için işlerini
geliştirmelerinde büyük rol oynayacak.”

NİHAT ÖZDEMİR: DEĞİŞMEYEN TEK
GERÇEK MÜŞTERİNİN ESAS PATRON
OLDUĞUDUR

Özdemir, kongre sırasındaki bilgi paylaşımları
neticesinde sektörün olduğu kadar tüketicilerin
de yararına olan işbirlikleri doğduğuna dikkat
çekti. Kongre süresince talepleri, ihtiyaçları ve
bu ihtiyaçları karşılama şekli nasıl değişirse
değişssin esas değişmeyen şeyin perakendenin
patronunun müşteri olduğu gerçeğinin ele
alınacağını kaydeden Özdemir, ayrıca müşteriyi
perakendenin ana ve temel oyuncusu olarak da
nitelendirdi.

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Nihat
Özdemir, yaptığı açılış konuşmasında gıda
perakendesindeki trendler kadar 15 Temmuz’daki
gelişmeler, sektöre etkileri ve sektörün ortaya
koyduğu performansa dikkat çekti. Bu yıl
temasını “Değişen Müşteri” olarak belirledikleri
GPD – Ortak Gelişim Kongresi’nin 3. yılında
bir kez daha tedarikçilerle perakendecileri
buluşturmaktan büyük bir memnuniyet
duyduklarını belirten Özdemir, sözlerini şöyle

Özdemir, şöyle devam etti: “Biz perakendeciler,
müşterilerimizi tedarikçilerimizden temin
ettiğimiz ihtiyaçları ile buluşturan noktalarız.
Onların davranışlarını, alışkanlıklarını ve
ihtiyaçlarını ne kadar doğru takip edip hızlıca
aksiyon alırsak, o derece başarılı olabiliriz.
Tedarikçilerimiz için de aynı durum söz
konusu. Yeni ürünlerini ve sunuş şekillerini
geliştirirken sağlayacakları başarı, son tüketiciyi
iyi tanımaktan geçiyor.”
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Panelde dikkat çeken konulardan biri, 2014
yılında dünyadaki toplam işgücünün %36’sını
oluşturan Y kuşağının harcama gücünün 2020
yılında “Baby Boomers” olarak ifade edilen
50-60’larındaki neslin sahip olduğu harcama
gücünü geçeceği oldu. Harcama gücü çarpıcı
bir şekilde yükselmeye devam eden Y kuşağının
beklentileri, panelistlerin üzerinde durduğu
en önemli başlıklardan biri oldu. Y kuşağının
beklentilerinden biri olarak sosyal sorumluluk
projelerinin önemine değinildi. Markaların
sosyal sorumluluk projeleriyle sosyal hayata
dokunması bu yönde ifade edilen en önemli
artılardan biri oldu. Sosyal sorumluluk
projelerinin bir diğer artısı ise sosyal medya
gibi kanallarla müşterilerle daha fazla etkileşim
sağlayabilmesi yönünde ifade edildi. Y kuşağı
açısından inovatif ürünlerin giderek artan
önemi ve bu yöndeki örnekler panelin dikkat
çeken bir diğer konusuydu.
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AVM TASARIMLARINDA EN ÖNEMLİ UNSUR,
DEĞİŞİMİ ÖNGÖREBİLMEK
Başta Watergarden İstanbul, Palladium Antakya, AtlasPark AVM olmak üzere İstanbul’da ve Türkiye’nin farklı
kentlerinde pek çok alışveriş merkezinin iç mimari tasarımlarına imza atan MDArch Mimarlık‘ın kurucusu
Mimar Görkem Volkan, yeni nesil AVM’lerde değişen alışkanlık ve ihtiyaçlara kolayca uyum sağlayabilen,
doğaya ve doğallığa öncelik veren, kullanıcılarına sokak dokusu ve deneyimleri yaşatan, dış/iç ayrımını
aşarak akışkan hacimler sunan iç mekanlar tasarlıyor.
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New York, Lübnan, Katar ve Dubai’de sürdürdüğü
mesleki deneyimi sonrası İstanbul’da kendi ofisini
kuran ve 2006 yılından bu yana çalışmalarını
MDArch Mimarlık çatısı altında yürüten ve
alışveriş merkezleri başta olmak üzere, otel,
konut, ofis ve ticari mekanlar gibi birçok farklı
alanda mimari ve iç mimari tasarım ve uygulama
hizmeti veren Mimar Görkem Volkan, AVM’lerin
günümüzde alışveriş ihtiyacını karşılamaktan
ziyade, yaşama dair pek çok aktivitenin
karşılık bulacağı ve yenilerinin talep edileceği
farklı işletmeler bütünü olarak biçimlenmesi
gerektiğini savunuyor. İnsanoğlunun en önemli
gereksiniminin doğa ve doğallık olduğunu dile
getiren, yapılaşma çoğaldıkça yeşil ihtiyacının da
arttığını ifade eden Görkem Volkan, MDArch
Mimarlık olarak yalnız AVM tasarımlarında
değil, tüm projelerinde daha fazla açık alana
sahip, doğal yeşil alanların korunduğu
ve arttırıldığı, ortak kullanım alanlarının
çeşitlendirildiği, enerji sarfiyatının yapısal
özelliklerle gözetildiği, doğayı sadece koruyan
değil, geliştiren mekanlar tasarlamanın asıl
öncelikleri olduğunu vurguluyor.
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AVM tasarımlarındaki en önemli unsurun
değişimi öngörebilmek olduğunu ifade eden
Görkem Volkan, günümüzde salt alışveriş
aktivitesinden öte, sosyal karşılaşma/toplanma
alanları olarak kent yaşamının içinde yer alan
alışveriş merkezlerinin çoğunluğunun özel iştirak
olsa da, büyük ölçüde kamusal alan trafiğine
sahiplik ettiğini belirtiyor. Kişilerin alışveriş
ve sosyal yaşam aktivitelerindeki tercihlerinin
AVM iç mekan projelerinde en önemli tasarım
unsuru olduğunu dile getiren Mimar Görkem
Volkan, “Özellikle genç nüfusun popülasyondaki
yüzdesinin ağırlıklı olduğu ülkelerde teknolojinin
de yardımı ile sosyal ihtiyaçlar sürekli olarak
değişiyor. Bu değişime o projenin yapıldığı yılda
açık olmanız gerektiği gibi, gelecek yıllarda
da farklı değişimlere karşı yapıyı ve işletmeyi
hazırlamalısınız.” diyor.
AVM İç Mekan Tasarımlarında Deneyimi ve
Hızıyla Fark Yaratıyor...
MDArch Mimarlık olarak, tasarladıkları AVM
projelerinin farklı aktivite alanlarını kapsayan
geniş ölçekli mekanlar bütününde, bu alanların

Görkem Volkan

doğru fiziksel ve altyapısal koordinasyonunun
sağlanmasını, konsept bütünlüğünün/
tutarlılığın korunmasını ve uzun vadeli işletme
gereksinimlerinin gözetilmesini önemsediklerini
belirten Mimar Görkem Volkan, AVM
projelerindeki deneyimlerini hıza ve avantaja
dönüştürdüklerini dile getiriyor: “Önceliğimiz,
sürekli daha yeniliğe açık daha teknolojik
avantajları içinde barındıran daha fazla içinde
olmaktan mutluluk duyacağımız mekanlar
tasarlamak; bu saydığım etmenler bizim için
en büyük motivasyon kaynağını oluşturuyor.
Yine aynı şekilde üretilebilir proje çizmek ve bu
projeyi tüm üretim eşikleri için en anlaşılabilir
dilde bir uygulama projesi haline dönüştürmek
bizim için oldukça önemli bir unsur.”

sürede fiziki ve bütçesel değişim ihtimaline karşı,
doğru malzeme ve detay araştırması yaparak
doğru zamanda insiyatif alarak koruyan MDArch
Mimarlık ekibi, bu nedenle tasarladığı her
projede uygulama projesine de aynı oranda önem
veriyor.

Sürecin başında belirlenen konsept projenin,
üretim sürecinin son aşamasına kadar geçen

AVM’lerde Sokak Ölçeğinde Yaşanmışlık ve
Deneyim Tasarımı...

Sosyal hayatı içinde barındıran, dış mekanın
olabildiğince içe yansıtıldığı AVM’ler
tasarlayarak, MDArch Mimarlık’ın ilk AVM
projesi olan Palladium Antakya’yı “dışarısı
ve içerisi ayrımını aşan; akışkan” ifadeleriyle
anlatan Mimar Görkem Volkan, binayı bir
kabuk olmanın ötesinde iç ve dış verilerin
birlikte kullanıldığı, uzlaştırıcı bir filtre haline
getirdiklerini söylüyor.

Haberler / MALl&MOTTO

AVM gibi kamusal alanlarda bir iç kabuk
tasarlamaktan çok bir aktiviteler bütününü
tasarlayan, dış mekansal kriter ve fiziki
kondisyonları olabildiğince iç mekana yansıtarak
iç ve dış kurguya bütünsel bir yaklaşım getirmeyi
başaran Görkem Volkan, MDArch Mimarlık
olarak iç mekanını tasarladıkları ilk AVM projesi
olan Palladium Antakya’da da ‘dışarısı/içerisi’
ayrımını aşan, akışkan bir ilişkiyi tariflemeye
çalıştıklarını belirtiyor. Böylece binayı bir eşik/
kabuk olmaktan kurtarıp, iç ve dış verilerle,
bu içe bakış arasında ‘uzlaştırıcı’ bir filtre
haline getirdiklerini vurgulayan Volkan, AVM
projelerinde her zaman bir sokak algısı yaratmaya
çalıştıklarını ve sokak ölçeğindeki yaşanmışlık ve
deneyim çeşitliliğini tasarladıklarını ifade ediyor.

ve tiyatro gibi eğlence alanları tarafından
sarmalanan bir show havuzu ve doğal bir
botanik bahçenin yer aldığı Watergarden
İstanbul projesi, çeşitli segmentlerin bir araya
getirildiği, farklı bir alışveriş merkezi olarak
biçimlenmiş.
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Mimar Görkem Volkan yaygınlaşan online
alışveriş alışkanlıklarıyla alışveriş merkezlerinin
yeni kurgusunun da şekil değiştirdiğini
aktarıyor: “Teknolojinin gelişimi ile birlikte,
online alışveriş perakende sektörünün kaderini
değiştirdi. Alışveriş merkezlerinin kurgusu da
bu yeni etmene bağlı olarak yeni şeklini alıyor.
Yeme-içme ve oyun alanları, anne-çocuğa
yönelik ya da diğer tüm sektörlere ait mekanlar,
genç jenerasyonun da talebiyle daha interaktif,
MDArch ekibi, Watergarden İstanbul projesinde
daha teknolojik daha “post edilebilir deneyimler
ise yaşam merkezinin birbirine ya da sadece
bütünü” olarak tariflenmeye başlandı. Aslında
kendine dair alternatif bir konsept tarifi
buradaki sihirli sözcük belki de “post edilen
oluşturduğu bir tasarım yapmış. “Nostalji Sokağı”, görsel kadraj” olmalı; çünkü kişiler bu görsel
“Organik Pazar” gibi spesifik konsept alanların
iletilerle interaktif olarak bir deneyime eşlik
yanı sıra, foodcourt, bistro katı gibi çeşitli ve
ediyorlar ve bir anlamda yeni yüzyılın tanıklık
sadece yeme-içmeye ait mekanlar ile sinema
ve tanımlarını oluşturuyorlar.”
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LOVELET OUTLET’TE PAMELA MİNİ KONSERİ VE İMZA GÜNÜ
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Lovelet Outlet Alışveriş Merkezi 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramını Pamela’nın mini
konser ve imza günü etkinliği ile kutladı. Son
zamanlarda Ümit Besen’le yaptığı düetle sosyal
medyayı sallayan Pamela kendine has yorumu
ve giyim tarzıyla Lovelet Outlet’te sevenleriyle
buluştu.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramını Samsunlularla
kutlayan Pamela 2. Canik Kitap Günleri’nde
Haber Radyo’nun konuğu olarak dinleyicilere
keyifli bir sohbet sundu. Sevenleriyle bol bol
fotoğraf çektirip imza dağıtan Pamela söylediği
şarkılarla da Lovelet ziyaretçilerini mest etti.
Karadeniz’in en büyük Outlet Alışveriş merkezi
olan Lovelet Outlet yaptığı etkinlikler ve 4
mevsim outlet olma özelliğiyle Karadeniz
halkının beğenisini kazanmaya devam ediyor.
Tekstilden mobilyaya kadar her ihtiyacınızı
karşılayabileceğiniz bir yaşam merkezi olan
Lovelet Outlet özgün konsepti, göz dolduran
mimarisi ve nefes aldıran açık alanlarıyla
ziyaretçilerine alışılmışın dışında bir alışveriş
keyfi sunuyor, kaliteyi en uygun fiyata almak
isteyenleri uğrak mekanı Lovelet Outlet sizi
çağırıyor.

E t k i n li k / MALl&MOTTO

LOVELET OUTLET’TE 2. CANİK KİTAP GÜNLERİ

Kahraman Tazeoğlu

Kahraman Tazeoğlu, Sinan Yağmur gibi
tanınmış yazarlarında yer aldığı 2. Canik
Kitap Günleri, Lovelet Sanat Galerisinde 3 gün
boyunca yerel yazarlarla birlikte 11 ayrı yazar
okuyucularıyla buluştu. 2. Canik Kitap Günleri,
kitap ihtiyaçlarına cevap vermek ve kitap
okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Canik
Belediyesi ile Lovelet Outlet Alışveriş Merkezi
işbirliğiyle açıldı.
2. Canik Kitap Günleri açılışında konuşan
Canik Belediye Başkanı Osman Genç okuma

alışkanlığı üzerinde dururken kitap günlerine
öğrencilerle birlikte velileri de davet etti. Bir çok
yazarın yer aldığı açılışta yazar Sinan Yağmur,
2. Canik Kitap günlerinin açılışında yaptığı
konuşmada okumanın ve kitapların önemine
yer verirken Lovelet Outlet Alışveriş Merkezi
Genel Müdürü Mustafa Süzen, Lovelet Outlet
olarak kültür ve sanat etkinliklerine her zaman
önem verdiklerini dile getirdi.
Her yıl geleneksel olarak Lovelet Outlet ile
Canik Belediyesi işbirliği doğrultusunda
yapılması planlanan ve Kültür ve Turizm
Bakanlığı katkılarıyla oluşturulan 28-29-30
Ekim tarihlerinde 3 gün boyunca 11 ayrı yazar
ve ülkemizin en önemli yayınevleri Lovelet
Sanat Galerisi’nde ağırlandı.
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Lovelet Outlet ile Canik Belediyesi İşbirliğiyle
2. Canik Kitap Günleri’nin açılışı düzenlenen
tören ve Mehter Takımı’nın çaldığı marşlar
eşliğinde gerçekleştirildi.
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ANTALYA MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ’NDE TBL TEMSİLCİLERİ
BASKETBOLSEVERLERLE BULUŞTU
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ECE Türkiye tarafından yönetilen Antalya
Migros Alışveriş Merkezi’nin ev sahipliğinde,
TBL Federasyon Kupası karşılaşmalarında
mücadele eden takımların katılımıyla imza günü
düzenlendi.
Antalya Migros Alışveriş Merkezi’nde Federasyon
Kupası’nda mücadele eden takım oyuncularının
katılımı ile gerçekleştirilen imza gününde,
alışveriş merkezine gelen basketbolseverler
hayran oldukları oyuncularla tanışma fırsatı
bulurken hediye edilen basketbol topu ve
çantaları da imzalatma şansını yakaladılar.
Alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte
basketbolcular, Antalyalı basketbolseverlerin
yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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ÇOCUKLAR, CAPACITY İLE NOSTALJİK ÇOCUK
OYUNLARINI KEŞFE ÇIKACAK
Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Nostaljik
Çocuk Oyunları etkinliği ile çocukları seksekten
körebeye, yağ satarım bağ satarımdan istopa
uzanan en eski çocuk oyunlarıyla tanıştırmaya
davet ediyor. 13 Kasım Pazar günü, saat 15.0018.00 arasında gerçekleştirilecek etkinlik
kapsamında, çocuklar anne ve babalarının
çocukluk döneminde kalan körebe, köşe
kapmaca, hulahup çevirme, topaç, ebe tura bir
iki üç gibi oyunları keşfederek, nostaljik bir
yolculuğa çıkacaklar. Tüm çocukları, aileleriyle
birlikte katılacakları bu çok özel programlarımız
için Capacity’ye bekliyoruz.
Bakırköy’ün en gözde alışveriş ve yaşam
merkezi Capacity, her hafta sonu çocuklara
özel gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında
13 Kasım Pazar günü düzenleyeceği Nostaljik
Çocuk Oyunları etkinliği ile nostalji dolu
çok özel bir etkinliğe imza atıyor. Teknolojik
gelişmelerin verdiği hızla giderek dijitalleşen
çocuk oyunlarıyla adeta uzay çağını yaşayan
çocuklar, bu etkinlik sayesinde ebeveynlerinin
çocukluk döneminde kalan oyunlarla tanışmanın

ayrıcalığını yaşayacaklar. Program kapsamında
çocuklar, özel eğitmenler aracılığıyla
unutulmaya yüz tutmuş oyunları öğrenerek,
ebeveynleriyle birlikte bu oyunların başrol
oyuncusu olacaklar. Etkinliğe katılan tüm
çocuklar başarı sertifikasıyla ödüllendirilerek,
ailelerinin çocukluk döneminde kalan oyunları
keşfetmenin heyecanını yaşayacaklar.
Detaylı etkinlik programı şöyle.
15.00 – 15.10 – Oyunlar hakkında
bilgilendirme
15.10 – 15.25 – Seksek oyunu
15.25 – 15.40 – Lastik atlama
15.40 – 15.55 – Hulahup çevirme
15.55 – 16.10 – Topaç
16.10 – 17.00 – Mola
17.00 – 17.15 - Köşe Kapmaca (Sandalye
Kapmaca)
17.15 – 17.30 – Yağ Satarım Bal Satarım
17.30 – 17.45 – Körebe
17.45 – 18.00 – İstop
18.00 – 18.15 – Ebe Tura Bir İki Üç
18.15 – 18.30 – Mini Disco ile Kapanış

Kusursuz ve güçlü marka karması, cafe ve
restoranları ile eğlence noktalarının yanı sıra
imza attığı muhteşem organizasyonlar ile
alışveriş dünyasında fark yaratan Capacity, imza
attığı etkinliklerle de yaşamın merkezi olmayı
sürdürüyor. Bu kapsamda; “Kırılmak yok!
İyi olan kazansın” sloganıyla, Türkiye Satranç
Federasyonu İstanbul Satranç İl Temsilciliği
işbirliğinde, 26-27 Kasım tarihleri arasında,
3’üncüsü düzenlenecek Satranç Turnuvası’nda,
profesyonel sporcular, Capacity’de kazanmak için
kıyasıya yarışacak. Turnuva, 10.30- 18.00 saatleri
arasında Capacity Alışveriş Merkezi’nin B1 katı
havuz alanında gerçekleşecek.
Turnuvada ilk 3’e çok özel hediyeler
Turnuvada ilk 3’e girenleri, dijital çağın
vazgeçilmezlerinden oluşan sürpriz hediyeler
bekliyor. Capacity Vodafone Mağazası hediye
sponsorluğunda gerçekleşen turnuvanın 1’incisi
Sony Xperia X cep telefonu, 2’ncisi Sony Xperia
XA cep telefonu, 3’üncüsü Alcatel Idol 2 cep
telefonu hediyelerinin sahibi olacak.
Turnuva kayıtları, www.istanbul.tsf.org.tr
adresinden online olarak yapılabilecek.
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CAPACITY ALIŞVERİŞ MERKEZİ, 3. SATRANÇ
TURNUVASI İLE SATRANÇ SEVERLERİ BULUŞTURACAK
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LOVELET OUTLET’TEN TÜRKİYE’DE BİR İLK

Lovelet Outlet Alışveriş Merkezi 15-30 Ekim
tarihlerinde Türkiye’de ilk defa gerçekleşen
Muhteşem Osmanlı Animatif Sergi ve
çocukların çeşitli aktiviteler yaptığı Taş Mektep
Atölyesi oluşturarak velilere ve çocuklara saray
keyfi yaşattı.
15 Ekim’de ziyaretçilere açılan sergi 30 Ekim’e
kadar devam etti. Yeniçeri ocağı yeniçerileri,
demirciocağı, hanedan tahtı, at üstünde şehzade
gibi birebir boyutlarında hazırlanan 3 boyutlu
dönem temaları kullanıldığı serginin yanı sıra
büyüklerin de minikler kadar ilgisini çeken Taş
Mektep Atölyesi’ne ilgi oldukça yoğundu. Her
çocuğa üzerinde kendi adının yazılı olduğu
topaç hediye edilerek, erkek çocukları şehzade,
kız çocukları sultan oldu.
Okçuluk, kilim dokuma, takı tasarımı, at
biniciliği ve topaç çevirme gibi etkinliklerin yer
aldığı atölyede sadece çocuklar değil annebabalar da Saltanat Makamı’nda sultan ve
padişah kostümü giyerek anı ölümsüzleştirdiler.
Harika Kanatlardan Harika Performans
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Lovelet Outlet Alışveriş Merkezi 15-16 Ekim
tarihlerinde TRT Çocuk ekranlarının sevilen
çizgi filmi “Harika Kanatlar” müzikal sahne
gösterisi ile birlikte minik hayranlarıyla
buluşturdu.
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Çizgi filmin konusuna uygun olarak geliştirilen
Harika Kanatlar müzikalinde çizgi filmin
eğlenceli karakterleri Jett, Dizzy, Jimbo yer
aldı. Yüzlerce kişinin akın ettiği müzikal
gösteride çocuklar doyasıya eğlendi. 15-16 Ekim
tarihlerinde gerçekleşen müzikal 14.00-16.00
18.00 üç seans olarak izleyici ile buluştu.
Karadeniz’in en büyük outlet slışveriş merkezi
olan Lovelet Outlet yaptığı etkinlikler ve 4
mevsim outlet olma özelliğiyle Karadeniz
halkının beğenisini kazanmaya devam ediyor.
Tekstilden mobilyaya kadar her ihtiyacınızı
karşılayabileceğiniz bir yaşam merkezi olan
Lovelet Outlet özgün konsepti, göz dolduran
mimarisi ve nefes aldıran açık alanlarıyla
ziyaretçilerine alışılmışın dışında bir alışveriş
keyfi sunuyor.
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KOTON’UN YENİ PAZARLAMA DİREKTÖRÜ
ESRA SÜZME OLDU

Türkiye’nin moda ve perakende
öncüsü Koton’un Pazarlama
Direktörlüğüne Esra Süzme
atandı.

Esra Süzme

Danışmanlık ve pazarlama
alanlarında 17 yılı aşkın
deneyime sahip olan Esra
Süzme, Robert Kolej ve Boğaziçi
Üniversitesi İşletme mezunu.
University of Maryland’de MBA
programını tamamlayan Esra
Süzme, kariyerine Chicago’da
A.T.Kearney’de yönetim
danışmanlığı alanında başladı.
ABD’deki 5 yıllık danışmanlık
tecrübesinin ardından 6
ay Brüksel’de yine yönetim
danışmanlığı yapan Süzme,
2004’te Türkiye’ye döndü.
Türkiye’ye dönmesinin ardından
Turkcell’de çalışmaya başlayan
Esra Süzme, 12 yıl boyunca
sırasıyla Pazarlama Müdürlüğü
ve Pazarlama Direktörlüğü
görevlerini üstlendi.
Esra Süzme, 169’u yurt dışında,
292’si yurt içinde olmak üzere
461 mağaza ve dünya genelinde
800’den fazla satış noktasında
bulunan Koton’un pazarlama
faaliyetlerine liderlik edecek.

Esra Süzme

Koton Pazarlama Direktörü
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Koton Pazarlama Direktörü
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BOYNER’DE YENİ SEZON HEYECANI
ELÇİN SANGU İLE BAŞLADI
Moda konusundaki iddiasını sürdüren ve son iki yılda birçok yeni markayı müşterileriyle buluşturan Boyner,
sonbahar-kış sezonunda da çok konuşulacak.
Boyner, ilkbahar-yaz sezonunda son dönemin
popüler yüzü Elçin Sangu’yla çok beğenilen
bir reklam filmine imza atmıştı. Sonbahar-Kış
sezonunda yine yepyeni ve sadece Boyner’de olan
markalar ve sürprizlerle müşterilerinin karşısına
çıkmaya hazırlanan Boyner, sezon çekimlerine
Elçin Sangu’yla devam ediyor.
Ünlü fotoğrafçı Cüneyt Akeroğlu’nun objektifiyle
hayat bulan fotoğrafların çekimi 2 gün sürdü. 1
gün stüdyo, 1 gün de dış mekanda gerçekleşen
çekimlerde 33 kişilik profesyonel bir ekip görev
aldı. Sangu’nun Boyner’de satışa sunulacak özel
markalara ait giysiler içinde yer aldığı bu çarpıcı
fotoğrafların yine çok ilgi görmesi bekleniyor.
BOYNER İLE HER SEZON HEYECANLI

MALl&MOTTO / 33.Sayı / Kasım 2016

Elçin Sangu’nun fotoğrafları, öncelikle ve ilk
kez Boyner’in sezon dergisi Boyner Talks’ta
yayınlanacak. Elçin Sangu, “Boyner’in hissettiğim
gibi giyinmeme imkan veren çeşitliliğini çok
seviyorum. Gardırobumu ne zaman açsanız
Boyner’den parçalar görebilirsiniz.” dedi.
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ÖRNEK PROJE ZORLU CENTER,
36 AYDA 36 MİLYON ZİYARETÇİ AĞIRLADI

Didem Aydın
Zorlu Gayrimenkul Genel Müdürü
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Zorlu Gayrimenkul Genel Müdürü Didem Aydın,
“Başarıyla uyguladığımız ‘destinasyon pazarlama’
stratejisine odaklanarak, insanların Zorlu’yu
görmek için İstanbul’a gelmesini sağlayacağız.”
dedi.
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Zorlu Center; 36 ayda 36 milyon ziyaretçi
sayısına ulaşarak, hem İstanbul’un yeni cazibe
merkezi oldu, hem de yeni projelerin ilham
kaynağı haline geldi.

Türkiye'nin ilk 5 fonksiyonlu "karma kullanım"
projesi olarak dikkat çeken ve toplam 2,5 milyar
dolar yatırım ile hayata geçen Zorlu Center; 3
yıl gibi kısa sürede büyük bir başarı hikayesine
imza attı. “İstanbul’a değer katmak” hedefiyle
yola çıkan proje alışveriş merkezi, Performans
Sanatları Merkezi, Raffles İstanbul, ofis ve
rezidanslardan oluşan yapısı ile hem Türkiye’de
hem de dünyada pek çok yeni projenin ilham
kaynağı oldu. 36 ayda 36 milyon ziyaretçi
sayısı ile dikkat çeken Zorlu Center, 2016 yılını
yaklaşık 1,3 milyar TL ciro rakamıyla kapatmayı
hedefliyor.
Zorlu Center’ın performansını değerlendiren

Zorlu Gayrimenkul Genel Müdürü Didem
Aydın, “Lokasyonu bakımından İstanbul’un
en güzel yerlerinden birisinde yer alan Zorlu
Center’ı geliştirirken yine İstanbul’un ve
bölgenin ihtiyaçlarını göz önüne aldık. Sadece
bir alışveriş merkezi olarak değil, kültür-sanatı
modayla buluşturan, en güzel yemekleri yeşil
alanla bir araya getiren, lüks markaları aynı çatı
altında buluştururken, park alanı ile çocuklu
aileleri ağırlayan bir yer olmasını istedik ve bunu
başardık.” diye konuştu.
ZORLU CENTER, İSTANBUL’A GELME
NEDENİ OLACAK
Didem Aydın, 3 yılda ciro ve ziyaretçi
sayılarında istikrarlı bir artış yakaladıklarını
vurgulayarak, “Kent turizmi, büyük kentlerin
çoğunun ekonomisinin önemli bir parçası. Paris
romantizmin, Floransa sanatın, Milano modanın
ve Prag gotik mimarinin başkentleri olarak
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biliniyor. Türkiye; Fransa, ABD, Çin ve İtalya gibi
ülkelerle birlikte dünyada alışveriş turizmi için
tercih edilen ilk 10 ülke arasında yer alıyor ve
İstanbul Türkiye’de alışverişin merkezi. Başarıyla
uyguladığımız “destinasyon pazarlama” stratejisi
ile insanların İstanbul’a gelip Zorlu Center’ı
görmelerinden ziyade, Zorlu Center’ı görmek için
İstanbul’a gelmesini sağlayacağız. Özellikle bölge
ülkeleri ve Avrupa’yı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Will Smith

Özellikle kısıtlı zamanlarda kentleri ziyaret eden
turistlerin aradıkları imkanları bulabildikleri
bölgelerde yoğun olarak vakit geçirdiklerine
dikkat çeken Aydın, bu noktada destinasyonların
rekabet avantajlarıyla ön plana çıktığını ve Zorlu
Center’ın, bu avantajıyla hem yurt içinden hem
de yurt dışından İstanbul’a gelenlere büyük bir
fırsat sunduğunu söyledi. Aydın, “Zorlu’yu herkes
için, her saat yaşanacak bir deneyim merkezi
olarak gördük. 2016 yılını 13 milyon ziyaretçi ile
kapatmayı öngörüyoruz. 2017 yılında ise aylık 1.5
milyon ziyaretçi hedefimiz var.” dedi.

Chris Hardwick

2017’DE %20 CİRO ARTIŞI HEDEFLENİYOR

2016 AVRUPA’NIN EN İYİ ALIŞVERİŞ
MERKEZİ ÖDÜLÜ
Dünya markalarını aynı çatı altında buluşturan
Zorlu Center 5 fonksiyonlu yapısının
avantajlarıyla dikkat çekiyor. Pek çok markanın
İstanbul’daki tek şubesini bünyesinde barındıran
Zorlu, Raffles Istanbul ile dünyanın farklı
yerlerinden konuklarını ağırlarken, Performans
Sanatları Merkezi yine dünyada gişe rekorları
kıran gösterilerin yanı sıra farklı sanat
dallarından pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.
“Zorlu Center, tüm fonksiyonları ile ayrı
ayrı hizmet verirken, hepsinin sinerjisiyle
ziyaretçilerine, konut sahiplerine, kiracılarına
ve de çalışanlara katma değer sağlamaya devam
eden bir proje. Konut satışları tarafında seçici
davrandığımız bu projede %80 seviyelerini aşmış
bulunuyoruz. Ofislerimizde ise yerli ve yabancı
pek çok şirketin öncelikli tercihleri arasında yer
alıyoruz.” diye konuşan Didem Aydın, Nisan

RAKAMLARLA ZORLU CENTER
-72 bin metrekare yeşil alan
-200 farklı bitki türü

Kesha

-68 farklı ağaç türü ve 3 bin ağaç
-10 bin metrekarelik meydan
-20 milyon dolar peyzaj yatırımı
-5 bin kapasiteli otopark

ayında ICSC (Uluslararası Alışveriş Merkezleri
Konseyi) tarafından verilen ‘Avrupa’nın En İyi
Alışveriş Merkezi Ödülü’ne dikkat çekti.
Aydın, “Zorlu Center olarak bugüne kadar gerek
mimari, gerekse perakende ve AVM sektörlerinde
35’i aşkın uluslararası ödül aldık. Kazandığımız
tüm ödüller işimizi ne kadar doğru yaptığımızın
birer göstergesi. Bugüne kadar pek çok ilke imza
atan Zorlu Center bundan sonraki dönemde de
yine farklı etkinlikleri hayata geçirmeye devam
edeceğiz.” dedi.
ZORLU GAYRİMENKUL DOĞRU
ZAMANDA DOĞRU PROJEDE OLACAK
Didem Aydın Zorlu Gayrimenkul’ün gelecek

planlarından da söz etti. 2006 yılında
kurulduklarını hatırlatan Aydın, İstanbul’a,
Türkiye’ye ve hatta dünyaya örnek olacak
projeler üretmeyi hedeflediklerini söyledi.
“Zorlu Center ve Levent 199’la bu hayalimize
hayat verdik. Zorlu Center bugün tüm
fonksiyonlarıyla İstanbul için olduğu
kadar tüm bölge ülkeleri için de önemli
merkezlerden birisi. Levent 199’da da yenilikçi
ve teknolojik çözümlerimiz ile iş dünyasının
gözde merkezlerinden birisi olduk. Zorlu
Gayrimenkul olarak inandığımız zaman,
inandığımız projeye yatırım yapıyoruz. Tek
faaliyet alanımız bu olmadığı için seçici
davranıyoruz. Projeler için acelemiz yok, bizim
için önemli olan doğru zamanda doğru proje.”
diye konuştu.
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Didem Aydın, Zorlu Center’ın ciro performansı
hakkında da değerlendirmelerde bulundu.
Dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini
ağırlayan Zorlu Center’ın 2016 yılını yaklaşık
1.3 milyar lira ciro ile kapatacağını açıklayan
Aydın, “Bu rakama uluslararası kuralları gereği
cirosunu açıklamayan bazı mağazalar dahil
değil. Açıldığımız günden bugüne, ziyaretçi
sayımızdaki düzenli artış gibi ciro rakamlarında
da düzenli artışlar yakalıyoruz. 2017 yılı ciro artış
hedefimizi %20 olarak belirledik.” diye konuştu.
Aydın, yabancıların ölçülebilir harcamalarına
bakıldığında ise cironun yaklaşık %10’unun
yabancı alışverişlerinden kaynaklandığını ifade
ederek, “Yabancıların alışverişlerinde sepet
ortalaması 2 bin 351 TL.” dedi.
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DKNY 2017 İLKBAHAR-YAZ
New York Moda Haftası rüzgar gibi
geçti. Yeni koleksiyonlar biz henüz kışa
hazır değilken, içimizi bahar enerjisiyle
doldurdu. DKNY 2017 İlkbahar-Yaz
koleksiyonu fazlaca uzun kollu, oversize
parçalar ve aktif giyimin olmazsa olmazı
büstiyerleri ve derin göğüs dekolteleri ile
kalbimizi çaldı.
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2017 baharında rahat ama sofistike stiller
ön planda. Koleksiyona lastik ayakkabıların
eşlik ettiği defilede, çizgili ceket-pantolon
takımlar, kapşonlu ince montlar ve bolca
dekolte dikkat çekti. Bel, göğüs, omuz ve
asimetrik dekolteler feminen kıvrımları
göstermek için can atarken, inadına bol ve
salaş modeller onları gizlemek ister gibi.
DKNY bahar koleksiyonun tam da ikisinin
arasında geziniyor, ve bunu çok başarılı bir
şekilde yapıyor.
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SEKTÖRÜN LİDERLERİ ‘PERAKENDEDE
YENİ DÜNYA’YI ANLATIYOR
Soysal Danışmanlık tarafından bu yıl 16.’sı düzenlenecek Perakende
Günleri, ilgi çekici konu ve konuşmacılarıyla Türkiye’den ve dünyadan
konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor. 23 – 24 Kasım 2016 tarihlerinde
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek ve Perakende
Günleri, kendi alanlarında lider olan fuar katılımcıları ve sektörün üst
düzey yöneticileri için buluşma noktası olacak.
Perakende Günleri’de bu yılın öne çıkan
konuşmacıları arasında, ‘Why Nations Fail –
Ulusların Düşüşü’ kitabının yazarı dünyaca ünlü
ekonomist Daron Acemoğlu, 2016’nın İş Kitabı
Ödülünü kazanan Steven Van Belleghem, ‘The
Idea Book’ ile ‘Tüm Zamanların En İyi 100 İş
Dünyası’ kitaplarının yazarı Fredrik Haren ve
Dünya Teknoloji Ödülü sahibi tasarımcı Daan
Roosegaarde bulunuyor.
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Türkiye ve dünyadan uzman konuşmacıların
sektördeki yeni uygulamaları ve güncel örnekleri
geniş bir yelpazede gündeme taşıyacakları
Perakende Günleri’16; Multi Turkey, Turkcell
ve hepsiburada.com ana sponsorluğunda
düzenlenecek. 2001 yılından bu yana Türkiye’deki
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Steven Van
Belleghem

en büyük iş dünyası organizasyonu ve
uluslararası alanda sayılı organizasyonlardan
biri olan Perakende Günleri, 18 farklı
oturumda 20 ayrı konuşmacıyı ağırlayacak.
Moderatörlüğünü Büşra Orakçıoğlu ve
Hüsna Orakçıoğlu’nun yapacağı Perakende
Günleri’nin bu yılki konuşmacıları
arasında;tüm dünyada büyük ses getiren “Why
Nations Fail-Ulusların Düşüşü” kitabının yazarı
dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu ile
2016’nın İş Kitabı Ödülünü kazanan Steven
Van Belleghem, ‘The Idea Book’ ile ‘Tüm
Zamanların En İyi 100 İş Dünyası’ kitaplarının
yazarı Fredrik Haren ve Dünya Teknoloji
Ödülü sahibi tasarımcı Daan Roosegaarde gibi
önemli isimler yer alıyor.

Daron Acemoğlu

Perakende Günleri sadece Türkiye’de değil
uluslararası alanda da sayılı organizasyonlardan
biri…
Perakende Günleri’16 ile ilgili bir değerlendirme
yapan Soysal Kurucusu Suat Soysal, “ 2001
yılından bu yana Türkiye’deki en büyük iş dünyası
organizasyonu olan Perakende Günleri’nin bu yıl
16.’sını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.
‘Perakende Günleri’ sektörümüzün, bizim el
birliğimiz ve bu yıl el birliğimiz 16. yılında.
Aradan geçen süre içinde perakende sektörüne
ışık tutacak bir çok konuyu tartıştık; bilgi,
deneyim ve yenilikleri paylaştık, sektörün yol
haritalarını hep birlikte oluşturduk. Perakende
Günleri; sektörde bilginin paylaşıldığı, üretildiği,

Fredrik Haren

Haberler / MALl&MOTTO

farklı görüşlerin buluştuğu, sınırsız işbirliği
olanaklarının yaratıldığı en büyük platform
olarak sadece Türkiye’de değil uluslararası alanda
da sayılı organizasyonlardan biri oldu." dedi.
Perakende Günleri 2016 birbirinden değerli bir
çok ismi bir araya getiriyor

Suat Soysal
Soysal Kurucusu

Perakende Günleri’16’nın ikinci gün
oturumlarında ise; Studio Roosegaarde
Kurucusu-Kreatif Direktörü Daan Roosegaarde,
“The Idea Book” Kitabının Yazarı Fredrik
Haren,Penti Yönetim Kurulu Başkanı Sami
Kariyo, Multi Turkey Danışmanı Hulusi Belgü,

Daan Roosegaarde
Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Koton
Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Gülden
Yılmaz, Koton Kreatif Direktörü Isham Sardouk,
Arçelik Genel Müdür Yardımcısı Cemal Can
Dinçer, Shell & Turcas, CEO'su Felix Faber ile
Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pegasus
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı yer alıyor.
Perakende Günleri ikinci günün sonunda
sektörün en prestijli ödüllerinin verildiği
Perakende Güneşi Ödülleri Töreni'yle son
bulacak.
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Perakende Günleri’16’nın bu yılki konferansının
ilk gün konuşmacıları arasında; Massachusetts
Teknoloji Enstitüsü (MIT) Ekonomi Profesörü
Daron Acemoğlu, Nexxworks Kurucusu Steven
Van Belleghem, Multi Turkey Yönetim Kurulu
Başkanı Kemal Kaya, Turkcell Pazarlama Genel
Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Doğan Online
Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Doğan
Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hanzade
Doğan Boyner,Türkiye Alışveriş Merkezleri ve
Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim
Kurulu Başkanı Zafer Kurşun,Metro Toptancı
Market Türkiye Genel Müdürü Kubilay Özerkan,
Big Chefs Kurucusu Gamze Cizreli, Etude Co.
Tahran Kurucu Ortağı Gökhan Bozkurt, Next
Academy Kurucusu Levent Erden yer alıyor.
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TOMMYXGIGI’NİN BU SEFERKİ DURAĞI MİLANO OLDU
Süper model Gigi Hadid, #TogetherTour kapsamında ‘TommyXGigi’ koleksiyonunu dünya çapında tanıtmaya
devam ederken ziyaret ettiği her şehirden aldığı ilhamla koleksiyonun imza stillerini yorumluyor.

Süper model Gigi Hadid 24 Eylül 2016 günü
Tommy Hilfiger #TogetherTour dünya turu
kapsamında TommyXGigi koleksiyonunun
tanıtımı için Milano’daydı. Piazza Oberdan’daki
Tommy Hilfiger mağazasını ziyaret eden Hadid,
burada koleksiyondan bazı favorilerini sergiledi.
Etkinliğin ardından ünlüler, sosyal medya
fenomenleri, blogger’lar ve markanın sevenleri
mağazanın özel avlusunda DJ Mia Moretti’nin
canlı performansıyla keyifli dakikalar
geçirdiler. 9 Eylül’de New York Fashion Week’te
gerçekleşen ve Gigi Hadid ile birlikte hazırlanan
TommyXGigi koleksiyonunun da sunulduğu
#TOMMYNOW defilesi de etkinlik boyunca iki
büyük LED ekranda gösterildi.
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Milano’da çeşitli dijital aktivitelerle desteklenen
etkinlik sırasında Tommy Hilfiger’ın Snapchat
kanalını moda blogger’ı Veronica Ferraro
devraldı. Tommy Hilfiger markasının dostları da
sosyal medyadaki paylaşımlara #TommyXGigi
ve #TogetherTour etiketleriyle katılmaya davet
edildi.
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Hadid’in çeşitli şehirlerde tanıtımlar yapacağı
#TogetherTour, 2 Eylül’de Berlin’de başladı. Bread
& Butter by Zalando trend fuarına katılan Hadid
burada TommyXGigi koleksiyonunu ilk kez
sundu. #TogetherTour Ekim ayında Dubai, Tokyo
ve Şanghay ile devam edecek ve Gigi Hadid bu
şehirlerin kendine özgü enerjisini ve stilini yerel
hayranlar ve sosyal medya fenomenleriyle birlikte
keşfe çıkacak.
TommyXGigi koleksiyonu, kadın spor giyimi
ve ayakkabılarıyla saat, güneş gözlüğü gibi
aksesuarlar ve THE GIRL parfümden oluşuyor.
Tasarımlarda Hilfiger’ın imzası olan “klasik
Amerikan cool” tarzı, Hadid’in modern stillere
getirdiği özgün yorumlarla buluşuyor. Çabasız,
genç ruhlu ve havalı görünümler, Gigi’nin

Gigi Hadid
deniz temasına kattığı eğlenceli ve romantik
dokunuşları yansıtıyor.
Etkinlikte süper model Gigi Hadid Hilfiger
Collection’dan kırmızı eşofman takım tercih
ederken, DJ Mia Moretti, Hilfiger Collection’dan
aplikeli saten bomber mont, TommyXGigi
koleksiyonundan bir body ve ipek fularla
TommyXGigi Holiday kapsül koleksiyonundan
pantolon giydi. Alman model Bonnie Strange
TommyXGigi koleksiyonundan krem rengi
imitasyon kürk ceket ve kırmızı bluz giydi. Moda
blogger’ları Linda Tol, Valentina Marzullo,
Veronica Ferraro, Erika Boldrin ve Marta Lozano
Pascual da TommyXGigi koleksiyonundan
parçalar tercih ettiler.

Bonnie Strange
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Linda Tol

Valentina Marzullo

Linda Tol

Caroline Daur

Erika Boldrin
Gigi Hadid

Erika Boldrin

Veronica Ferraro

Valentina Marzullo
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Bonnie Strange
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MOSAFER 2. MAĞAZASINI MALL OF İSTANBUL’DA AÇTI
Katarlı ünlü iş adamı Ashraf Abu Issa’nın seyahate olan özel ilgisiyle
hayat bulan, dünyanın en büyük ve en ünlü seyahat mağaza zinciri
Mosafer, Türkiye’deki ikinci mağazasını Mall of İstanbul’da açtı.

Abu Issa Holding’in sahibi, Katarlı ünlü
işadamı Ashraf Abu Issa’nın seyahate olan
özel ilgisiyle hayat bulan, dünyanın en büyük
ve en ünlü seyahat mağaza zinciri Mosafer,
Türkiye’deki ikinci mağazasını Mall of
İstanbul’da açtı.
Arapçada ve birçok Asya dilinde ‘‘Yolcu /
Gezgin’’ anlamına gelen, dünyada seyahat
severlerin favori adresi Mosafer, dünyanın
neresine giderseniz gidin, ihtiyaç duyacağınız
en küçük detaya kadar oldukça geniş bir ürün
yelpazesine sahip.
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‘Bir seyahat nasıl daha keyifli ve konforlu
yaşanır? Seyahat etme sanatının incelikleri
nedir?’ fikriyle hayat bulan, amacı tüm
gezginlerin ihtiyaçlarına en doğru yanıtı
vermek olan Mosafer’in ikinci mağazası
seyahatlerinizden önce uğrak noktanız olacak.
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SEYAHATİNİZ İÇİN ARADIĞINIZ HER
ŞEY MOSAFER’DE!
Mosafer’in Mall of İstanbul şubesinde belki
de daha önce hiç görmediğiniz bavullar,
seyahat aksesuarları ve tasarımlarla
tanışacaksınız. Mosafer’in ürün seçenekleri,
seyahat dünyasında yaygın bir yaklaşım
ile 3 ana gruba ayrılıyor; jet set seyahat
eden ayrıcalıklı ihtiyaçları olanlar için first
class, sık sık iş seyahatlerine çıkan, öncelikli
ihtiyacı iş seyahatini en verimli ve konforlu
hale getirmek isteyenler için business class,
eğlenceli tatiller, aile gezileri, hafta sonu
kaçamakları esnasında fonksiyonel, inovatif
ve keyifli seyahat çözümleriyle karşılaşmak
isteyenler için ise tourist class temaları
bulunuyor.
Mosafer, Mall of İstanbul’da, tasarımları

ve fonksiyonellikleri ile dikkat çeken
bavullardan, bagajınızı asla kaybetmenize
izin vermeyen GPS’li telefonu şarj eden,
ağırlığı ölçen, dünyanın ilk akıllı bavulu
BlueSmart’a, sırt çantası, makyaj çantası, bel
çantası gibi birçok çanta çeşidinden kişiye özel
etiketlere, su geçirmez kıyafetlerden outdoor
malzemelerine, güvenlik aksesuarlarından şarj
ünitelerine, çocuk bavullarından ergonomik
çocuk ürünlerine kadar özenle düşünülmüş
her şey sizi bekliyor!
Mosafer’de tüm seyahat severlerin ihtiyaçlarını
düşünerek kendi markasıyla hayat verdiği
tasarımlarının yanı sıra her biri kendi
kategorisinde dünya devi olan Briggs & Riley,
Eagle Creek, Travelpro USA, Pursen, Goby
London, Bugatti, Traveler’s Choice, Ergobag,
Blue Smart, Solo, Reisenthal gibi markalar da
yer alıyor.

Türkiye’deki ikinci durağının
rotasını Mall of İstanbul
olarak seçen ve 162
metrekarelik, Türkiye’deki
en büyük mağazasını açan
Mosafer, yeni keşiflere önem
verenleri, kusursuz seyahatler
ve deneyimler yaşamak
isteyenleri bekliyor.
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EN SEVİMLİ BAKTERİ: PROBİYOTİK
direncinin kırıldığı mevsim geçişlerinde ve
özellikle sonbahar-kış aylarında bağışıklık
sistemini güçlendirmek adına probiyotik içeren
süt ürünlerinin yeterince tüketilmesi gerekir.
Bağırsaklarımızda onlara daha çok alan açmak,
sayılarını mümkün olduğu kadar çoğaltmak
sağlığımızı korumak için önemlidir. Bu
nedenle probiyotik zengini besinler daha bol
tüketilmelidir.
Probiyotik İçeren Besinler
Probiyotikler bazı besinlerin yapısında doğal
olarak bulunmaktadır.

Bağırsaklarda ne kadar çok bakteri varsa
hastalıklara karşı direnç o kadar artar. Basit
bir soğuk algınlığından alerjilere ve kansere
kadar birçok hastalığa karşı en önemli savunma
askerlerimiz probiyotiklerdir.
Probiyotik; vücudumuzu zararlı bakterilere karşı
koruyan, enfeksiyonların önlenmesine yardımcı
olan, bağışıklığı güçlendiren ‘dost bakteriler’dir.
Probiyotikler özellikle sindirim sisteminin
çalışmasında önemlidir.
Yetişkin bir insanın bağırsağında yaklaşık
100 trilyona yakın faydalı bakteri yaşar.
Bedenimizdeki toplam hücre sayımız ise sadece
10 trilyon civarındadır. Yani, bağırsaklarımızda
toplam hücre sayımızın nerdeyse 10 katı kadar
faydalı bakteri barındırırız.
İçtiğimiz ve yediğimiz yiyeceklerin içindeki
toksik ve zararlı bileşikleri kovarak hastalıklarla
savaşır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Alerjen
unsurları bizden önce onlar parçalayıp yok eder.
Kanserojen bakterileri de bizden önce tanıyıp
zararsız hale getirirler. Bağışıklığımıza destek
olan şekerimizi, kolesterolümüzü, kilomuzu
ayarlamada önemli işlevler üstlenen, vitamin
üreten, hazmı kolaylaştırıp güçlendiren ve daha
pek çok alanda sağlığımıza hizmet veren faydalı
bakterilerdir.
Probiyotikler, alınan kalorilerin sindirimini ve
vücutta enerji kullanımını düzenleyerek kilo
kaybına yardımcı oluyor. Yapılan çalışmalar,
diyete eklenen probiyotiklerin kilo kaybını
desteklediğini ortaya koymaktadır.
Probiyotik besinlerin tüketimi, sindirim
sıkıntılarını hafifletir. Aynı zamanda vücut

Yoğurt
En bilinen doğal probiyotik kaynağı besin
yoğurttur. Bu sağlıklı besin sindirim sistemine
zararlı mikroplarla savaşan Lactobacillus,
Acidophilus ve diğer probiyotik kültürlerden
oluşur.

Ayran
Yapısında doğal olarak bulunan probiyotik,
sindirim sistemine yerleşmiş olan zararlı
bakterilerin yok edilmesine ve yararlı bakterilerin
ise artırılmasına yardımcı olmaktadır.
Keçi Sütü
Keçi sütü actobacili, bifidus bakterileri içeren
yüksek probiyotik kaynağıdır. Bu bakteriler
vücudunuza enerji sağlar ve bağışıklık sistemini
güçlendirmek için yardımcı olurlar.
Lahana Turşusu
Probiyotik içeriği yüksek bir besindir. Mükemmel
bir beta karoten, demir, kalsiyum, A vitamini, B1
vitamini, B2 vitamini ve C vitamini kaynağıdır.
Bitter Çikolata
Süt ve şeker içermeyen bitter çikolata, bazı süt
ürünleriden dahi daha fazla miktarda probiyotik
içermektedir.

Özellikle de ev yoğurdunun probiyotik içeriği
daha yüksektir ve vücuttaki T hücrelerinin
aktifleşmesini sağlayarak, bağışıklığın
artırılmasına yardımcı olmaktadır. T hücreleri
ise, vücuttaki zararlı mikroorganizmalara karşı
savaşan hücrelerdir.
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Fatma Fidan

Kefir
Fermentasyon yardımı ile meydana gelen kefirin,
probiyotik içeriği sütün içerdiği probiyotiklerden
daha fazladır. Bağırsakların sağlıklı şekilde
çalışmasına yardımcı olan kefir, bağışıklık sistemi
sağlığını da korumaktadır.

Peynir
Peynir vücutta bağışıklığı güçlendiren
thermophillus, bifudus, bulgaricus ve acidophilus
isimli faydalı bakterileri içerir.
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GODIVA, İLK DENİZ MAĞAZASINI QUEEN MARY 2’DE AÇTI

Godiva, ilk deniz mağazasını dünyanın en lüks
transatlantik gemisi Queen Mary 2 içinde açtı.
Queen Mary 2’nin yolcuları, açık denizlerde yol
alırken Godiva Café’de lüks Belçika çikolatasının
keyfini sürecekler. Godiva’nın el yapımı zarif
çikolataları, pastaları, çikolatalı içecekleri ve
gösterişli dondurmalarının yanı sıra, Godiva’nın
Belçikalı Şefi Philippe Daue’nin, Queen Mary
2’nin ikiz şefleri Nicholas and Mark Oldroyd ile
birlikte geliştirdikleri özel tariflere de menüde
yer verilmiş.
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Şık kadife kutulardaki Godiva Royal
Koleksiyonu’nu sevdikleri için satın
alabiliyorlar. Yolculuğun en keyifli
bölümlerinden biri ise, misafirleri gün sonunda
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odalarındaki yastıkları üzerinde Godiva
çikolataların bekliyor olması.
Godiva’nın Global Seyahat Perakende Genel
Müdürü Matthew Hodges, Queen Mary 2’yi
ziyaret ederek: “İlk deniz mağazamızı Queen
Mary 2 üzerinde açmış olmaktan dolayı mutluluk
duyuyoruz. Godiva’nın stratejisi, tüketicilerini
inovatif çikolatalar ve yeni deneyimlerle sürekli
şaşırtmak ve mutlu etmek. Bu amaçla, en iyi
partnerlerle işbirliği yapmaya gayret ediyoruz.
Cunard gibi kalite, inovasyon ve mirasımızdaki
değerleri paylaşan bir partner bulmuş olmak
bizi mutlu etti. Godiva Café’nin, Queen Mary
2 yolcuları için lezzetli bir deneyim olacağına
eminiz.”
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ÇOCUKLAR NEDEN AĞLAYARAK BİR ŞEY İSTER?

Çocuğun bildiği en ilkel ve tek yol ağlamaktır!
Biz dünyaya ağlayarak geliyoruz. Ağlama bizim
daha doğumumuzla başlayan yaşadığımız
çaresizliği dışarıya yansıttığımız en ilkel yoldur.
Bu nedenle bir bebek özellikle ilk 6 ayında her
yaşadığı zorluğu ağlayarak ifade eder. Ağlama
ancak bir annenin bebeğini iyi tanıdığı ve
ihtiyaçlarını anlamlandırdığı zaman azalır. Bazen
bebeğin ağlamaları o kadar uzun zaman sürebilir
ki çocukluğa geçişinde de bu ağlamalar devam
eder.
Ağlamak bir çaresizliğin dışa vurumudur!
Ağlamak bir insanın çaresizleştiğini bize
kolaylıkla gösterebilir. Bu nedenle bir bebeğin de

bir çocuğun da ağladığı ‘an’lar genellikle çaresiz
kaldıkları anlardan oluşur. Bir bebek karnı
acıktığında “Benim karnım aç” diyemez. Bu
nedenle aslında ağlama onun en önemli dilidir.
Hem açlığı ile baş edemediği için çaresizleşir
ve ağlar hem de bebek için ağlama bir yardım
çağrısıdır. Bir çocuk ayakkabısını giymeye gayret
gösterirken bu durumla baş edemediğinde ve
etrafından da yardım alamıyorsa çaresizleşir
ve ağlayabilir. Aslında gerçek ağlama; çocuk
karşısındaki sorunla nasıl baş edeceğini
bilemediği ve gereken desteği doğru zamanda ve
doğru koşullarda alamadığı zaman ortaya çıkar.
Ağlayarak bir şeyleri kazanmayı biz öğretiriz.
Burada bahsettiğim gerçek ağlama dışında da
pek çok ağlama şekli vardır aslında. Çocuğun
istediği bir şey olmadığında ağlaması, hiç
anlam veremediğimiz ve gözlemleyemediğimiz
ağlamalar, sakinleştirilemeyen ağlamalar…
Burada fark edilmesi gereken en önemli husus
bir çocuğa ağlayarak birşeyler kazanılacağı ya
da elde edileceğini biz öğretiriz. Bu ilk olarak
bebeklik dönemi ile başlar. Bebeklik döneminde
bebek ağlarken onu sakinleştiremediğimiz
için bir oyuncakla dikkatini dağıtır. İstediği
bir şeyi hiç zaman kaybetmeden daha bebek
ağlarken eline verir. Yeter ki sussun diye
ağlamayı bebek için bir silah haline getiririz.
Bu nedenle bir çocuğun ağlaması normal
karşılansa da ağlamanın nasıl yönetildiği ve nasıl
sakinleştirildiği büyük bir önem kazanır.
Ağlamak öğrenilmiş bir davranışa dönüşür!

Gözde Erdoğan
Çocuğun ağlamaları karşısında biz yetişkinler
genellikle duygularımıza hakim olmakta
güçlük çekeriz. Kimi zaman üzülür, kimi
zaman kaygılanır kimi zaman da tahammül
edemez ve sinirleniriz. Burada ağlamayı
hangi duygu ile sakinleştirdiğiniz önemlidir.
Çocuğunuzun ağlamalarını kandırarak,
dikkatini dağıtarak, istediğini uygun olsun
ya da olmasın ağlarken eline veriyor olmanız
ağlamayı çocuğunuz için öğrenilmiş davranışa
dönüştürür. Ağlama sırasında yapılan
hatalar; çocuğunuzu ağlarken ikna etmeniz,
kandırmanız, eline istediğini tutuşturmanız,
bağırarak ya da korkutarak susturmaya
çalışmanız, cezalandırmanız olarak çeşitlense
de çocuğunuzun yaşadığı durumu anladığınızı
maalesef ki bu yöntemleri izleyerek
çocuğunuza hissettiremezsiniz. Bu nedenle
çocuklar büyüme sürecinde pek çok bilmediği,
farkında olmadığı, yapamadığı durumla
karşı karşıya kalacak ve çaresizleşecektir.
Her koşulda çocuğunuz ağladığı sırada
önceliğiniz onu susturmak yerine siz sakin
kalarak onu sakinleştirmek olduğunda
yukarıda bahsettiğim hatalardan kaçınmaya
ve çocuğunuz sakinleştiğinde onunla doğru
iletişim kurmaya başlarsınız. Ağlamaların
şifrelerini çözdüğünüz, çocuğunuzla güvene
dayalı bir ilişki kurmanız dileği ile…
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Hepimiz bir çocuk ağladığında kendi
duygularımıza hakim olmakta güçlük çekiyoruz
değil mi? Bazen çok üzülüyorlar diye düşünüp
üzülmesinler diye elimizden geleni yaparak
ağlamalarını susturmaya çalışıyoruz. Bazen
ağlamalarına karşı tahammülsüz oluyoruz.
Bize göre çocuğun ağlayacağı hiçbir şey
yokken bu kadar ağlıyor olmasını şımarıklık
olarak algılıyoruz. Her istediğini yerine
getirdiğimizi düşünüyor ve ağlanacak bir şey
yok diyerek çocuğa karşı söylenmeye, içten
içe kızmaya, hatta tahammülümüz tamamen
bittiğinde ise bağırabiliyoruz bile. Çoğu zaman
ikna da ediyoruz aslında, ağlayan bir çocuk
gördüğümüzde neden ağladığını sorguluyor ve
onun ağlamaması için sürekli konuşuyor ve ikna
etmeye çalışıyoruz.
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SMG’DEN MARKALARA ÖZEL MÜZİK VE ANONS DENEYİMİ
Dünya markalarından küçük işletmelere kadar 300’ün üzerinde
markaya hizmet veren SMG, Türkiye’de kendi yazılımı ile müzik yayını
yapan tek şirket olarak dikkat çekiyor. Müşterilerinin istek ve ihtiyaçları
doğrultusunda özel çalışmalar gerçekleştiren SMG, music-box, her
şubeye/mağazaya ayrı müzik ve anons yayını ve gün içinde farklı
müzikler çalma gibi hizmetleri ile fark yaratıyor.
SMG music-box isimli küçük cihaz ile uzaktan
erişim imkanı olmayan markalar da, müzik ve
anons yayınlarını gerçekleştirebiliyor.
Tüm müzikler lisanslı
SMG, müzik listelerini hazırlarken titiz bir
çalışma yürütüyor. Müşterilerinden marka
imajını ve oluşturulmak istenen ambiyansı
öğrenen SMG, ardından bünyesinde çalışan,
konusunda profesyonel DJ ve müzik direktörleri
tarafından özel bir müzik listesi hazırlıyor.
Bu noktada yalnızca şirket genelinde değil,
şube/mağaza özelinde de çözümler sunuluyor.
Örneğin bir şubede popüler müzikler çalarken,
başka bir şubede güncel sound’lu müzik tercih
edilebiliyor. SMG ayrıca, kullanılan amfinin
zonelama özelliği varsa, aynı noktada, farklı
bölümlerde farklı yayınlar gerçekleştirme
imkanı da sağlıyor. Müzik yayınlarında tüm
parçaların ses seviyeleri eşit tutuluyor. Bu sayede
parça geçişlerinde ani ses yükselmeleri ya da
düşmeleri meydana gelmiyor.
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2009’dan bu yana sektör lideri olarak, alışveriş
merkezleri, oteller, perakende satış noktaları,
restoranlar, turistik tesisler, ulaşım araçları,
ulaştırma noktaları ve sağlık merkezleri gibi
oldukça geniş bir yelpazede hizmet veren SMG,
Türkiye’de kendi yazılımı ile müzik yayını
yapan tek şirket olarak birçok yeniliğe öncülük
ediyor. Kapalı devrede müzik, anons ve reklam
yayınlarını, lisansı kendisine ait yazılım ile
gerçekleştiren SMG, müşterilerinin taleplerine
göre yayını özelleştirme fırsatı sunuyor.
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Dijital müzik yayıncılığının lider şirketi SMG,
kendi yazılımını kullandığından dolayı, sisteme
müşterilerinin isteklerini entegre edebiliyor.
Bu taleplerin başında, gün içinde farklı zaman
dilimlerinde farklı müzikler çalınması ve
müzik listesinin güncellenme periyodu geliyor.
Ses sistemi kurulumları ve teknik malzemeler
(Amfi, kablo, hoparlör) konusunda
danışmanlık ve temin hizmeti veren SMG,
müzik yayınlarını mağazadaki bilgisayara
gerçekleştirdiği kurulum ile gerçekleştiriyor.
Bilgisayarın belirgin özellikleri olmasına
ihtiyaç duyulmuyor. Windows, iMac ve Linux
gibi her türlü işletim sisteminde çalışan
program, müşterilerin anlık isteklerini de,
yine uzaktan erişimle gerçekleştirme imkanı
sağlıyor.

Kesintisiz müzik ve anons
Markalar ile müşteriler arasında önemli bir bağ
olan müzik ve anonsların, belirlenen anda yayına
alınması çok önemlidir. İnternet kesintisi gibi
teknik bir arıza yaşanması hem marka, hem
de keyifle alışverişine devam eden müşteri için
can sıkıcı olabilir. SMG’nin geliştirdiği yazılım,
bu tür problemleri ortadan kaldırıyor. Müzik
yayını internet üzerinden değil, depola-çal
yöntemiyle tek merkezden yapılıyor. Böylece
hizmet verilen noktadaki olası bir internet
kesintisi yayını etkilemiyor. Yayın ayrıca,
internet kotalarını harcamıyor, kasa işlemlerini
yavaşlatmıyor, günlük iş akışına engel olmuyor.
SMG yazılımının bir başka özelliği sayesinde,
kesintinin ardından elektrik geldiğinde, müzik
yayını kaldığı yerden devam ediyor.
Teknoloji geliştirmede 20 yıllık bilgi ve birikimi
ile uzmanlaşan SMG, sunduğu çözümler
ile markalara büyük kolaylık sağlıyor. Bu
çözümlerden biri de, SMG music-box.
Müzik ve anons yayınlarının akışı, personelin
yayına müdahale etmesi istenmeyen sonuçlar
doğurabileceği için SMG yönetimi tarafından
gerçekleştiriliyor. Ancak güvenlik politikaları
gereği uzaktan erişim imkanı bulunmayan
şirketler ile de çalışan SMG, kendi geliştirdiği
cihaz ile kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor.

Halka açık alanlarda müzik yayını yapabilmek
için, eser üzerinde hak sahibi olan müzik meslek
birlikleri ile anlaşma yapılması gerekiyor. SMG
müzik hizmetlerini, meslek birlikleriyle yapılan
sözleşmeler doğrultusunda yasal olarak sağlıyor
ve tüm müşterilerine ücretsiz olarak hukuki
destek veriyor. SMG müzik yayını konusunda
alternatif bir hizmet daha veriyor. Türkiye’deki
müzik meslek birliklerine ait olmayan,
doğrudan lisanslama metoduyla yurt dışından
alınan çeşitli müzik kataloglarından içerikler
de, ekonomik bir çözüm olarak müşterilere
sunuluyor. Bu eserlerin kullanımı için gerekli
telif hakları ve içerik bedellerinin ödemeleri,
SMG tarafından yapılıyor.
Müzik yayınından anons yayınına çözüm
ortağınız SMG
SMG’nin profesyonel seslendirme
sanatçılarından oluşan ekibi tarafından
seslendirilen anonslar, markanın istediği
noktada, sıklıkta ve tarihte, tıpkı müzikte
olduğu gibi yayına alınıyor. Eğer anonslar
müşteri tarafından hazırlanıp gönderilirse,
bunlar da istenilen gün ve saatte, istenilen
noktada yayına eklenebiliyor. SMG’nin birçok
özelliği sahip yazılımı, acil durumlarda manuel
anons yapılmasına da imkan sağlıyor. Bu
anlarda müzik yayını duruyor ve anons bittikten
sonra kaldığı yerden devam ediyor.

M ak ale / MALl&MOTTO

AZ UYUYAN ÇOK YEMEK YiYOR
Uyku ile beslenme arasında önemli bir ilişki
bulunuyor. Uyku açlığı, kilo almanın başlıca
nedenleri arasında yer alıyor. Az uyuyan çok
yiyor.

Kişinin iş verimi de düşüyor. Tıpta ‘reaktif
hipoglisemi’ olarak bilinen bu hastalığa, ne kadar
uğraşsa da bir türlü kilo veremeyen insanların
çoğunda rastlanıyor.

Günümüzde insanların çoğunda görülen
uyku açlığı sorunu, fazla kiloların başlıca
sorumlularından biri. ABD’deki Harvard Tıp
Fakültesi Brigham and Women’s Hospital Uyku
Sağlığı Merkezi’nin uzmanları, uykunun, yaşam
stili ve çalışma hayatı ile birlikte, yaşam kalitesini
belirleyen üç ana unsurdan biri olduğunu
söylüyor. Kaliteli bir yaşam sürebilmek için bu üç
unsurun mutlaka dengede olması gerekiyor.

ANİDEN UYKU BASTIRIYOR

Uyku ile beslenme arasındaki ilişkiyi etkileyen
iki çeşit hormon bulunuyor. Bunlardan leptin
hormonu, kandaki şeker seviyesi düştüğü zaman
artıyor. Ghrelin hormonu ise kişi yediği zaman
artıyor. Ghrelin arttığı zaman beyindeki tatmin
merkezini doyurarak açlığı gideriyor. Leptin ise
aç kalındığında artıyor. Uykusuz kalmak ghrelini
azaltıyor, leptini artırıyor. Leptin artınca kandaki
şeker seviyesi düşüyor ve kişi daha çok yeme
ihtiyacı hissediyor. Ghrelin azalınca da daha çok
yemek yeme ihtiyacı doğuyor. Öte yandan, şeker
seviyesindeki değişiklikler de uyku ihtiyacının
ortaya çıkmasına yol açıyor. Vücudumuz kendisi
için gerekli olan enerjiyi yediğimiz gıdalardan
elde ediyor. Yemek yedikten sonra gıdalar
bağırsaklarda parçalanarak ufak şeker parçalarına
dönüşüyor ve daha sonra bağırsaktan emilerek
kan akımı yoluyla vücudumuza dağılıyor. Enerji
sağlanması için kan şekerinin özellikle kas,
karaciğer, yağ ve beyin gibi dokular olmak üzere
tüm organların hücrelerine girmesi gerekiyor.
YÜKSEK ŞEKER UYUKLATIR
Kanda bulunan şekerin hücrelere girmesi
pankreas bezinden salgılanan insülin hormonu
sayesinde oluyor. İnsülin hormonu kanda yoksa
veya olduğu halde hücrelerce emilemiyor ve
etki gösteremiyorsa kandaki şeker hücreye
giremediğinden birikiyor ve şeker yükselmeye
başlıyor.
Kan şekerinin sabah aç karna yapılan ölçümde
126 mg/dl’yi geçmesi durumuna ‘şeker hastalığı’
adı veriliyor. Kan şekeri 180 mg/dl’yi geçince
idrarda şeker çıkıyor. Tüm bu sürecin sonucunda,
şeker hastalarında kan şekeri çok yükseldiğinde
uyku basması görülebiliyor.
Yemek sonrasında görülen kan şekeri düşüklüğü
de, yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Kişinin
enerjisini düşürmekle kalmayıp, halsizliğe, baş
dönmesine, öfkeye ve sabırsızlığa yol açıyor.

HİPOTİROİDİNİN UYKU DÜZENİNİZİ
BOZMASINI SAĞLIKLI BESLENEREK
ÖNLEYİN
Kişinin hem beslenme hem de uyku düzenine
zarar veren hastalıklar arasında tiroit yetmezliği
yani hipotiroidi de yer alıyor. Tiroit bezinin az
çalışmasına ve bu nedenle tiroit hormonlarını
az üretmesine bağlı olarak ortaya çıkan bu
hastalığa en çok kadınlarda rastlanıyor. Yaş
ilerledikçe, hastalığın görülme sıklığı da artıyor.
Metabolizmayı yavaşlatan ve uykusuzluğa yol
açan bu hastalıkla mücadelede, sağlıklı beslenme
çok önemli bir rol oynuyor. Tiroit bezlerinin iyi
çalışmasını isteyenlerin şunlara dikkat etmeleri
gerekiyor:
* Daha çok sebze ve meyve yiyin ve yeteri kadar
protein almaya özen gösterin. Beslenmenizde
özellikle karalahana, kabak, turp, şalgam ve
karnabahara yer verin.
* Karbonhidratlı ve yağlı yemekler tiroit bezine
zarar verir. Ayrıca, unlu ve nişastalı gıdaları da
azaltmak gerekir.
YAĞLI BALIK VE LAHANA TÜKETİN
* Beslenmenizde hindistan cevizi ve keten
tohumuna yer verin.
* Kafein, alkol, sigara ve şeker tiroit bezi için
zararlıdır. Bunlardan uzak durmaya çalışın.
* Sularda ki klor ve florun fazla olması tiroit
bezine zarar verdiğinden, içtiğiniz suyun mineral
açısından zengin olmasına özen gösterin.
* Haftada iki kez yağlı balık yiyerek,
vücudunuzun Omega-3 ihtiyacını karşılayın.
* İyotlu tuz kullanın ve selenyumdan zengin
gıdalarla beslenin. Bir dilim tam buğday
ekmeğinde 10 mikrogram selenyum vardır. Bu
yüzden beyaz ekmek yerine buğday ekmeğini

Taylan Kümeli
tercih edin. Ceviz, et, sakatatlar, balık, kabuklu
deniz ürünleri, kepekli unlar, süt ürünleri,
sebzeler, meyveler ve yumurtada bol miktarda
selenyum bulunur. Bütün bu gıdalara, sofranızda
mutlaka yer verin. Ancak bunları günde 400
mikrogramdan fazla selenyum almanın zararlı
olduğunu bilerek, ölçülü tüketin.
* Çinko açısından zengin olan peynir, sığır
eti, kepekli ekmek, tavuk, yumurta sarısı,
süt, süt ürünleri, balık, patates, ceviz, badem,
kuru fasulye, lahana, ay çekirdeği ve kuzu eti
gibi gıdalarında, hipotiroidi ile mücadeleyi
kolaylaştırdığını bilin.Sağlıklı bir uyku için bu
önerilere kulak verin
* Her zaman aynı yerde uyumaya özen gösterin.
* Oda sıcaklığının uyumaya uygun olmasına
dikkat edin.
* Akşamları hep aynı saatte yatağa girin.
Sabahları hep aynı saatte kalkın.
* Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam tarzı benimseyin.
* Uyuyacağınız mekânda ışık bulundurmayın,
karanlık olmasını sağlayın. Karanlıkta daha rahat
uyursunuz.
* Yatağınızın ve yastığınızın rahat olmasına
dikkat edin.
* Uyuyacağınız yerin sessiz olmasını sağlayın.
* Uykuyu sabote eden alkol, sigara ve kafeinden
uzak durun.
* Uyku öncesinde egzersiz yapmayın.
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İKİ HORMON ETKİLİ OLUYOR

Dengesiz beslenme, özellikle de fazla
karbonhidrat, nişasta, şeker ve kafein
tüketiminin sonucunda ortaya çıkan bu hastalığa
yakalanan kişiler, gün içinde sık sık acıkma
atakları yaşıyor ve şekerli gıdalara saldırıyor.
Geceleri ise uyumakta güçlük çekiyor ve kötü
rüyalar görüyorlar. Sadece yemek yediklerinde
düzelen bir bitkinlikle karşı karşıya kalan bu
kişiler, kahvaltı da dahil her yemek öncesinde
huzursuzluk çekiyor. Yemeklerden sonra ise
bir anda bastıran uyku ihtiyacı nedeniyle
uyuklamaya başlıyor.
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Katkılarıyla...
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BOYUN AĞRISINA ENGEL OLMANIN 9 YOLU
Eğer siz de tüm gün bilgisayar karşısında çalışıyorsanız yaşamınızın bir döneminde boyun ağrısı çekmeniz
kaçınılmaz. Bunun için verilere bakmak yeterli. Araştırmalar, amerikalıların %50’sinin her yıl boyun ağrısı
şikayetiyle hekime başvurduğunu gösteriyor. Neyse ki boyun ağrıları, bu kişilerin sadece %10’unun günlük
faaliyetlerini etkiliyor. Günlük hayatta alınabilecek basit önlemlerle boyun ağrılarının oluşmasını önlemek
mümkün.
7.Ekran göz hizasına gelecek şekilde çalışma
masanızı, koltuğunuzu ve bilgisayarınızı
ayarlayın.
8.Masabaşı işiniz varsa sık sık gerinin.
Omuzlarınızı yukarı doğru kulak hizasına kadar
yükselttikten sonra düşürebildiğiniz kadar
düşürün. Bunu beş defa tekrar edin. Kürek
kemiklerinizi birleştirin ve beş saniye süreyle
öyle durduktan sonra gevşeyin. Yan boyun
kaslarınızı esnetmek için oturur pozisyonda
sol elinizle koltuğunuzun oturağına tutunarak
güvde ve boynunuzu zıt tarafa doğru eğin.
Ardından bu hareketi sağ elinizle tekrar edin.
9.Uzun süreler araç kullanıyor veya bilgisayar
başında çok zaman geçiriyorsanız sık sık mola
verin. Boynunuza fazladan yük bindirmemek
için kafanızla omurganızı düz bir çizgi halinde
tutmaya gayret edin.

Prof. Dr. Semih Akı
Anadolu Sağlık Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

1.Yüzüstü yatmaktan kaçının. Bu pozisyon
boynunuza fazladan yük bindirmektedir.
Boynunuzun doğal kıvrımını destekleyecek bir
yastık seçin.

2.Dişlerinizi sıkmamaya gayret edin. Bu hareket
boyun kaslarınızı gerebilir.
3.Olabildiğince faal olun. Düzenli fiziksel
aktivite yapan bireylerin tekrar eden boyun ağrısı
geliştirme olasılığı çok daha azdır.
4.Zihinsel stres oranını düşürmeye çalışın. Boyun
bölgesindeki gerilmeler kas zorlanmalarına
neden olabilir. Dahası, olumlu bir yaklaşım
takınmak boyun ağrınızla ilgili endişe etmenize
veya sinirlerinizi bozmanıza engel olacaktır.
5.Aracınızdaki kafa desteğini ayarlayın.
Doğru ayar, başınızı ve boynunuzu daha iyi
destekleyecektir.
6.Telefonda konuşurken ahizeyi kafanız ve
omzunuz arasında sıkıştırmaktan kaçının.
Telefonda çok konuşuyorsanız kafanıza
yerleştireceğiniz bir kulaklık-mikrofon tertibatı
edinin.
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Boyun ağrısı özellikle birçok ofis çalışanının
şikayeti. Tüm gün bilgisayar karşısında çalışmak,
günlük iş hayatındaki gerginlikler boyun
ağrılarının artmasına neden olan etkenlerden.
Boyun ağrıları, basit ağrı kesicilerle giderilebildiği
gibi gün içinde uygulanan sıcak-soğuk
kompresler de işe yarayabilmektedir. Bunun
için ağrılı bölgeye 20 dakikalık sürelerle buz
torbası veya havluya sarılmış buz parçaları ile
kompres yaptıktan sonra ılık bir duş almak veya
sıcak su torbası uygulamak yeterli olmaktadır.
Bu yöntemler var olan ağrıların giderilmesi için
kullanılır. Günlük yaşamda alınabilecek bazı
önlemlerle ağrıların önüne geçmek de mümkün.
Boyun ağrısını önlemek için işte size Anadolu
Sağlık Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı’nın 9 önerisi…
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MEVSİM HASTALIKLARI VE KORUNMA REHBERİ
Vücudumuzun gafil avlandığı bir dönemdir mevsim geçişleri. Ani hava değişimlerine karşı bedeniniz
hazırlıklı değilse, solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanmanız çok olası. Ancak uzman önerilerine kulak
vererek hepsiyle başa çıkmak sizin elinizde!

Dr. Esra Sönmez
Anadolu Sağlık Merkezi
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
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Solunum yolu enfeksiyonları pek çoğumuz
tarafından hafife alınsa da yaşam kalitemizi
düşüren ve bizi uzun süre işimizden alıkoyan
önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor.
Özellikle akut bronşit ve zatürre gibi alt solunum
yolu enfeksiyonları risk grubundaki kişilerde
yaşama mal olabilecek kadar ciddi tablolara yol
açabiliyor. Ani ısı değişimlerinin olduğu mevsim
geçişlerinde ve kış aylarında, toplu halde kapalı
ve iyi havalandırılmayan mekanlarda bulunmak
bakteri ve virüslerin bulaşmasını kolaylaştırıyor.
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geçişlerinde ani ısı değişiklikleri nedeniyle soğuk
algınlığı görülme sıklığı artıyor. Bu nedenle soğuk
algınlığı en fazla sonbahar döneminde ortaya
çıkıyor. Kapalı mekanlarda daha fazla zaman
geçirme, güneş ışınlarından daha az yararlanma
ile kötü havalandırma koşulları, enfeksiyonun
gelişmesini ve yayılmasını hızlandıran faktörler.
Hastalığa yakalanmanın yaş ve cinsiyetle ilgisi
olmasa da, çocukların erişkinlere oranla daha
duyarlı olduğu belirtiliyor. Soğuk algınlığı en
fazla 7-10 gün içinde, tedavi edilmesine gerek
duyulmadan kendiliğinden geçiyor. Ancak
hastalık sinüzit, orta kulak iltihabı ve zatürre
gibi komplikasyonlara neden olursa hastanın
iyileşmesinin zorlaşabileceği ve tedavi süresinin
uzayabileceği de unutulmamalıdır.
Bulaşma şekli: Hapşırık ve öksürük ile havaya
yayılan virüslerin solunması sonucu bulaştığı gibi,
solunum yolu salgılarıyla ve el temasıyla da virüs
yayılabiliyor.
Belirtileri: Virüs bulaştıktan birkaç saat sonra
soğuk algınlığı belirtileri başlayabiliyor; halsizlik,
hafif baş ağrısı, hafif ateş, öksürük, gözlerde
kızarma ve yaşarma, üst solunum yollarında
yanma hissi ile burun akıntısı, soğuk algınlığının
en önemli belirtilerini oluşturuyor. Koku ve tat
duyusunun azalması, kulaklarda basınç hissi ile
ses kalitesinde değişiklikler gibi şikayetler de
görülebiliyor.

Tedavisi: Soğuk algınlığında antibiyotik
Yaz mevsimini geride bıraktığımız bu dönemlerde tedavisine gerek duyulmayıp belirtilere
güneş ışınlarından daha az yararlanmanın
yönelik tedavi uygulanıyor. Baş ağrısı, kırıklık
yanı sıra, yoğun strese maruz kalmak da
ve ateş için ağrı kesici-ateş düşürücü ilaçlar
bağışıklığımızın düşmesine neden olarak bizi
kullanılabiliyor. Burnu tuzlu suyla yıkamak ve C
enfeksiyona açık hale getiriyor. Neyse ki, üst ve
vitamininden zengin besinleri bol tüketmek de
alt solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak
soğuk algınlığında sıkça yararlanılan yöntemler
da, tedaviyle kurtulmak da mümkün! Bu ayları
arasında. Ayrıca burun tıkanıklığını giderici
sağlıklı geçirmenin en doğru yolu öncelikle
spreyler ya da burun damlaları da tedavide etkili.
doktorların önerilerini dinlemekten geçiyor.
İstirahat edilmesi ve stresten uzak durulması,
Tam da bu noktada Anadolu Sağlık Merkezi
vücut direncinin yeniden kazanılması için
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez
son derece önemli. Sinüzit, orta kulak iltihabı
ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
ve zatürre gibi ciddi komplikasyonlara da yol
Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, üst ve alt solunum
açabilen soğuk algınlığında, bir hafta geçmesine
enfeksiyonları hakkında önemli bilgiler verirken, rağmen iyileşme olmadığı ve şikayetlerin
bu hastalıklardan korunmak için yapılması
şiddetlendiği fark edildiğinde mutlaka bir uzmana
gerekenleri de tekrar hatırlatıyorlar.
başvurulmalıdır.
ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI
1.SOĞUK ALGINLIĞI (NEZLE): Çeşitli
virüslerin yol açtığı ve üst solunum yollarında
bazı yakınmalarla seyreden hafif seyirli bir
hastalıktır. Hemen herkes yılda bir-iki kez soğuk
algınlığına yakalanabilir. Özellikle mevsim

kişilerle kullanmamaya özen gösterin.
*Ellerinizi sık sık sabunlu suyla yıkayın.
2. GRİP (INFLUENZA): Grip tüm dünyayı
etkileyen salgınlara yol açabilen influenza
virüsünün neden olduğu viral bir enfeksiyondur;
toplumda sıklıkla soğuk algınlığı ile karıştırılır.
Genellikle kış aylarında ortaya çıkan grip, yaz
sonlarında da salgın halinde görülebiliyor. Küçük
çocukları, vücut direnci düşmüş yaşlıları ve hasta
kişileri daha çok etkisi altına alırken; okul, kışla,
fabrika ve bakım evi gibi toplu yaşamın olduğu
yerlerde virüs daha kolay bulaşıyor ve hastalık
hızla yayılıyor. Sonbahar ve kış mevsimlerinde
toplu ulaşım araçları, sinema ve tiyatro gibi
kalabalık grupların bulunduğu yerlerin de
hastalığın bulaşmasını kolaylaştırdığı bilinmekte.
Grip 4 ila 5 gün içinde yavaş yavaş düzelmeye
başlıyor ve genellikle bir hafta içinde de geçiyor.
Ancak sinüzit, orta kulak iltihabı, zatürre gibi
komplikasyonlar gelişirse, özellikle gebelerde,
çocuklarda ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde
tablo ağırlaşarak hayatı tehdit edebiliyor. Ayrıca
hastayı günlerce yatağa bağladığı için ciddi işgücü
kaybına da yol açıyor.
Bulaşma şekli: Influenza virüsleri tükürük,
burun akıntısı gibi salgıların damlacıkları yoluyla
bulaşıyor.
Belirtileri: Grip virüsü bulaştıktan 1 ila 3 gün
sonra belirtiler gelişmeye başlıyor ve titremenin
de eşlik ettiği ateş 39 - 40 dereceye çıkıyor. Tüm
vücutta yaygın kas iskelet sistemi ağrıları, boğaz
ağrısı, nezle, şiddetli öksürük ve göğüste yanma
gibi şikayetlere sıkça rastlanırken, hasta yatağa
düşecek derecede halsiz kalıyor. Grip özellikle
gebelerde ve obez kişilerde zatürreye yol açarak
ölüme bile sebep olabiliyor.

Tedavisi: Gribin etkin bir şekilde tedavisi için
öncelikle yatak istirahati öneriliyor. Yüksek ateşin
düşürülmesi ve kas ağrılarının dindirilmesi
tedavide en önemli nokta. Ateşi düşürmek için
parasetamol içeren ilaçlardan yararlanılıyor;
sanılanın aksine gribin tedavisinde antibiyotiğe
gerek duyulmuyor. Ancak yaşlılar ve çocuklar
gibi risk grubundaki kişilerde bakteriyel
süperenfeksiyon gelişmişse bunları tedavi etmek
Nasıl Korunmalı?
amacıyla antibiyotik kullanılabiliyor. Burun
*Kalabalık ve toplu yaşanan kapalı ortamlardan
akıntısını azaltan dekongestanlar, boğazda oluşan
uzak durmaya özen gösterin.
yanma, ağrı hissini azaltan gargara, sprey, pastiller
*Soğuk algınlığına yakalanan kişilerle yakın
ve öksürük şurupları da kullanılabiliyor. Bol bol
temasa geçmeyin.
sıvı tüketmek ve C vitamininden zengin besinleri
*Virüsler bulaştıkları yerlerde canlı kalabiliyor. Bu sofradan eksik etmemek vücudu güçlendirirken,
nedenle özel eşyanızı soğuk algınlığına yakalanan istirahat ve uyku düzenine dikkat etmek de genel

Bulaşma şekli: Akut bronşitte enfeksiyon, sıklıkla 2. ZATÜRRE: Kış mevsiminde daha sık
enfekte damlacıkların solunumu yoluyla bulaşıyor. görülen zatürre, bakteri ya da virüslerin yol
açtığı ciddi bir akciğer enfeksiyonudur. Toplum
Belirtileri: Hastalığın tipik belirtisi öksürük
kökenli pnömoni, ayakta geçirilen hafif bir
ve balgamdır. Şiddetli ve inatçı bir öksürük
enfeksiyondan, hastanede yatmaya, hatta yoğun
görülür. Öksürükle birlikte, iltihabın neden
bakımı gerektirecek ağır bir hastalığa kadar farklı
olduğu ağrı, göğüs bölgesinde daha şiddetli bir
klinik seyirlere neden olabiliyor. Erişkinlerde
şekilde hissedilir. Ayrıca öksürükle havaya saçılan Streptococcus pneumoniae (Pnömokok) en sık
damlacıklar hastalığın bulaşmasına neden oluyor. görülen patojendir, çocuklarda ise Respiratuar
Balgam ise hastalık ilerledikçe artar. Hırıltı ve
Sinsityal virüs (RSV) en sık neden olan viral
nefes darlığı, hafif ateş, titreme, boğaz ve kaslarda ajandır.
ağrı da hastalığın diğer belirtileri arasında yer
alırken, bu aşamadaki hastalık kontrol altına
Her yaşta görülebilen zatürre bebek, küçük
alınamaz ise ilerleyerek zatürreye yol açabiliyor.
çocuklar ve ileri yaştaki bireylerde daha çok
ölümcül seyrederken; ileri yaştaki bireylerde,
Tedavisi: Kullanılan ilaçlar, hastalığın belirtilerini bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde (kortizon
ortadan kaldırmaya yöneliktir. Tedavide ateş
kullanan, kemoterapi alan vb.), diyabet, böbrek
düşürücüler, öksürük şurupları, ağrı kesiciler
veya karaciğer yetmezliği olan, dalağı alınmış
kullanılıyor. Balgamı kolay bir şekilde çıkarmak
hastalarda da ölümle sonuçlanabilecek tablolara
için, bol sıvı alımı ve balgam söktürücüler
neden olabiliyor.
tedaviye eklenebilir. Tedavinin faydalı olması için,
sigara tüketiliyorsa mutlaka bırakılmalıdır.
Sağlık Bakanlığı’nın istatistiklerine göre
ülkemizde her yıl 90 bin zatürre vakası
Akut bronşitte % 70 etkenler virüslerdir ve
görülüyor ve 2500 kişi hayatını kaybediyor.
bu nedenle tedavide antibiyotikler ilk planda
Ancak uzmanlara göre Türkiye için gerçek
kullanılmıyor; fakat enfeksiyonun seyrine
rakamların çok daha yüksek olduğu ve her yıl
bakteriyel enfeksiyonlar eklenebildiğinden
yaklaşık 500 bin kişinin zatürreden etkilendiği
antibiyotik ihtiyacı doğabiliyor. Ayrıca KOAH,
düşünülmektedir. Yine Sağlık Bakanlığı’nın
astım, bronşiektazi, kistik fibroz gibi altta yatan
verilerine göre, ülkemizde 1 - 4 yaş arasındaki
bir akciğer hastalığı bulunan kişilerde akut bronşit çocuklarda en sık görülen ölüm nedeninin
seyri çok daha ağır olabiliyor; bu durumlarda
%22’sini zatürre oluşturmaktadır.
balgam kültürü alınması, ampirik antibiyotiğe
kültür sonucunu beklemeden erken başlanması
Belirtileri: Yüksek ateş, üşüme, öksürük,
hayati önem taşıyor.
balgam, nefes alırken batar tarzda göğüs ağrısı,
hırıltı, nefes darlığı, iştahsızlık gibi şikayetler
Öksürük yakınmasına karşı öksürük kesici
hastayı yatağa düşürebiliyor. Ancak hastalık sinsi
ilaçlar verilirken, yüksek ateş ve ağrısı olan
bir şekilde de ilerleyebiliyor; gençlerde sadece
hastalarda tedaviye ağrı kesici de eklenebiliyor.
yüksek ateş ile kendini gösterebileceği gibi yaşlı

Prof. Dr. Mustafa Kazkayası
Anadolu Sağlık Merkezi
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
hastalarda genel durumda bozulma, iştahsızlık,
yakınma olabiliyor.
Bulaşma şekli: Genellikle hasta kişiyle yakın
temas sonucu bulaşıyor; bakteriler tek başına
veya damlacıklar içinde solunum yoluyla vücuda
giriyor.
Pnömokok enfeksiyonu grip virüsü kadar bulaşıcı
olmamakla birlikte insanların kalabalık şekilde
bir arada yaşadığı yerlerde, askeri kamplarda,
tutukevlerinde ve yatılı okullarda zatürre
salgınlarına sebep olabiliyor.
Tedavisi: Zatürre antibiyotikle tedavi edilmesi
gereken bir hastalıktır. Antibiyotiğin doğru
seçilmesi, yeterli doz ve sürede kullanılması
tedavi cevabını etkileyen en önemli faktör;
antibiyotik seçimi hastanın enfekte olduğu
öngörülen mikroorganizma ve hastaya ait risk
faktörleri göz önüne alınarak seçilmelidir.
Buna karşılık pnömokokların gün geçtikte
penisilin ve başka antibiyotiklere karşı direnç
kazanmaları tedavide bazen sorun yaratabiliyor.
Gribin aksine zatürrede yüksek ateşin düşmesi
bir haftayı bulabiliyor. Fakat burada beklenilen,
antibiyotiğe başlanılmasından sonraki 48.
saatte ateş kontrolünün sağlanmasıdır. Tedavide
ayrıca öksürüğü hafifleten, ateş düşüren,
balgamı sulandıran ve balgamın çıkarılmasını
kolaylaştıran ilaçlardan da yararlanılıyor. Tedavisi
1 ila 3 hafta süren zatürrede yatak istirahati de,
vücut direncinin yeniden kazanılması için çok
önemli.
Nasıl Korunmalı ?
Pek çok bakteri ve virüsün neden olduğu zatürreyi
kesin olarak önleyecek bir korunma yöntemi
yok. Ancak aşı yaptırmak şu an için zatürreyi
önlemenin en etkin yolu. Bu amaçla uygulanan
pnömokok aşısı mevcut. Özellikle yüksek risk
taşıyan kişilerin (kalp, akciğer, kan, böbrek
ve diyabet hastaları, dalağı alınmış kişilerin,
65 yaş üzerindekilerin) mutlaka zatürre aşısı
yaptırmaları öneriliyor.
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halsizlik ile kas ağrılarının giderilmesinde oldukça Su, ıhlamur çayı veya meyve suları gibi bol bol
faydalı.
sıvı tüketilmesi de bronşların nemlenmesinde
oldukça faydalı.
Nasıl Korunmalı?
*Gribe yakalanan kişilerle yakın temastan kaçının. Akut bronşitte vücudun eski sağlığına kavuşması
*Havlu, bardak gibi özel eşyalarınızı hasta kişilerle ortalama 7 ila 10 gün sürüyor. Ancak yorgunluk,
paylaşmayın.
sigara tüketiminin devam etmesi, yetersiz
*El temizliğine özen gösterin. Elinizi göz ve
beslenme ve tedavi olmama hastalığın ilerleyerek
burnunuzla temas ettirmeyin.
akciğer iltihabına dönüşmesine yol açabiliyor.
*Özellikle kapalı mekanlardan, havalandırması
Bu nedenle hastanın mutlaka tedavi olması,
iyi olmayan yerlerden mümkün olduğunca uzak
vücudunun yeniden direncine kavuşması için
durun.
istirahat etmesi çok önemli.
*Mevsime uygun giyinmeye özen gösterin.
Kıyafetleriniz ne çok ince ne de çok kalın olmalı.
Nasıl Korunmalı?
*Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde
ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI
mümkün olduğunca sokağa çıkmayın.
*Kapalı ve iyi havalandırılmayan ortamlardan
1. AKUT BRONŞİT: Akut bronşitin en önemli
uzak durun.
nedeni virüslerdir. Vücut direnci düştüğünde
*Bronşite yakalanmış kişilerle yakın temastan
bu virüsler iltihaba yol açar. İltihaplanan
kaçının.
bronşlar şişer ve balgam üretirler. Üst havayolu
*Sigara tüketmeyin, içilen mekanlarda da
enfeksiyonlarını takiben enfeksiyonun alt
bulunmayın.
havayoluna inmesi ve akut bronşite yol açması
*Elinizi sık sık sabunlu suyla yıkayın.
özellikle alerjik hastalarda sıkça görülen bir
*Öksürürken ağzınızı eliniz veya mendilinizle
durumdur.
kapatarak damlacıkların yayılımını azaltın.
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FİLİZ ÖZKOL’DAN

İŞ DÜNYASI BURÇ YORUMLARI
KOÇ
İş disiplininizi mükemmel sergileyeceksiniz.
Hırslı yönleriniz ortaya çıkıyor. Toplumda ön
plana çıkaracak işler planlayabiliyorsunuz. İş
hayatınızda gizliliği tercih etmelisiniz. Özellikle
bazı duygularınızı paylaşmadan önce beklemeli ve görüşlerinizi daha sonra ortaya koymalısınız. Amir durumunda olan kişilerle uyum
içinde çalışmalar sergileyeceksiniz. Sistemli ve
kararlı yönleriniz ortaya çıkıyor. Katılacağınız
toplantılarda yapıcı konuşmalarınızla göz dolduracaksınız. Yollardan beklediğiniz haberlerin
gecikmesi işlerinizin uzamasına neden olacaktır. Bu durum sizi demoralize etmemeli. İsteklerinizdeki aşırılık motivasyonunuzu arttırıyor ve
yoğun bir şekilde konunun üzerine gidiyorsunuz. Bu ay sakin olmaya ihtiyacınız var.
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Karamsar olmanız için hiçbir neden yok fakat
bazı derin düşünceler içinde olabilir, çevresel
koşullarınızdan hoşnut olamayabilirsiniz. Tavırlarınızdaki katı yaklaşımlar ve hatalarınız
konusunda yanlış yargılamalara neden oluyor.
İyi niyetli yaklaştığınız her konunun olumsuzluğa dönüşmesi enerjinizi bölmemeli. Satın
almayı düşündüğünüz gayrimenkul ile ilgili
tereddütlerinizin üstesinden gelmelisiniz. Yaratıcı düşüncelerinizdeki olumlu performansı
iş yaşantınıza yansıtabiliyorsunuz. Çevrenizde
çalışan insanların sizinle ayni potansiyele sahip
olmaları mümkün değil. İçinde bulunduğunuz
ortamlardaki gelişmelerle ilgili olarak, sürekli
hata arayarak bir sonuca varamazsınız. Bugünlerde , kalp kırmamalısınız.

BOĞA
Bütçenizi gözden geçirmelisiniz. Çevrenizdeki
kişiler, sizin gerçek düşüncelerinizi tahmin etmekte güçlük çekebilirler. Araştırmacı yönünüzü kullanarak, bazı olayları kısa sürede çözeceksiniz. Gizli düşünmenin avantajlarını görecek ve
yaratıcılığınızı daha rahat ortaya koyacaksınız.
Çevrenizdeki olaylara karşı kayıtsız kalamıyorsunuz. Özellikle, meraklı yapınız sizi istemediğiniz sorunlarla karşı karşıya bırakıyor. Bazen,
fazla konuşmak sizin için olumsuz şartları doğurabiliyor. Hissettiklerini kendinize saklayın.
İş konusunda mantıklı davranarak beklentilerinizin karşılığını almak istiyorsunuz. Karamsar
düşünerek olayların yönünü saptırmamalısınız.
Ayrıntılar yüzünden zaman kaybediyorsunuz.
Güven duygusu sizin için çok önemli.

ASLAN
Maddi konularınıza güven duymadığınız bir dönem. Kendinizi sorguluyor ve yeni iş fırsatları
yaratmak istiyorsunuz. Beklentilerinizin yoğun
olduğu bir dönem. Karamsarlık duygusundan
bir an önce kurtulmalı ve kendinizi yeniden
yönlendirmelisiniz. Çevrenizdeki güçlü dostlarınızın size sağlayacağı avantajlar gündemde.
Sınırlarınızı genişletme çabası içindesiniz. Size
gelecek olan iş tekliflerini düşünmeden kabul
etmemelisiniz. Yaşça sizden büyük olan ve
daha çok tecrübe sahibi olan kişilerin desteğini üzerinizde hissedebilirsiniz. Kendi düşüncelerini savunan biri olarak, uğraşılarınızla ilgili
tavizler vermeyeceksiniz. Hızlı düşünmenize
rağmen , duygusal korkularınız yüzünden bazı
tereddütlerinizde artış söz konusu.

İKİZLER
Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda kuracağınız diyaloglar çok önemli. Baskıcı davranmak
istemiyorsunuz fakat olayların boyutları sizin
davranış biçimlerinizi olumsuz etkileyebiliyor.
Dengelerinizi yitirmeden politik tavırlarınızla
durumu idare etmeyi başaracaksınız. Şüpheci
ve baskıcı yönleriniz nüksettiği zaman, gereksiz
tartışmalar çıkarıyor ve çevrenizde olumsuzluk
örneği oluyorsunuz. Kararlı bir şeklide aktivitelerinizi sürdüreceksiniz. İnce hesaplar peşinde
koşarken, detaylar sizin için önemli olacak. Girişimciliğiniz takdir görmesine rağmen, yüklendiğiniz misyon kolay bir işi değil. İşinizle ilgili
kuruntularınızın nedeni, içsel güvensizliğinizden kaynaklanıyor. Hızlı düşünüp, acele karar
vermeniz gereken bir dönemdesiniz.

BAŞAK
Duygularınızı saklayarak çevrenize gizemli bir
hava yaratıyorsunuz. İş arkadaşlarınızın davranış biçimlerinden farklı anlamlar çıkarmanızın
tek nedeni, bugün kişisel olarak içsel güvensizlik taşıyor ve olayları yanlış algılıyor olmanız..
Maddi konularda beklediğiniz gelişmeyi henüz
yakalayamadınız. Çevresel koşulların değişken
tablolar çizmesi, sizin kararlı bir rota çizmenizi
engelliyor. Görüşeceğiniz kişilerin ilginç gelebilecek teklifleri karşısında, tercih hakkınızı acele
etmeden mantıklı bir şekilde kullanmalısınız.
Birlikte iş yaptığınız kişilerin organizasyon yetenekleri sayesinde, başarı olasılığınız artıyor.
Maddi olanaklarınızı genişletmek amacıyla
başlatacağınız projelerinizde ağır fakat emin
adımlar atmaya çalışın.

İşinizle ilgili sosyal dayanışmada yanınızda
olabilecek özel insanlara ihtiyacınız olacak.
Mars aile ve yuva evinizde ilerleyecek. Kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir ve daha
sonra bir çoğundan vazgeçebilirsiniz. Her şeyi
yeniden yapılandırma arzusu içinde olsanız
bile, bir takım gecikmelere karşı tedbirli olmalısınız. Geçmişten gelen olayların muhasebesini
yapabilirsiniz. Değişim içinde olduğunuz için,
bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. İçsel
kuruntularınız oldukça yüksek. Yaşam kalitenizi arttırma çabalarınız her zaman istediğiniz
gibi olmuyor. Hayal dünyanızın geniş olması
nedeniyle, kazançlarınız konusunda yanlışlıklar
yapabilirsiniz. İş arkadaşlarınızın yanlış davranışları karşısında sabretmeyi öğrenmelisiniz.

OĞLAK
Hayatınıza yeni insanlar girebilir ve çok değişik
guruplardan iş teklifleri alabilirsiniz. Karşınıza
çıkan kişilerin akıl ve zekasından da etkileneceksiniz. Mars finans evinize geçiyor ve önce
size cazip gelebilecek kişilerin daha sonra size
karşı takındığı tavırlardan olumsuz etkilenebilirsiniz. İlk hamlede kişilere onay vermeden
beklemeli ve bir çok olayın karşılaştırmasının
özetini almalısınız. Akıllı olduğunuzu bilenler size temkinli yaklaşıyorlar. Düşünceleriniz
yoğunlaşmış durumda. Her şeyin altı yapısını
incelemekten yorgun düşebilirsiniz. Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor. Manevi hislerinizin sizi
yanıltmayacağından emin olabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda değişik düşünceleriniz ve
tavrınızla dikkat çekeceksiniz.

AKREP
Uzun süredir beklediğiniz bir takım fırsatların
kendiliğinden oluştuğunu görmek sizi oldukça mutlu edecektir. Beklediğiniz sonuca yaklaşmanız an meselesi. Aile içi sorunlar her an
tetikte. Bu dönem, sabırlı yapınızı daha çok
ortaya koymalısınız. Bir takım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir
problem oluyor. Sıra dışı gelişmeler yüzünden
daha fazla enerji harcamak zorunda kalacaksınız. Dinlendiğiniz zaman çok daha enerjik ve
yaşadığınız olaylara mantıklı bakabiliyorsunuz.
Dedikodulu ortamlardan uzak durmaya çalışın.
Evinizin bir takım tamirat olayları da ortaya çıkabilir. Doğru insanlarla çalışmanızda yarar var.
İşinizde verimlisiniz.

KOVA
Mars burcunuzda ilerlemeye başlıyor. Düşüncelerinizi yeniden şekillendirmekte fayda var.
Sakin düşünmeli ve hiçbir şeye kızmamalısınız.
Acil durumlar için karşınızdaki kişilere de fazla
yüklenmeyin. Değişim içinde olduğunuz için,
bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. İçsel
kuruntularınız oldukça yüksek. Yaşam kalitenizi
arttırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi
olmuyor. Olayları kendi tarzınıza göre yorumladığınız için, bazı yanlışlıklar yapabilirsiniz.
Değer yargılarınızı gözden geçirip, kendinizi
yeniden yapılandıracaksınız. Kariyerinizle ilgili
sıkıntılı bir dönem içine giriyorsunuz. Mesleki
konularda yapacağınız atılımlar havada kalabilir. Bu dönemde yanlış düşünceler içinde çevrenizi yargılarken, eleştirici olabilirsiniz.

YAY
Kısa yollarla ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği
duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün. Sizin farklı düşünceleriniz
karşısında, onların tepkili davranışları ile karşılaşmanız, cesaretinizi kaybettirmesin. Sizin için
sonuç önemli. Bekleyin ve her şeye takılmayın.
Maddi sorunların gündemi kapsamasıyla düşünceleriniz allak bullak olabilir. Beklenmeyen
harcamalar karşısında sinirlenmeyin. Parayla
ilgili konuları erteleyin. Anında çözüm bekleyen
ödemeleriniz için gerekli şartları kısa vadede
oluşturun. Olayları akışına bıraktığınız zaman
her şeyin daha açık ve sade olduğunu göreceksiniz. Acele etmeyin.

BALIK
Yurt dışı seyahatleriniz gündeme gelecek.
Mars uzun zaman beklediğiniz işlerinizle ilgili
bazı olumlu sinyalleri de veriyor. Takıldığınız
konulardan uzaklaşmak yerine güçlü bir şekilde sarılmanızda fayda var. Aceleci tavırlarınız
yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli
olmalısınız. Kariyer evinizde Satürn sizi olumlu
etkileyecek. İş hayatınızdaki pürüzlere dikkat
etmelisiniz. Unuttuğunuz faturaların ve ödemelerin sizi sıkmasını istemiyorsanız borçlarınız
ve ödemelerinizi belli bir düzene oturtmalısınız.
Çalışkanlığınızla ve disiplinli yapınızla göz dolduracaksınız. Başarı size geç fakat kalıcı bir şekilde gelecektir. Sorumlu olduğunuz alanlarda
ciddi bir çalışma yeteneği ile yine de çevrenize
örnek olmayı başaracaksınız.
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TERAZİ
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EN
EN

.844
844
.511
511
.652
652
.181
181
.795
795
.142
142
.244
244
.806
806
.735
735
468
468
620
620
810
810
096
096
624
624
318
318
917
917
642
642
827
827
478
478
516
516

KP
KP

176
176
371

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

İSTANBUL
Forum stanbul
City'S Ni anta 
Marmara Forum
stanbul Cevahir
Kanyon
Vialand
Özdilek Park stanbul
Brandium Ata ehir
Trump
stinyepark
Viaport-Asia Outlet
Palladium Ata ehir
MarmaraPark
Buyaka
M1 Meydan Ümraniye
Zorlu Center
Akasya Acbadem
Mall Of Istanbul
Torium
Tepe Nautilus

BE EN
384.844
374.511
296.652
248.181
224.795
205.142
203.244
117.806
113.735
99.468
98.620
93.810
91.096
86.624
85.318
81.917
76.642
72.827
71.478
70.516

FACEBOOK
NO
NO
ANKARA
NO
İSTANBUL
1
ANKAmall
1 ANKAmall
1
City's
Ni
anta

Forum Ankara
Ankara Outlet
22 Forum
2 Acity
Özdilek
Park stanbul
Outlet
33 Acity
Outlet
3
Kanyon
Gordion
44 Gordion
4
Galleria stanbul
Kentpark
55 Kentpark
5 Cepa
Buyaka
66 Cepa
6
Capitol
Next
Level
77 Next
Level
7
Viaport
Taurus Outlet
88 Taurus
8 Nata
Trump
Vega Outlet
Outlet
99 Nata
Vega
9
stinyepark
10
Atlantis
10 Atlantis
10 Anatolium
Astoria Ankara
11
11
Anatolium
Ankara
11
Akasya Acbadem
12 Arcadium
Arcadium
12
12 Panora
Sapphire Çar 
13
13
Panora
13 Podium
CanParkAnkara
Ümraniye
14
AVM
14
Podium
Ankara AVM
14
Zorlu
Center
15
365
AVM
15
AVM
15 365
Vialand
16
Antares
16
16 Antares
Arena AVM
Park
17
Kzlay
17
Kzlay
AVMAta ehir
17
Palladium
18 Tepe
Tepe Prime
Prime Avenue
Avenue
18
18
Torium
19 Park
Park Vera
Vera
19
19 One
Kozzy
20
Tower
AVM
20
TowerForum
AVM
20 One
Marmara

ANKARA
ANKAmall
Forum Ankara Outlet
Acity Outlet
Gordion
Kentpark
Cepa
Next Level
Taurus
Nata Vega Outlet
Atlantis
Anatolium Ankara
Arcadium
Panora
Podium Ankara AVM
365 AVM
Antares
Kzlay AVM
Tepe Prime Avenue
Park Vera
One Tower AVM

BE EN

N

238.353
143.740
81.649
60.023
56.515
56.260
47.417
44.339
38.852
35.889
28.204
22.631
22.277
20.254
20.053
17.878
17.050
15.875
15.227
14.868

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

BE
BE EN
EN
TAK P
223.706

N

TIWITTER
BE
BE EN
EN
TAK P
238.353

238.353
71.176
143.740
143.740
67.371
81.649
81.649
54.232
60.023
60.023
33.948
56.515
56.515
33.927
56.260
56.260
17.553
47.417
47.417
16.036
44.339
44.339
13.445
38.852
38.852
10.719
35.889
35.889
9.288
28.204
28.204
8.397
22.631
22.631
8.257
22.277
22.277
6.891
20.254
20.254
6.468
20.053
20.053
6.215
17.878
17.878
6.118
17.050
17.050
5.305
15.875
15.875
5.124
15.227
15.227
4.882
14.868
14.868
4.677

TIWITTER
TIWITTER
NO
ANKARA
NO
ANKARA
NO
İSTANBUL
1 ANKAmall
11 ANKAmall
Mall Of Istanbul
2 Antares

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

NO
DİĞER
NO
DİĞER
NO
ANKARA
11 Mavibahçe
AVM
Mavibahçe AVM
ANKAmall
21
2 Terracity
Terracity
Antares
32
3 Forum
ForumGaziantep
Gaziantep
BilkentKayseri
Center
43
Forum
4 Forum Kayseri
4
Tepe
Prime
Avenue
55 Forum
ForumMersin
Mersin
Kentpark
65
6 Gebze
GebzeCenter
Center
6
Nata Vega Outlet
77 Espark
Espark
Cepa Trabzon
87
8 Forum
Forum Trabzon
Armada
98
MarkAntalya
9 MarkAntalya
9 GordionMigros AVM
10
10 Antalya
Antalya Migros AVM
10 Park
Atlantis
11
11
ParkAfyon
Afyon
11 Özdilek
Panora
12
Park
12
Özdilek
ParkAntalya
Antalya
12 Forum
Acity Outlet
13
Bornova
13
Forum
Bornova
13 Point
Taurus
14
14
PointBornova
Bornova
14
Arcadium
15
Konya
Kent
15
Konya
KentPlaza
Plaza
15 Deepo
Next Level
16
Outlet
16
Deepo
OutletCenter
Center
16
365
AVM
17
Prime
Mall
Gaziantep
17
Prime
Mall
Gaziantep
17 Novada
Forum Ankara
Outlet
18
Söke
18
NovadaOutlet
Outlet
Söke
18
Anatolium
Ankara
19
Sanko
Park
19
Sanko Park
19 Forum
Gimart
Outlet
20
20
ForumÇamlk
Çamlk
20 Podium
Ankara AVM

223.706
8.723
144.814
144.814
6.965
124.131
124.131
6.071
119.492
119.492
5.140
111.739
111.739
4.798
101.620
101.620
4.384
101.599
101.599
3.651
99.021
99.021
2.999
94.036
94.036
2.629
83.827
83.827
2.622
81.004
81.004
2.288
76.652
76.652
2.287
74.414
74.414
1.943
63.338
63.338
1.793
61.488
61.488
1.776
59.440
59.440
1.752
57.889
57.889
1.508
52.104
52.104
1.249
51.244
51.244
1.150
49.758
49.758
1.008

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

INSTAGRAM
TAK P
TAKEN
P
BE
8.723

8.723
15.033
6.965

NO
DİĞER
NO
DİĞER
NO
ANKARA
1 Highway Outlet
1
Highway
Outlet
ANKAmall
21 Sera
Kütahya

TAK P
TAK
BE
ENP
12.399

12.399
20.551
7.738

N

13
14
15
16
17
18
19
20

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
Gordion
Kentpark
Cepa
Next Level
Taurus
Nata Vega Outlet
Atlantis
Anatolium Ankara
Arcadium
Panora
Podium Ankara AVM
365 AVM
Antares
Kzlay AVM
Tepe Prime Avenue
Park Vera
One Tower AVM

BE EN
238.353
143.740
81.649
60.023
56.515
56.260
47.417
44.339
38.852
35.889
28.204
22.631
22.277
20.254
20.053
17.878
17.050
15.875
15.227
14.868

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
Gordion
Atlantis
Panora
Acity Outlet
Taurus
Arcadium
Next Level
365 AVM
Forum Ankara Outlet
Anatolium Ankara
Gimart Outlet
Podium Ankara AVM

TAK P
8.723
6.965
6.071
5.140
4.798
4.384
3.651
2.999
2.629
2.622
2.288
2.287
1.943
1.793
1.776
1.752
1.508
1.249
1.150
1.008

INSTAGRAM
NO
1 ANKAmall
2 Gordion

ANKARA

BE EN
20.551
8.256

MarmaraPark
Buyaka
M1 Meydan Ümraniye
Zorlu Center
Akasya Acbadem
Mall Of Istanbul
Torium
Tepe Nautilus

91.096
86.624
85.318
81.917
76.642
72.827
71.478
70.516

NO
DİĞER
1NOMavibahçe AVM
İSTANBUL
21 Terracity
City's Ni anta 
32 Forum
Gaziantep
Özdilek
Park stanbul
43 Forum
Kayseri
Kanyon
54 Forum
Mersin
Galleria
stanbul
65 Gebze
Center
Buyaka
76 Espark
Capitol
Asia
87 Forum
Trabzon
Viaport
Outlet
98 MarkAntalya
Trump
109 Antalya
Migros AVM
stinyepark
11
Afyon
10 Park
Astoria
12
Antalya
11 Özdilek
AkasyaPark
Acbadem
13
Forum
Bornova
12 Sapphire Çar 
14
Bornova
13 Point
CanPark
Ümraniye
15
Plaza
14 Konya
Zorlu Kent
Center
16
Deepo
Outlet
Center
15 Vialand
17
16 Prime
ArenaMall
ParkGaziantep
18
Outlet
17 Novada
Palladium
Ata Söke
ehir
19
Park
18 Sanko
Torium
20
19 Forum
Kozzy Çamlk
20 Marmara Forum

BE EN
223.706
TAK P

NO
DİĞER
1NOHighway OutletİSTANBUL
21 Sera
MallKütahya
Of Istanbul
32 Kayseri
VialandPark AVYM
43 Özdilek
KanyonPark Antalya
54 Gebze
Center
CanPark
Ümraniye
65 Deepo
Outlet
Brandium AtaCenter
ehir
76 Terracity
City's Ni anta 
87 Malatya
Forum Park
stanbul
98 Korupark
Galleria AVM
stanbul
109 Espark
Torium
11
Migros
AVM
10 Antalya
Maltepe
Park AVM
12
Forum
Mersin
11 Marmara Forum
13
12 Forum
AkasyaGaziantep
Acbadem
14
13 Palladium
Trump Antakya
15
Plaza
14 Zafer
Viaport-Marina
AVM
16
Center Ümraniye
zmit
15 Outlet
M1 Meydan
17
AVM
16 Agora
MarmaraPark
18
Park
17 Sanko
stinyepark
19
Karavil
18 Ceylan
Starcity
OutletPark
Center
20
Forum
Bornova
19 Atlaspark avm
20 Capacity

TAK P
12.399
BE EN

NO
1 Endülüs Park
2 Terracity

DİĞER

144.814
71.176
124.131
67.371
119.492
54.232
111.739
33.948
101.620
33.927
101.599
17.553
99.021
16.036
94.036
13.445
83.827
10.719
81.004
9.288
76.652
8.397
74.414
8.257
63.338
6.891
61.488
6.468
59.440
6.215
57.889
6.118
52.104
5.305
51.244
5.124
49.758
4.882
4.677

7.738
15.033
5.648
13.420
4.755
10.445
4.697
9.469
4.696
9.239
4.568
8.690
4.283
6.638
3.773
6.038
3.211
5.724
2.943
4.872
2.618
4.784
2.563
4.497
2.407
4.375
2.160
4.137
2.147
4.105
2.113
4.052
2.109
3.856
2.034
3.699
1.979
3.685
3.237

BE EN
40.002
20.271

13
14
15
16
17
18
19
20

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

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

.624
.318
.917
.642
.827
.478
.516

13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20

CanPark Ümraniye
Podium Ankara AVM
Zorlu Center
365 AVM
Vialand
Antares
Arena Park
Kzlay AVM
Palladium Ata ehir
Tepe Prime Avenue
Torium
Park Vera
Kozzy
One Tower AVM
Marmara Forum

6.891
20.254
6.468
20.053
6.215
17.878
6.118
17.050
5.305
15.875
5.124
15.227
4.882
14.868
4.677

13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20

TIWITTER

AK P

.176
.371
.232
.948
.927
.553
.036
.445
.719
288
397
257
891
468
215
118
305
124
882
677

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

ANKARA
İSTANBUL
ANKAmall
Mall Of Istanbul
Antares
Vialand
Bilkent Center
Kanyon
Tepe Prime Avenue
CanPark Ümraniye
Kentpark
Brandium Ata ehir
Nata Vega Outlet
City's Ni anta 
Cepa
Forum stanbul
Armada
Galleria stanbul
Gordion
Torium
Atlantis
Maltepe Park AVM
Panora
Marmara Forum
Acity Outlet
Akasya Acbadem
Taurus
Trump
Arcadium
Viaport-Marina AVM
Next Level
M1 Meydan Ümraniye
365 AVM
MarmaraPark
Forum Ankara Outlet
stinyepark
Anatolium Ankara
Starcity Outlet Center
Gimart Outlet
Atlaspark avm
Podium Ankara AVM
Capacity

Taurus
Point Bornova
Arcadium
Konya Kent Plaza
Next Level
Deepo Outlet Center
365 AVM
Prime Mall Gaziantep
Forum Ankara Outlet
Novada Outlet Söke
Anatolium Ankara
Sanko Park
Gimart Outlet
Forum Çamlk
Podium Ankara AVM

1.943
63.338
1.793
61.488
1.776
59.440
1.752
57.889
1.508
52.104
1.249
51.244
1.150
49.758
1.008

1
1
1
1
1
1
1
2

N

INSTAGRAM
TAK P
BE EN

8.723
15.033
6.965
13.420
6.071
10.445
5.140
9.469
4.798
9.239
4.384
8.690
3.651
6.638
2.999
6.038
2.629
5.724
2.622
4.872
2.288
4.784
2.287
4.497
1.943
4.375
1.793
4.137
1.776
4.105
1.752
4.052
1.508
3.856
1.249
3.699
1.150
3.685
1.008
3.237

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
ANKARA
Highway Outlet
ANKAmall
Sera Kütahya
Gordion
Kayseri Park AVYM
Gimart Outlet
Özdilek Park Antalya
Nata Vega Outlet
Gebze Center
Next Level
Deepo Outlet Center
Acity Outlet
Terracity
Podium Ankara AVM
Malatya Park
Antares
Korupark AVM
Kentpark
Espark
Armada
Antalya Migros AVM
Cepa
Forum Mersin
Atlantis
Forum Gaziantep
Tepe Prime Avenue
Palladium Antakya
Taurus
Zafer Plaza
Arcadium
Outlet Center zmit
Panora
Agora AVM
Bilkent Center
Sanko Park
Forum Ankara Outlet
Ceylan Karavil Park
Kzlay AVM
Forum Bornova
Park Vera

TAK P
BE EN

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
Antalya Migros AVM
Forum Gaziantep
Forum Mersin
Symbol AVM
Malatya Park
Forum Bornova
Highway Outlet
M1 Merkez Adana
Deepo Outlet Center
Korupark AVM
Van AVM
Gebze Center
Bursa Kent Meydan
Sera Kütahya
Sanko Park

BE EN

12.399
20.551
7.738
8.256
5.648
6.389
4.755
4.508
4.697
4.168
4.696
4.089
4.568
3.965
4.283
3.415
3.773
3.173
3.211
3.027
2.943
2.911
2.618
2.706
2.563
2.699
2.407
2.450
2.160
2.087
2.147
1.905
2.113
1.289
2.109
1.167
2.034
863
1.979
750

INSTAGRAM
EN

.033
.420
.445
469
239
690
638
038
724
872
784
497
375
137
105
052
856
699
685
237

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

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

BE EN
20.551
8.256
6.389
4.508
4.168
4.089
3.965
3.415
3.173
3.027
2.911
2.706
2.699
2.450
2.087
1.905
1.289
1.167
863
750

40.002
20.271
19.813
14.363
9.581
8.860
8.358
6.994
5.484
5.307
5.029
4.865
4.155
4.070
3.837
3.290
3.267
3.212
2.880
2.792

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Biz ayrıldık şimdi.
Hiçbir şey söyleyemem ki sen gidince. Öylece
bakar dururum ardından. İnsanın severken değil
giderken sergilediği tavır iz bırakır. Sessizliğime
kanma. Ağlarım içimden, adını yutkunurum. Ha
bir de bana üzülme. Senden önce de yalnızdım
ben, seninle de... Güzel sevdin, kötü gittin. Yoksa
bu kalp bu kadar kırılır mıydı? Keşke giderken
bu kadar kalmasaydın. Bende var olman için bir
yaraya ihtiyacım yoktu. İçim yanmadı değil, orası
zaten hep cehennemdi. Evet! Kiminin varlığıyla
aydınlanıyor yolumuz, kiminin yokluğuyla.
Allah karşımıza yolumuzu aydınlatacak kullar
çıkmasını nasip etsin.

“Güzel sevdin,
kötü gittin.”
Kahraman TAZEOĞLU

Bazı sözler
rüzgara
yazılmadan
söylenmez.

Biz ayrıldık şimdi.
İçindeki cehenneme bakarken ittin içine.
Yanıyorsam senin yüzünden... Oysa gözlerinden
girmiştim içeri. Vatanım gibiydi. Neyi arasam
kaybetmeyi buluyorum. Kalbimin bilmediğim
bir yerinde açıyordun. Sonra açıldığın yerden
kırıyordun. Bense bir kez daha güvenmemeyi
öğreniyordum. İnsanın değil, Allah’ın adaletine
güvenirim ben. İnsan aldatır, kandırır. Adaleti
olmaz insanın. Bu yüzden de yeni tanıdığım
birine bile ‘dostum’ diyecek kadar yalnızım
anlıyor musun? Oysa güzeli sevmen değil,
güzel sevmendi önemli olan ama sen bunu
beceremedin. Sen benim içimdin. İçimken
içimde öldün; şimdi hangimizin başı sağ olsun?

“Doğru insanı
yanlış durakta
bekliyoruz. ”
Biz ayrıldık şimdi.
Küfrü bile hak etmeyecek insanlara şiirler
yazıyoruz. Doğru insanı yanlış durakta
bekliyoruz. Oysa bir sihirbaza inanmak gibidir
aşk, yaptığı her şeyin bir illüzyon olduğunu
bilirsin ama yine de şaşırarak izlersin. Sana
hala inanıyorum çünkü bana ait anılar bile
sende daha güzel duruyor. Bak hala sevdiğin
gibi giyiniyorum. Çünkü hala sevdiğin gibiyim.
Değişmedim. Sana rağmen ayaktayım. Bitmedim
kendimde. Bitiremedim seni bende. Herkes
kızıyor bana. Kölesi olmuşsun diyorlar. Oysa
esarete cesaret edebilmektir aşk; bilmiyorlar...
Bazıları sonsuz sever… İnanmıyorlar… Aşkın

ası... MALl&MOTTO
gözü neden kördür biliyor musun? Geçmişte
yaşadıklarından ders almadığı için… Şahitlik
ettiğimiz bitişler, göremediğimiz nelerin
başlangıcıdır kim bilir…
Biz ayrıldık şimdi.
Kurulan cümlenin ‘ama’larından sonrasını
dinleyeceksin. Çünkü her ‘ama’lı söz kendisinden
öncekini çürütür. Senin sözlerin de öyleydi.
Belki seni anlatacak çok kelimem vardı ama bir
tekine sığdı. O da AŞK’tı! Bazı sözler rüzgara
yazılmadan söylenmez. Çünkü rüzgarlar gibidir
o sözler. Kime dokunduğunu bilmez... Çok
konuştum biliyorum ama sözü aşk olanın dili
kilit tutmaz. İnsanlar aklını kullanması gereken
yerde hislerini, hislerini kullanması gereken yerde
aklını kullandığı zaman yanılır. Ve erkekler en
büyük yanlışlarını en doğru kadınlarda yapar.
Kimlerden vazgeçtiğin kimleri seçeceğini belirler
unutma. En güzel günlerini daha güzel günleri
beklerken kaybeder insan.

“Kimlerden
vazgeçtiğin
kimleri
seçeceğini
belirler unutma.”
Biz ayrıldık şimdi.
Hayatımda bir kere yanıldım, ömrümün
tamamı hataya dönüştü. Bazen hiç dediklerimiz
hayatımız olabilir bazen de hayatım
dediklerimiz bir hiçe dönüşebilir. Her insan
biraz alçaklık taşır içinde. Dil söyler kalp yara
alır. Hayat en çok yumuşak yürekli insanları
ezer. Ölümsün sen ey hayat; yaşatıp yaşatıp
yanına alan… Aldattın beni ey yar! Bu yaptığını
herkes konuşacak SEN HARİÇ ve herkes bir
gün unutacak BEN HARİÇ… Senden nefret
ediyorum diyenler değil, ‘senden nefret bile
etmiyorum’ diyenlerdir gerçekten vazgeçenler.
Evet. Senden nefret bile etmiyorum. Sana
söyleyecek çok sözüm vardı ama biriktirdiğim o
yaralı kelimeler senin yüzüne çarpar da kirlenir
diye söylemiyorum. Değmezsin! Pişman olur da
bir gün dönersen geri, gözlerinin beni arayacağı
yerde olacağım; seni affetmek için değil, artık
sana ait olmadığımı yüzüne vurmak için!
Biz ayrıldık şimdi.
Görmezden gelmek için bile önce bakmak
gerekirdi. O, bunu başaramadı ve soldu. Belki
ben bir şiir kaybettim ama o ŞAİRİNDEN
OLDU…
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OKYANUS’A ÇOK İNANDIK
Sevgili Derya Uluğ hayatımıza hızlı bir giriş
yapmanı sağlayan single'ınız “Okyanus”tan kısaca
bahsedebilir misiniz?
Şarkıyı Asil Gök ile birlikte yazdık. Aslında ilk başta
slow yazdığımız bir şarkıydı. Daha sonra bu şarkıyı
hareketlendirdik. Burak Yeter şarkının aranjesini, Tayfun
Gürken de prodüktörlüğünü yaptı.
Okyanus’un klibini Ulaş Elgin çekti ve görüntü
yönetmenimiz Veli Kuzlu idi.
Klibin çekiminden dört gün önce konusu belirlendi.
Ben bu video klipte kendimi çok güzel ifade ettiğimi
düşünüyorum. Klibin şarkı ile bütünleştiğine
inanıyorum. Bu yüzden de insanlara daha sıcak geldiğini
düşünüyorum. Video klipte bana erkek model Neşet Cen
eşlik etti.
”Okyanus” un bu kadar sevilmesini bekliyor
muydunuz?
Sevileceğini düşünüyordum ama 15 günde listelerde
1numara olmasını ve bu şekilde bir çıkış yapmasını
beklemiyordum. Çok kısa sürede çok fazla insana
ulaştı.'Okyanus'a çok inandık ve sonucunda ortaya güzel
bir iş çıktı.
Geçmiş yıllarda vokalistliğini yaptığınız Ebru Gündeş
sizi destekledi mi?
Benim onlardan hiç bir zaman bir talebim olmadı ama
manevi desteklerini de hiç eksik etmediler.
Sıradaki projeniz ne olacak?
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Şarkı ismini şuan veremiyorum ama sırada yine hareketli
bir single var . 'Okyanus' gibi enerjisi çok yüksek bir
şarkı. İkinci şarkımızı da hareketli yaptıktan sonra maxi
single'da daha yüreğe dokunan şarkılar olacak. En az iki
şarkımız slow olacak. Bu arada 'Okyanus'un ilk yaptığımız
slow akustik versiyonu da maxi single'ın içinde yer alacak.
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Kendinize örnek aldığınız bir isim var mı?
Çok uçuk gelebilir ama ; Beyonce.
Derya Uluğ’un bir günü nasıl geçer?

DERYA
ULUĞ

Bu sıralar eğer ki konserlerim olmazsa prova prova prova
olarak geçiyor
Alışveriş merkezlerine gidiyor musunuz?Gidiyorsanız
en çok tercih ettiğin avm hangisi?
Evet alışveriş merkezlerine giderim. En çok Zorlu Center'ı
kullanıyorum.

R ö p o rt aj / MALl&MOTTO

Kıyafetlerinde olmazsa olmazınız nedir?
Her kıyafeti kendime göre tasarlamak ve kesip biçmek.
Giyim tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Günlük hayatta spor bazen klasik,sahnede ise spor abiyeler
ve tulumlar tercih etmeye çalışıyorum.
Neyi asla giymezsiniz?
Sahne kıyafeti olarak mayo ve aşırı mini tercih etmem.
Vazgeçemediğin bir aksesuarınız var mı?
Siyah kemerimden vazgeçemiyorum.
Kıyafet dolabınızı açtığında en çok hangi renk ağırlıklı?
Siyah ve beyaz en çok gardrobumda olan ve kulandığım
renkler.

Alışveriş yapmayı sever misiniz?Kiminle alışverişe
çıkarsınız?
İhtiyacım olmadıkça alışverişe çıkmam.Çıktığımda da
yanlız çıkmayı tercih ediyorum.
İndirimleri takip ediyor musunuz?

Son olarak, “Bence AVM’ler ...............................”
(Boşluğu doldurabilir misiniz?)
Bence AVM’ler, özellikle kışın, hem alışveriş yapıp hem de
yemek yiyebileceğim ve her şeyi bulabildiğim ortak alan.

Röportaj
Burçin SEL
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Hayır etmiyorum.
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VARLIĞIMI VE KARLILIĞIMI NEYE BORÇLUYUM?
Yeni danışmanlık firmamızın bence yaptığı
en önemli iş bizim adımızı AVM yerine
AVYM -Alışveriş ve Yaşam Merkezi - şeklinde
değiştirmek oldu. Sonuçta insanlar sadece
alışverişe ya da yeme içmeye değil, hem
bireysel hem de ailecek hoşca ve genişce vakit
geçirmeye geliyorlar. Hoşca ve uzunca vakit
geçiren insanların da alışverişe bolca vakti
oluyor.
İlk fiyat teklifleri geldiğinde çok fazla bulup
"O kadar para sosyal medyaya-face'e ve
ahiret sorusu gibi sorularla dolu sayfa sayfa
ankete verilir mi?" demiştim. Hatta daha
profesyonel ekiple çalış, event ve PR alanında
uzman firmalardan da destek al, ay-günsaat giriş kişi sayısı-poşet-kişi başı ciro
ortalaması-detaylı müşteri segmantasyonu,
marka imajı-marka itibarı ve marka değeri
araştırmaları ve daha birçok başlıktaki hizmet
tekliflerini önemsememiş ve uzun süre soğuk
yaklaşmıştım ama; "Stratejik hedef kitleye göre
Stratejik Pazarlama İletişimi" dedikleri olay
bizim karlılığın ana etmeniymiş, bizim kadroya
kattığımız uzmanların dediğine göre. Ne de
olsa okumuş ve dünya görmüş çocuklarla
çalışmayı hep severdim eskiden beri.

Uçkan APAK
Ufozayturk Pazarlama Direktörü

Bir AVM Yatırımcısının
günlüğünden... (Gizli Belge)

demişlerdi de inanmamıştım, ki aynen öyle de
oldu.

Çok uzun yıllarımı müteahhitliğe vermiş ve
hayalini kurduğum milyon dolarlı birikimlere
nihayet ulaşmıştım.

1 yılda oturdu işler çok şükür. Ne de olsa bizim
tüketicimiz yeni ve farklı olan her şeye hep ilgi
duyar. Yazın serin kışın sıcak nezih bir ortam
sonuçta, her türden restoranla damak keyfi de
cabası.
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Ama gün geldi, şehirde inşaat şişti, karlılık düştü
ve yüzlerce konut boş beklemeye başlayınca
dedim ki; sabit ve garanti geliri olan, az da namı
olan bir iş olsa da ona girsem...
Derken sağolsun, XYZ adlı dev gayrimenkul
yatırım danışmanı firma önce cin bir fikir
ardından da harika bir proje getirdi; dev bir
kapalı komplex içinde kapalı çarşının tarihi
ticari felsefesine de uygun, Capitol, Galleria,
Carousel, Akmerkez adındaki yerler gibi bir çarşı
yapalım dediler. İçinde her sektörden onlarca
marka olsun, yeme içme mekanları da konsun ki;
insanlar hem alışveriş yapsın hem yesin içsinler.
Bizim şehre uyar mı diye çok düşündüm aslında
ama İstanbul, Ankara, İzmir ve bize komşu 5
şehirde çoktan benzerleri ya yapılmış ya da
yoldaymış.
Toplam metrekaresi, kiralanabilir metrekaresi,
metrekare fiyatları, amortisman süreleri ve 3-5'er
yıllık kapı gibi sözleşmeleri duyunca; yapalım
hemen dedim.
Dev markalar kiralama için sıraya girecekler
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2. ve 3. yıllar da karlılık arttı çok şükür. Hatta
amortisman süresi bile geriye geliyor diye
sevinmeye başlamıştık.
Ama 4.yıl duvara tosladık. Bizim sektörden
Müteahhit Mehmet Cinfikir, Kuyumcu Ahmet
Altıntas'ı da alıp yanına, bizim 2 katımız kadar
bir alana yeni bir AVM yapmaya başlamasın mı?
Hem onlarınkinde bizim 3 katımız çocuk alanı,
2 katımız kadar açık alan ve otopark, 2 katımız
kadar da fuaye alanı varmış. Ben de bize neden
çocuklu aile yeterince gelmiyor diye sorardım.
Çocuk parklarına da öyle kartlı jetonlu zırt pırt
bozulan eski tip lunapark oyuncakları değil, öyle
teknolojik öyle adrenalinli cihazlar koymuşlar ki
benim bile bir tur binesim geldi.
Allah'tan bizim yatırımda gelecekte düşünülerek
projede boş bırakılmış yedek alanlar vardı da,
5. yıl batmaktan ya da amortisman süresinin
10 yıl uzamasından bizi oraya yaptığımız ilave
yatırımlar kurtardı.

Bizim şehirde 8, sadece bizim ilçede 3 dev
AVM oldu son 1 yıldır. Hem de artık hepsinin
adı AVYM. Ama çok şükür 2 sene önceki son
renevasyonda danışman firmamın ısrarını
kıramayıp yaptırdığım dev fuaye, sabit sahne,
sosyo kültürel etkinlik salonu, noncommercial
dedikleri gayri ticari ve marka itibarı projeleri
için sosyal sorumluluk etkinlikler birimi ve
hepsinden de önemlisi dev çocuk-genç oyun
ve de etkinlik alanımızın bir benzeri hala
hiçbirinde yok diğerlerinin.
Geçen sene genel müdüre Iaapa Orlando'da,
pazarlama müdürüne 2015-Mapic
Retailtainment'ta ve Atrax'ta söyledim,
unutmazsam yarın tekrar hatırlatayım: Her
yaş çocuğun bir şekilde katılabildiği hatta
olursa ailesiyle katılıp eğlenip vakit geçireceği,
mümkünse az sıradışı ve özgün birşeyler bulup
da getirin şu güzelim alanlarımıza. Sonuçta
bazen kadın da tek gelir, erkek de tek gelir
buraya ama her çocuk anne babasıyla gelir.
Hem yemek yer,hem oyuncak aldırır hem de
gönlünü aldırır. Vakit ve nakit eğer çocuk söz
konusu ise teferruattır. Aynen benim gibi her
anne baba da hem çocukluğunu fırsat bulup
yaşamak, hem de çocuklarıyla yaşamak ister,
sonuçta her insan çocukları için yaşar.
AVYM' min 10.gurur yılını kutladığım bugün
için son sözüm sevgili günlük; Şu hayatın bana
70 yıldır öğrettiği bir gerçek var: "Durursan
düşersin, farklı ol ve sürekli koş!"

