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HEPSİBURADA, PERAKENDEYİ DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE BÜYÜTMENİN
İPUÇLARINI VERECEK

Hanzade Doğan Boyner
Doğan Online ve Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı
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Hanzade Doğan Boyner: “Perakendeyi
yıpratan değil, dönüştürüp geliştiren online iş
modelleri sunuyoruz.”
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Türkiye’nin lider e-ticaret platformu hepsiburada,
Soysal tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenecek
olan Perakende Günleri’ne ana sponsor oldu.
Türkiye’den ve dünyadan uzman konuşmacıların
yer alacağı Perakende Günleri’16’da, Doğan
Online ve Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim
Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner de bir
konuşma yapacak. Doğan Boyner, “Yıkıcı Değil
Dönüştüren Platformlar” başlıklı konuşmasında,
perakende sektörünün dönüşümünü destekleyen,
online platformlar için fark yaratan bir yaklaşım
sunacak.
Türkiye'nin en büyük online alışveriş platformu
hepsiburada, Soysal tarafından 23 – 24 Kasım
2016 tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre ve
Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen Perakende
Günleri’nin ana sponsorluğunu üstlenerek, bu yıl
organizasyonun en büyük destekçileri arasında
yer aldı.

Perakende Günleri’16’nın ilk gününde bir
konuşma yapan Doğan Online ve Hepsiburada
Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade
Doğan Boyner, perakendenin en önemli
zirvesinde dönüşüm ve sinerji yaratan iş
modelini paylaşacaklarını belirterek şunları
söyledi:
“Omnichannel, mobil teknolojiler, dijital medya,
perakende sektöründe büyük değişimlere neden
oluyor. Bugünü, yakın geleceği ve baş döndürücü
gelişmeleri yönetebilmek için atmamız gereken
adımların sırası ve sahip çıkacağımız temeller
büyük önem taşıyor. Hepsiburada olarak
perakende sektörünün dijital dönüşümünde bir
kaldıraç rolü üstleniyoruz. Pazaryeri’ni devreye
alarak bu dönüşüme hız kattık. Dünyada
artarak gözlemlediğimiz, sektörü yıpratan
iş modelleri yerine, sektörle ortak çalışan,
dönüşümü yönetmeye destek veren online
platform modelimizle fark yaratan bir yaklaşım
sunuyoruz.”

Perakende Günleri’16’da Hanzade Doğan
Boyner ile birlikte, Türkiye’den ve dünyadan
uzman konuşmacılar, sektördeki yeni
uygulamaları ve güncel örnekleri geniş bir
yelpazede gündeme taşıdı.
Hepsiburada, Perakende Günleri'nde kurduğu
standında iki gün boyunca katılımcılara
Pazaryeri ile ilgili bilgiler verdi. Perakende
sektörünün temsilcileri Hepsiburada standını
ziyaret ederek, Pazaryeri'nde dijital mağaza
açmanın püf noktalarını öğrenip, işlerini
büyütme yolunda e-ticaretin sunduğu yeni
nesil fırsatlarla ilgili bilgiler aldılar. Katılımcılar
ayrıca, Hepsiburada standındaki dokunmatik
yüzeyli büyük ekranda, Hepsiburada’da satılan
ürünleri inceleyebilme ve canlı olarak online
alışveriş yapabilme deneyimi yaşadı.
Sektörün en büyük buluşması olarak
nitelendirilen Perakende Günleri’nin çatısı
altında iki gün boyunca, Uluslararası İstanbul
Perakende Konferansı, İstanbul Perakende
Fuarı, Perakende Güneşi Ödülleri Töreni ve
B2B toplantıları gerçekleştirildi.
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GENÇ İŞSİZLİĞİNİN AŞISI PERAKENDE
Modern perakendeciler, özellikle genç ve
kadın istihdamında öncü rol oynuyor. Toplam
istihdamın % 14’üne iş sağlayan perakende
sektöründe, kadın çalışanların oranı % 24.
Toplam kadın istihdamının ise % 11’i perakende
sektöründe çalışıyor.

genç ve kadın istihdamında öne çıkıyorlar.
Tamamen kayıtlı ve tüm hakları sağlanmış bir
istihdam yaratan sektör oyuncuları, işveren
üzerindeki yüklerin azaltılmasını ve devlet
desteğinin artırılmasını talep ediyor.

Modern perakendeciler, kurumsallaşmış yapıları
neticesinde tüm süreçlerini kayıtlı, kurallı ve ilgili
mevzuata uygun olarak denetlenebilir bir şekilde
sürdürüyorlar. Sektörün bu önemli özelliğine
dikkat çeken Özpamukçu; “Kayıt dışı ekonomi
ile mücadelede biz modern perakendecilere
büyük iş düşüyor. Sadece kendi iç süreçlerimizde
değil, birlikte çalıştığımız çözüm ortaklarımız,
Ekonominin daha da canlanması için alınan
tedarikçilerimiz, üreticilerimiz ve hizmet
önlemlerde sektörün gerçekleri dikkate alınmazsa sağlayıcılarımızı da kayıtlı ve denetlenebilir
daha zor günler kapıda. Verimlilik ve kârlılık
olmaları yolunda zorluyoruz. Eğer bizimle iş
problemleri nedeniyle kapanan mağaza sayısının yapmak isteyen bir firma varsa, bu gereksinimleri
artmasından endişe ediliyor.
sağlamak zorunda. Aksi halde biz de
süreçlerimizi denetleyemez hale geliriz.” dedi.
Kiralamalarda kur sabitlemesi veya TL
bazlı kiraya geçilmesi, istihdam yüklerinin
Önemli bir maliyet kalemi olan kiralarda kur
hafifletilmesi ve vergi indirimleri gibi
sabitlemesi hayati önem taşıyor
düzenlemeler sektörü rahatlatabilir.
Son dönemdeki genel ekonomik durumdan
Kategori Mağazacılığı Derneği Yönetim Kurulu
perakende sektörünün de etkilendiğini belirten
Başkanı Alp Önder Özpamukçu, istihdam
Özpamukçu, döviz kurlarının yükselmesi,
yaratma konusunda perakende sektörünün
asgari ücret uygulaması ve ithalata getirilen ek
öncü konumunu koruduğunu belirtti. Türkiye
vergilerin maliyetleri artırdığına dikkat çekti.
genelinde tüm yaş gruplarında % 11,3 ve
gençlerde % 19,9 seviyelerine ulaşan işsizlik
Döviz kurlarındaki ani artışlar neticesinde
oranının ciddi boyutlara geldiğine değinen
kira maliyetlerinin artık kontrol edilemez hale
Özpamukçu, perakende sektörünün istihdam
geldiğini ifade eden Özpamukçu, bu artışları
konusunda daha fazla desteği hak ettiğini ifade
tüketiciye yansıtmamak için direndiklerini
etti. Sektör içinde el ele verilerek çözümler
belirtti. Özpamukçu şöyle devam etti:
arandığını belirten Özpamukçu, bu dönemde
“Maliyetlerimiz yükseldikçe kârlılıklar düşüyor.
devlet desteklerinin de artmasını beklediklerini
Dövizdeki dalgalanmalar maliyetlerimizi
sözlerine ekledi.
olumsuz etkiliyor. Özellikle kira maliyetleri
kontrol edilemez hale gelmiş durumda.
Özpamukçu, özellikle istihdam yüklerinin
Maliyetlerimiz arasında kiralarımızın payı gün
hafifletilmesi, vergi indirimleri gibi
geçtikçe artıyor. Dolayısıyla ciro içindeki oranı
düzenlemelerle sektörün rahatlatılmasının;
da büyüyor. Bu konuda perakende sektörünün
ekonomiye hızlı ve olumlu bir etkisinin
tüm tarafları elini taşın altına koymalı. AVM’ler
olacağının da düşünülerek, hayati önem taşıdığını ve perakendeciler olarak aynı gemide ilerliyoruz.
dile getirdi.
Sektörümüzün bugün ulaştığı 220 milyar TL’lik
büyüklüğe, AVM’ler ve perakendeciler bir arada
İşsizliğin ve kayıt dışının aşısı modern
çalışarak ulaştık. İçinde bulunduğumuz bu
perakende
dönemi de daha önce olduğu gibi yine birlikte
aşacağız.”
TÜİK tarafından açıklanan ağustos 2016
dönemi verilerine göre toplam istihdamın %
Özpamukçu, 3.500 satış noktasında 120 bin
14’ü perakende sektöründe çalışıyor. Perakende
kişi istihdam ederek 65 milyar TL ciro yaratan
sektörünü, özellikle genç işsizlik oranıyla
KMD üyelerinin Türkiye’deki kiralanabilir AVM
mücadelede “aşı” olarak tanımlayan Özpamukçu, alanının yaklaşık %30’unu kapladığını belirterek;
sektörün kadın ve genç istihdamında öne
“Dolarizasyon problemimiz devam ediyor.
çıktığını belirtti. İstatistiklere göre perakende
Döviz borcu bulunmayan, yatırım kredisinin
sektöründe çalışanların % 24’ü kadın. Toplam
ödemesini tamamlamış AVM’lerin TL bazlı
kadın istihdamından alınan pay ise % 11. Esnek
kiraya dönmelerini bekliyoruz. Diğer AVM’ler
çalışma uygulamalarını sistemli bir şekilde
de mutlaka kur sabitlemeli. Kurların ağustos
yürüten modern perakendeciler, bu özellikleriyle ayı seviyelerinde sabitlenmesi, maliyetlerimizi
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Döviz kurları, istihdamdaki işveren yükleri ve
ithalata getirilen ek vergiler nedeniyle maliyetleri
yükselen ve hem kârlılıklarını hem de istihdama
katkılarını sürdürmekte zorluk çeken perakende
oyuncuları, ekonominin canlandırılması için
vergi indirimleri gibi düzenlemeler bekliyor.

10

Alp Önder Özpamukçu
Kategori Mağazacılığı Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
kontrol edebilmemiz açısından önem
taşımaktadır. AVM’lerin global pazar kaygılarını
anlıyoruz, ancak kiracılarını memnun etmeden
bu değerlerini koruyamayacaklarını da göz önüne
almalarını bekliyoruz. AVM’lerde ve caddelerde
boşalan mağazaları üzülerek görüyoruz. İşimizin
doğası gereği belli bir verimliliği ve karlılığı
yakalayamadığımız mağazalarımızı kapatıyoruz.
Kapanan mağazaların artması, en büyük
endişemizdir. Bu durum bizler için olduğu kadar,
AVM yatırımcılarımız için de istenmeyen bir
durum.” dedi.
Ekonominin canlandırılması için sektör içinde
de ortak çalışmalar planlandığını belirten
Özpamukçu sözlerine şöyle devam etti:
“Döviz kurlarındaki artışın getirdiği yüklerin
yanı sıra, ücretlerde bu yılbaşında yaşanan
beklenmedik artışın çok yüksek maliyetlere
sebep olması ülkemizin istihdamında
istediğimiz kadar katkı sağlamamızı engelliyor.
Ticaretteki daralma ile düşünüldüğünde
mutlaka bahsettiğimiz istihdama yönelik
desteklerin devreye alınması gerekir. Ayrıca
piyasanın hareketlenmesi için, 2009 yılında
uyguladığımız ekonomiye can verecek KDV
ve ÖTV kampanyaları gibi uygulamalar da
düşünülmeli. Bu uygulamalar, ÖTV’nin yüksek
oranlarda uygulandığı elektronik, kozmetik gibi
sektörlerimizi de rahatlatabilecektir. Biz sektör
oyuncuları olarak AVM yatırımcılarımızla
birlikte, operasyonlarımızı aksaklık olmadan
sürdürebilmek ve müşterilerimizi memnun
edebilmek amacıyla el ele vererek çözüm
yolları geliştiriyoruz. Devletimizden de destek
bekliyoruz.”

platoavm
0216 398 64 64

www.platoavm.com

Fatih Bulvarı No:97 Sultanbeyli / İSTANBUL
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ZUMA İSTANBUL’DA BRUNCH KEYFİ BAŞLIYOR
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Çağdaş Japon mutfağının uluslararası temsilcisi ve ödüllü restoranı Zuma, misafirlerine
pazar günleri benzersiz bir brunch deneyimi yaşatıyor.
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İstinyePark’ın markalar sokağında İstanbul’un
en sofistike ve tercih edilen mekanı haline gelen
Zuma İstanbul, uzun pazar sohbetlerine ve hafta
sonu alışveriş molası vermek isteyenlere brunch
keyfi yaşatmaya başladı.
Zuma; Hong Kong, Dubai, Miami ve New
York’tan sonra Zuma İstanbul’da da Japonya
sokaklarının geleneksel yemeklerini dünyaca
ünlü, elegan bir brunch menüsü ile sunmaya
başlıyor. Pazar günleri 12.00 – 16.00 saatleri
arasında başlayan ve hafta sonu keyfini artıracak
Zuma brunchları, yaşam stilinize bir pazar
kahvaltısından çok daha fazlasını katacak.

istasyonlarından servis edilecek lezzetler de
olacak. Zengin çeşitlere sahip sushi menüsünün
yanı sıra, Japon sokak yemeklerinin yenilikçi
sunumlarla yer alacağı Zuma pazar brunchları,
misafirlerini bekliyor. Alakart olarak servis
edilecek tatların arasında yer alan arpalı miso
tavuk, baharatlı bonfile ve somon teriyaki gibi
popüler klasikler Tokyo sokaklarındaymış
duygusu yaşatacak. Brunch keyfini tatlıyla
noktalamak isteyen misafirleri, yeşil çaylı muzlu
kek veya çikolata fondan ve yanında vanilya
çekirdekli dondurma gibi lezzetlerin yanı sıra
Zuma mutfağının özel seçimlerinden oluşan
paylaşımlık tatlı tabağı bekliyor olacak.

Zengin açık büfesi ile Zuma klasiklerinin
dışına çıkarak yeni tatların da sunulacağı
Zuma brunchlarında menüden sipariş edilecek
sıcak ana yemeklerin yanı sıra canlı pişirme

Zuma’da hafta sonu akşamlarının keyifli müziği
ve ambiyansı pazar brunchları ile hafta sonu da
devam edecek; DJ performansı pazar sabahlarına
keyif katacak.

BU YILDIZLARDAN BİRİ
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1 Aralık

Tarihleri Arasında Yapacağınız
Mercedes - Benz
C 180 AMG
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Kazanma Şansını
Kaçırmayın!
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"Görseller temsilidir, hediyeler farklılık gösterebilir." Bu kampanya Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bahisler
ve Oyunlar Dairesi Başkanlığı’nın 02.11.2016 tarih ve 40453693-255.01.02-2672-8068 nolu izni ile düzenlenmiştir.
Çekiliş ile ilgili bilgi almak için 444 9 272 numaralı Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi telefonuna başvurulabilir.

SİZİN OLABİLİR!
19 Şubat

Her 100 TL’lik Alışverişlerinizde
Mercedes - Benz
C 180 AMG
Kazanma Şansını
Kaçırmayın!

/CapacityAVM
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KASAPDÖNER ANKARA’DA DÖNER SEVERLERE KAPILARINI AÇTI

Dönerin sıra dışı markası KasapDöner’in Ankara
şubesi, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nda döner
severlere kapılarını açtı. KasapDöner, Ankara ile
şube ağını da 46’ya çıkarmış oldu.
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HIZLI TREN İLE ANADOLU’YU
DOLAŞACAĞIZ
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Global Restoran Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü
Bahar Özürün, sadece bifteklik etten yaptıkları
döner ile ankaralıların damaklarında unutulmaz
bir tat bırakacaklarını belirterek, “Ankara Yüksek
Hızlı Tren Garı şubemiz, KasapDöner’in 2017
için belirlediği Anadolu’ya açılma vizyonunda
ilk istasyon olacak. Bu şubeyle bir nevi Yüksek
Hızlı Tren’in peşine takılıp tüm Anadolu’yu
dolaşacağız.” dedi.
2017’DE HEDEF ANADOLU
Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı şubesiyle restoran
sayısını 46’ya çıkaran KasapDöner, 2017 yılında
İzmir, Eskişehir, Bursa, Konya, Samsun gibi
Anadolu metropollerinde yeni şubeler açmayı
hedefliyor.
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ZORLU YENİ YIL KÖYÜ, SÜRPRİZLERLE KAPILARINI AÇIYOR
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Zorlu Alışveriş Merkezi, yeni yılı büyük bir coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor.
Türkiye’nin ilk yeni yıl köyü olarak dikkat çeken ve bu sene üçüncüsü düzenlenen
Zorlu Yeni Yıl Köyü, 9-31 Aralık tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor. 30’u aşkın
alışveriş kulübesindeki çok özel markaların yanı sıra birbirinden eğlenceli etkinliklere
de ev sahipliği yapacak olan Zorlu Yeni Yıl Köyü, ziyaretçilerine rengarenk ve coşku
dolu bir deneyim vaat ediyor.
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9-31 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek
olan Zorlu Yeni Yıl Köyü’nde moda, dekorasyon
ve aksesuar ürünlerinde farklı kategorilerde
30’un üzerinde kulübe yer alacak. Power
FM’in de müzik yayını ile katılacağı Zorlu Yeni
Yıl Köyü’nde birbirinden renkli etkinlikler,
sürprizler, canlı müzik performansları Zorlu
ziyaretçilerini karşılayacak. Meydan katındaki
kulübelerde 23 gün boyunca sürecek etkinlik
12.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.
Zorlu, yeni yıl süslemeleriyle fark yaratacak. Özel
olarak tasarlanan rengarenk yılbaşı küreleri bu
yıl da Zorlu’daki yerini alacak. Yeni yıl coşkusunu
23 gün boyunca sürdürecek olan Zorlu, bu yıl da
ziyaretçilerine çok eğlenceli bir yeni yıl alışverişi
fırsatı sunacak.
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“BAŞYAPIT DRAGOS” LANSMANA ÖZEL FİYATLARLA HAYATA GEÇİYOR

Başyazıcı Grubu tarafından İstanbul Maltepe’de
hayata geçirilen “Başyapıt Dragos” lansmana
özel fiyatlarla yatırımcısını bekliyor. Geniş
daireleriyle şehrin merkezinde yüksek
standartlar sunan “Başyapıt Dragos”, “evden
daha fazlasını” vaat ediyor.
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60 yıllık bilgi birikimi ve tecrübenin ardından
İstanbul inşaat pazarına yeni projesi Başyapıt
Dragos ile giren Başyazıcı Grubu, Kayseri'de
gıda, besicilik, inşaat, tekstil, perakende
alanında önemli yatırımları bulunuyor. Özel ve
butik bir proje olarak hayata geçireceği 'Başyapıt
Dragos'la İstanbul'a da imzasını atıyor.
25 kat ve 2 bloktan oluşan rezidans projesinde
çocuklu aileler için geniş, ferah daireler ve
ünlü mimarlar tarafından yapılan özenli sosyal
donatılar yer almaktadır. Rezidans yönetimi
profesyonel bir yönetim firması tarafından
müşteri odaklı profesyonel hizmet kalitesi
standartlarında yapılacak olan Başyapıt
Dragos’ta özellikle çocuklar için temalı oyun ve
eğlence alanları sunulmakta.
150 konut, 8 ticari birime ev sahipliği yapan
projede 1+0, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daire
seçenekleri bulunuyor. Şehrin merkezinde
konforlu, geniş ve kullanım odaklı yaşam
alanları imkanı sunan Başyapıt Dragos “daha
fazla ev” sloganıyla ayrıcalıklı imkanlar
hazırlıyor.
Başyapıt Dragos’ta daire büyüklükleri 50
20

metrekare ile 250 metrekare arasında değişiklik
gösteriyor.
Daha fazla manzara
Bir yanınızda engin Marmara Denizi’ni inci bir
kolye gibi süsleyen İstanbul’un dillere destan
Adalar’ı, diğer yanınızda yemyeşil Dragos Tepesi.
Başyapıt Dragos’ta bir ev aldığınızda, aynı
zamanda İstanbul’un en güzel manzaralarından
birine de sahip olacaksınız.
Lansmana özel fiyatlar
Kısa sürede yatırımcısına yüksek prim getirecek
olan Başyapıt Dragos’ta lansmana özel kampanya
uygulanıyor.
İstanbul’un aileler için tasarlanan ilk rezidansı
Başyapıt Dragos en eski semtlerden biri
olan Maltepe Dragos’ta yükseliyor. Merkezi
konumuyla şehrin içinde bulunan fakat
donatılarıyla sakin ve huzurlu bir yaşam vaat
eden Başyapıt Dragos, minibüs caddesine 1
dakika, sahil yoluna 5 dakika, E-5’e 5 dakika,
Kartal Adliyesi’ne 10 dakika mesafede yükseliyor.
Zengin sosyal olanakları, dükkanları ve çocuklar
için temalı oyun parkları bulunan Başyapıt
Dragos; fitness merkezi, yüzme havuzu, 3 katlı
otoparkı ve ofis olarak da kullanma imkanı
bulunan toplantı salonuyla 2018 ağustos ayında
teslim ediliyor.
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Hulusi Belgü
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AYD Başkanı
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AVM endeksi eylül 2016 döneminde bir önceki yılın aynı
ayı ile karşılaştırıldığında %7,6 oranında arttı. 2016 üçüncü
çeyrek verilerine baktığımızda da ciro artışının %1,6 olarak
gerçekleştiğini görüyoruz. Art arda yaşanan terör saldırıları
ve darbe girişimi sonrası oldukça zor bir dönem geçirdiğimiz
temmuz ve ağustos aylarında endekste yaşanan düşüşten sonra
hızla normalleşmeye dönüldüğünü ve bu bağlamda eylül ayı
ile birlikte endekste yeniden artışın başladığını gözlemliyoruz.
Eylül ayındaki artışın etkisiyle üçüncü çeyrek bazında da artış
yaşandı. Perakendeci ve alışveriş merkezleri yaşanan olaylar ve
turist sayısındaki düşüşlerden diğer tüm sektörler gibi olumsuz
etkilendi. Kış dönemine girdiğimiz eylül ayı aynı zamanda
okula dönüş ve perakendede yeni sezonun da başlangıcı.
Sektörümüz açısından kış dönemi hem ziyaretçi sayısı hem de
ciro açısından en verimli dönem. İlk gelen veriler de bu dönemi
yaz sezonu ile karşılaştırdığımızda yükselen ciro, metrekare
verimliği ve ziyaret sayısı ile olumlu geçireceğimize işaret
ediyor. Kategori bazlı verilerde tüm katagorilerde yükselme
olmasına rağmen teknoloji kategorisindeki gerilemenin
devam etmesi düşündürücü. Eylül ayı sonunda yürürlüğe
giren ve kredi kartlarındaki taksit sayısını yeniden düzenleyen
yönetmeliğin sektörün beklentilerini karşılayıp karşılamadığını
ise önümüzdeki dönemlerde görebileceğiz.
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AVM CİRO ENDEKSİ EYLÜLDE %7,6 İLE YÜKSELİŞTE, 3. ÇEYREK ARTIŞI %1,6
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM
Endeksi’nin eylül ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2016 eylül
döneminde bir önceki yılın eylül ayı ile karşılaştırıldığında nominal %7,6’lık bir artışla 199 puana ulaştı.
AVM Endeksi verileri üçüncü çeyrek bazında da geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreği ile karşılaştırıldığında %1,6 artış
gösterdi. Endeks üçüncü çeyrekte 191 puana ulaştı.

AVM’lerdeki kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar eylül 2016 döneminde İstanbul’da 819 TL, Anadolu’da 720
TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği eylül 2016’da 760 TL’ye ulaştı.
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Çeyrek bazlı m2 başına düşen cirolarda 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %4’lük bir
düşüş yaşanmıştır. 2016 yılı 3. çeyrekte metrekare verimliliği 729 TL şeklinde gerçekleşmiştir.
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En yüksek ciro artışı AVM’lerdeki diğer alanlar kategorisinde gerçekleşti.
Geçtiğimiz yılın eylül ayı ile karşılaştırıldığında 2016 eylül döneminde kategoriler bazında endeks %8’lik bir artış
gösterdi. En yüksek ciro artışı ise AVM’lerdeki diğer alanlar kategorisinde %23’lük artışla yaşandı. Geçtiğimiz yılın
eylül ayı ile karşılaştırıldığında eylül 2016’da hipermarket kategorisi %16, giyim kategorisi %12, yiyecek kategorisi
ciroları %2, ayakkabı-çanta kategorisi %0,5 artış kaydederken teknoloji kategori ciroları %21 oranında düşüş gösterdi.

Ziyaret Sayısı Endeksi
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Eylül 2016 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde %4,7’lik azalma
yaşanmıştır. Ziyaret sayısı endeksi üçüncü çeyrek bazında da geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında
%3,8 oranında düşüş gösterdi.
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Eypio & Burak King
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İmza Günü
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Bülent GÜRCAN

TeknoSA Genel Müdürü
Bülent Bey bize kendinizden bahseder misiniz?
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1988 yılında da İstanbul Teknik Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdim.
Kariyerime Sony Gulf ’a satış departmanında
başladım. Ürünlerin satıldığı noktaları ziyaret
ederken perakende sektörünün dinamizmi beni
cezbetti.
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Perakendede bir süre kendi işimin patronu
oldum. 15 mağazaya ulaşan bir şirketin ortağı
olmama karşın, kurumsal ve büyük şirketlerde
çalışma hayalim ağır basınca, 7 yıl boyunca
birlikte büyüttüğümüz işi ortağıma devrederek
kariyer yolumu değiştirdim. Sabancı Grubu
bünyesine katılmam de bu döneme denk geliyor.
Önce 2000 yılında Giysa’da çalışmaya başladım.
Ardından 2004 yılında TeknoSA’ya geldim
ve 2010 yılından itibaren de COO - Chief
Operations Officer görevini sürdürdüm.
2013 yılında farklı bir şirketin CEO’luğunu
üstlendikten sonra 2015 yılında TeknoSA’ya geri
döndüm. Evliyim ve bir kız çocuk babasıyım.
TeknoSA’yı bize nasıl anlatırsınız?
Türkiye’de teknoloji marketi konseptini geliştiren
ve yaygınlaştıran markayız. Kurulduğumuz
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Bizim DNA’mızda değişimde öncülük üstlenmek ve fark
yaratmak var.
günden bu yana da tüketicinin değişen ihtiyaç
ve davranış şekillerine uygun hizmetleri ve kanal
modelini en iyi uygulayan teknoloji perakendecisi
olarak sektör liderliğimizi sürdürüyoruz.
Perakende çok dinamik bir sektör. Teknoloji
perakendeciliği ise teknolojideki gelişmeler
paralelinde çok daha hızlı bir değişim geçiriyor.
Bizim DNA’mızda değişimde öncülük üstlenmek
ve fark yaratmak var. Sektöre kazandırdığımız
ilkler ve yenilikçi hizmetlerimiz de bunun önemli
bir göstergesi.
TeknoSA bugün, perakendenin yükselen değeri
çoklu kanalda sektöre örnek bir model oluşturdu.
Amacımız müşterilerimizin olduğu her yerde
olmak, müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu
teknolojiye dair ürün ve servisleri tek bir noktada
bulmasını sağlamak. Bu anlayışla atılımlarımıza
devam ediyoruz.
Dr.Teknolog çatısı altında topladığınız
hizmetler oldukça ses getirdi. Bizim için hayatı
kolaylaştıracak yeni uygulamalarınız neler
olacak?
TeknoSA olarak pazarın potansiyelini ve
tüketici beklentilerini iyi okuyarak, teknolojide
“Tek adres olma” anlayışıyla ürünü, servisi ve

çözümü bir arada sunmaya odaklanıyoruz. Dr.
Teknolog, teknolojiye hayat veren ve ömrünü
uzatan hizmetlerimizin bir çatısı. Tüketiciler
bu kapsamda, ek garantiden kuruluma, teknik
destekten korumaya teknolojiyle ilgili özel
hizmetlerden, mağazada, telefonda, evde ve
iş yerinde faydalanabiliyorlar. Bu hizmetler
sayesinde müşterilerimiz satış sonrasında da
TeknoSA’nın desteğini alıyor olmanın keyfini
yaşıyorlar.
Geçtiğimiz 2 yılda Dr. Teknolog gibi müşteriye
değer sunan, sektörde ilk niteliğinde pek çok
yatırımımız var. Bu yeniliklerden biri 2015 Şubat
ayında “Her şey dahil teknoloji” mottosuyla
yola çıktığımız mobil iletişim hizmetimiz.
TeknoSA’nın teknoloji ürün ve hizmetinde
tek çözüm noktası olma ve müşterilerle uzun
soluklu ilişki kurma amacı için önemli bir
adım olan TeknoSA Mobil’de sürekli vites
büyütüyoruz. Bu yıl haziran ayı itibariyle
müşterilerimize TeknoSA Mobil faturaları
üzerinden taksitle TeknoSA’dan istediği telefonu
alma imkanı da sunmaya başladık. Tek noktada,
tek faturada müşterilerimizin hem iletişim
hem de cihaz ihtiyaçlarını birleştiriyoruz.
TeknoSA Mobil hattını tercih edenlere farklı
ürün gruplarında da temlikli satış kampanyaları
yapıyoruz.
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Bizim önceliğimiz, tüketicilerin talep ettikleri
ürünlere her an her yerde uygun imkanlarla
ulaşmasını sağlamak ve TeknoSA’daki
deneyimlerini zenginleştirmek. Bu doğrultuda
hayata geçirdiğimiz Bağlantılı Mağaza projesi
de sektörde bir ilk. Çalışanlarımıza verdiğimiz
tabletlerle, mağazalarımızı, 10 binlerce
ürün çeşidini ve tüm saha ekibini birbiriyle
bağlantılı hale getirdik. Özel uygulamalarla, bir
taraftan ürün ve stok bilgilerini tüm mağaza
çalışanlarımızın parmaklarının ucuna taşıyarak
bir taraftan da tabletle ödeme sistemini hayata
geçirerek müşterilerimize daha iyi bir alışveriş
deneyimi sunuyoruz. Artık müşterilerimiz,
hem ürünler hakkında daha fazla bilgiye
anında erişiyor hem de kasaya hiç uğramadan
alışverişlerini tamamlayabiliyorlar.
İleri teknolojiyi, erişilebilir fiyatlarla sunmak
amacıyla kendimize ait özel markalı akıllı
ürünlerimizi de tüketicilerle buluşturmaya
başladık. TeknoSA Preo çatısı altında geçen yıl ilk
olarak akıllı telefon ve akıllı saat modellerimizin
lansmanı oldu. Bu yılın başında kulaklıktan
mouse’a, taşınabilir hoparlörden klavyeye, harici
bataryadan selfie stick’lere ürün gamımızı
aksesuarlar ile genişletmeye devam ettik. Yakın
zamanda sanal gerçeklik gözlüğümüzün, gaming
ürünlerimizin ve yeni akıllı saatimiz Pwatch 3’ün
de satışına başladık.
TeknoSA olarak hayata geçirdiğimiz yeniliklerle
ve yarattığımız farklı modellerle müşteri
portföyümüzü çeşitlendiriyor ve genişletiyoruz.
2017 yılında da müşteriye değer katacak
dijitalleşme yatırımlarımızı sürdürürken, çoklu
kanalda büyümeyi hedefliyoruz.

Dünyanın en değerli eğlence markası The Walt
Disney Company ile işbirliğimiz neticesinde
Disney Collection ürünleri, ağustos sonu
itibarıyla raflarımızda yerini almaya başladı.
Disney Collection ile birlikte mağazalarımızda
artık 2 yaşından itibaren herkese deneyim ve
eğlence vaat ediyoruz. Bu işbirliğiyle, Disney
Collection’u ilk kez bir teknoloji zincirine entegre
etme başarısını gösterdik ve dünya teknoloji
perakendeciliğinde de bir ilke imza attık. Disney
Collection ürünleri, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika
(EMEA) bölgesinde ilk kez Türkiye’de ve sadece
TeknoSA’da.
Oyuncak, giyim, peluş kırtasiye, kostüm,
ayakkabıdan oluşan 6 farklı ana kategoriden
300’ü aşkın ürün çeşidinin yer aldığı Disney
Collection ürünleri, 31 ildeki 70 mağazamızda
shop in shop (mağaza içi mağaza) formatında
tüketicilerimizle buluşuyor. Bu kadar geniş ürün
gamı sadece TeknoSA mağazalarında tüketicinin
beğenisine sunuluyor. The Walt Disney Company
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2016 yılında Disney Collection gibi sektörün
önemli bir oyuncusuyla iş birliği yaptınız. Bu
işbirliği mağazalara nasıl yansıdı?
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ile yaptığımız işbirliği, ailenin tüm fertlerine özel
bir deneyim yaşatmak adına bize güç katıyor.
Teknoloji ekseninde topluma katma
değer sağlayan projelere ne kadar ağırlık
veriyorsunuz? Yeni projeleriniz olacak mı?
Kültürel ve sosyal yaşama teknolojiyle katkıda
bulunmak, herkesin teknolojiye erişimini
kolaylaştırmak amacıyla bugüne kadar pek çok
proje hayata geçirdik.
Bunlardan biri “Tarih için Teknoloji - Nadir
Eserler Projesi” idi. İstanbul Üniversitesi Nadir
Eserler Kütüphanesi’nde bulunan, zamanın
etkisiyle yıpranan eserleri dijital ortama aktaran
uzun soluklu bir çalışma yürüttük. Kitap,
fotoğraf, yazma, harita, müzik notası, gazete,
dergi, hat ve levhadan oluşan yüz bine yakın
nadir eser, yüksek teknoloji ile dijital ortama
taşınıp gelecek nesillere bir kaynak olarak
miras bırakıldı. Teknolojinin doğru kullanımını
en etkili şekilde gözler önüne seren bu proje,
başladığı dönemde üniversiteyle özel sektör
işbirliğinin de örneklerinden biri oldu.
2007 yılında kadınlarda teknoloji okur yazarlığını
yaygınlaştırmak için hayata geçirdiğimiz “Kadın
için Teknoloji” projesine ise hız kesmeden
devam ediyoruz. Proje kapsamında, kadınlara
bilgisayarda yazı yazma, internet, e-posta
gönderimi ve sosyal medya kullanımı gibi temel
konularda ücretiz eğitim veriyoruz. 9 yılda, 61
ilde 15 bini aşkın kadın eğitimlerimize katıldı.
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Kadın için Teknoloji projesinin temellerinin
atıldığı dönemde TÜİK verilerine göre kadınların
bilgisayar kullanım oranı %23 seviyesindeydi. Bu
noktada, kadınların ekonomik ve sosyal yaşama
daha fazla katılımı için gerekli olan teknoloji
entegrasyonunu sağlamak amacıyla sorumluluk
aldık. Bugün kadınların bilgisayar ve internet
kullanım oranı 2 kat arttı. Genel kullanım
oranındaki artışta da kadınların payı erkeklere
göre önde gidiyor. Bu sürece destek vermiş olmak
bizi mutlu ediyor.
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Eğitim alanında ve kadınların teknolojiyle daha
fazla entegre olması anlamında çalışmalarımızı ve
desteklerimizi geliştirerek sürdüreceğiz.

teknoloji market dalında üst üste “AVM’lerde
Tüketicilerin En Beğendiği Marka” seçiliyoruz.
Bu yıl ayrıca ilk kez verilen Anchor mağaza
ödülünü de aldık.

TeknoSA’nın 15 yılı aşkın başarı hikayesinde
sayısız ödül var. Paydaşlarımız, tüketicilerimiz
bizi her yıl çok güzel yerlere taşımaya devam
ediyor. 2012 yılında Dünya Perakende Ödülleri
- Gelişen Pazarlar Kategorisinde birinci
olarak perakende sektörünün Oscar’ını ilk kez
Türkiye’ye getiren markayız.

MediaCat ve Ipsos tarafından yapılan
araştırmaya göre teknoloji market kategorisinde
“Türkiye’nin Lovemark”ıyız. Yetenek yönetimi
ve gelişim alanında önemli bir uluslararası
ödül olan The Association for Talent
Development’ın uygulamada mükemmellik
dalında ödül aldık. Gençler tarafından iki
yıldır üst üste “Türkiye’nin en cool teknoloji
marketi” seçiliyoruz. Son olarak ise IDC Dijital
Perakende Teknoloji ödüllerinde Bağlantılı
Mağaza projemizle üçüncü ödülümüzü aldık.

AYD ile BAREM işbirliğinde tüketiciler
nezdinde gerçekleştirilen araştırma sonucunda

Bu ödüller bizi hem motive ediyor hem de
doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor.

Ödüllü projeleriniz de oldu. Bize bunlardan
bahsedebilir misiniz?

2017 yılında TeknoSA’yı nerede görüyorsunuz?
Biz sektörün açık ara lideri olarak tüketicinin
beklentilerini, değişen ihtiyaçlarını ve farklılaşan
alışveriş alışkanlıklarını iyi okuyup hızlı bir
şekilde aksiyon alabiliyoruz. Yapımızı çoklu
kanal stratejimize uygun şekilde güçlendirirken,
mağazalarımızın lokasyonlarını da tüketici
cephesindeki değişim, kentlerimizde gelişen
yaşam alanlarına uygun olarak en efektif şekilde
reorganize ediyoruz.
Daha hızlı koşmak için daha fit, entegre ve yalın
bir yapımız var. Sektörün dinamiklerine paralel
olarak farklı iş modelleri ve özel hizmetler
geliştiriyoruz. 2017 yılında da kesintisiz deneyim
odaklı yatırımlarımıza devam ederken, fark
yaratan hizmetlerle ve işbirlikleriyle sektördeki
öncülüğümüzü sürdüreceğiz.

24 ARALIK CUMARTESİ

30 ARALIK CUMA

ÖZGE ULUSOY

GISELLE TAVILSON
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PERAKENDE SEKTÖRÜNÜN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE
YARINI PERAKENDE GÜNLERİ 2016’DA KONUŞULDU
Perakende Günleri 2016, alanında dünya çapında isim yapmış, çalışmalarıyla örnek teşkil eden konukları ile sektöre ışık tuttu. Sektörün dünü,
bugünü ve yarınının konuşulduğu Perakende Günleri 2016, ilgi çeken yerli ve yabancı konuşmacıları ağırladı.
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Perakende Günleri 2016’nın ilk gün oturumları
Doğan Online Kurucusu ve Yönetim Kurulu
Başkanı, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Hanzade Doğan Boyner, Türkiye Alışveriş
Merkezleri ve Perakendecileri Federasyonu
(TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kurşun
ve When Digital Becomes Human ile İngiltere’de
‘2016’nın İş Kitabı’ ödülünü kazanan Steven Van
Belleghem ile devam etti.
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“Yıkıcı Değil Dönüştüren Platformlar” konulu
konuşması ile online platformlar için fark
yaratan yaklaşımları sunduğu konuşmasında
Doğan Online Kurucusu ve Yönetim Kurulu
Başkanı, Doğan Holding Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Hanzade Doğan Boyner: “World
Economic Forum, içerisinde bulunduğumuz çağ
4.0. değişimin, sektörün geleceği ile ilgili çok
fazla senaryo konuşuluyor. Herkes trendlerden
bahsediyor. Akıllı raflar sayesinde müşteri
kimliğine göre otomatik promosyon verecek
veya virtual reality sayesinde elbiseyi üzerimize
giymeden olup olmadığını görebileceğiz gibi…
Teknoloji nesli yeni bir nesil: Doğuştan dijital
nesil. Doğuştan dijital nesil, 10-15 yıl sonra
birçok markanın ana müşteri kitlesi olacak. Bu
neslin beklenti ve alışkanlıklarını, karar verme
süreçlerini bizlerle aynı olacağını düşünmemiz
söz konusu değil. Hangi senaryonun olacağından
önce, yeni gelen müşteri kitlesini bence iyi
tanımamız gerekiyor. Kaç marka cirosunun %
10’undan fazlasını dijitalden sağlıyor? Kore’de
bebek bezlerini % 65’i internetten satılıyor. Niye
biz satışımızı daha verimli bir şekilde internetten
yapamıyoruz? Tabii ki bir gün biz de Türkiye
olarak buraya geleceğiz. Markamız bu satışları
yapmazsa, başka markalara hareket edecek
müşteriler. Ne yapıyoruz, ne yapamıyoruz?
Önyargılarımızdan kurtulmalıyız. Gerçekten
dijitalleşmeyi herkes konuşuyor diye yapmamız
gereken bir şey olmaktan çıkartıp, bunun bir
gerçek olduğuna ve yakın geleceğine inanmamız;
sonrasındaysa az yatırım yapılabileceği inancını
kırmamız geliyor. E-ticaret maliyet yapısı,
fiziksel sitenin maliyet yapısından daha az değil.
Yatırımdan kastım şirkete, insan kaynağına
ve organizasyona yatırım. Sadece bir tane
e-ticaret direktörü ile bu dönüşümü sağlamamız
mümkün değil. Mackenze’nin çalışmasına göre
önümüzdeki 10 yılda perakendenin % 50’si
dijital kanalları kullanacak. Müşteri, markamızı
Instagram’da gördü, ana sayfadaki reklamda veya
e-mail kampanyasında gördü. Sonra sitemize
geldi ve mağazamıza gidip alışverişini yaptı.
Bizim müşterimiz ortalama 4 saat internette.

Hanzade Doğan Boyner
Doğan Online Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı,
Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hepsiburada olarak yatırımları büyük ölçüde
yaptık. Aylık 60 milyon ziyaretçimiz var. % 80’i
organik kanallardan direkt bizim markamıza
geliyor. Biz bu platformu bütün iş ortaklarımıza
ve markalarımıza açtık. Geçen sene açtığımız
‘Pazar Yeri’mizde 7 binden fazla işletme ve
tedarikçi yer alıyor. Ancak hepsiburada.com’da
olmak, satışlarınızı artıracağınız anlamına
gelmiyor. Markalarınızın ürün gamının çeşitliliği
oldukça önemli. Müşterinin alışveriş sürecini
kolaylaştıracak bir süreç söz konusu mu?
Tüm bu süreçler sonucunda ise hepsiburada.
com’un üzerine oturduğu kavram ‘big data’. 150
bin farklı veriyi analiz ederek markayı doğru
müşteriye ulaştırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla
her markanın dijital dünyada var olması
gerekiyor. Yatırımı azaltmak için Hepsiburada.
com gibi bir platform var. Biz, iş ortaklarımız
ve tüm markalarla perakendeyi dönüştürme
arzusundayız. Perakendeyi kendimize rakip
görmüyoruz. Yıkacağına da inanmıyoruz.
Resmin bütününe baktığınızda doğuştan
dijital neslin beklentilerini anlayalım, şirketleri
yapılandırırken bu dönüşüme cevap verebilecek
yapıyı kuralım, dijitali sadece ne kadar satış
geldi diye görmeyelim, elimizdeki en iyi iletişim
mecrası olarak görelim. Ancak bu şekilde
teknoloji tsunamisi bizi yıkamaz. Hedefimiz
1 milyar dolar ciroydu ve bu sene bu rakama
ulaşabileceğiz. 2016 yılında % 10 büyüdük. İki
sene önce şirketi yönettiğimiz datalarla bu seneki

datalar arasında ciddi farklılıklar var. Hangi ürün
kaç kere gözüktü, hangi ürün kaç kere dönüşüme
uğradı gibi bilgileri tarıyoruz. Tehdidi yakından
hissetmeden dijital dönüşümü başlatmak önemli.”
Alışveriş Merkezleri ve Perakendecileri
Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanı
Zafer Kurşun ise konuşmasında perakende
sektörünün mevcut durumunu değerlendirerek
2017 öngörülerini paylaştı. Kurşun: “Perakende
Günleri’nin sektöre katkısı tartışılmaz. Geçtiğimiz
bir yıl içerisinde tüm dünyada küresel krizin
getirdiği dünya ticaretindeki düşme ve yavaşlama
etkisini gösterdi. Siyasi süreçlerde beklenmeyen
şeyler oldu: Brexit, Trump. Gelişmiş ülkelerin
para birimlerinin dolar karşısında değer kaybı
oldu. Türkiye’nin büyümesi de yavaşladı. Orta
vadeli program öngörüsü de 4,5’tan 3,2’ye çekildi.
2017 için ise 4,4’e revize edildi. Dünyadaki
hareketlenme ve etkilenmeden biz de nasibimizi
alıyoruz. Ancak genç arkadaşlarımızdan olumlu
düşünmelerini rica ediyorum.”
Perakende Günleri 2016’nın uluslararası
konuşmacılarından biri olarak dikkat çeken bir
başka isim ise When Digital Becomes Human
ile İngiltere’de ‘2016’nın İş Kitabı’ ödülünü
kazanan Steven Van Belleghem oldu. Belleghem,
“Bütün negatif duyguları dijital ara yüzlerle nötr
hale getireceksiniz ve bu sayede insan keyfi ve
eğlencesi devreye girebilecek. Ancak bu şekilde
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Steven Van Belleghem

Zafer Kurşun
Alışveriş Merkezleri ve Perakendecileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı
değiştirebiliyorsunuz. Belçika’daki bir gazeteci
bir sürü ürünü alıp parçalayıp, kesip boyayıp
geri gönderiyor. Ama Zalando tüm ürünlerin
parasını iade ediyor. Tamamen güvene dayalı
bir ilişki söz konusu müşteri ile aralarında.
Sisteme bu gazeteciyi kaydettiler. Yani kötü
müşterileri de cezalandırıyorlar. Doğru olan
da iyi müşterileri cezalandırmamaktır. Müşteri
odaklılıkta çok üst düzeyde IMBI Hollandalı
bir şirket. Sensör koyup kişi sayısına bakıp
ortalama alışveriş süresini hesaplayarak anons
yapmadan market içerisinde dijital teknoloji ile
gerekli kasiyer arkadaşı ortamın psikolojisini
olumsuz etkilemeden kasanın başında olmasını
sağlıyor. Otomasyon dünyası heyecanlandırıcı
ama bir o kadar da korkutan bir süre. İnsanların
rolü ne bu dijital dünyada? Ben aslında farklı
düşünüyorum. İnsanların rolünün daha da
önemli olacağını düşünüyorum gelecekte. Naif
bir şekilde de bakmayalım. Evet, daha az müşteri
gelecek ama bu yüzden de insan faktörü önem
kazanacak. Kıtlık prensibi denen bir şey vardır:
Az olan şeyin değeri artar. İnsani dokunuş önem
kazanacak. Daha önemli olacak geçmişe göre.
Eğer müşteri odaklı olmak istiyorsanız mutlaka
bu dönüşümleri keşfetmek durumdasınız. İnsan
faktörü üzerine odaklanmak durumundasınız.
When Digital Beomes Human perakendecilerin
çok büyük bir kısmı için tek çıkış bence.
Biz bilgisayarların iyi yapamadığı şeylere
odaklanacağız. Yanıtı kolay olan bir soru.

Duygusal konularda iyi değil. Belki 15 yıl
sonra değişecek. Bugün için bu sorunun cevabı
işin duygusal boyutu. Sevgi ve şefkatin yerine
teknoloji geçmeyecek. Ne yapmamız gerekiyor?
Bence en önemli şey bu: Başarıya giden yol…
Empati, tutku ve yaratıcılık sayesinde başarılı
olabiliriz. Ancak insanlar bu özelliklere sahip.
Umuyorum benim çocuklarıma da öğretmenler
bunları öğretiyordur. Şefkatle yaklaşılmak
istiyorum; yaratıcılık ve empati görmek istiyorum
satış elemanlarından. Dünya dijitalleştikçe bunlar
önem kazanacak. Bu kıtlık prensibi nedeniyle.
Starbucks nasıl meşhur oldu biliyorsunuz: El
yazısı ile bardak üzerine yazılan yazılarla…
İlk ay işe başlayanlar kahve içiyor. Çalışanlar
konuşuyorlar. Kişisel ilişkiler kuruyorlar. Çünkü
öncelikle insan olarak kendinize yer bulmanız
lazım ki o zaman çalışabilirsiniz. Bir hanım
duyma engelli bir müşteri geldiğinde işaret dili
ile iletişime geçiyor. Sadece o müşteriyi şaşırtmak
için öğreniyor. Kişiselleştirmeyi ancak biz
yapabiliriz. İnsanları da şaşırtmak önemli. Çok
şanslı ve talihlisiniz. Perakende demek cool bir
sektör demek. Mesela cam silebilirdiniz. Ancak
cam silmek gerekiyorsa da ne yapılabilir? Çocuk
hastanesi camlarını silerken çalışanlarınıza süper
kahraman kıyafetleri giydirebilirsiniz. Harika bir
hikâye çıkar ortaya. Şimdi perakende sektöründe
ihtiyacınız olan şey ne? Birtakım çizgilerin
dışına çıkmak ve müşteri lehine bir şey yapmak.
Facebook bunu yapamaz. Müşterilerimizi
suçlamayalım; onlara gülümseyelim ve onları
önemseyelim. İnsan faktörü bambaşka bir
değer ortaya koyuyor. Müşteri ilişkilerinin
geleceğinde daha fazla temas var ama perakende
önünde zorluklar da var. Ama daha kişisel bir
hizmet sunmak için teknolojiyi kullanın ve
duygularla harmanlayın. Siz ve çalışanlarınızın
görevi değişecek. Operasyonel çalışmalardan
insani çalışmalara dönecek iş alanlarınız.
Öngöremeyeceğimiz bir takım zorluklar
yaşıyoruz, yaşayacağız. İşin evrimine bakalım.
Vitesi biraz perakendede artırmamız gerekiyor.
İnsani faktöre odaklanıp, dijital insanileştiği yere
doğru giderken elimizden geleni yapmalıyız.
Yeterince iddialı mıyız? İddialı olmamız önemli
ve gerekli.”
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dijital insanlaşıyor ve dijitalin güçlü yönlerini
bir arada kullanmanız lazım. Dijital bir seyahate
çıkalım. 2016 ilginç bir yıldı. Bir döngünün
sonuna geldik. Cep telefonlarının benimsenmesi,
Facebook’un kullanımı. Offline olduğumuz tek
an, cep telefonunun pili bittiği an. 2016’da bir
faz bitti. İçerik de akıllı hale geliyor. Ürünler,
hizmetler ve mağazalar canlanıyor. İlginç bir
örnek: Amazon dünyanın özellikle elektronik
okuyucu sistemlerinde lider. Basılı kitaptan
daha çok e-kitap satılması bekleniyor. Aslında
e-kitabınız sizden daha fazla şey öğreniyor sizin
ondan öğrendiğinizden. Ama artık insanlar bu
kitapları okuyor mu, bazı bölümleri atlıyor mu,
okurken uyuyor mu? Bunu bile bilmiyorum.
Yani bütün bilgileri düşünün. Amazon o kitapları
okurken sizin hakkınızda neler öğreniyor.
2016 yapay zekânın büyüdüğü bir yıl. Google
deepmind’ın da katkısı oldu. En akıllı bilgisayarı
yapmak istediler. Google bu şirketi satın aldı.
Bu baharda ünlü oldu. Bütün uzmanlar yapay
zekâda bunun “Aman Yarabbi” dönemi olduğunu
söylüyor. Çünkü 2025’te olması beklenen şey
10 yıl önce oldu. Tüm dünyada yayınlandı.
Google Go oyununda şampiyonlarla yarıştı.
Yani Go ile karşılaştırıldığında satranç çocuk
oyuncağıdır. Kasparov, bildiğiniz gibi deep
blue’ya kaybetmişti. Tabii ki satrancın bir sürü
kombinasyonu var. Tüm olası kombinasyonlar
girilmişti. Çok hızlı bir bilgisayara ihtiyaç var
ki yensinler. Go bunun en tepesi. Makine bir
insandan daha iyi oynuyorsa, o zaman makine
kendisi öğrenmiş demektir. İşte bu yapay zekada
‘aman tanrım’ denilen dönem. Tabii ki tüm
sektörler üzerinde büyük bir etkisi oldu. Birkaç
sene önceki gibi dijital stratejimiz var demek
yeterli değil. İnsanlar ellerinde cep telefonu ile
yürüyor. Bu nedenle bir mobil stratejiye ihtiyaç
var. Yarın ise yapay zekâ stratejisi ortaya çıkacak.
Gözlük şirketi Ray-Ban, Messenger’da müşteri
ile karşılıklı yazışıyor. Ve Uber ile istediği, daha
doğrusu satın aldığı ürünü evine gönderiyor.
Teknoloji müşteri davranışı ve beklentilerini
değiştiriyor. Müşteri hizmetlerindeki
standart hiç bu kadar yüksek olmamıştı. En
büyük elektronik ticaret oyuncularından
biri Zalando’nun hikayesi. Kıyafeti online
olarak alıp, beğenmediyseniz sorgusuz sualsiz
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AVM’LER GENÇ VE DİNAMİK NÜFUSUN TALEPLERİNE
CEVAP VEREBİLMELİ
Perakende Günleri 2016 etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Multi Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Kemal
Kaya, AVM’lerin Türkiye’deki genç ve dinamik nüfusun taleplerine cevap verebilecek yapıda olması gerektiğini
vurgulayarak, sektör olarak mevcut AVM’leri daha verimli kılacak yatırımlar yapmaları gerektiğini söyledi.
Sosyal hayatta çeşitlilik yaratan projeleri ve müşterilerin ilgisini çekecek farklı formatları deneyen AVM’lerin
rekabette bir adım öne çıkacağını ifade eden Kaya, bu sene de etkinliğin ana sponsoru olmaktan dolayı son
derece mutlu olduklarını belirtti.
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Kemal Kaya
Multi Turkey Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye'deki perakende sektörünün önde
gelen oyuncularını bir araya getiren Perakende
Günleri 2016, yoğun bir katılımla 23 Kasım
Çarşamba günü başladı. İstanbul Lütfi Kırdar
Kongre ve Sergi Sarayı’nda bir araya gelen sektör
temsilcileri, sektörün mevcut durumunu ve
geleceğini masaya yatırdı.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Multi
Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaya,
böyle önemli bir organizasyonun bu sene de
ana sponsoru oldukları için büyük mutluluk
duyduklarını belirterek, 16. kez düzenlenen
Perakende Günleri'nin sektör için zihin açıcı ve
geleceğini şekillendiren oturumlara ev sahipliği
yapacağını söyledi.
AVM sektöründe son dönem trendleri üzerine
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değerlendirmelerde bulunan Kaya, ülkedeki
genç ve dinamik nüfusun taleplerine
cevap vermeleri gerektiğinin altını çizerek,
şunları söyledi: "Satın alma gücü ve kişisel
harcamalardaki artışa paralel olarak
ülkemizdeki genç ve dinamik nüfus, artan
bir oranda internet, mobil cihaz ve kredi
kartı kullanıyor. Şu anda 79 milyonluk
nüfusumuzun 42 milyonunda akıllı telefon
var, 46 milyon kişi aktif bir şekilde internet
kullanıyor. Sektör olarak bu nüfusun
taleplerini önceliklendirmeli ve stratejilerimizi
buna göre belirlemeliyiz."
“Daha küçük kiralanabilir alanlarla açılacak
yeni AVM'ler göreceğiz.”
Önümüzdeki dönemde daha küçük
kiralanabilir alanlarla açılacak yeni AVM'ler

göreceklerini ifade eden Kemal Kaya, sektör
olarak İstanbul ve Ankara dışındaki büyük
şehirlerde büyüyeceklerini belirtti. Kaya,
sözlerine şöyle devam etti: "Rekabetin her
geçen gün arttığı sektörümüzde sosyal hayatta
çeşitlilik yaratan projeleri ve müşterilerin
ilgisini çekecek farklı formatları hayata
geçiren şirketler bir adım öne çıkacak. Bu
dönemde mevcut AVM'leri daha verimli
kılacak yatırımlara yönelmeliyiz ve teknoloji
yatırımlarına öncelik tanımalıyız."
Perakende sektörünün ülke ekonomisinin
dinamik ve stratejik gücü olduğunun altını
çizen Kaya, sektörün iş yeri sayısı en fazla artan
sektörler arasında ve kayıtlı istihdamı sağlayan
sektörler arasında da ilk sırada yer aldığını ifade
etti.
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PERAKENDE GÜNLERİ 2016’NIN GÜNDEMİ: YENİ
PAZARLAR, YENİ KAVRAMLAR VE FARKLILAŞMA
Perakende Günleri 2016’da ilk günün son oturumlarında Metro Toptancı Market Türkiye Genel Müdürü
Kubilay Özerkan ve Next Academy Kurucusu Levent Erden sahne alırken; Soysal Kurucusu Suat Soysal’ın
sunumu ile “Açıksözlü Kırmızı Koltuk Oturumları” da büyük beğeni ile takip edildi.
önemli. Şirketinizi farklılaştıracak şekilde
vizyon ve strateji belirlemiş olabilirsiniz. Ancak
rutinlerde mükemmelleşip ortaya çıkardığınız
sonuçları organizasyonel bir davranış biçimi
olarak tavırlaştırdığınızda bir farklılaşma söz
konusu olabilir. Biz Metro olarak bu konuda
şanslıyız. Gastronomi farklılıkları kucaklamaktır,
aynılıklardan farklılık yaratma sanatıdır.
Hayata karşı bir duruş, bir yaşam biçimidir
bu anlamlarıyla. Gastronomi ile birlikte,
koordinasyonu, süreç optimizasyonunu, takım
ruhunun önemini öğreniyoruz.”

“İşimizin Tadı” konulu konuşmasında
gastronomiden ve gerçek tatlardan hareketle,
işimizin tadını etkileyecek uygulamalar anlatan
Metro Toptancı Market Türkiye Genel Müdürü
Kubilay Özerkan: Türkiye’de gastronominin
ilerlemesi için gastronomi konusunda eğitim
verdiklerini ve Türk şeflerle çalışmalar
yaptıklarını belirtti. Özerkan şöyle konuştu:
“Gastronometro adında bir yer açtık. Gastronomi
konusunda verilen eğitimin yanı sıra Türkiye’de
gastronominin ilerlemesi için Türk şeflerimizle
çalışma yapıyoruz. İki veya üç michelin yıldızlı
şefler dahil önemli şefleri Türkiye’ye getiriyoruz.
Bu şeflerden birisi Christian, Fransız şef.
Kendisine mutfakta standart, yaratıcılık ve
disiplinin nasıl bir birlikteliği olduğunu sordum.
Mutfakta, tabakta, serviste netlik, kesinlik,
zamanlama, senkronizasyon ve organizasyon.
Aynı girdilerle ve elementlerle farklılaşma
ancak bu sürecin arkasında ciddi bir çalışma
ve sonraki süreçlerde de mükemmelleşme söz
konusu. Rutin tekrar demek, tavırlaşma demek.
Ancak organizasyonlarda aynı süreçlerin hep
aynı kalitede sonuç vermesi demek. Bu haliyle de
istikrar önemlidir. Markanın en büyük düşmanı
biliyoruz istikrarsızlıktır. Müşterilerimizin
de, kendi işlerimizde de görüyoruz. Domates
bir gün iyi bir gün kötü, satıcılar bir gün
müşterilerle ilgileniyor bir gün ilgilenmiyor.
İstikrar ve tutarlılık marka olmak için çok
önemli; rutinlerde mükemmelleşmeniz de çok

Etude Co. Tahran Kurucu Ortağı Gökhan
Bozkurt ise kırmızı koltuk oturumunda şöyle
konuştu: “İran’da Türk markalarının en büyük
rakibi yine Türk markaları. Son 6 ayda çok fazla
Türk markası satılıyor. Türk ürünlerinin satıldığı
sahte Türk markalarının dükkanları söz konusu.

Gökhan Bozkurt

Suat Soysal

Bu önemli bir sıkıntı. Türkiye için en büyük fırsat
Türk markası olmak; çok beğeniliyor. Sonrasında
ise yeniliğe, iyi ürüne çok çabuk yanıt veren bir
ülke ve nüfus var İran’da. Geleneksel perakende
biçiminden uzaklaşıldığı takdirde. Mesela Zara
resmi olarak İran’a gelene kadar 70 Zara dükkanı
vardı İran’da.”
Bozkurt sözlerini şöyle tamamladı: “Biz
İran'a ne yollarsak satarız fikri yanlış. Son altı
aydaki gelişmelerden dolayı ihracat ve ithalat
süreçlerinde ciddi yaptırımlar getirildi. 6 ay
öncesi gibi bir mal alışı veya satışı mümkün değil.
Hazır giyim alanında İran gibi bir algı var. Ancak
devlet, çok önemli teşvikler veriyor bu alanda.
Yılın 174 günü tatil var bir yılda İran’da. Bu da
perakende sektörü için oldukça önemli.”
Perakende Günleri 2016’nın son oturumunda ise
pazarlama, iletişim ve sosyal medya konularında
ülkemizin en önemli uzmanlarından, Next
Academy Kurucusu Levent Erden sahne aldı.
‘Gerçek Pazarlamak’ başlıklı konuşmasında
Erden kendi üslubu ile ‘gerçek’ kavramını
yeniden tanımlarken dijital dünya ve sosyal
medya ile ilgili akıllardaki soruları da yanıtladı.
Erden konuşmasında kurumsallık, münhasırlık,
gizlilik, sadakat ve uzun vade kavramlarının
yerine rahatlık, işbirliği, açık kaynak, katılımcı,
şeffaflık ve hız kavramlarının aldığını söyledi.
Erden: “Sürdürülebilirlik aslında bir tutucudur,
hiçbir şeyi aynı tutarak sürdüremezsiniz.
Sürekli dönüşmek zorundayız. Etraf değişiyor
diye değişmeyeceğiz, daha önce değişmek
zorundayız.”
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Kubilay Özerkan
Metro Toptancı Market Türkiye
Genel Müdürü

Perakende Günleri 2016’nın yeniliklerinden biri
olan Açıksözlü Kırmızı Koltuk Oturumları’nın
katılımcıları ise Big Chefs Kurucusu Gamze
Cizreli ve Etude Co. Tahran Kurucu Ortağı
Gökhan Bozkurt oldu. Oturumda Gamze Cizreli
şunları söyledi: “2016’da sektör büyümedi.
İki bölüme ayırabiliriz. 15 Temmuz öncesi
ve sonrası. Öncesinde yaşanan terör olayları,
turizmdeki %6’lık bir daralma ile kapattık ilk
yarıyı. 15 Temmuz sonrası ise, özellikle son
dönemdeki kur dalgalanmaları ile de bu seneyi
15-17 daralma ile kapatacak sektör. 2017’nin ilk
döneminde ise bu daralmanın devam edeceğini
düşünmüyorum. Hızlı bir düşme olmayacak.
Sektörümüz çok hızlı büyüyor. Türkiye %6
büyürken, biz sektör olarak özellikle Türkiye
ve Ortadoğu’da %30’un üzerinde büyüdük.
2017’nin ikinci yarısında eğer terör olayları
azalır ya da biterse ve güvenlik sorunu ortadan
kalkarsa; seneye %6’lık büyüme öngörüyoruz.
Cizreli Anadolu’da hangi şehirler potansiyel
sorusuna; “Akdeniz markamız açısından Adana,
Mersin, İskenderun, Antalya iyi giden iller. Bir
de İzmir tabi ki. Hızlı büyümeyi hedeflediğimiz
noktalar. Suudi Arabistan beni oldukça şaşırttı.
Dubai iyi bir pazar, çok hareketli. Arabistan
kapalı yaşadıklarımızı düşündüğümüz
halde dışarıda çok fazla tüketiyor. Alışveriş
konusunda da önemli bir hareketlilik var. İkinci
dükkanı açıyoruz. Metrekare verimliliği olarak
Arabistan’daki dükkan, Türkiye ve Dubai’den
fazla. Kuzu eti ve künefe en çok tüketilen
ürünler.”
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ÖNEMLİ OLAN MİLYONLARCA KİŞİYİ HER GÜN
HEYECANLANDIRABİLMEK
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda
gerçekleştirilen 16. Perakende Günleri’nin
ikinci gününde konuşma yapan Koton Kurucu
Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Gülden
Yılmaz, Koton’un başarı öyküsünü anlatırken,
önemli olanın milyonlarca kişiyi her gün
heyecanlandırabilmek olduğunu söyledi. 27
ülkede, 183’ü yurt dışında olmak üzere 476
mağaza ve dünya genelinde 800’den fazla satış
noktasında milyonlarca kişiye dokunduklarını
vurgulayan Gülden Yılmaz, “Moda, Koton’da”
mottosunun Koton’un müşterilerine verdiği, altı
çok sağlam bir vaat olduğunu da belirterek, bu
vaadi nasıl yerine getirdiklerini anlattı. Gülden
Yılmaz, şöyle dedi:
“Moda ve trend kavramlarının ayaklarının yere
sağlam basması için en öncelikli gereksinim
buna uygun bir kültür ve özgürlük ortamını her
zaman destekleyerek şirket içinde yenilikçi bir
ekosistemi yaratmak. Yeni trendler konusunda
cesur olmak, zaman zaman risk de alarak
çalışanların yaratıcılıklarına hareket alanı
bırakmak, kısaca modanın yeşerebileceği verimli
ortamı yaratmak ve desteklemek. Yenilikçi, özgür
kültür moda ekosistemi için çok önemli ama
bununla beraber kadronuza gerekli imkânları da
sağlamanız lazım.”

Gülden Yılmaz
Koton Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi

Gülden Yılmaz: “Koton’un bir moda dili var”
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Yarattıkları bu ekosistem sayesinde, Türkiye’nin
her yerinde kendini iyi hissetmek, trend olanı
giymek, güzel görünmek, kendinde bir yenilik,
bir farklılık, belki kendi tarzını yaratmak,
değişmek, tazelenmek, belki kafa tutmak için
Koton’a gelen milyonlarca insanın hayatına
dokunmanın ve heyecanını paylaşmanın sonsuz
mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yılmaz,
şunları söyledi:
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“Biz modayı okumakta, en yeni modayı, en
yeni trendleri görüp, yaratmakta çok iyiyiz.
Ama daha önemlisi bunları seçip ayıklama ve
yorumlama tarafında da çok iyiyiz. Koton’un bir
moda dili var. Bu dil, en son modayı, sokaktaki
insanın akıp giden, soluk alıp veren günlük hayat
diliyle birleştiren bir yorum. Bu yüzden insanlar
Koton’da hem en moda olanı buluyor, hem de
her zaman kendilerine göre de bir şey buluyor.
Burada bir sentezleme gözümüz bir yorumlama
yeteneğimiz var.”
Hızlı modanın artık başlı başına oyun
değiştirici bir faktör olduğunu vurgulayan
Gülden Yılmaz, “Günümüzün hızla değişen
dünyasında tüketiciler de sürekli yenilenmek

Isham Sardouk
Koton Tasarım Direktörü

istiyor. Mağazalarda bugün gördüklerini yarın
görmek istemiyorlar. Koton’un müşterilerine
her mağazaya geldiklerinde yeni bir ürün sunan,
çeşitliliği ve hızı da ‘Moda Koton’da’ duygusuna
çok hitap ediyor.” dedi.
Koton’u Türkiye’den çıkan bir dünya markası
yapmaya kararlı olduklarının da altını çizen
Gülden Yılmaz, “Adı üzerinde hızlı olan kazanır,
biz hızlı olmanın yollarını biliyor, daha taze, daha
yeni, olmak için kendimizle, kendi hızımızla
yarışıyoruz. Bu yolda ilerlerken ilk günkü gibi
kulağımız müşterilerimizde, gözümüz ise Türkiye
ve dünya trendlerinde. Bütün bu elde ettiğimiz
verileri Design Lab’imizde analiz ediyoruz.
Design Lab; tam bir hızlı moda AR-GE’si, fikirler,
konseptler, yeni inovasyonlar için bir kuluçka,

tasarım ve ürün geliştirme ekibine güç ve yakıt
sağlayan bir güç merkezi.” dedi.
Sardouk “Gelecek akışkanlıkla ilgili olacak”
Koton Tasarım Direktörü Isham Sardouk ise
perakende sektöründe en önemli konunun
akışkanlık olduğunu belirterek, şunları söyledi:
“Çünkü artık ayrımlar ortadan kalkacak,
fiziksel ve sanal arasında cinsiyetler ve ırklar
arasında ayrım kalmayacak. Özellikle Z kuşağı,
bu bakış açısına öncülük ediyor. Bu da müşteri
segmentleri arasındaki ayrımların da giderek
azalacağının göstergesi. Gelecek trendlerini
bu şekilde gözlemleyerek iş politikasını
bu doğrultuda şekillendirmek her zaman
kazandıracak.” dedi.
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BAŞARIYI TAVIRLAŞTIRIN, İŞİNİZİN TADI KAÇMASIN
Mükemmele giden yolu tarif eden Kubilay Özerkan, “Dünya çapında başarılı markalar yaratmak istiyorsak,
dünyada başarılı Türk şirketleri yaratmak istiyorsak, rutinlerimizi, günlük işlerimizi birer angarya olarak
görmemeli; her günü amaçlarımızı yeniden keşfetmemizi sağlayacak fırsatlar olarak değerlendirmeliyiz.”
dedi.
Metro Toptancı Market Genel Müdürü
Kubilay Özerkan, 16. Perakende Günleri’nde
“Sıradanlığın Yarattığı Sıra Dışılık” başlığıyla
gerçekleştirdiği sunumla mükemmelleşmeye ve
farklılaşmaya giden yolun tarifini yaptı. Özerkan
perakendecilere, “Başarıyı tavırlaştırın. İşinizin
tadı kaçmasın!” diye seslendi.
Bugün iş dünyasında ve özel yaşamlarda
herkesin mükemmelliğin peşinde koştuğunu,
bunun arkasında bir sihir olduğuna inandığını
vurgulayan Özerkan, “Oysa mucizevî sonuçların
arkasında çok meşakkatli, yıllar süren çalışmalar,
rutinler vardır. Önemli bilim adamları, sanatçılar,
ünlü şefler, rekortmen sporcuların hayatlarına
baktığımızda bunu görebiliriz. Asıl hayranlık
uyandırması gereken, ortaya çıkan sonuç kadar,
o sonuçlara ulaşmak için verilen mücadele ve
mükemmelleştirilen rutinlerdir. İşte ‘Sıradanlığın
Yarattığı Sıra Dışılık’ ile kast ettiğim bu!” diye
konuştu.
Usain Bolt’u başarıya götüren sıra dışılık…

“Hedefe giden yolu yürürseniz başarırsınız”
“Rutin, bir birey için ‘tekrar’ anlamına gelir,
tavırlaşma anlamına gelir. Fakat bir organizasyon
için aynı süreçlerin, aynı kalitede ürettiği
sonuçlar anlamına gelir ve bu haliyle tutarlılık ve
istikrar demektir.” diye konuşan Metro Türkiye
Genel Müdürü Kubilay Özerkan, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Vizyon ve misyonunuz, hedefleriniz farklı

Kubilay Özerkan
Metro Toptancı Market Türkiye Genel Müdürü

olabilir. Ve bulunduğunuz noktayı çok iyi
konumlandırmış olabilirsiniz. Ancak bu sizin
bir organizasyon olarak farklı olduğunuz
anlamına gelmez. Ne zaman ki rutinlerinizde
mükemmelleşerek ortaya çıkardığınız sonuçları
organizasyonel davranış biçimi olarak
tavırlaştırırsınız, işte ancak o zaman farklılaşma
ihtimalinden söz edebiliriz. Bazen duyunca
çok abes geliyor ama hedefinize olan mesafeyi
yürümediğiniz takdirde oraya hiçbir zaman
varamazsınız. Hedefinize giden bütün süreçleri
sıkıcı birer rutin ve sıradan görevler olarak
niteleyebilirsiniz. Fakat sonuçlar yalnızca bu yolu
yürüdüğünüzde ortaya çıkıyor.”
Rutinde mükemmelleşmenin sonu yok!
Metro bünyesinde faaliyet gösteren deneyim
ve keşif mutfağı Gastronometro’dan örnek
veren Kubilay Özerkan, “Gastronometro’da
arkadaşlar, yaptığımız iş itibarıyla bir mutfakta
yaptıklarımızın veya yapamadıklarımızın
olumlu ya da olumsuz nasıl sonuçlara yol
açtığını bize öğretiyor. Ve buradan hareketle
iş yapma biçimimizi, proseslerimizi,

süreçlerimizi, müşterinin hayatına farklılık
getirecek şekilde yeniden ve yine mutfakta
dizayn etmemizi sağlıyor. Ve işin güzel
tarafı, bunu bize müşterilerimiz öğretiyor.
Yani sadece gastoronomiyi öğrenmiyoruz,
yönetimi, iş birliğini, koordinasyonu ve süreç
optimizasyonunu da öğreniyoruz. Her gün
yeniden daha iyiye gitmeniz gerek, her gün
yeniden kendinizi enerjiyle doldurduğunuz
bir süreç. İşte dünya çapında başarılı
markalar yaratmak istiyorsak, dünyada
başarılı Türk şirketleri yaratmak istiyorsak,
rutinlerimizi, günlük işlerimizi birer angarya
olarak görmemeli, her gün amaçlarımızı
yeniden keşfetmemizi sağlayacak fırsatlar
olarak görmeliyiz. İşte mucizevî sonuçlar
ortaya koymak böyle bir deneyim. Her
gün işimize, yapageldiğimiz rutinleri daha
iyiye götürmek isteğiyle geliyorsak, işte
aynılıklardan farklılık yaratmak bu. Rutinde
mükemmelleşmek bu. İşine sevgi katmak bu.
Rutinde mükemmelleşme, hiçbir zaman sonu
gelmeyecek bir süreç. Bir keşif. Bir yolculuk.
Gideceğin yere ulaşmaktan ziyade, yolculuğu
sevmek.” şeklinde konuştu.
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Yıllar önce Almanya’da katıldığı bir eğitimde
yaşadıklarını aktaran Kubilay Özerkan, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Orada milli atletizm takımını
çalıştıran bir ekiple tanışma ve çalışma fırsatım
oldu. Orada öğrendim ki; dünyaca ünlü bütün
atletler; hayatlarının %90’ını düşük yoğunluklu
eğitim - low density training ile geçiriyorlar.
Usain Bolt 100 metreyi 41 adımda koşar. Her
defasında 41 adım. 42 adım değil! Ve bu adam
sadece bunu düşünerek antrenman yapar. Aynı
antrenmanı yapar. Sıradandır! Fakat nefesini
kontrol eder, nasıl senkronize olacağı, konusunda
çalışır, her defasında yeniden dener, buna çalışır,
bununla yaşar! Tabii ki Ussain Bolt çok yetenekli;
Ancak disiplinle, çok çalışmayla, kendine
belirlediği hedeflere ulaşma motivasyonuyla,
sıradanlığının, yani rutininin içinde yarattığı sıra
dışılık var.”

35

MALl&MOTTO / Haberler

KENDİNİZİ DEĞİŞTİRİN, KURUMLARINIZI DEĞİŞTİRİN
Perakende Günleri 2016’nın son oturumlarında iş dünyasında yaratıcılığın sıra dışı ismi Fredrik Haren
zorlukları aşmak ve sürekli gelişim için yaratıcılığın yol haritasını çizerken Esas Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Sabancı ise değişimden evrime geçiş üzerine konuştu.
Perakende Günleri’nin 24 Kasım’daki ikinci gün
son oturumunun konukları, tüm zamanların
en iyi 100 iş dünyası kitabı arasında yer alan
The Idea Book’un yazarı Fredrik Haren ve Esas
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı
oldu.
Kitap okumayı bırakıp Facebook’ta vakit
geçirir olduk
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Yaratıcılığın en elzem ve uygun olduğu
sektörlerden birinin perakende olduğunu
söyleyen Fredrik Haren: “Yapılan bir araştırmaya
göre dünya ortalamasının %45’i, ‘Yaratıcı
mısınız?’ sorusuna ‘Ben yaratıcıyım’ cevabını
veriyor. Yaratıcılığınızı ne kadar beğendiğinizle,
yaratıcılığının önemini kavramış olmak arasında
ciddi bir tutarsızlık var dünyada. Yaratıcı olmak
için özgüvene ve kendine inanmana ihtiyaç var.
Türk insanının bu anlamda ciddi bir özgüveni
var. Bu nedenle yaratıcılık açısından en uygun
ülkelerden birisi de Asya ile Avrupa’ya uzanan ve
birçok kültürü bir arada bulunduran Türkiye’dir.
İnsanoğlunun geçmişinde hiç yoktan, yeni
bir şey gelmemiş, hep bilgi ve enformasyon
birleştirici güç olmuş. Bu değişim döneminde
yaratıcılık ön planda, buna fikir algılaması
diyorum, çünkü bu değişimi algılamak ve ona
göre hareket etmek gerekiyor. İnsanlar artık
kitap okumuyorlar, kitap okumayı bırakıp, akıllı
telefonlarımızla Facebook’a giriyoruz ve oyunlar
oynuyoruz. İnsanoğlunun algılayabileceği,
anlamlandıralabileceğinin çok ötesinde
teknolojik gelişmeler oluyor. Kendinizi değiştirin,
kurumlarınızı değiştirin, kendinizi zorlayın.”
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Fredrik Haren

girişimcisiyim. Bunların hepsi bir yana ben bir
yana. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben annem
ve babamı doğru seçmişim. Hedeflerde cesur
olacağız. İkinci konum: 10 bin saat çalış, 10 bin
defa dene… Ancak o zaman olur. Çello çalanlarla
ilgili Pablo Casalz diye 20. yüzyılın ilk yarısının
en önemli sanatçısı bu konuda. Adam 97 yaşında
ölüyor. 93 yaşına kadar her gün üç saat çalışıyor.
Etrafındakiler buna soruyor. Sen bu yaşa geldin
niye çalışıyorsun? Çünkü yavaş yavaş gelişim
gösteriyorum. Sonra dersiniz olduk mu olmadık
mı? Abdullah Kiğılı abi ile konuşuyoruz. 1938
yazıyor dükkânın önünde. Ben kendimle ilgili bir
örnek vereyim: 18 yaşında üniversiteye girdim.
Sonra New York’a taşındım. İki sene önemli bir
bankada çalıştım. Sonra önemli bir üniversitede
finans masterı yaptım. Türkiye’ye dönmeden
Olmadan oldum demeyeceksin
New York’ta parka bakan apartmanımda
kendimi şöyle değerlendiriyordum: Türkiye
Perakende Günleri 2016’nın kapanış konuşmacısı senin gibi bir evladı olduğu için çok şanslı.
Niye? Yaş 25, genler tamam, iyi okumuşum, iyi
olan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Sabancı: “Merkez Bankası faizi yükseltti. Adana’da tecrübem var. Türkiye’ye dönünce ne oldum
biliyor musunuz? Akbank Bahçekapı Şubesi’ne
şehitlerimiz var. Birlik ve beraberlik zamanı.
veznedar. Küçümsediğim için değil; olmadan
Benden bir ilham verici konuşma yapmam
oldum demeyeceksin. Yani sokağı tanımak
istendi. İçinde bulunduğumuz ortamlarda ilham
babamın en büyük katkılarından biriydi. Ben
vermek çok kolay değil. Ancak madem biz
de değişimi geliştireceğim Fredrick’in anlattığı
perakendenin AVM’ciliğin liderleriyiz, bizim
gibi. Evrilme diye anlatacağım ben. Tecrübe
moralimizi bozmamamız ve ilham vermemiz
bazen bir dezavantaj oluyor. O nedenle evrilmeyi
gerekiyor. Sadece böyle yaparsak arkamızdan
bilmemiz lazım. Müşterilerimiz evriliyor, biz
gelenler olumlu etkilenir. Cesaret, açık sözlülük
de evrilmek durumunda kalıyoruz. Fredrick’e
ve girişim. Konuşmamın başlıkları. Cesaret
Emirates ile ilgili iki konuda eklemek istiyorum:
kelimesi Fransızca kökenli. Kalbin gücü
15 değişik lisan konuşmanın en önemli gerekçesi,
demekmiş. Bunu bir meditasyon seansında
Dubai’nin yerel nüfusun az olması. O nedenle
öğrendim. Korkmayla alakası yok, cesur olmak
böyle bir kalabalık var. Pegasus’ta da 17-18 lisan
gün ve gün, tam bize uyuyor. Beni anons
var ama tek tük. Kendimizden örnek vermek
eden genç kardeşim girişimci olarak çağırdı.
istiyorum: 29 Ekim 2006’da Antep uçuşlarına
Tevazu göstermiyorum. Evet, dünyanın en iyi

Ali Sabancı
Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı
başladık. İşin gereği PR çalışması için Antep’e
gittik. Orada konuşma bitti ve bir bayan sinirli
bir şekilde ayağa kalktı. Size bir soru soracağım:
İnternet adresini çok kullanıyorsunuz, biz ne
satacağız? Sizin işiniz eğer sadece bilet satmayla
kalırsa küçülmeniz gerekecek. Şimdi geldiğimiz
noktada havayolunda ciromuzun %55’ini internet
üzerinden yapıyoruz. %19’u da mobilden.
10 senede evrilirken misafirin ne istediğini
anlamamız lazım. Mobile kayışta evrilmeyi
yeteri kadar hızlı yapamadığımız açık ve net.
İkinci bir örnek evrilmeyle ilgili: 77 cm örneği.
Havayolunun biri çıktı dedi ki ‘Bizimki 77 cm’.
Bizimki de, yani neden anlatıyorum. Çünkü o
mu daha çok reklam yaptı ben mi bilmiyorum.
Dedim ki, bizimki 77 cm değil. Ama bizimki
zamanında kalkıyor. Tabi o zaman daha az trafik
vardı. Misafirin ne istediğini çok iyi anlamak
için bu örneği verdim. Misafirin ne istediğini
anlamazsan kendine göre ürün yaparsın ve işleri
geliştiremezsin. Son olarak iki konum var. Birisi,
eğer hakikaten hata yapmak istemiyorsan bunun
bir tane formülü var: Denemek çok önemli. 2004
yılında dedim. Bunların hepsini taçlandıran ise
temiz ticaret bence. Ne yaparsak yapalım temiz
ticarete önem verelim. Dedim ya cenazene kaç
kişi gelecek. Bunları yaparken temiz ticaret çok
önemli. Babamla aramda geçen diyalog: ‘Baba’
dedim, ‘Biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz.’ ‘Neden
oğlum?’ dedi. ‘Yatırım yapıyoruz. 30-40 milyon.
Başkaları 2 milyar 3 milyar.’ Dedi ki, ‘Kim
bunlar?’ İsimlerini söyledim. Babam hiçbirini
tanımıyor. Sonra bana, 70’lerden kalma bir şeyler
anlatmaya başladı. O zamanlarda bir sürü isim
vardı. Onların da hiçbirini ben tanımıyorum.
Kalıcı olalım ama birlik ve beraberliğimizi
yitirmeyelim.” dedi.
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DAAN ROOSEGAARDE: “FARKLILAŞMANIN SIRRI: MÜŞTERİ
YAŞAMINI GÜZELLEŞTİRMEK”
Perakende Günleri 2016’ya, ikinci günün sabah oturumlarında Arçelik Genel Müdür Yardımcısı Cemal Can
Dinçer, Shell & Turcas CEO’su Felix Faber ve “Dünya Teknoloji Ödülü” sahibi Studio Roosegaarde Kurucusu
ve Kreatif Direktörü Daan Roosegaarde konuk oldu.
anlamına gelmiyor. Aksine dünya trendlerinde
yeni mağaza konseptlerimiz hazır, bunları
hayata geçireceğiz. Satış sonrası deneyimini
genişletip en iyi hale getireceğiz. Müşteriye
sunduğumuz içeriklerin ortak bir tonda, dilde
olmasına dikkat edeceğiz. Amazon bir evren ise,
şu an burası Kapalıçarşı.” dedi.
Shell’in yeni perakende vizyonu: Yolda mola
deyince Shell akla gelecek!

Perakende Günleri’nin ikinci gününün sabah
oturumlarında Tescilli Markalar Derneği’nin
“2016 Yılı Özel Onur Ödülü”ne layık görülen
Leyla Alaton, Tescilli Markalar Derneği Yönetim
Kurulu Üyesi Hülya Aslantaş’tan ödülünü aldı.
Ödülün arkasından görüşlerini dile getiren
Alaton; “Kendimi bildim bileli kadının ekonomik
bağımsızlığını çok önemsedim. Bildiğiniz gibi
rahmetli babam da büyük bir feministti. Her
zaman çalışan kadına, politikaya giren kadına
büyük destek verdi. Hayatımdaki manevi tatmini
ben bu alanda yaşadım ve yaşıyorum. İşini
kuran, çalışan kadınlara, STK olarak, özellikle
Doğu’da çalışanlara ve örgütlere çok değer
veriyorum. Yurt dışına gittiğimde bile kadınların
yaptığı ürünlerden satın alıyorum, buna özen
gösteriyorum. Bu anlamda Türkiye’de çok büyük
bir gücün uykuda olduğunu düşünüyorum. Bu
konuyu çok önemsiyorum. Hepimiz bu konuya
destek vermeliyiz diye düşünüyorum.” dedi.
Arçelik Genel Müdür Yardımcısı Cemal Can
Dinçer, “Son 3 yılda ciromuzu %50’den fazla
artış ile 7 milyar TL’lik satışa taşıdık. Pazar
lideriyiz. Arçelik olarak önümüzdeki yılların
vizyonunu oluşturuyoruz. Dijital kanal alışveriş
oranımız %55 dolaylarında, bu yıl %80’e çıkabilir.
Dijital alışverişimizin büyümesini %25 olarak
öngörüyoruz ancak bu oran %40’lara ulaşabilir.
Arçelik’i dijital dünyaya taşıyoruz. Ancak dijitale
doğru olan bu değişim mağazaların yok olması

Sunumunda 3 önemli trendin perakende
sektörüne olası etkilerinden bahseden
Faber, 2050 yılında 2 milyardan fazla aracın
yollarda olacağını belirtti ve insanların günlük
yaşamlarının çok daha büyük bir bölümünü
yollarda geçireceklerine değindi. Bu trendler
sonucu değişen tüketici beklentilerini
perakende, tüketici, teknoloji ve otomotiv
sektörü gibi birçok farklı sektörden iş ortakları
ile birlikte karşılamak için çalıştıklarını ifade
eden Faber, günümüzde hayata geçirdikleri bazı
ilham verici örnekleri katılımcılar ile paylaştı.
Faber: “Türkiye’de 80 şehirde, 7/24 hizmet
sunan 1.000’i aşkın istasyonumuzda,
marketlerimizdeki 11 kategorideki yaklaşık
1.500 farklı ürünle misafirlerimizin
beklentilerini karşılamayı amaçlıyoruz.
İstasyonlarımıza gelen her 2 müşterimizden
birini marketlerimizde ağırlıyoruz. Bu yılı 2
milyon sandviç ve kahve satışıyla kapatacağız.”
dedi. Yeni trendlerin başında yükselen akıllı
telefon kullanımı trendinin geldiğini dile
getiren Faber, mobil ödeme alanında yaptıkları
iş ortaklıklarının ve 360 bin kişi tarafından
indirilen Shell Motorist uygulamasının Shell’i
diğer markalardan farklılaştıran önemli

Felix Faber
projelerinin başında geldiğini belirtti.
Studio Roosegaarde Kurucusu ve Kreatif
Direktörü Daan Roosegaarde ise şöyle konuştu:
“İnsanların bağ kurabildikleri enstalasyonlar
yapıyoruz. Bunu moda konusunda uyguluyoruz.
Yeni ürünler tasarlıyoruz. Örnek olarak;
insanın hislerine göre renk değiştiren kıyafetler,
erkeklerin yalan söylediklerinde üzerini şeffafa
dönüştüren bir kıyafet gibi. Lacoste bu konuyla
yakından ilgilendi ve markanın logosuna
dokunulduğunda renk değiştiren t-shirtler
üzerinde çalışmaya başladı. Kumaş veya hikaye
satmıyorlar artık, bilgi de satıyorlar. Moda daha
etkileşimli hale gelecek ve markaların yeni
fikirlere bunun için yatırım yapması kaçınılmaz
olacak. Fiyat bazlı rekabet artık yeterli değil.
Diğer yandan gün içinde ışığı çeken, geceleri
de bu enerjiyi aydınlığa dönüştüren projeler
üzerinde çalıştık. 5-6 yaşında karanlıkta parlayan
yıldızlara bakardım. İki sene önce bu materyalleri
inceleyip peyzajları nasıl ışık emer? Nasıl
enerji dostu hale getirebiliriz? Araç yollarını
nasıl daha farklılaştırabiliriz? diye düşündük.
Bu projemizi otoyollara aktarmaya başladık.
Gündüz kendi enerjisini depolayan ve akşamları
bu enerji ile yolu aydınlatan otoyollar üzerinde
çalışılıyor. Gece 10 saat boyunca bu malzemeler
yolu aydınlatabilecek. Etkileşimli ışıklar araç
yaklaşırken yanıp araç uzaklaşırken sönecekler.
Bunları inşa etmeye başladık ve nasıl hayata
geçirebileceğimizi konuşuyoruz.”
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Daan Roosegaarde

Perakende Günleri 2016’nın ikinci gününde
konuşan Shell & Turcas CEO’su Felix Faber,
teknolojide yaşanan değişimler ve hızlanan
yaşam koşullarının perakende sektörüne
olan etkilerini anlattı. Dünyanın tek marka
altında faaliyet gösteren en büyük perakende
şirketlerinden biri olan Shell’in 70 ülkeye
yayılmış yaklaşık 43.000 akaryakıt istasyonunda
500.000'e yakın ön saha çalışanıyla her gün 30
milyon kişiye hizmet verdiğini anlatan Faber,
Türkiye'de 1.000’i aşkın akaryakıt istasyonunda,
günde yaklaşık 1 milyondan fazla kişiye,
misafirlerinin ihtiyaçlarına göre farklılaştırılmış
hizmetler ve yenilikçi yakıtlar sunduklarını
söyledi.
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PERAKENDE GÜNLERİ’NDE DÖNER SEVERLER
KASAPDÖNER’LE DÖNERE DOYDU!
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Türkiye’nin önde gelen döner markası KasapDöner, 23-24 Kasım 2016’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi
Sarayı’nda düzenlenen Perakende Günleri’ne damgasını vurdu.
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“Hamburger çocuklarına döner yedirmeye
geliyoruz” sloganıyla bilinen Türkiye’nin sıradışı
döner markası KasapDöner, bu yıl 23-24 Kasım
2016 tarihleri arasında Lütfi Kırdar Uluslararası
Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen, AVM
ve perakende sektörünün önemli isimlerini bir
araya getiren Perakende Günleri’nde açtığı 2
standıyla döner severleri dönere doyurdu.
FRANCHISE GÖRÜŞMELERİ DE YAPILDI
2017 yılı bitmeden şube sayısını 80’e çıkarmayı
hedefleyen KasapDöner’in Perakende
Günleri’ndeki standında sadece döner ikramı
yapılmadı. Franchise ve 2017 yılına yönelik ön
görüşmelerin de yapıldığı KasapDöner standına
yatırımcıların yoğun bir ilgisinin olduğu
gözlendi.
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TESCİLLİ MARKALAR DERNEĞİ’NDEN LEYLA ALATON’A
ONUR ÖDÜLÜ

Leyla Alaton
Alarko Holding ve Alvimedica Yönetim Kurulu Üyesi

Hülya Aslantaş
Tescilli Markalar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Tescilli Markalar Derneği Yönetim Kurulu
Üyesi Hülya Aslantaş, Perakende Günleri 2016
kapsamında 24 Kasım 2016, Perşembe günü
düzenlenen ödül törenindeki konuşmasında,
“Her platformda kadın girişimcileri desteklemek
üzere sağladığı katkılar, sanat, kadın hakları ve
farklı sosyal sorumluluk projelerinde oynadığı
aktif rollerle örnek çalışmalarından dolayı Tescilli
Markalar Derneği olarak tüm kadınlar adına
Sayın Leyla Alaton’a teşekkür ediyoruz.” dedi.
Ödülü almaktan gurur duyduğunu söyleyen
Leyla Alaton törendeki konuşmasında her fırsatta
kadın girişimcileri desteklemeye devam edeceğini
belirterek, kadın hakları ve sosyal sorumluluk
alanında ülkece kadınların yanında olmanın
önemine dikkat çekti.
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Her yıl kadınların iş hayatında ilerlemesi için rol
model olan, yaratıcı fikirleri ve sosyal sorumluluk
projeleriyle toplumun ilerlemesine katkıda
bulunan kadınları ödüllendiren Tescilli Markalar
Derneği’nin “2016 Yılı Özel Onur Ödülü”, Alarko
Holding ve Alvimedica Yönetim Kurulu Üyesi
Leyla Alaton’a verildi.
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PERAKENDE GÜNEŞİ 2016 ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Perakende sektörünün en prestijli ödülü olarak kabul edilen “Perakende Güneşi Ödülleri” sahiplerini buldu.
Perakende Güneşi Ödülleri’nde “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”nün sahibi Tekin Acar Cosmetics Yönetim Kurulu
Başkanı Tekin Acar oldu.
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Tekin Acar
Tekin Acar Cosmetics Yönetim Kurulu Başkanı
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Her yıl başarılı ve özgün çalışmalarıyla sektörün
gelişimine katkıda bulunan kişi ve kurumlarının
ödüllendirildiği sektörün en prestijli ödülleri olan
“Perakende Güneşi Ödülleri” 24 Kasım Perşembe
günü Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda
gerçekleşen törende sahiplerini buldu.
“ATÜ Özel Ödülü”, “Perakendeye Katkı Ödülü”,
“En Başarılı Profesyonel Yönetici Ödülü”, “Genç
Liderler Ödülü”, “En Başarılı Sosyal Medya
Kullanım Ödülü”, “En Başarılı İnsan Kaynakları
Uygulaması Ödülü”,“Yaşam Boyu Başarı Ödülü”
kategorilerinin ödüllendirildiği tören, perakende
sektörü ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin
katılımıyla gerçekleşti.

Perakende Günleri “Perakende Güneşi Ödülleri”
ile sona erdi. Her yıl olduğu gibi sektörden
gelen yoğun katılım sonrasında ayrıntılı ve titiz
bir süreçle belirlenen ödüller 7 ayrı kategoride
verildi.
Perakende Güneşi Ödülleri’nin en önemli
ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve sektöre
yıllarca hizmet eden başarılı isimlere verilen
Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahibi ise bu yıl
Tekin Acar Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Acar
oldu.

Perakende sektörünün en prestijli ödülü olarak
kabul edilen "Perakende Güneşi Ödülleri"nin
jürisi de sektörün en özel isimlerinden oluşuyor.
Perakende sektörüne yönelik etkinlikleriyle fark
Jüride; KMD Temsilcisi / Watsons Genel Müdürü
yaratan, katma değer sağlayan ve sektörü aynı çatı Ahmet Şükrü Yanıkoğlu, ATÜ Genel Müdürü
altında toplayan Soysal tarafından düzenlenen
Ersan Arcan, Turkcell Pazarlama Genel Müdür

Yardımcısı İsmail Bütün, MOSDER Temsilcisi
/ Doğtaş-Kelebek Yönetim Kurulu Üyesi İsmail
Doğan, BMD Temsilcisi / Vakko CEO'su Jaklin
Güner, Next Academy Kurucusu Levent Erden,
GPD Temsilcisi / Özay Hukuk Bürosu Kurucusu
Merter Özay, MTD Temsilcisi / MTD Yönetim
Kurulu Üyesi / Moda Tasarımcısı Niyazi Erdoğan,
AYD Temsilcisi / ECE Türkiye Genel Müdür
Yardımcısı Nuri Şapkacı, GAT Group Ortağı ve
Yönetim Kurulu Üyesi Nuşin Oral, Multi Turkey
Kiralama Direktörü Özge Ülkü, TMD Temsilcisi
/ Harvey Nichols, Brandroom ve Galeries
Lafayette'ten Sorumlu Genel Müdür Simge
Telman Güngör, BÜYEM(Boğaziçi Üniversitesi
Yaşamboyu Eğitim Merkezi) Müdürü Yrd. Doç.
Dr. Tamer Atabarut, hepsiburada.com Temsilcisi
/ Akinon Kurucusu Tolga Tatari, TURYİD
Temsilcisi / TURYİD Genel Koordinatörü Vedat
Dilber
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Burak Çelet
Desa CEO’su

Perakende Güneşi 2016 Ödülü’ne hak
kazananlar;
* Yaşam Boyu Başarı Ödülü
Tekin Acar – Tekin Acar Cosmetics Yönetim
Kurulu Başkanı
* Perakendeye Katkı Ödülü
Metro Toptancı Market Türkiye
* ATÜ Özel Ödülü
Tasarım Tomtom Sokakta / TOMTOM Gardens
* Genç Liderler Ödülü
Burak Çelet - Desa CEO’su
* En Başarılı Profesyonel Yönetici Ödülü
Uğur Demirel – Şok Marketler CEO’su
* En Başarılı Sosyal Medya Kullanımı Ödülü
Altınyıldız Classics
* En Başarılı İnsan Kaynakları Uygulaması
Ödülü
İpekyol

Kubilay Özerkan
Metro Toptancı Market Türkiye
Genel Müdürü
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Uğur Demirel
Şok Marketler CEO’su
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FARKINDALIK STÜDYOSU PERAKENDE GÜNLERİ’NE RENK KATTI
23-24 Kasım 2016 tarihleri arasında Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen, AVM ve
perakende sektörünün önemli oyuncularını bir araya getiren Perakende Günleri’nde Farkındalık Stüdyosu'nun
standı yoğun ilgi gördü. Sektörün önemli isimleri tarafından ziyaret edildi.
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Mert Karaibrahimoğlu
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Aydın Yurdum

Emine Türkkan

Anthony Khoi

C. Serhat Türkkan
Tuğçe Özdoğan

Cansu Özegemen

Moris Alhale

Gül Gürer Alimgil
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Selami Özel

Ayşen Yerşen

Aykut Arslan

Gonca Kayaalp

Salih Tolan

Zeynep Akman

Behiye Savaşkan
Fatih Keçebir

Nevzat Yavan

Barış Özcan

Mustafa Buğra Köse

Deniz Havuz
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Hulusi Belgü
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Umur Gençoğlu

Senem Gençoğlu
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Levent Suat Selçuk
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Aytaç Özçiçek

Osman Kocaaslan

Birol Mutlu
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Evren Kırcalı

Musa Keskin

Aliye Sapsızoğlu

Fatma Bozdağ

Vahit İpekçi
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Neslihan Konya
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Nuri ŞAPKACI

ECE Türkiye Genel Müdür Yardımcısı
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Perakende ve AVM sektöründe 2016 yılı nasıl
geçti? Değerlendirebilir misiniz?
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Hepinizin bildiği gibi 2016 yılı, Türkiye’de ve
dünyada sosyal, ekonomik ve politik açıdan
önemli gelişmelere sahne oldu. Bu gelişmeler,
elbette perakende sektöründe de yansıma
buldu. Portföyümüzdeki alışveriş merkezlerinin
genel görünümüne baktığımızda, özellikle
yaz döneminde ülkemizde yaşanan olayların
etkisiyle ziyaretçi girişlerinde düşüşler
yaşandığını gördük. Bununla beraber, zaman
içerisinde giriş sayılarında toparlanma sürecine
girildi. Türkiye pazarında 15 yılı aşkın bir
tecrübeye sahibiz. Bu dönem içerisinde,
2016 yılında da olduğu gibi zaman zaman
çeşitli ekonomik veya politik kaynaklı ve kısa
dönemli dalgalanmalar yaşanmıştır. Böyle zorlu
dönemlerde, yatırımcılarımız ve kiracılarımızla
her zaman işbirliği içerisinde çalıştık ve tüm

Alışveriş deneyimini dijital dokunuşlarla renklendiriyoruz.
tarafların yararlarını dikkate alarak çözümler
ürettik. Yönetim portföyümüzdeki alışveriş
merkezlerinde kiracılarımızın performanslarını
sürekli olarak takip ve analiz ediyoruz. Bu
değerlendirmeler ışığında gerekli hallerde,
kiracılarımız ile birlikte her bir mağaza özelinde
tespit yapıyor ve bir düzenlemenin gerekli olup
olmadığına bu bağlamda karar veriyoruz. Gerekli
aksiyonları buna göre alıyoruz.
Biz, ECE Türkiye olarak kuruluşumuzdan bu
yana doğru bulduğumuz, başarılı olacağına
inandığımız projelerde yer alıyoruz. Bu da,
perakendeci iş ortaklarımız açısından güven
oluşturan bir unsur elbette. Alışveriş merkezi
bazında farklılık gösterse de iyi lokasyonlardaki,
başarılı projelere her zaman talep var.
Sektörde 15 yılı aşkın süredir faaliyet
göstermekte olan yabancı bir yatırımcı olarak
2017 yılı beklentileriniz nelerdir?

Türkiye, 14 ülkede yönetmekte olduğu 199
alışveriş merkezi ile şehir içi alışveriş merkezleri
alanında Avrupa sektör lideri olan ECE’nin
Almanya’dan sonra gelen en büyük pazarı
ve stratejik öneme sahip bir pazar. Şu an
portföyümüzde 13 alışveriş merkezi yer alıyor.
Bursa’daki Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi’nin
ise inşaatı devam ediyor. Sur Yapı ve Ekart
Gayrimenkul ortak yatırımı olan, 650 milyon
Dolar yatırım hacmine sahip bu projeyi 13 Nisan
2017 tarihinde açmayı planlıyoruz. ECE Türkiye,
bu projede konsept danışmanlığı, kiralama ve
uzun dönemli yönetim hizmetlerini üstlendi. Sur
Yapı Marka, Bursa’nın yeni merkezi Nilüfer’de,
373 lüks rezidans dairesi, home ofisleri ve
alışveriş merkezinde bulunan 250 mağazasıyla
Bursa’nın mega projesi olacak. Portföyümüzdeki
alışveriş merkezlerinin tümünde, 840.000 m2
kiralanabilir alan üzerinde 2.800 perakendeci
iş ortağımız faaliyet gösteriyor. 2,5 milyar euro
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Bir yatırım ve hizmet firması olan ECE
Türkiye’yi rakiplerinden ayıran en önemli
özelliği, alışveriş merkezlerinin geliştirilmesi
ile ilgili olarak mimari ve konsept planlama,
proje yönetimi, kiralama, alışveriş merkezi
yönetimi, bütçeleme hizmetleri ile finansal ve
hukuki hizmetlerin tümünü aynı çatı altında
toplamasıdır. Avrupa’da 50 yılı ve Türkiye’de
de 15 yılı aşkın tecrübemiz, knowhow’ımız
ve tüm disiplinleri aynı çatı altında topluyor
olmamız sayesinde resmin bütününe hâkimiz.
Projelerin geliştirilmesi safhasından başlayarak
farklı disiplinlerdeki ekiplerimiz, konsept,
marka karması ve operasyonel anlamda bir
alışveriş merkezinin optimum başarısı için
bir arada çalışırlar. Bununla birlikte, bir
alışveriş merkezinin yatırımı açıldığı gün
bitmez. Değişen pazar şartlarına, perakendeci
ve müşterilerin talep ve ihtiyaçlarına bağlı
olarak, sürekli yatırım yapmalısınız. Yönetim
portföyümüzdeki alışveriş merkezlerinin
sürdürülebilir başarı sağlaması için,
profesyonel yönetim ve pazarlamanın da
öneminin farkındayız. Uluslararası arenada
saygın kuruluşlardan almış olduğumuz
çok sayıda ödül, bu anlamdaki başarımızı
tescil etmiştir. Sadece 2016 yılı içerisinde
alışveriş merkezlerimiz, ICSC, Hermes,
Stevie, Felis, Sabre ve Marcom Ödülleri’nde
farklı kategorilerde 40 ayrı ödül aldılar. En
son olarak, 2017 yılı ICSC Avrupa Alışveriş
Merkezi Ödülleri’nde ANKAmall, “Yenileme ve
Genişleme” kategorisinde, Avrupa’daki birçok
proje arasından sıyrılarak finalist oldu. 2017
ödül töreni, 24-25 Nisan tarihlerinde Varşova’da
yapılacak. Bu saygın ödülü, önümüzdeki sene
Türkiye’ye getirebilmeyi ümit ediyoruz.
2017 yılının son çeyreği itibari ile siyasal, sosyal
ve ekonomik anlamda daha stabil bir ortama
geçiş olacağını düşünüyoruz. Daha önce de
belirtmiş olduğum gibi Türkiye pazarında
faaliyet gösterdiğimiz 15 yılı aşkın süredir hem
ülkemizde hem de dünyada, kısa süreli sosyal,
ekonomik ve politik dalgalanmalar yaşandı.
Türkiye ve perakende sektörü de bu dönemlerin
üstesinden gelmeyi bildi ve büyümeye devam
etti. Uzun dönemli bir vizyonla hareket
eden yabancı bir yatırımcı olarak Türkiye’ye
olan ilgimiz, geçmişte olduğu gibi bugün ve
gelecekte de sürüyor olacak. Özellikle Anadolu
şehirlerinde pazar gelişimini sürdürdüğünden,
uzun vadede bu şehirlerde yatırım için birçok
fırsat oluşacağından şüphemiz yok. ECE
Türkiye olarak biz, ilk günkü stratejimize bağlı
kalarak bu yatırım fırsatlarını, gerek kendi
geliştireceğimiz projeler, gerek üçüncü partilere
vereceğimiz hizmetler, gerekse yenileme
projeleri ile değerlendirmeyi planlıyoruz.

Bununla birlikte teknoloji ve e-ticaretteki
gelişmeleri de yakından takip ediyor ve
yönetmekte olduğumuz alışveriş merkezlerinin
bu gelişmelerden fayda sağlaması için
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E-ticareti
bir tehdit olarak görmüyoruz. Sabit satış
noktaları ve online ticaretten oluşan iki kanalı,
yönetimimiz altındaki alışveriş merkezlerinde
bir araya getirebilmek, karşılıklı fayda sağlamak
ve hem perakendeci iş ortaklarımız hem de
müşterilerimiz için katma değer yaratabilmek için
akılcı çözüm yolları üzerinde yoğun çalışmalar
yürütüyoruz. Geleceği yakalamak için alışveriş
merkezlerinin, hızlı bir şekilde gelişim gösteren
bu yeni trendi bünyelerine entegre etmeleri

Nuri Şapkacı
ECE Türkiye Genel Müdür Yardımcısı

gerektiğine inanıyoruz. Türkiye’de Diji 3.0 adını
verdiğimiz, proje kapsamında, dijital teknolojiler
kullanılarak alışveriş merkezindeki markalar,
ürünler ve müşteriler ortak bir platformda
buluşturuluyor. Müşterilerimize, doğru zaman
ve doğru yerde, kişiye özel çözümler sunabiliyor,
markaların satışlarını destekliyor, interaktif
eğlence unsurları ile alışveriş deneyimi dijital
dokunuşlarla renklendiriyoruz. Özellikle
Türkiye’deki genç nüfusun yoğun şekilde
kullandığı sosyal medya araçları ile de bağlantılı,
ziyaretçilerimizin eğlenceli bir alışveriş deneyimi
yaşamalarını sağlayan uygulamaları, daha da
geliştirerek ve yeni fonksiyonlar ekleyerek
yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

C. Serhat Türkkan
Mall&Motto Genel Koordinatörü
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varlık değerine sahip bu alışveriş merkezlerinde
yaklaşık olarak 27.000 kişiye istihdam
sağlanıyor. Yılda 126 milyon kişi ECE Türkiye
alışveriş merkezlerini ziyaret ediyor.
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AHL PARK GÜLŞEN KONSERİYLE AÇILDI
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konseri, yurt dışından özel getirilen oyuncak
korteji, eğlenceli fotoğraf çekim alanları, tahta
bacaklar ve daha birçok sürpriz etkinlik ile
ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı.
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Türkiye’nin en tanınmış ve beğenilen markalarını
misafirleriyle buluşturan AHL Park; keyifli
alışveriş deneyimi, zengin sosyal yaşam
seçenekleriyle Çorum halkıyla buluştu.
Ahlatcı Group tarafından 290 milyon TL
yatırımla Çorum’da hayata geçirilen, kiralama
ve alışveriş merkezi yönetimini JLL Türkiye’nin
üstlendiği AHL PARK, 19 Kasım’da renkli ve
coşkulu bir törenle açıldı.
Çorumluların büyük heyecanla beklediği AHL
Park, 19 Kasım’da görkemli ışık gösterilerinin
yanında, Farkındalık Stüdyosu’nun düzenlediği
şarkıcı Gülşen ve Ozan Çolakoğlu’nun muhteşem

Toplamda 145 bin m² lik inşaat alanına
sahip olan AHL Park; 141 mağazası ve
50.000 m² kiralanabilir alanı ile ulusal tekstil
markalarından teraslı yeme-içme alanlarına,
eğlence ünitelerinden yüksek teknolojili 8 adet
sinema salonuna,1.500 araç kapasiteli otopark
alanına kadar birçok ilki Çorum’a getiriyor. Aynı
zamanda yaratacağı doğrudan ve dolaylı istihdam
sayesinde, yaklaşık 1.250 kişiye yeni iş imkânları
sağlayarak Çorum için her yönüyle yeni bir ticari
potansiyel yaratmayı planlıyor.
Çorum dışında çevre illerden gelen misafirlerini
de en iyi şekilde ağırlamaya hazırlanan AHL
Park’ta, 3.000 m² lik çocuk eğlence merkezi
ve 4.800 m² lik spor kompleksi de yer alıyor.
Çorum’a yeni bir heyecan getiren ve açılışı büyük
ses getiren AHL PARK, gelecekte kentin marka
değerleri arasındaki yerini şimdiden kazanmaya
başladı.

Etkinlik videosunu izlemek
için okutunuz.
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H&M, 2017 İLKBAHARDA YENİ ŞEHİRLER VE YENİ MAĞAZALAR İLE
HIZLI BÜYÜMESİNE DEVAM EDİYOR
Kalite ve sürdürülebilir modayı en iyi fiyatla sunan, dünyanın en sevilen
moda markalarından H&M, (Hennes & Mauritz AB.) Türkiye’nin en hızlı
büyüyen perakendelerinden bir tanesi olmaya devam ediyor. 2016 yılını
on altı mağaza açılışı ile kapatacak olan İsveçli moda markası, 2017
ilkbahar döneminde ilk kez giriş yapacağı şehirlerle genişlemesini yedi
mağaza açılışı ile sürdürecek. H&M, yeni yılda Sivas ve Nevşehir’de ilk
mağazalarını açıyor olacak. Bunun yanı sıra mevcut olduğu illerde de
yatırımlarına devam edecek. H&M Ankara’da on mağazaya ulaşırken
Bursa’da iki, İzmir ve Adana’da da birer mağaza daha açıyor.
Primemall AVM’de, Nevşehir’deki ilk mağazası
ise Nissa AVM’de açılacak. H&M SivasPark
Primemall iki kattan ve 1.900 metrekare satış
alanından, H&M Nevşehir Nissa AVM ise
iki kattan ve 2.000 metrekare satış alanından
oluşuyor.
BÜYÜK ŞEHİRLERDE YENİ MAĞAZALAR
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Thomas Coellner
H&M Türkiye Ülke Müdürü
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“Hem heyecanla beklendiğimiz yeni şehirlerle
hem de mevcut şehirlerimizdeki yeni
mağazalarımızla müşterilerimizi şaşırtacağız.
Beklenmedik fakat potansiyeli olduğunu
düşündüğümüz illere de yatırım yapmayı
seviyoruz. Çünkü ülkeye güvenimiz tam.
Sürdürülebilir ve kaliteli dünya modasını
Türkiye’nin her iline taşıma hedefimiz
doğrultusunda, heyecanla yatırımlarımıza devam
ediyoruz. Bu ilkbaharda gerçekleştireceğimiz
yedi mağaza açılışımızla daha geniş bir
alana yayılacağız. İç Anadolu’nun en büyük
şehirlerinden biri olan Sivas’ta ve Türkiye’nin
en önemli doğal turizm merkezlerinden biri
olan Nevşehir’de birer yeni mağaza açacağız.
Bunun yanı sıra Ankara, İzmir, Bursa ve Adana
gibi büyük şehirlerde daha fazla moda severe
ulaşmak için güçlü lokasyonlarda yeni mağazalar
açacağız.’’ diyor H&M Türkiye Ülke Müdürü
Thomas Coellner.
YENİ ŞEHİRLER
H&M’in Sivas'taki ilk mağazası SivasPark

H&M, yeni giriş yaptığı iller Adana, İzmir ve
Bursa’da hız kesmeden yeni mağazalar açarken
uzun zamandır yatırım yapmakta olduğu
Ankara’da da on mağazaya ulaşıyor. İzmir’de
açılacak üçüncü H&M mağazası H&M İzmir
Optimum 1.800 metrekare, Adana’daki ikinci
mağaza H&M M1 Adana 2.800 metrekare,
Bursa’da açılacak H&M Özdilekpark 1.500
metrekare ve H&M Marka 2.800 metrekare,
Ankara’daki onuncu H&M mağazası olacak
H&M Metromall ise 2.100 metrekareden
oluşuyor. H&M, Türkiye’de 2017 ilkbahar
döneminde toplam 17.800 metrekare yeni satış
alanı yaratacak.
H&M’in yeni mağazaları, en yeni iç tasarımıyla
müşterilere en iyi alışveriş deneyimini yaşatacak
şekilde tasarlanıyor. Yeni sunum malzemeleri,
ürün alanları ve müşterilere ilham vermesi
için donanımlı H&M personeli tarafından
kombinlenen ürünler moda severlere geniş
alanlarda sunuluyor.
İSTİHDAM
H&M Türkiye Ülke Müdürü Thomas Coellner,

H&M’in insana yaptığı yatırımın altını çizerek
‘’Açtığımız her yeni mağaza ile o şehirde
onlarca kişiye yeni iş imkanları yaratıyoruz.’’
diyor. H&M; Sivas mağazası ile 30, Nevşehir
mağazası ile 30, Adana mağazası ile 60, İzmir
mağazası ile 40, Ankara mağazası ile 30 ve iki
yeni Bursa mağazası ile 79 kişiyi işe alarak 2017
ilkbahar sezonunda toplam 269 kişiye istihdam
yaratacak.
RAKAMLARLA H&M TÜRKİYE
2010 yılında Türkiye pazarına giriş yapan
H&M, ilk mağazasını Forum İstanbul’da
binlerce moda severin sabahın erken saatlerinde
beklediği büyük açılış ile gerçekleştirdi.
2016 yılında Türkiye’nin pek çok farklı ilinde
14 mağaza açan H&M, şu an 57 mağaza
ile Türkiye’de moda severlere son modayı
sunmaktadır. Açacağı iki mağaza ile de yıl
sonunu 59 mağaza ile kapatacak ve ülke
genelindeki personel sayısını da 3.000’den fazla
kişiye ulaştıracaktır.
Kadın, erkek, çocuk, gençler için Divided
koleksiyonları, kozmetik için H&M Beauty, ev
dekorasyon için H&M Home gibi pek çok farklı
konsepti bünyesinde bulunduran H&M, büyük
metrekarelerde mağaza açmayı hedefler. 2016
yılında 120.000 metrekare satış alanı ile kapayan
ve her açılışı büyük coşkuyla gerçekleşen H&M,
2017 yılının ilk çeyreğinde de yılda %10-15
büyüme hedefini sürdürerek 17.800 metrekare
satış alanını daha bünyesine katacak.
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Açıldığı günden itibaren zengin marka
karması ile farklı alternatifleri ziyaretçilerine
sunan Kayseri Park AVM, düzenlediği renkli
etkinliklerle de alışverişi oldukça keyifli hale
getirmeye devam ediyor.
Kasım ayında her hafta sonu başka bir sanatçıyı
hayranlarıyla buluşturan Kayseri Park AVM, Türk
pop müziğinin genç ve başarılı ismi Betül Demir'i
26 Kasım’da Kayserili hayranlarıyla buluşturdu.
Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu'nun
üstlendiği mini konserin ardından, CD ve
fotoğraflarına imza atıp hayranlarıyla bol bol
fotoğraf çektiren Betül Demir’in dillere marş olan
şarkılarına bütün ziyaretçiler eşlik etti.
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KAYSERİPARK BETÜL DEMİR’LE COŞTU

51

MALl&MOTTO / E t k i n li k

AKILLI ALIŞVERİŞ HAKKINDA

Filiz Özkol

Yasemin Şefik

Zuhal Topal
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19 Kasım da Starcity Outlet AVM ‘de ‘’Alışveriş
Tüyoları ‘’konulu söyleşileri gerçekleşti. İlk
söyleşi gününde moderatörlüğünü ödüllü
radyo programcısı Yasemin Şefik’in, ilk
konuğu ünlü Astrolog Filiz Özkol oldu. Filiz
Özkol burçlara göre alışveriş alışkanlıkları ve
tercihleri ile ilgili açıklamalar yaptı. Astroloji
meraklılarının tek tek sorularını yanıtladı.
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Şefik , daha sonra ünlü programcı Zuhal
Topal’ı ağırladı. Kendisi ile ilgili oldukça
samimi açıklamalar yapan Topal yoğun ilgiden
oldukça memnun kaldı. Kendisini izlemeye
gelen hayranlarıyla önce toplu selfie çeken
programcı program sonunda da hayranlarını
kırmayarak bol bol fotoğraf çektirdi.
Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu’nun
gerçekleştirdiği etkinlikler oldukça ilgi çekti.
Yönetimi JLL tarafından yürütülen Starcity
Outlet AVM , dünyaca ünlü markaların
ürünlerine uygun fiyatlarla sahip olma
ayrıcalığını sunan Starcity Outlet AVM, yaptığı
etkinliklerle de çekim merkezi olmaya devam
edecek.

Emine Türkkan

Zuhal Topal
Mert Tekeli

Yasemin Şefik
Filiz Özkol

Zehra Tümkaya
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HER ŞEY STARCITY’DE KONUŞULDU

Yasemin Şefik
Burcu Esmersoy

Filiz Özkol

Starcity Outlet AVM Alışveriş Söyleşileri 2.
gününde Filiz Özkol burçlara göre kişilik
analizlerine devam etti. Ziyaretçileri sahneye
alarak sohbet eden Özkol, yorumlarını yaparken
Burcu Esmersoy ‘da söyleşiye katıldı.

Burcu Esmersoy , AVM Yönetiminin sosyal
medya üzerinden yaptığı yarışmada belirlenen
kişilerle de yönetim ofisinde tanışıp fotoğraf
çektirdi.

Etkinlik videosunu izlemek
için okutunuz.

Koray Güner

Burcu Esmersoy
Mert Tekeli
Aksel Çetiner

Funda Koçak
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Yasemin Şefik’in tüm sorularını samimiyetle
cevaplandıran Burcu Esmersoy, “Alışverişlerimi
Türkiye’den yapıyorum. İmkanlar burada çok
uygun. İstediğim kadar takside bölüyorlar.”
dedi. Sürpriz projelerle ekranlara geleceğinin
müjdesini verdi.
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DİLEK HANİF’TEN GÖZ KAMAŞTIRACAK İPUÇLARI
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Dilek Hanif for Koton Koleksiyonu’nun yaratıcısı
ünlü modacı Dilek Hanif, yılın en özel gecesine
hazırlık için stil önerilerini paylaştı.
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Yılbaşında şıklıkları ile dikkatleri üzerine
toplamak isteyen kadınlar, bu özel geceye
moda dünyasının başarılı ismi tasarımcı Dilek
Hanif ’in stil önerileri ile hazırlanacak. Koton için
hazırladığı Dilek Hanif for Koton Koleksiyonu ile
birbirinden farklı tasarımlar sunan Dilek Hanif,
makyajdan aksesuara, elbise seçiminden ayakkabı
tercihine kadar farklı stillere yönelik tüyolar
paylaştı.
Günümüzde kadınların kendi stillerini yaratma
konusunda çok başarılı olduğunu belirten Dilek
Hanif, şıklığın, aksesuardan makyaja, elbiseden
ayakkabıya kadar bir bütün olduğunu söyledi.
Yapılacak seçimlerde, vücut tipinin önemine
dikkat çeken Hanif, doğru kalıp seçimi ile vücudu
kesmeyecek renk, form ve desenleri tercih
etmenin ideal görüntüyü yakalamada son derece
önemli olduğunu vurguladı.

M o d a / MALl&MOTTO
Dilek Hanif ’ten yılbaşı gecesine hazırlık
tüyoları:

*Yılbaşı gecesi programı henüz netleşmeyenler,

aslında her türlü organizasyona uyum sağlayacak
sade ama göz alıcı elbiseler ile hem pratik
bir tercih yapabilir hem de romantik bir stil
yakalayabilir.

*Yeni yıla romantik bir stil ile adım atmak

isteyenler, ekru ya da sezonun trendi sorbe
tonları ve pudra pembesini tercih edebilir.

*Dikkat çekici bir siluete imza atmak isteyenler,

dekolte ile gizemli bir hava yaratan elbiseleri
tercih edebilirler. Yüzücü kesim modellerin ve
omuzları açıkta bırakan formların yanı sıra zarif
sırt dekolteli elbiseler bu özel gece için doğru
seçeneklerdir. Dekoltenin vermiş olduğu gizemin,
koyu ve derin göz makyajı ile tamamlanması
stilinize hoşluk katacaktır.

*Piliseli, volanlı, drapeli, dantelli detaylar ile

romantik bir form oluşturan elbiseler, sade bir
makyaj ile bütünleştirilmeli.

*Daha düz renkli modeller, soft renkler; abartılı,
parlak takılarla dengelenmeli.

*Yeni yılı sade bir yemek ya da daha sakin bir

organizasyonla kutlamak isteyenler için siyahbeyaz uyumu taşıyan tasarımlar uygun olacaktır.

*Farklı kumaş seçimleri ile klasik siyah-beyaz

birlikteliğinin dışına çıkılan modeller, her yaştan
kadınlar için vazgeçilmez seçeneklerdir. Siyahbeyaz tonlarının hakim olduğu elbiseler, aksesuar
seçimi konusunda da büyük kolaylık sağlar.

*Sezonun öne çıkan canlı tonları, kırmızı, mavi,
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lacivert ile hayat bulan tasarımlar, dikkat çekici
bir stil için doğru alternatiflerdir. Ters dikişlerin
kullanıldığı, farklı doku birlikteliklerinin tercih
edildiği modellerin yanı sıra 3D çiçek efektli
kumaşlar da sade ayakkabılar ile kombinlenerek
alternatif bir şıklık yaratılabilir.
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UNILEVER TÜRKİYE’DE BAYRAK DEĞİŞİMİ

Orta ve Doğu Avrupa operasyonlarından
sorumlu Harm Goossens, Unilever Türkiye,
Orta Asya ve İran’ın yeni yönetim kurulu
başkanı oldu.
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2013 yılından bu yana Unilever Türkiye, Orta
Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı
yürüten Mehmet Altınok, Global Unilever için
yeni iş modelleri ve projeleri geliştirmek üzere
Kanada’ya atandı. Eylül ayı itibarıyla Altınok’un
yerini, daha önce Unilever’in Orta ve Doğu
Avrupa operasyonlarından sorumlu olan Harm
Goossens aldı.
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Türkiye’nin yanı sıra Orta Asya ve İran
operasyonlarının da sorumluluğunu üstlenen
Harm Goossens, daha önceki pozisyonlarında
görev aldığı bölgedeki birçok ülkede, Unilever'in
pazar konumunu ve portföyünü güçlendirmişti.
Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran’ın yeni
Yönetim Kurulu Başkanı Harm Goossens,
Türkiye’de bulunmaktan ötürü duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, “Önümüzdeki
dönemde hedefim; gerek gelişmiş gerekse de
gelişmekte olan pazarlarda satış ve müşteri
geliştirme, pazarlama ve iş yönetimi alanlarında
edindiğim deneyimi aktararak, Unilever
Türkiye, Orta Asya ve İran’daki sürdürülebilir
büyümemize liderlik etmektir." dedi.

Harm Goossens
Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Altınok ise Unilever’deki bayrak
değişimiyle ilgili olarak, “Hem gelişmiş hem de
gelişmekte olan pazarlarda deneyime ve başarılı
bir geçmişe sahip olan meslektaşım Harm
Goossens, yönetim kurulu başkanlığına atanarak
Türkiye, Orta Asya ve İran’daki işlerimizi daha
da ileriye taşımak üzere önemli bir sorumluluk
üstlenmiştir. Türkiye’den uzakta olmama rağmen
kendisinin liderliği sayesinde iş başarılarımızı
gururla takip edeceğim. Kendisine yeni görevinde
başarılar dilerim.” ifadelerini kullandı.
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MALATYAPARK 7 YAŞINDA
Yönetimi ve kiralaması JLL tarafından yapılan MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi; 13 Kasım’da 7. yılını
kutladı.

Kavuk’un konuşmasının ardından ünlü sanatçı
Ece Seçkin davetlilere mini bir konser verdi.
Konserin ardından Malatya Park Alışveriş ve
Yaşam Merkezi’nin 7. kuruluş yıldönümü pastası
kesildi.
Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin 7.
kuruluş yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı.
Kutlama töreninde ünlü sanatçı Ece Seçkin mini
bir konser verdi. Organizasyonunu Farkındalık
Stüdyosu’nun gerçekleştirdiği programın
sunuculuğunu ünlü model-sunucu İpek Tanrıyar
üstlendi.
Törende konuşma yapan Malatya Girişim Grubu
Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mehmet
Kavuk, “7 yıl içinde Malatya Park’a 60 milyon kişi
ziyarette bulundu. Bu da hem bizim için hem de

Kutlama etkinlikleri gün boyu AVM’de devam
ederken, Double Tree by Hilton Otel’de de
davetlilere kokteyl verildi.

Etkinlik videosunu izlemek
için okutunuz.
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Malatya için gurur kaynağı. İnşallah önümüzdeki
yıllarda hem Malatya hem de Malatya Park daha
da çok büyür.” dedi.
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BORDO RENK NASIL KOMBİNLENİR?
Sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmez rengi bordonun cazibesine kapılmaya hazır mısınız? Feminen bir
çizgiden çok punk modasına ayak uyduran renkler bu sezonun en popüler trendi olmaya hazır!
Sonbahar ve kışın en sıcak rengi bordo
ve kırmızı... Bu iki özel rengi günlük
kombinlerinizde nasıl kullanacağınız konusunda
fikre ve ilhama ihtiyacınız varsa, size sağlam
önerilerimiz var...
Bordo boğazlı bir kazağı bordo kalem etekle
kombinleyip farklı aksesuarlarla renk katarak şık
bir kombin hazırlayabilirsiniz.
Daha çok siyah renkle birlikte kombinlenen
bordo ve kırmızı rengin tonlarını yeni sezonda
oduncu gömleklerinde, ayakkabılarda ve birçok
parçada sıkça göreceğiz.
Etkiyi arttırmak için bordo ya da kırmızı ruj
sürmek de trendin kilit noktalarından. Diğer
yandan bu trend yalnız renk olarak değil kadife
kumaşın da yükselişini beraberinde taşıyor.
Özellikle kadife bordo askılı bir elbise ve kadife
kumaştan bir stiletto bu sezon edinmeniz gereken
parçalardan.
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Eğer siz kombininizde bu kadar yoğun şekilde
bordo ve kırmızı rengi kullanmak istemiyorsanız
detaylarda bu trende yer verebilirsiniz. Siyah
bir elbiseyi rugan bordo bir bot ve ruj ile
tamamlayabilirsiniz.

58

E t k i n li k / MALl&MOTTO

Kayseri Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi, açıldığı
günden bu yana birçok ünlü ismi konuk ederek
sevilen isimleri hayranlarıyla buluşturmaya
devam ediyor.
12 Kasım Cumartesi günü, Kayseri Park Alışveriş
ve Yaşam Merkezi -1 çarşı katında gerçekleşen
etkinlikte Pamela, sevenleri ile hep bir ağızdan
söylediği şarkılarıyla ziyaretçilere keyifli
anlar yaşattı. Organizasyonunu Farkındalık
Stüdyosu’nun gerçekleştirdiği mini konser
sonrası ünlü sanatçı, hayranları ile bol bol
fotoğraf çektirip imza dağıttı. Kayseri Park
AVM’de sevenleriyle bir araya gelen Pamela,
ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.
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KAYSERİ PARK’TA PAMELA RÜZGÂRI ESTİ!
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ÖDÜLE DOYMADI
PALLADİUM ATAŞEHİR AVM
2016 STEVİE ÖDÜLLERİ:
Yılbaşı Köyü / Toplam 4 Ödül
•Eğlence ve Spor Kategorisi: Yılın Pazarlama
Kampanyası Ödülü – Bronz Stevie
•Düşük Bütçeli Kampanyalar Kategorisi: Yılın
Pazarlama Kampanyası Ödülü – Bronz Stevie
•Etkinlik ve Geleneksel Organizasyonlar
Kategorisi: Yılın PR Kampanyası Ödülü - Bronz
Stevie
•En İyi Stant Sergileme Kategorisi: Yılın
Pazarlama Kampanyası Ödülü - Bronz Stevie
Film Gibi Aşkımız / Toplam 1 Ödül
•Eğlence ve Spor Kategorisi: Yılın Pazarlama
Kampanyası Ödülü – Bronz Stevie
2016 HERMES ÖDÜLLERİ
Yılbaşı Köyü / Toplam 4 ödül
•Özel Etkinlik: Platin Ödül
•Bütünleşik Pazarlama: Gold Ödül
•Reklam Kampanyası: Gold Ödül
•İletişim ve Pazarlama Kampanyası: Gold Ödül

POİNT BORNOVA AVM
2016 STEVİE ÖDÜLLERİ:
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Point Bornova Açılış Etkinlikleri / Toplam 1
Ödül
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•Düşük Bütçeli Kampanyalar Kategorisi: Yılın
Pazarlama Kampanyası Ödülü (<$3 million / €5
million) – Bronz Stevie
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MalatyaPark AVM
2016 Stevie Ödülleri
Park Card’ı olan yolda kalmaz / Toplam 4
Ödül
•Finansal Kartlar Kategorisi: Yılın Pazarlama
Kampanyası Ödülü – Gümüş Stevie
•Düşük Bütçeli Kampanyalar Kategorisi: Yılın
Pazarlama Kampanyası Ödülü (<$3 million /
€5 million) – Gümüş Stevie
•Müşteri Hizmetleri Kategorisi: Yılın PR
Kampanyası - Bronz Stevie
•Müşteri Ürünleri Kategorisi: Yılın PR
Kampanyası – Bronz Stevie
MarCom Ödülleri
Park Card’ı Olan Yolda Kalmaz / Toplam 5
Ödül
•İletişim Programı Kategorisi: Platin Ödül
•Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kategorisi:
Altın Ödül
•Halkla İlişkiler Kategorisi: Platin Ödül
•Özel Aktivite Kategorisi: Altın Ödül
•Sadakat Kart Kampanyası Kategorisi: Platin
Ödül

Gebze Center
2016 Stevie Ödülleri:
Bahar Festivali / Toplam 2 Ödül

Her Şeye Rağmen Seni Seviyorum Sosyal
Medya Kampanyası / Toplam 7 Ödül
2016 Hermes Ödülleri
•Müşteri Bağlılığı: Gold Ödül
•Sosyal Medya Kampanyası: Gold Ödül
•İletişim ve Pazarlama Kampanyası: Gold
Ödül
•Facebook Kategorisi: Gold Ödül
•Viral Pazarlama: Gold Ödül
•Özel Etkinlik: Platin Ödül
•Dijital Pazarlama Kampanyası: Platin Ödül
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•Kültür ve Sanat Kategorisi: Yılın Pazarlama
Kampanyası Ödülü- Bronz Stevie
•Düşük Bütçeli Kampanyalar Kategorisi: Yılın
Pazarlama Kampanyası Ödülü (<$3 million /
€5 million) – Bronz Stevie
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Levent SEVİNÇ
AS Kurucu ve CEO’su
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Bize firmanızdan genel olarak bahseder
misiniz?
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Assessment Systems, 10 yıl önce kuruldu. Bizim
işimiz psikolojik ölçme - değerlendirme yapmak.
Sunduğumuz çözümlerse firmaların insan
kaynakları bölümüne yönelik. Yani işe alımda
ya da yetenek yönetimi alanında, çalışanların
ya da adayların değerlendirilmesi sürecinde rol
alıyoruz. İşe alımda doğru kişileri seçmek için
araçlar sağlıyoruz; kişilik envanteri, yetenek
testi gibi... Ya da terfi süreçlerinde, potansiyeli
yüksek insanların belirlenmesi süreçlerinde bu
tarz araçlar veya simülasyon içeren yöntemlerle
insanların değerlendirilmesini sağlıyoruz.
Assessment Systems’ın başka iki iştirakı daha
var. Hem bir eğitim firması, hem de bir işe alım
firması. Aslında üç ayrı firmayız biz.
Türkiye’de insan kaynaklarının geldiği
yerden memnun musunuz? İnsan kaynakları
yönetimine gereken önem veriliyor mu?
Aslına bakarsanız Türkiye’nin durumu diğer
ülkelerden çok da farklı değil. Bizim insan
kaynakları fonksiyonunda çektiğimiz sıkıntıları
Amerika’da da İngiltere’de de yaşıyorlar.

İK alanında testler online ortamdan mobil ortama taşınıyor.
Sonuç olarak insan kaynakları olması gereken
yerde, olması gereken statüde değil. Bundan
kastım şu, insan kaynakları son 10 – 20 yıldır
stratejik ortak olarak görülüyor. Genelde bir
operasyonel merkez olarak görülüyor, bir kâr
merkezi olarak değil. Oysa insan kaynaklarının
temel amaçlarından biri, çalışanların
verimli çalışmasını sağlamak. Stratejik insan
kaynaklarının amacı ise stratejiye uygun hareket
ederek, o stratejinin gerçekleşmesini sağlamak.
Perakende sektöründe nasıl uygulamalar
yapıyorsunuz?
Bizim perakendeye özel ayrı yöntemlerimiz
var. Örneğin, perakendeye özel bir kişilik
envanterimiz var. Bu özellikle mağaza
pozisyonlarında, müdür altı pozisyonlarda
uygulanan bir araç. Bu araç satış elemanı,
reyon elemanı ya da benzer pozisyonlar için;
kişinin uygunluğunu ölçüyor. On tane temel
kişilik özelliği ölçülüyor. Bunlar perakendedeki
alt pozisyonlarda başarıyı açıklayan kişilik
özellikleri. Bu envanter sadece kişilik
özelliklerinden ibaret değil. Envanterin içinde
perakendeye yatkınlık gibi çalışanın tutumunu
ölçen, bir ayrı boyut var.

Bizim sunduğumuz envanter de bunu, işe
uygunluğu ölçüyor. Ayrıca envanterimizin
pozisyonlara göre ayrı boyutları var. Örneğin
satışla ilgili pozisyonlara göre ayrı boyut var,
operasyonel işler için ayrı boyut var. Envanter,
kalıcı olacak personeli belirlemenizi sağladığı
için, turnover oranı üzerinde de etkili. Farklı
firmalarda %10’dan %30’a kadar farklı oranlar
oluşabiliyor.
Envanterle, mülakatla görmenizin mümkün
olmadığı şeyleri görebilirsiniz. Çünkü mülakatta
herkes en iyi halini sunar. İnsanlar envanterde
de en iyi halini sunmaya çalışabilir fakat bizim
envanterlerimizde kontrol mekanizmaları var.
Kişi kendini olduğundan farklı gösteriyorsa
envanter bunu size gösteriyor ve siz burada
puanları düzeltebiliyorsunuz. Sistem puanları
normalize edip size kişinin aslında nasıl
olduğunu gösterebiliyor. Bu yüzden de daha
gerçekçi sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Bu
bahsettiğim envanter, mağaza müdürü altındaki
pozisyonlar için geçerli bir araç. Müdür ya da
bölge müdürü gibi üst seviyelerdeyse simülasyon
içeren uygulamalarla değerlendirme yapıyoruz.
Bunun içinde grup çalışması, rol oyunu, analiz
egzersizi gibi egzersizler var.
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Biz genelde bu uygulamaları yaptığımızda,
yönetime bir sunum yaparız. Diyelim ki on kişiyi
bölge müdürlüğü için değerlendirdik, bunu
CEO’ya ya da genel müdüre anlatırız. Onların
bize verdiği tepki şudur; “Yarım veya bir günlük
bir sürede, benim 4-5 yılda tanıdığım insanı
sen nasıl bu kadar iyi tanıdın?” Tanıdım çünkü
kullandığımız yöntem iyi bir yöntem.
İnsan kaynakları alanında, ölçme ve
değerlendirmedeki yeni trendden; sanal
değerlendirme merkezlerinden bize bahseder
misiniz?
Artık teknolojinin hayatımızdaki rolü çok büyük.
Bu nedenle işletmelerin çalışanlarına ve çalışan
adaylarına teknolojiyi sunmama gibi bir lüksü
yok. Adayı kağıt kalemle test ederseniz, bu sizi
otomatikman demode bir firma haline getirir. Bu
yüzden bu testler online ortama zaten taşınmıştı.
Artık mobil ortama da taşınıyor.
Grup çalışması, rol egzersizi gibi danışmanlarla
birebir etkileşimde olunan değerlendirme
uygulamalarını yapabilmeniz için öncelikle bir
lokasyona ihtiyacınız var. Kişiler fiilen bir yere
gitmek ve bir yarım veya tam gününü orada
geçirmek durumunda. Bu bizim ofisimiz olabilir,
firmanın kendi yeri olabilir veya firma bunun
için bir otelle anlaşmış olabilir. Yani konaklama
ve ulaşımla ilgili önemli bir masraf ortaya çıkıyor.
Sanal değerlendirme merkezinin en büyük
avantajı, lokasyondan bağımsız olması. Skype
benzeri bir ortamda rol oyunu yaptığınızı
düşünün. Tam olarak böyle değil ama
mantığı bu şekilde. Yani aday ya da çalışan
uygulamayı kendi sisteminden okuyor. Daha
sonra danışmanla etkileşim içindeyken, video
üzerinden uygulamalar gerçekleştiriliyor. Bu

şekilde grup çalışması da yapılabiliyor. Bu
yöntem henüz başlangıç aşamasında ancak
giderek yaygınlaşacak. Ayrıca mobil uygulamalar
da gelecek. Çünkü insanların %70’inden fazlası
mobil cihaz kullanıyor.
Ayrıca işveren, markasını güçlendirmek istiyorsa
buna yatırım yapmak zorunda. Yani sadece
bizimle değil, işverenle de alakalı bir durum.
Çünkü yeni nesil adayların bütün hayatı mobil
üzerinden ilerliyor. Bu yüzden işverenden de
bunu bekliyor.
Turnover artık her sektörde ve pozisyonda
çok yüksek. Perakendede ekstradan yüksek
diyebiliriz yani. Özellikle giriş seviyesindeki
pozisyonlarda %70 - %80’lere yakın turnover var.
Bunun nedeni de yeni neslin farklı özellikleri
ve farklı beklentileri olması. Yeni nesil, eski
nesil gibi değil. Bu nedenle işverenler de
çalışma tarzlarını ya da sistemlerini yeni neslin
beklentilerine göre değiştirmeli. Perakendenin
zorluklarından biri de çok az tatille çalışmak
zorunda olmak. Ama yeni nesil kendine zaman
ayırmak istiyor. Yoğun tempoda çalışmak
istemiyor. Çalışırsa da karşılığını almak
istiyor ama karşılığını da tam olarak alamıyor.
Perakendeciler maliyetleri artırmamak için
adım atmıyor. Ama atmaları gerek ki o turnoverı
azaltabilsinler. Yani burada sadece bir kişilik
envanteri çözüm olamaz.
Adaylar güçlü markalara geçmek istiyorlar. Yani
güçlü markalar iyi adayları topluyor. Güçlü bir
markaysanız ama adınızı tanıtamıyorsanız bunun
da bir anlamı yok. Adınızı iyi duyurursanız,
iletişiminizi iyi yaparsanız, iyi adaylar size gelir.
Bu adayların kalıcı olma ihtimali de daha yüksek
olur. Tabii çalışanın kalıcı olmasını sağlamak
sadece marka gücüyle olmuyor. Çalışana da
yatırım yapılması gerekiyor. Yeni nesil bu konuda
daha bilinçli. Kendisine yapılacak yatırımı ve
kendisine sağlanacak faydayı sorguluyor. Faydacı
yaklaşımları var.
Eski iş yapış tarzıyla çalışanı elde tutmanız
mümkün değil. Firmaların yeni nesle göre
iş yapış tarzlarını, süreçlerini, bakış açılarını
değiştirmeleri gerek. Bunlar başlangıçta maliyet
artışı olarak gözükebilir ama turnoverın yarattığı
esas bir maliyet artışı da var.
Çalışanlar sürekli değiştikçe, mağaza müdürü
yeni gelen çalışanı yetiştirmekle sorumlu. Gelen
kişinin 2-3 ay sonra ayrılacağını düşündüğü için
ona yatırımda bulunmuyor. Çünkü adam sürekli
yeni birilerinin gelmesinden ve onları eğitmekten
bıkmış. Ama yeni gelen çalışana iyi bir eğitim
yatırımı yapmadığında, çalışanın bilgisi artmıyor.
Bir şeyler öğrenemediği için de işten ayrılıyor. Bu
arada olan müşteriye ve markaya oluyor. Müşteri
çalışana bir şey soruyor, çalışan düzgün yanıt
veremiyor. Çünkü bilmiyor. Bundan dolayı da
marka müşterinin gözünde değer kaybediyor.

Perakende sektöründe, özellikle tekstil
perakendesinde birbirine benzer çok fazla
marka var. Ürünler de birbirine benziyor.
Fiyatlar da birbirine yakın. Bu durumda müşteri
için hizmet kalitesi önemli oluyor. Mağaza
müşteriyi kuyrukta ne kadar bekletti, istediği
ürünü ne kadar hızlı sunabildi, bunlar önem
kazanıyor. Bunlar da hep insan gücüyle, oradaki
yöneticinin aklıyla ve çalışanların hizmetiyle
alakalı. Müşterilerin büyük bir kısmı aslında
mağazadaki görevliyle kurduğu ilişkiden dolayı
ürün satın alıyor. Bu yüzden turnover önemli bir
sorun. Çünkü bizim insanımız etkileşimi seviyor.
Etkileşim olmadığında ciro kaybı yaşanabiliyor.
Biz, ürün ve hizmetlerimizle bu ciro kaybını çok
net gösterebiliyoruz. Başarılı çalışanların yarattığı
katma değerleri rakamlar sunarak rahatlıkla
ortaya koyabiliyoruz.
Reyon elemanı seviyesinde kullanacağınız
kişilik envanterinin çok cüzi bir rakamı var.
Bazen perakende yöneticileri bu fiyatı çok gibi
görebiliyorlar. Ancak buna yapacakları yatırım,
mağaza başına olan kârı çok artırıyor. Bu yüzden
insana yatırım yapılması gerekiyor.
QR kodu okutarak
Assessment
Sytems’ın perakende
sektörüne özel olarak
geliştirdiği “STEP
Kişilik Envanteri”ni
doldurabilirsiniz.
STEP ile “Sorumluluk
Bilinci, Güvenilirlik,
Sonuç Odaklılık,
Pratik Çözüm ve Hız, İş birliği ve Uyum, İkna
Edici İletişim, Müşteri Odaklılık, Değişime Uyum,
Öğrenmeye Açıklık, Perakendeye Yatkınlık”
özelliklerinde güçlü ve gelişime açık yanlarınızı
öğrenebilirsiniz. Sonuçlarınıza ilişkin rapor,
envanteri doldurduktan sonra bir hafta içinde
mail adresinize iletilecektir.
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Analiz egzersizi dediğimiz egzersizde kişiye “Sen
mağaza müdürüsün, senin çalıştığın firmanın
özellikleri bunlar, mağazanın özellikleri bunlar,
gelen müşteri kitlesi böyle, çalışanların özellikleri
bunlar, satış rakamları reyonlar bazında, bu
mağazayı ayağa kaldırmak için ya da daha iyi
hale getirmek için aksiyon planların neler?”
diyoruz. Ve o kişi bir saat boyunca hazırlık
yapıyor. Daha sonra danışmanın karşısına
geçiyor, yapacaklarını anlatıyor. Danışman da
ona sorular sorarak, yanıtlar alıyor ve ona göre
bir değerlendirme yapıyor. Yani kişinin yönetsel
becerileri, müşteri yönetimi gibi yetkinliklerini
ölçebiliyoruz. Simülasyon içeren egzersizler bize
daha gerçekçi sonuçlar sunan yöntemler. Çünkü
kişiye yapacağı işin benzerini yaptırıyoruz. Ve
gerçekten o kişi bu işi yapabilecek mi çok net
görebiliyoruz. Burada bir beyan yok, performans
var. Kişi ikna yeteneğiyle ilgili envanterde “Çok
iyi ikna ederim.” diyebilir. Bunun doğruluğunu
grup çalışmasında, rol oyununda çok rahat
görebilirsiniz. Ya da mevcut çalışanınızın liderlik
tarzını çok net görebilirsiniz.
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SMG’DEN AVM’LERDE DUYACAĞIMIZ 10 YILBAŞI ŞARKISI
Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala, alışveriş merkezlerinden
restoranlara kadar birçok farklı noktadan yılbaşı şarkıları yükselmeye
başladı. Dijital müzik yayıncılığının lider şirketi SMG’nin müzik
departmanı tarafından hazırlanan listedeki şarkılar ile yılbaşı
alışverişleri çok keyifli geçecek.
Sevdiklerimize alacağımız hediyeler, evimizi
renklendirecek dekoratif ürünler, yılbaşı
sofrası için market listesi… Yeni yıl hazırlıkları
için yapılacak çok iş olsa da, hepsi de tatlı
koşuşturmalar. Bu hareketlilikten keyif
almamızın bir diğer nedeni de, alışverişimizi
sürdürürken fonda duyduğumuz yılbaşı şarkıları.
Dünya markalarından küçük işletmelere kadar
300’ün üzerinde firmaya dijital müzik hizmeti
veren SMG, en sevilen yılbaşı şarkılarını derledi.
SMG’nin tecrübeli müzisyen ve DJ’lerinin
hazırladığı listedeki şarkıları duyduğunuzda
gülümseten anılara yolculuk yapabilirsiniz.

9-The Great British Barbershop Boys - Let It
Snow, Let It Snow, Let It Snow
Dean Martin’den Kylie Minogue’a kadar birçok
sanatçının söylediği bu şarkı, bu kez a capella
yorumuyla karşımıza çıkıyor.

İşte en sevilen yılbaşı şarkıları

Yeni yıl öncesinde alışveriş merkezlerindeki her
mağaza oldukça yoğun günler geçiriyor, bu da
kasa önlerinde uzun sıralar oluşmasına neden
olabiliyor. Böyle bir anda yaşanabilecek en büyük
sıkıntı, kasa işlemlerinin yavaşlaması. Müziği
teknolojiyle birleştiren ve Türkiye’de kendi
yazılımı ile müzik yayını yapan tek şirket olan
SMG, bu sorunu tamamen ortadan kaldırıyor!
Müzik yayını internet üzerinden değil, depolaçal yöntemiyle tek merkezden yapıldığı için,
olası bir internet kesintisi yayını etkilemiyor.
Böylece yılbaşı öncesi çok daha yoğun olan kasa
işlemleri yavaşlamadığı gibi internet kotası da
kullanılmamış oluyor.

1-Anne Murray - Baby, It's Cold Outside
Melodisiyle huzur verse de, sözleri oldukça
eğlenceli. Özellikle bahanelere yer bırakmayan
atışmalar çok keyifli…
2-Ariana Grande - Santa Tell Me
İçinizde tarif edemediğiniz bir mutluluk varsa
dikkat edin, bir yerlerde bu şarkı çalıyor olabilir.
3-Bette Midler - Cool Yule
Alışveriş merkezinin ortasında gelen dans etme
isteğinize karşı koymayın, size eşlik eden birileri
muhakkak çıkacaktır.
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4-Chris Rea - Driving Home for Christmas
Özellikle sevdiklerinden uzakta olanların bir
anda kendilerini yolda bulmalarına neden
olabilecek bu şarkı sadece yılbaşında değil, yılın
her gününde yol müzikleri listelerinde yerini
alıyor.
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5-Dana - It's Gonna Be a Cold, Cold Christmas
Dana, 1970 yılında All Kinds of Everything
şarkısıyla İrlanda adına Eurovision’u kazanmıştı.
Onun huzurlu sesi yeni yıla girerken de iyi
hissettiriyor.
6-Alice Lange - Jingle Bells
Bu yorumda, şarkıyı girişinden tanımayabilirsiniz
ama sözlerini duyar duymaz, içinizi yine
çocukluğunuzdaki gibi bir neşe kaplayacak.
7-Meghan Trainor - I'll Be Home
Alışverişe mola vermiş ve bir kafede sakince
yağan karı izliyorsanız bu şarkı çok iyi bir fon
oluşturacak.
8-Michael Buble - Save The Last Dance For Me
Bu şarkıyı çalmaya başladığında, artık nerede
olduğunuzun hiçbir önemi yok; mağaza, kafe ya
da sokak, hepsi sizin için birer dans pisti…

10-Willie Nelson - Frosty the Snowman
Özellikle mızıkayı duyduğunuzda, yüzünüzde
büyük bir gülümseme oluşacak ve kendinizi
şarkının ritmine bırakacaksınız.
Kasa işlemlerini yavaşlatmayan Depola-Çal
yöntemi

Hizmet verdiği firmaların kimliğini, imajını,
hedef kitlesini ve bulunduğu lokasyonun
dinamiklerini göz önünde bulunduran SMG,
yılbaşı döneminde çalacağı şarkıları da buna göre
belirliyor. Sadece markanın geneline değil, her
şubeye / mağazaya özel çalışma yapan SMG ile

bir mağazada yeni yıl şarkıları çalarken, başka
bir mağazada müzik yayını aynı şekilde devam
edebiliyor.
SMG kendi yazılımını kullandığı için, sisteme
farklı özellikler entegre edebiliyor. Müzik
listesinin güncellenme periyodu, gün içinde
farklı zaman dilimlerinde farklı müzikler
çalınması, en çok tercih edilen özelliklerin
başında geliyor.
Yılbaşı anonslarını SMG seslendiriyor
SMG, müşterilerin satın alma kararlarını
pozitif yönde etkileyen ve markalarla iletişimini
artıran anonslar için de profesyonel çözümler
sunuyor. Anons metinleri, SMG’nin seslendirme
sanatçılarından oluşan ekibi tarafından
seslendirildikten sonra, DJ'ler ve müzisyenler
tarafından düzenlenerek yayına alınıyor.
Seslendirilen anonsların arka planına müzik
ya da ses eklenebildiği gibi, hazır anonslar da
yayınlanabiliyor.
Her şehirde / bölgede, mağazaların ve
AVM’lerin bulunduğu yere bağlı olarak, müşteri
kitlesi ve iş dinamikleri farklı olabiliyor. Bu
sebeple, çalınan içerik ve anonsların lokasyona
göre olması önem kazanıyor. Hizmet verdiği
markaların her lokasyonu için ayrı bir çalışma
yapan SMG, bu sayede mağazalara özel
kampanya anonsları hazırlayabiliyor.
Personelin yayına müdahale etmesi istenmeyen
sonuçlar doğurabileceği için, müzik ve anons
yayınlarının akışı, SMG yönetimi tarafından
uzaktan erişimle gerçekleştiriliyor.
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SMG BU YIL DA DELOITTE TEKNOLOJİ FAST 50
SIRALAMASINDA YERİNİ ALDI

Türkiye’de halka açık mekanlarda kapalı devrede
yasal müzik ve reklam yayını yapan SMG,
Deloitte’un Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji
şirketlerini belirlemek amacıyla yürüttüğü,
prestijli Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2016
Programı’nda yer aldı. Kuruluşların 2012-2015
yılları arasında net satış gelirlerinde kaydettikleri
büyümeye göre sıralandıkları listeye, SMG bu yıl
da girdi.
SMG Yönetim Kurulu Başkanı Gül Gürer
Alimgil, 2012-2015 yılları arasında cirolarında
kaydettikleri muazzam büyümenin ardında,
lisansı kendilerine ait olan yazılımın ve
müşteri memnuniyetini merkeze alan titiz
çalışmalarının etkili olduğunu söyledi. Alimgil,

Gül Gürer Alimgil
SMG Yönetim Kurulu Başkanı

sözlerini şöyle sürdürdü: SMG olarak uzman
kadromuzla alışveriş merkezleri, oteller,
perakende satış noktaları, restoranlar, sağlık
merkezleri gibi oldukça geniş bir yelpazede,
300’ün üzerinde firmaya 8.500’e yakın noktada
hizmet veriyoruz. Yasal müzik, anons ve reklam
yayını başta olmak üzere, müşterilerimizin
istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, müzik ve
teknolojiyi birleştirdiğimiz özel çalışmalar
yapıyoruz. Deloitte Teknoloji Fast 50’de geçen
yıl altıncı sıradaydık. Bu yıl yine sıralamada
yer alıyor oluşumuz, çalışmalarımızın başarıya
ulaştığının önemli bir göstergesi olarak bizleri
gururlandırıyor.
Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya ve
Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Tolga
Yaveroğlu ise, “Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye
Programı’nda yer alabilmek için bir firmanın son
4 yıl içinde cirosunda olağanüstü bir büyüme
kaydetmiş olması gerekir. SMG de Türkiye’deki
hızlı büyüme başarı öykülerinden birine imza
attı. Vizyonlarını gerçeğe dönüştürdükleri için
kendilerini tebrik ediyoruz.” açıklamasında
bulundu.

Serkan Polat
SMG Kurucu Ortağı

Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2016
Programı’na katılmak isteyen şirketlerin 2012
yılında en az 50.000 euro, 2015 yılında ise en az
800.000 euro net satış geliri elde etmiş olmaları,
merkezlerinin Türkiye’de bulunması ve bir
“teknoloji şirketi” olması gerekiyor. Programda,
faaliyet gelirlerinin önemli kısmını sağladığı bir
teknolojiye sahip olan ya da gelirlerinin önemli
bir bölümünü teknoloji araştırma ve geliştirme
çalışmalarına ayıran firmalar, “teknoloji şirketi”
olarak tanımlanıyor. Diğer şirketlere ait bir
teknolojiyi farklı bir şekilde kullananlar ise bu
başlık altında değerlendirilmiyor.
Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA)
bölgesindeki Deloitte Teknoloji Fast 50
programlarında sıralamaya giren firmalar,
EMEA’nın en hızlı büyüyen 500 teknoloji
şirketinin belirlendiği Deloitte Teknoloji
Fast 500 EMEA Programı’na aday olmaya da
otomatik olarak hak kazanıyor. Deloitte’un
Teknoloji Fast 50 veya Teknoloji Fast 500
programları hakkında daha fazla bilgi için
http://fast50.deloitte.com.tr/ adresini ziyaret
edebilirsiniz.
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Moris Alhale
SMG Kurucu Ortağı
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PERAKENDE SEKTÖRÜNDE MAĞAZA VE E-TİCARET BİRLEŞİYOR
Perakende sektöründeki markalara e-ticaret platformları ve omnikanal çözümler sağlayan Positive A Digital Approach, sektörün 5
yıllık geleceğini değerlendirdi. E-ticaret ile birlikte gelişen perakende
sektöründeki öngörülerini paylaşan Positive, mağazaların metrekare
verimliliğinin online teknolojiler ile artacağını belirtiyor.
Perakendenin yeni ölçütü metrekare verimliliği
Hem dünyada hem de ülkemizde metrekare
verimliliği perakendenin en sıcak konularından
birisi. Çok katlı mağazacılık artık markalar
için verimli olmaktan çıktı. Amerika’nın en
ünlü markaları geçtiğimiz aylarda metrekare
verimliliği düşük mağazalarını kapatma kararı
aldılar.

Caner Istı
Positive A Digital Approach
Kurucu Ortağı
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Türkiye’nin önde gelen yerli e-ticaret platformu
geliştiricilerinden Positive A Digital Approach,
perakende sektörünün geleceğine dair
öngörülerde bulundu. Positive’e göre 5 yıl
içerisinde perakende markalarının e-ticaret
siteleri, ciro bazlı mağaza sıralamasında ilk
sıralarda yer alacak. Aynı şekilde, perakende
markalarının pazarlama stratejilerinde e-ticaret
siteleri temel belirleyici olacak.
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Perakende ve e-ticaret, sadece Türkiye’de değil,
dünyada da en gözde sektörler arasında geliyor.
Perakende sektörü içerisinde e-perakendenin
hacmi dünya genelinde ortalama % 7 seviyesinde.
Bu oran, batı avrupa ülkelerinde % 11 seviyesine
ulaşmış durumda. Ülkemizde ise 2016 sonunda
% 2’ye gelmesi bekleniyor.
Perakende sektörünün büyümesinde artık
e-ticaretin vazgeçilmez olduğunu vurgulayan
Positive A Digital Approach Kurucu Ortağı
Caner Istı, “Perakende sektöründe büyüme
rakamları hala iki basamaklı olsa da dünya
genelinde büyüme hızı giderek düşüş gösteriyor.
Perakende sektörünün büyümesini hızlandıracak
temel faktör ise markaların e-ticaret ile dijital
dönüşümü olarak gösteriliyor. Özellikle
tüketici genelinde geniş marka bilinirliğine
sahip markalar için e-ticaret siteleri, mağaza
açamadıkları bölgelerde de satış hedeflerini
gerçekleştirebilecekleri bir kanal.” dedi.

Artan AVM maliyetleri nedeni ile markalar
mağaza açarken artık daha seçici davranıyorlar
ve mağazalarında düşük metrekarede daha
çok ürün satabilecekleri mağaza içi satış
çözümlerine yönleniyorlar. In-store ordering
(mağaza içi kiosk, dokunmatik ekranlar ile
ürün satışını sağlayan sistemler) ve Click &
Collect, önümüzdeki yıl perakendecilerin en sık
kullanacağı omni-channel çözümleri olacak.
Gelecek 5 yıl içinde, perakende markalarının
büyüklükleri, sahip oldukları toplam
metrekarenin yanında metrekarenin verimlilik
oranı ile de ölçülecek.
Mağazacılığı artık web siteleri yönlendiriyor
E-ticaret sitelerinin şehir ve ilçe yoğunluk
rakamları ile markalar bir sonraki mağazalarını
nerede açacaklarının kararlarını yönlendiriyorlar.
Markanın mağazasının olmadığı ama hem
satış hem de ziyaretçi açısından belirli hacmi
yakalayan şehirler ve ilçeler yeni mağaza
stratejilerinde ilk sıralarda yer alabiliyor.
Click & Collect ile kullanıcılar, istedikleri
ürünleri internet sitesinden seçerek satın
alıp, mağazadan teslim alarak hem zaman
tasarrufu sağlıyorlar hem de kargo maliyetinden
kaçınıyorlar. Markalar ise tüketicileri mağazaya
çekiyorlar ve onlara ürün teslimi sırasında

yeni ürün satışı gerçekleştirebiliyorlar.
Markalar, bu sistemden elde edilen veriler ile
mağazalarda hangi ürünlerden, ne sıklıkta stok
bulundurulacağına da karar verebiliyorlar.
Perakendeciler bu avantajlarından dolayı
yatırımlarını e-perakendeye kaydırıyorlar.
E-ticaret siteleri perakendeciler için en yüksek
trafik ve ciroların yaratıldığı kanallar haline
geliyor.
Mobil kullanım mağaza içi pazarlamayı
etkiliyor
Mobil cihazların kullanımında gelinen
penetrasyon ile mobil kanallar da
perakendecilerin stratejilerinde önemli yer
ediniyor. Mobil web siteleri ve uygulamalar
en çok, en yakın mağazanın bulunması ve
mağaza içerisinde ürün bilgisi edinme amacı ile
kullanılıyor.
E-ticaret sitesi trafiklerinin % 50’sinden fazlası
mobil üzerinden gerçekleşiyor. Mobil arama
hacimleri ve hangi lokasyonlarda tüketicilerin
marka hakkında arama yaptıkları, pazarlama
departmanları için de önemli bir veri haline
geliyor. Pazarlama planlamaları oluşturulurken
e-ticaret kanallarından toplanan veriler markalar
için çok kritik rol oynuyor.
Tüm bunlar gösteriyor ki, perakende
sektörünün gelecek 5 yılında, “ticaret” kavramı
dönüşüme uğrayacak. İyi ve başarılı perakende
markalarının ticareti, sadece en iyi ürün satın
almasını yapıp, en doğru yerde mağaza açarak
değil, bunların yanında dijital kanalları da
mevcut ticaret süreçlerine en iyi şekilde entegre
edip e-perakende dönüşümünü tamamlayarak
olacak.

E t k i n li k / MALl&MOTTO

KAYSERİ PARK’TA BURAY HEYECANI

Türk pop müziğinin genç ismi Buray, Kayseri
Park AVM’de sevenleriyle buluştu.19 Kasım
Cumartesi günü saat 16.00’da gerçekleşen
mini konser ve imza günü etkinliğinde Buray,
sevilen şarkılarını kayserililer için seslendirdi.
Farkındalık Stüdyosu’nun düzenlediği etkinliğe
gösterilen yoğun ilgi, izdiham yaşattı. Ünlü
sanatçı “Bu kadar yoğun ilgi beklemiyorduk.
İzdiham sebebiyle fotoğraf çektiremeyen ve imza
alamayan herkese sözümüz olsun, yakın zamanda
tekrar geleceğim. Herkese çok teşekkür ederim.”
dedi. Buray, geçtiğimiz hafta çıkan “Sahiden” adlı
son albümünde yer alan, “Aşk mı Lazım” şarkısını
ilk defa Kayserililer için seslendirdi. Şarkı
ziyaretçiler tarafından beğeniyle dinlendi.
Alışverişler Kayseri Park’ta Volvo S60 Kapında
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Kayseri Park AVM, sevilen sanatçı Buray’ın
konserinin ardından yılbaşı araç kampanyasının
lansmanını gerçekleştirdi. İncar Otomotiv
işbirliği ile düzenlenen “Alışverişler Kayseri
Park’ta Volvo S60 Kapında” adlı kampanya
kapsamında, 1 kişiye 2016 model Volvo S60
otomobil hediye edilecek. Kampanyaya katılmak
için 19 Kasım 2016 - 27 Mart 2017 tarihleri
arasında Kayseri Park AVM’de yer alan mağaza
ve standlardan aynı gün içerisinde toplamda 50
TL ve katları tutarında alışveriş yapmak yeterli
olacak. 01 Nisan 2017 tarihinde noter ve Milli
Piyango İdaresi yetkilileri huzurunda yapılacak
çekiliş ile muhteşem hediye sahibini bulacak.
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TOMMY HILFIGER, “AMERICAN DREAMER” KİTABINI
ÖZEL BİR PARTİDE TANITTI
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Serena Williams
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Gigi Hadid

Tommy - Dee Hilfiger

Karolina Kurkova

Tommy Hilfiger, “American Dreamer” adlı
anı kitabının lansmanını özel bir etkinlikle
kutladı. 1 Kasım 2016 günü yayınlanan
kitapta Hilfiger’ın çocukluk ve gençlik
yıllarından başlayıp kararlılıkla milyarlarca
dolarlık küresel bir marka yaratmasına giden
yolda yaşadıkları yer alıyor. Kitapta Tommy
Hilfiger’ın kişisel anıları, karşılaştığı engeller
ve elde ettiği başarılar samimi bir dille
anlatılıyor.
Lansman etkinliğine aralarında Gigi Hadid,
Serena Williams, Naomi Campbell, Christie
Brinkley, Karolina Kurkova, Alexandra
Richards, Ella Richards, Victor Cruz, Alan
Cumming, Shiloh Fernandez, Marky Ramone,
DJ Cassidy, Mick Rock, Arthur Kulkov, RJ
King ve Cory Kennedy’nin bulunduğu çok
sayıda ünlü katıldı.

Tommy Hilfiger

Alan Cumming
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Mick Rock

Naomi Campbell

Tommy - Dee Hilfiger

Bob Gruen

Victor Cruz

Gigi Hadid

Gigi Hadid
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Marky Ramone
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2016 MTV AVRUPA MÜZİK ÖDÜLLERİ TÖRENİ ROTTERDAM’DA
BÜYÜLEYİCİ BİR GECEDE GERÇEKLEŞTİ
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Justin Bieber’in 3 ödül alarak damgasını vurduğu unutulmaz gecede, kapanış performansını uluslararası bir
ikon haline gelen Green Day “American Idiot” parçasıyla yaptı.
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Rotterdam’da 6 Kasım’da gerçekleşen
MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde destansı
performanslar göz kamaştırdı. Bebe Rexha’nın
sunuculuğunu üstlendiği gecede, listeleri alt üst
eden single’ları 24K Magic ile Bruno Mars ilk
ulusal performansını sergiledi.
Justin Bieber ve Lady Gaga’nın kırmızı
halı öncesindeki “En İyi Fan Topluluğu”
kategorisindeki eşitliğini Belieber’lar attıkları
oylar ile bozdu. “En İyi Şarkı” ve “En İyi
Kanadalı Şarkıcı” kategorilerinde de ipi
göğüsleyen Justin Bieber, evine 3 mor ödülle
döndü. MTV, ikon sanatçı Prince’e saygı
çerçevesinde 2016 ödüllerinin hepsini mora
çevirmişti.

Zara Larsson
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Geceye damga vuran diğer ödüllerin
sahipleri ise;
EN İYİ ŞARKI
Justin Bieber - Sorry
EN İYİ VİDEO
The Weeknd ft. Daft Punk - Starboy
EN İYİ KADIN ŞARKICI
Lady Gaga
EN İYİ CANLI PERFORMANS
Twenty One Pilots
EN İYİ YENİ ÇIKIŞ
Zara Larsson
Green Day

EN İYİ POP GRUBU
Fifth Harmony
EN İYİ ROCK GRUBU
Coldplay
EN İYİ ALTERNATİF GRUP
Twenty One Pilots
EN İYİ HIP HOP
Drake
EN İYİ ELEKTRONİK
Martin Garrix
EN İYİ GELECEK VADEDEN GRUP
DNCE
EN İYİ FAN TOPLULUĞU
Justin Bieber
EN İYİ SAHNE PERFORMANSI
Martin Garrix - Isle of MTV, Malta (2015)

Mario Götze & Ann-Kathrin Brömmel

Bebe Rexha

Martin Garrix

One Republic
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EN İYİ DÜNYA İKONU
Green Day
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MELEKLER PARIS’E UÇMAK İÇİN KANATLANDI!
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Victoria's Secret melekleri bu sene ilk defa Paris'te gerçekleşecek şov
için yola çıktılar. Şovda yer alacak tüm mankenlerin Victoria's Secret
Paris 2016 t-shirtü giydiği bu yolculuk öncesinde modeller birbirinden
eğlenceli pozlar verdi.
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Etkinlik videosunu izlemek
için okutunuz.

Etkinlik videosunu izlemek
için okutunuz.
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VICTORIA’S SECRET PODYUMUNDA YILDIZLAR GEÇİDİ
Birden çok Grammy ödülü kazanan Lady Gaga, Bruno Mars ve The
Weeknd Victoria’s Secret Fashion Show 2016’da sahne alacaklar!
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Lady Gaga
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Dünyanın en merakla beklenen ve en çok izlenen
moda şovu, Victoria’s Secret Fashion Show’da
bu sene sahne performansları tüm dünyada
büyük yankı uyandıran 3 ünlü isim tarafından
gerçekleşecek. 190’dan fazla ülkede izleyicisiyle
buluşacak olan şovda, Lady Gaga, Bruno Mars ve
The Weeknd performans sergileyecekler.
Moda, hayal gücü ve eğlenceyi bir araya getiren
defile pembe halı geçişleri, model röportajları ve
sahne arkası görüntüleri gibi müthiş içerikler ve
sürprizlerle izleyenleri bu sene de büyüleyemeye
hazırlanıyor.
Vazgeçilmez melekler Adriana Lima, Alessandra
Ambrosio, Lily Aldridge, Elsa Hosk, Jasmine
Tookes (3 milyon dolar değerindeki Bright Night

Tanıtım videosunu izlemek
için okutunuz.

The Weeknd

Fantasy Bra’yı taşıyacak), Josephine Skriver,
Lais Ribeiro, Martha Hunt, Romee Strijd, Sara
Sampaio, Stella Maxwell ve Taylor Hill’in yanı
sıra içlerinde Karlie Kloss, Bella - Gigi Hadid
kardeşlerin de olduğu dünyanın en ünlü 37
modeli de podyumda boy gösterecek.
Her sene olduğu gibi muhteşem mini konser
performansları dünyaca ünlü, birden çok
Grammy Ödülü kazanmış Lady Gaga, Bruno
Mars ve The Weeknd tarafından sergilenecek.
Grammy ve Golden Globe ödüllü sanatçı Lady
Gaga, global olarak 30 milyon albüm kopyası
satışına imza atmıştır. 5. stüdyo albümü ‘’Joanne’’
60 ülkede 1 numaraya yükselmiştir. Sosyal
medyada oldukça efektif olan Lady Gaga’nın
facebookta 61 milyon beğenisi, 62,9 milyon
twitter takipçisi ve 18,5 milyon instagram
takipçisi bulunmakta.
Birçok Grammy ödülü kazanmış olan Bruno
Mars 170 milyon single ve 26 milyon albüm satışı
ile dünyanın en çok satan müzisyenlerinden biri
olma ünvanını elinde bulunduruyor. Billboard
Hot 100 listesinde Elvis Presley’den sonra en hızlı

Bruno Mars

1 numaraya ulaşan ünlü sanatçı, aynı zamanda
bir söz yazarı, prodüktör ve yönetmen.
Müzik sahnesine ilk olarak 2011 yılında adım
atan The Weeknd kariyerine iki Grammy ve pek
çok ödül sığdırdı.
4. ve son albümü ‘’Starboy’’a adını veren single
dünyaca ünlü house müzik grubu Daft Punk ile
beraber hazırlandı. Şarkı yayınlanmasının birinci
haftasında 17 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.
Victoria’s Secret moda şovu Done & Dusted,
inc tarafından gerçekleştirilmektedir. Edward
G. Razek, Monica Mitro, Ian Stewart ve Hamish
Hamilton baş yapımcılardır. Projenin direktörü
Hamish Hamilton’dır.

Tanıtım videosunu izlemek
için okutunuz.
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VICTORIA’S SECRET’IN BU SENEKİ ŞANSLI MELEĞİ
JASMINE TOOKES OLDU!
Her sene Victoria’s Secret meleklerinden birinin giyme şansını
yakaladığı mücevherlerle süslü muhteşem Fantasy Bra’yı bu sene
podyumda Jasmine Tookes taşıyacak.
3 milyon dolar değerindeki 2016 Bright Night
Fantasy Bra, Eddie Bargo tarafından AW
Mauzannar mücevherleriyle sadece Victoria’s
Secret’a özel el işçiliğiyle tasarlandı.
Victoria’s Secret meleği Jasmine Tookes
defilenin ‘’Bright Night Angel’’ bölümünde bu
muhteşem Fantasy Bra’yı taşıyan model olacak.
Bright Night Fantasy Bra yaklaşık 700 saatlik
bir ekip çalışması ve toplamda 9000 adet
değerli taşın bir araya gelmesiyle oluşturuldu.
18 ayar altın yatağında pırlanta ve zümrütlerle
bezeli bu özel sütyen 450 karat ağırlığında.
Sütyenin kalıbı yeni koleksiyonda yer alan
Beautiful by Victoria’s Secret push-up
modelinden alınıyor.

Jasmine Tookes

Victoria’s Secret, iç çamaşırı, spor ve güzellik
ürünlerinde perakende sektörünün lider
markalarından biri olarak modern modadan
ilham alan koleksiyonlar, prestijli kokular
ve vücut bakım ürünleri üretmektedir. Her
sene izleyicileriyle buluşturduğu dünyanın
en ünlü moda şovunda birbirinden değerli
süper modeller yer almaktadır. Limited
Brands bünyesinde bulunan Victoria’s Secret’ın
dünyanın her yerinde 1000’den fazla mağazası
ve VictoriasSecret.com sitesiyle müşterilerine
her yerde her zaman alışveriş keyfini sunuyor.
Eddie Borgo, Victoria’s Secret Bright Night
Fantasy Bra’nın tasarımcısı. New York’lu
aksesuar tasarımcısı ikonik mücevherler
ve el çantaları yaratmasıyla ve lüksün
akıllarımızdaki yerini yeniden tanımlamasıyla
tanınmaktadır.
AW Mauzannar Bright Night Fantasy Bra’nın
mücevherlerini el yapımı olarak tasarlayan
firmadır. Bu muhteşem sütyenin mücevher
tasarımcısı olan marka nesillerdir süregelen bir
tecrübeyle ilham yaratan koleksiyonlara imza
atmıştır.

Tanıtım videosunu izlemek
için okutunuz.
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Önceki şovlarda özel tasarım Fantasy Bra’yı
Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice
Swanepoel, Lily Aldridge, Miranda Kerr, Gisele
Bündchen, Heidi Klum, Tyra Banks ve daha
birçok melek giydi.
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GEMİ SEYAHATLERİNDE 10 POPÜLER ROTA
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1 - Akdeniz: Gemi seyahatleri arasında en
çok satan ve en popüler destinasyonlardan
biridir. İspanya’nın en güzel şehirleri Barselona,
Valensiya’dan, Balear Adaları - Palma de
Mallorca, Ibiza’ya, Kanarya Adaları’ndan Tenerife
ve Endülüs’e uzanan; ayrıca İtalya’da Sicilya Adası,
Roma, Napoli, Cenova gibi yerleri keşfederken,
Fransa’da Marsilya, Portekiz’de Lizbon, Madeira,
Kuzey Afrika’da Fas gibi değişik kültürleri
gözlemleyebileceğiniz bir tur seçeneği. Genellikle
gemi seyahatlerine yeni başlayanlar, daha
önceden Yunan Adaları gemi seyahati deneyimi
olan veya 1 haftada 4-5 ülke gezebilmeyi isteyen
seyahat severler tarafından tercih edilmektedir.
Akdeniz tur programını, 2017 yaz döneminde
suya inecek dünyanın en büyük gemilerinden
MSC Meraviglia ile yaparak, gemi seyahatinizde,
dünyaca ünlü Cirque du Soleil şovunu
seyretmenin ayrıcalığını da yaşayabilirsiniz.
2 - Küba-Karayipler: 22 Aralık 2015’ten bu
yana, MSC Cruises’ın Küba’da 2,5 gün konaklama
imkanı sunan ve Karayip adalarını da keşfetmeye
yönelik düzenlemeye başladığı gemi tur paketleri
ile popüler hale gelen ve sonrasında da ikinci bir
geminin daha aynı rotada çalışmasını sağlayan
son dönemin en popüler gemi destinasyonları
arasında yerini aldı. Dünyanın en karakteristik
ülkelerinden Küba’da 2,5 gün geçirerek bu sürede
gemide tam pansiyon konaklama yapılmasından
dolayı, en uygun bütçelerle Küba’yı bambaşka

keşfetme imkanınız olur iken, Karayipler’in en
güzel adaları Jamaica, Cayman Adaları, Meksika
Cozumel, Belize ve Honduras gibi ülkeleri de
keşfetme olanağı var.
3 - Kuzey Avrupa Fiyordları: Doğayla baş başa
kalmaya, şelalelerin çağlayışını, gün batımının
bulutlara verdiği olağanüstü kontrastı, yemyeşil
doğanın yanı sıra sessiz-sakin, stresten uzak,
küçük kasabaları-köyleri keşfedebileceğiniz
ve tabii ki bol bol oksijen alıp, göz alıcı
fotoğraflar çekebileceğiniz Norveç ülkesinin
güzellikleri sizleri bekliyor. Buzulların ve
nehirlerin aşındırması ile on binlerce yılda
oluşmuş, zamanla suların da dolmasıyla, kara
parçalarının yüzlerce kilometre içerilerine
girmiş doğa oluşumları Fiyord’ları bu seyahatte
yakından görebileceksiniz. Devasa cruise
geminizin, fiyordların azameti karşısında ne
denli küçük kaldığını gördüğünüzde, kendinizi
farklı hissiyatlar içinde bulacaksınız. Sadece
gemi seyahatleri içerisinde değil, bugüne
kadar yaptığınız en güzel seyahatler içinde yer
alacağından emin olabilirsiniz.
4 - Baltık Başkentleri: Baltık Başkentleri gemi
seyahatleri özellikle Akdeniz ve Ege Adriyatik
programlarına katılmış, gemi seyahatinde
farklı rotalar keşfetmek hedefinde olan seyahat
severlerin ilk tercihi konumunda. Bunun en
önemli sebebi, hiç şüphesiz Kuzey Avrupa

coğrafyasının ve Rusya’nın en güzel şehirlerinin
görülüyor olması. Avrupa ülkelerinde bunaltıcı
sıcaklar yaşanırken, yaz döneminde nispeten
serin bir seyahat yapmayı hayal eden, sıra dışı
keyifli Kuzey Avrupa-Baltık şehirlerini keşfetmeyi
düşleyenler bu seyahati kaçırmasınlar.
5 - Ege-Adriyatik: Genellikle Yunan Adaları
gemi seyahatine katılmış seyahat severlerin,
bir sonraki cruise deneyimi Ege Adriyatik
turu olmakta. Ege-Adriyatik gemi seyahati,
Venedik’ten, Dalmaçya sahillerinin gözdesi
Dubrovnik’e, İtalya’da Bari’den, Yunanistan’ın
romantik adası Mykonos’a kadar pek çok artısı
olan bir seyahat. Yunanistan’ın başkenti Atina
ve dünyada olimpiyatların ilk defa yapıldığı
Olympia antik kentinin kasabası olan Katakolon
da seyahatin diğer artıları. Ege’nin içinizi kıpır
kıpır oynatan ritmi, Akdeniz’in sıcakkanlı
insanları, deniz, güneş, tarih, alışveriş, eğlence
ve Ege-Akdeniz mutfağının en güzel örneklerini
bu seyahatte deneyimleyeceksiniz. Her biri,
birbirinden güzel şehirlerde, birbirinden güzel
sahillerde dolaşacak, adeta hayata yeniden
başlamış gibi hissedeceksiniz.
6 - İngiltere-İzlanda: Avrupa’da son yıllarda
zor beğenen seyahat severlerin, Avrupa’da yeni
yerler keşfetmek için gözde ülkelerinden biri
İzlanda… Bu seyahatin de en keyifli parçası…
İzlanda’da yemyeşil bir doğa, dağlık alanlarda

Haberler / MALl&MOTTO

7 - Birleşik Arap Emirlikleri: Birleşik Arap
Emirlikleri, son 3 yıldır dünyanın en popüler
destinasyonlardan biri haline gelmiştir.
Uluslararası turizm otoriteleri tarafından
yakın bir gelecekte moda haline gelip, dünya
gezginlerinin en çok ziyaret edecekleri ön
görülen ülke ise Umman’dır. İşte bu gemi
seyahatinde, iki ülkeyi bir haftalık zaman
diliminde, doyasıya gezebiliyorsunuz. Birleşik
Arap Emirlikleri’nin en güzel şehirlerinden
Dubai, Abu Dabi ve Sir Bani Yas adasında,
eğlencenin ve alışverişin tadını çıkarıp, kış
aylarında içinizi ısıtacak sıcacık bir havada
seyahat edebilirsiniz. Umman’ın Khasab ve
Maskat şehirleri de muhteşem doğası ile sizleri

büyüleyecek. Üstelik 05 Aralık 2016’da turizme
açılacak Sir Bani Yas adasını ilk keşfedenlerden
olma ayrıcalığını da yaşayabilirsiniz.
8 - Kanarya Adaları – Akdeniz: Herkes kış
soğuğundan şikayet ederken, Akdeniz’in en sıcak
coğrafyasına, keyifli bir yolculuk yapmak ister
misiniz? Hem soğuklardan kaçıp, hem de 1 hafta
boyunca birbirinden güzel şehirleri gezip 4 ülke
ve 2 kıta keşfetmenin ayrıcalığını yaşayabilirsiniz.
Barselona, Fas’ın Casablanca şehri, Portekiz’in
Madeira adası, Endülüs’te Malaga ve Kanarya
Adaları’nın başkenti konumundaki Tenerife sizi
bekliyor. Tur İtalya Cenova başlangıç ve bitişli.
Size bu seyahatte, hem birbirinden güzel Akdeniz
adalarında denize girme, ada kültürünü yaşama,
hem de içinizi ısıtacak bir havada seyahat imkanı
sunuluyor.
9 - Transatlantik: Vaktiniz ve fırsatınız var
ise, uzunca bir süre dinlenmeye ihtiyacım
var diye düşünüyorsanız tam size göre bir
gemi seyahati. Üstelik 22 gün boyunca 7 ülke
ve 3 kıtayı keşfedecek, Atlantik okyanusunu
gemi ile geçen gezginlerin arasına isminizi
yazdıracaksınız. İtalya’dan Arjantin’e uzanan
upuzun bir tatilden bahsediyoruz, üstelik

MSC Orchestra gemisinde birbirinden güzel
Broadway tarzı animasyon şovları, açık büfe ve
alakart restoranlarda birbirinden leziz yemekler,
uygun fiyatlı ekstralar, gün boyu gemi içinde
eğlenceli aktiviteler, ucuz alışveriş imkanları,
göz alabildiğine muhteşem deniz manzarası,
birbirinden keyifli gün doğumu ve gün
batımlarını yaşayacaksınız.
10 - Yunan Adaları: Türkiyeli seyahat
severlerin, şüphesiz en çok tercih ettikleri gemi
seyahati. Yunan Adaları, Akdeniz ülkeleri
içinde kültürü bize en yakın ülkelerden biri
olması, yeme içme alışkanlıkları, sıcakkanlı
insanları ile ilgi çekiyor. Cruise tur paketleri
içinde en uygun fiyatlı tur paketi Yunan Adaları
gemi seyahati olduğundan, genellikle Cruise
seyahatine ilk defa gidecek olanların gözdesi
durumunda. Mykonos, Santorini, Rodos,
Girit, Samos, Patmos ve Midilli Yunan Adaları
gemi seyahatinde görebileceğiniz birbirinden
güzel adalar ve bunlara ilave olarak Atina’yı da
görebilirsiniz. Arzu ederseniz, MSC Cruises’ın
Ege-Adriyatik seyahatine katılarak, en güzel
Yunan Adalarından biri olan Mykonos, başkent
Atina beraberinde Yunanistan’da Katakolon,
Dubrovnik, Bari ve Venedik’i de görebilirsiniz.
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kar tutmuş yükseltiler, şelaleler, bugüne kadar
rastladığınız en temiz hava sizleri karşılayacak.
Kuzey Avrupa’da keşfedilebilen Fiyort
oluşumlarının yanı sıra, İzlanda’da gezeceğiniz
Isafjordur sizleri adeta büyüleyecek. Minimalist
evleri ve düzenli yaşamı ile Akureyri ve
Reykjavik’in keyifli sokaklarına bayılacaksınız.
Invergordon ve Kirkwall’da da tarih ve kültüre
hayran olacaksınız. Seyahatiniz başladığı gibi
Almanya’nın Hamburg şehrinde sona erecek.
Sıra dışı bir rota arıyorsanız ideal bir seçenek.
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FORUM KAPADOKYA ÇOCUK KULÜBÜ KAPILARINI AÇTI
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Nevşehir’in alışveriş ve eğlence merkezi Forum Kapadokya, 22 – 30
Ekim tarihleri arasında Çocuk Kulübü’nün kapılarını açtı. Birbirinden
keyifli atölyeler ve etkinliklerle miniklere hitap eden Çocuk Kulübü, yıl
boyu sürprizlerle şaşırtmaya devam edecek.
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Forum Kapadokya, eğlendirirken öğreten Çocuk
Kulübü’nün kapılarını açtı. 22 Ekim Cumartesi
Anahtarlık Tasarlama Atölyesi ile başlayan Çocuk
Kulübü etkinlikleri; Kuş Düdüğü Atölyesi, Ahşap
Bayrak Atölyesi ve Atatürk Çerçeve Atölyesi ile
devam etti.
Forum Kapadokya’nın minik misafirleri için
açtığı Çocuk Kulübü, ücretsiz olmakla beraber
keyifli atölyeler ile çocukların el becerilerine
katkıda bulunuyor.
Nevşehir’in alışveriş ve eğlence merkezi
Forum Kapadokya’nın, tüm yıl boyunca farklı
etkinliklerle çocuklara eğlenceli ve eğitici
aktiviteler sunmaya devam edecek.
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SAĞLIĞIMIZIN YOL HARİTASI DNA’YI KORUYUN!
Hücre hasarını engelleyen besinler;
Sarımsak
33 çeşit kükürt bileşiği, 17 çeşit aminoasit,
flavonoidler, çinko, magnezyum, kalsiyum,
A, B ve C vitaminleri içermektedir. Sarımsak
tümör hücre çoğalmasını baskılayan enzimlerin
etkinliğini artırarak kansere karşı korur. Son
yapılan çalışmalarda sarımsağın genlerimizi
etkilediği ortaya çıkmıştır. Bu özelliği ile
epigenetik bir besin olan sarımsak, DNA
diziliminde hücre yıkımını önleyerek yaşlanmayı
geciktirmektedir.

Fatma Fidan
Sağlıklı olmamız için gerekli tüm bilgileri taşıyan
deoksiribo nükleik asit veya kısaca DNA bizim
yol haritamızdır. DNA hasarının iç ve dış olarak
iki kaynağı vardır.
Dış kaynaklar; güneşten aldığımız UV ışınları,
zararlı kimyasal içeren gıda katkıları, çevre
kirliliği, üzüntü ve stres içeren, iç kaynaklar
ise şaşırtıcı olsa da canlı ve sağlıklı olmamızı
sağlayan metabolizmamızın ta kendisidir. Yani
bir yandan bize canlılık veren metabolizmamız,
diğer yandan DNA’mıza zarar veren serbest
radikalleri üreterek bizi yaşlandırır. Bu nedenle
DNA hasarı olmayan insan olmaz. Anti-oksidan
sisteme rağmen, her gün her bir hücremizin
çekirdeğinde yaklaşık 10.000 DNA hasarı
oluşmaktadır. Sağlıklı kalabilmek, kanser ve

bulgular; likopen üretimi ile kanser riski
arasında ters orantı olduğu yönündedir. Likopen,
DNA hasarını engelleyerek kanser riskini
azaltmaktadır.
Havuç
İçerdiği betakarotenlerle DNA hasarını önleyici
bir etkiye sahiptir. Kırmızı bitki ve sebzelerde
bulunan betakarotenler, kansere karşı vücudun
direncini artırır.
Keten Tohumu
Keten tohumunda omega-3 yağ asitleri, alfalinolenik asit, protein, yüksek oranda çözünür
ve çözünmez posa ve lignanlar bulunuyor. Son
yıllarda yapılan çalışmalarda kanser riskini
azalttığı belirtilmiştir.

Turpgiller (Brokoli- Karnabahar- Lahana)
Turpgiller grubundan olan brokoli, karnabahar,
lahana gibi kış sebzeleri, birçok anti kanserojen
bileşikler içerir. Bu besinler DNA hücre hasarının
önlenmesine yardımcı olur. Özellikle mevsiminde
tüketildiğinde kanserden korur.

Kırmızı Üzüm
Üzüm kabuğu güçlü bir antioksidan olan
resvoratrolün önemli bir kaynağını oluşturur.
Çalışmalarda üzüm ve üzüm suyunda bulunan
fenolik bileşikler ile resveratrolün kansere karşı
koruyucu olduğu bulunmuştur.

Brokoli
Brokoli başta A ve C vitamini olmak üzere
yüksek düzeylerde vitamin, lif, potasyum, folik
asit ve kalsiyum içerir. Yapılarındaki sülforafen
fitokimyasalları ile yüksek kan şekerinin damar
çeperleri ve doku hasarına yarattığı hasarlarını
azaltır.

Zerdeçal
Kanserde tümör hücrelerinin büyümesini
engellemektedir. Kanser hücrelerinin yaşamasını
sağlayan enzimin aktivitesini azaltır.

Domates
Domatesin içinde bol miktarda bulunan
likopen bulunmaktadır. Yapılan çalışmalardaki

Yulaf Ezmesi
Yulaf çözünebilir bir posa olan beta-glukan içerir.
Yulaf ezmesinin içerdiği fitokimyasallar (bitkisel
kimyasallar) sayesinde kansere karşı koruyucu
özellik taşımaktadır.
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dejeneratif hastalıklara karşı korunmak ve
yaşlanmayı geciktirmek ancak DNA onarımını
arttırmak ile mümkündür.
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YILBAŞI DEKORASYONUNUN ÖNE ÇIKAN İSMİ
PALLADIUM ATAŞEHİR!
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Anadolu Yakası’nın en gözde alışveriş merkezi Palladium Ataşehir,
yeni yıla girerken hazırladığı birbirinden farklı konseptteki yılbaşı
süslemeleriyle dikkat çekiyor. Bu seneki yeni yıl süslemeleriyle
Palladium Ataşehir, Anadolu’da Avrupa’yı yaşatacak.
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Yeni bir yıl daha yaklaşırken, Anadolu
Yakası’nın en gözde alışveriş merkezi Palladium
Ataşehir, ziyaretçileri için sürprizlerle dolu
hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni yıl coşkusunun
tamamıyla hissedileceği AVM'deki yılbaşı
süslemeleri Avrupa'daymış hissi yaratıyor.
Avrupa şehirlerinin önemli sembollerinin yer
aldığı dekorasyon oldukça ilgi çekici. Palladium
Ataşehir'de gezerken birden karşınıza çıkan
Londra'nın simgesi Kırmızı Otobüs'e binip Big
Ben Saat Kulesi’ne gitmek isteyebilirsiniz. Ya da
bir masal diyarındaymış hissi veren pastadan
yapılmış görünümdeki evleri ve dev bisküvileri
görünce koparıp yemek isteyebilirsiniz.
Fransa'nın sembolü Eiffel Kulesi'nin tepesinde,
romantizmin doruklarını hissetmek ve Paris'in
muhteşem ışıkları arasında kaybolma hissiyle
2017'yi karşılamaksa an meselesi.

Kurabiye Şato ve Oyuncak Ayılardan Oluşan
Yılbaşı Ağacı
Palladium’un öne çıkan dekorlarından bir
tanesi de tamamı gerçek kurabiyelerden
oluşan “Kurabiye Şato”. Küre alanına
konumlandırılan dekorun hazırlanması
tam 9 gün sürdü. 11 kişilik ekiple Esu Gıda
tarafından hazırlanan dekor 5.128 parça
kurabiyeden oluşuyor. Yine küre alanına
konumlanan bir diğer ilgi çekici dekorsa peluş
ayıcıklardan oluşan yılbaşı ağacı. 7'den 70’e
herkesin ilgisini çeken dekorlar ocak ayına
kadar Palladium AVM’de görülebilecek.
Kırmızı rengin hâkim olduğu ışıltılı yılbaşı
süsleriyle bütünleşen konseptte, Palladium
Ataşehir'de 2017'yi karşılamak çok zevkli ve
çok renkli.
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ALLAH’A EMANET OL
ikimizindi de bitince neden sadece bana kaldı?
Doğru bir kapıyı açmak için kaç yanlış anahtar
heba eder insan ey güzel Allah’ım? “Rabbim bana
bu kadar dert vermişse, dayanma ve katlanma
gücüme güvendiği için vermiştir.” diyorum. Biz,
boynumuz vurulsa “Vardır bunda da bir hayır”
diyecek kadar bağlıyız Rabb’imize. Kaderime
isyan etmiyorum. Sana beddua etmiyorum.
Aklımdan tek bir kötü söz geçirmiyorum. Çünkü
Allah insanın içinden geçenleri bile duyar
biliyorum.
İnsan olarak doğuyoruz ama hiçbirimiz
insan olmaya çalışmıyoruz. Sende sonsuza
kadar var olmayı değil, varlığımı sonsuza
kadar hissettirebilmeyi istiyordum ama
olmadı. Aşkta verdiğin mücadele kalbindeki
sevginin büyüklüğü kadardır. Kiminin aşkı
gerçek olmayacak kadar yalandır. Yumuşak
yüreğinin arkasında sakladığın zorbayla artık
savaşamıyorum. Sen yine beni hak ettiğim yere
bırak; bulduğun yere değil.
Ateşsiz yanmayı da öğrettin ya bana... Helal
olsun sana! Böyle de iyiydim ama seninle daha
iyi olabilirdim. Elbette bir gün unutacağım. Ama
seni unutmak için başkalarını kullanmayacağım!
Hayat bana bir şeyi daha öğretti; Birine sahip
olmak istiyorsan ona kelepçe değil kanat
takacaksın. Uçabildiği halde hâlâ yanındaysa
gerçekten sana aittir. Allah’a emanet ol sevdiğim.
O, emanete ihanet etmeyendir…

Hep gidecekmiş gibi kalanlarla hep kalacakmış
gibi gidenler gördüm. Kim bilir daha kimleri
kaybedeceğim ve kim bilir daha kimler
kaybedecek beni. Sende kendimi bulurken
sensizlikte kaybedeceklerim aklıma bile gelmezdi.
Hayat böyle bir şey işte. Bir otobüs yolculuğu
gibi. Sağ taraftaki manzarayı izlerken, sol tarafı
kaçırıyorsun. Unuttuklarını hatırlamak isterken,
hatırlamak istemediklerin geliyor aklına.
Yaza yaza unutmaya çalışıyorsun. Azaldığını
zannederken biriktiğini fark etmiyorsun. İçini
kâğıda dökmek kolay da onları kâğıtlardan
toplayıp yeniden içine sığdırmak zor. Yazdıkça
büyüyor unutmak için uğraştıkların.
Bizi yalnızca ölüm ayırır derken “hayatın”
ayırması ne acı. Şimdi uzak ve sakin bir
yerindeyim bu hayatın. Hiçbir şey aramıyorum.
Aradığım sen olmadıktan sonra bulduklarımın
ne önemi var? Sadece hayatın bana sunduğu acı
gerçeklerle baş başayım. Yalanın kostümü çoktur
ama gerçekler çıplak gezer. Aşk kendini kirletmez

sevdiceğim. Onu kirleten, insanın kalbinde
büyüttüğü çöplüğüdür.
Abıhayat diye baktığım gözleri dikenli bir yolmuş
meğer, her göz göze gelişimizde bakışlarımı
çizen, yaralayan... Ve bıçak gibiymiş sözleri;
duyan her kulağı kanatan. Sen artık benim
değil, hatıralarınsın. Seni kirleten her şeyden
seni korudum, korudum da bir içindeki kiri
göremedim. Ben seni, bana verdiklerinle
sevmiştim; benden aldıkların için de severdim.
Ama gittin. Sebepsizdi gidişin. Sebepsiz yere
terk eden, bir gün bir sebep bulup döner. Ama
bilmez ki sebepsiz yere terk etmek aslında bütün
sebepleri siler.
Başkalarının seni benden daha çok
sevemeyeceğini söyleyip gittin. “Ya sen ya hiç
kimse” deyip, hiç kimseyi seçtin.
Sadakat karakterin kalbidir. Kalbi atmayanın
karakteri de olmaz ve ezilen her kalpte ezenin
ayak izleri durur. Güzel sevenler kolay vurulur.
Bir tek şuna şaşıyorum; Aşk acısı, aşk güzelken
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Kahraman TAZEOĞLU
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NOVADA PARK ŞANLIURFA’YA SIGN OF THE CITY AWARDS’DAN
EN İYİ BÖLGESEL MERKEZLİ AVM ÖDÜLÜ
Şanlıurfa’nın merkezinde yer alan konumunda, 11 Nisan Şehir Parkı ile birleşen özel konsepti ile alışveriş ve
yaşam merkezi Novada Park Şanlıurfa; Türkiye’nin en prestijli gayrimenkul ödüllerinin verildiği ‘Sign of the
City Awards’ın Devam Eden Projeler kategorisinde ‘En İyi Bölgesel Merkezli AVM’ seçildi.
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Emre Tarakçıoğlu
Turkmall İş Geliştirme Uzmanı
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Turkmall tarafından Şanlıurfa’da hayata geçecek
olan Novada Park Şanlıurfa, sektörün heyecanla
beklenen yarışması “Sign of the City Awards
2016”nın 9 Kasım’da gerçekleşen töreninde
"Devam Eden Projeler" kategorisinde ‘En İyi
Bölgesel Merkezli AVM’ ödülünün sahibi oldu.
Toplam 35.300 metrekare sosyal alan ve 16.500
metrekare kiralanabilir alanıyla, 11 Nisan
Şehir Parkı'yla mükemmel bir uyum içinde, bir
bütün olarak tasarlanan Novada Park Şanlıurfa;
alışveriş, yaşam ve eğlenceyi şehrin doğası
ile bir araya getiriyor. Novada Park, ulusal ve
uluslararası yaklaşık 60 markası ve şehrin en
büyük sineması ile Şanlıurfa'nın büyüyen yapısı
ve ekonomisine da katkıda bulunacak.

Jibid Bulgan
Turkmall Tasarim Müdürü

Geniş sosyal alan olanakları ile aktif bir kamusal
mekân kompleksi olarak tasarlanan Novada
Park Şanlıurfa; canlı, çekici, doğal ve prestijli
bir kent parkı olarak şehrin sosyal ve kültürel
yaşamına renk getirecek. Park bölgesi içerisinde,
çeşitli tema park alanları, oyun, eğlence ve
ticari alanlar, dini tesis ile otopark alanlarına
yer veren proje ile kent parkı, Şanlıurfa
halkının ve ziyaretçilerin sosyal ve kültürel
yaşamıyla bütünleşecek. Türkiye’de daha önce
yapılmamış bir konseptle Turkmall tarafından
yeniden düzenlenecek olan park etrafında;
mağazalar, restoranlar, kafeler ve satış üniteleri
oluşturulurken kültür-sanat etkinlikleri de şehir
hayatına renk katacak.

Sedat Ergin
Hurriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
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ÇOCUKTA MERAK VE ÖĞRENME

Çocuk her zaman davranışları ve hareketleriyle,
çevresiyle ilgili olduğunu belli eder. Bu durumda
ailenin çocuktan bir adım önde olması ve onun
davranışlarının farkında olması çok önemlidir.
Çevresiyle aşırı ilgili ve meraklı bir çocuğa,
yeni girdiği bir mekânda hemen bir keşif turu
yaptırılmalı, yeni gördüğü nesneler tanıtılmalı
ve gerektiğinde incelenmelidir. Bu çocuğun
merakını giderirken, yeni bir bilgi edinmesini ve
sizin ilginizi çekmek adına ısrarcı yaklaşımından
uzaklaşmasını da sağlayacaktır.
Çocuğun çevresinde öğrendiği kavramları,
nesneleri ve durumları hayatında aktif olarak
kullanmasına olanak verilmeli, aynı zamanda
sadece öğrenme aşamasında değil, bilgilerini
hayata geçirme ve eylemleştirme aşamasında da
ona önder olunmalıdır. Örneğin, yeni bir eve
misafirliğe gittiğinizde çocuğun önce izin alması

sağlanarak evde bir keşif gezisi yapılmasının
ardından, ona farklı gelen nesneleri
“nesneleri kullanmadan” çocuğun oyununda
canlandırması istenebilir. “Bu nesneler onun
elinde olsa ne yapardı?”, “ Nasıl kullanırdı?”,
“ Neye benzetirdi?” gibi sorular sorarak onu
yönlendirebilirsiniz. Bu şekilde çocuğu edilgen
durumdan aktif duruma getirebilirsiniz.
Çocuğun çevresindeki uyaranları algılama
seviyesini ölçmeniz için, çocuğunuzun
günlük hayatında ve oyunlarında öğrendiği
bilgileri ne kadar sıklıkla kullandığına
bakılmalıdır. Çocuk öğrendiği bilgiyi hayatına
geçirdiği anda bu bilgiyi aktifleştirir. Bu
nedenle sorduğu sorulara sabırla cevap
vermenizin yanı sıra onun güncel hayatıyla
ilgili örneklerle açıklayabilir, çevresiyle
ilişkilendirebilir, günlük hayatınıza ya da
oyunlarınıza serpiştirebilirsiniz. Çocuğunuzla
kullandığınız dil kesinlikle sözcük dağarcığına
uygun olmalıdır. Kullandığınız dil onun
anlamlandıracağı düzeyde olmalı, aynı
zamanda kelime dağarcığını da genişletmelidir.
Örneğin çocuğunuza bir durumu açıklarken
kısa ve net olarak cümlelerinizi oluştururken
bilmediği bir kelimeyle cümleyi destekleyebilir,
sözcük dağarcığını genişletebilirsiniz.
Çocuğunuzun sorduğu sorular araştırma
isteğinden kaynaklanıyor olabilir. Bu
durumda sorduğu sorulara cevap verirken
sorusuyla alakalı ekstra bilgilerle de cevabınızı
destekleyebilirsiniz. Çocuğunuza bazı
durumlarda cevap hakkı vermek de çok
önemlidir. Merak ettiği sorunun cevabını
kendisinin verebileceğine inanıyorsanız soruyu
değiştirerek ona tekrar yöneltebilirsiniz.

Gözde Erdoğan
Böylelikle etkin bir sohbet edebilir ve onun
aktif olarak problem çözme yeteneğine katkıda
bulunabilirsiniz.
Çocuğunuzun sorduğu sorular hayatı, çevreyi
ve var olan düzeni anlamak ve anlamlandırmak
içindir. Bu nedenle sorular cevaplanırken
sakin olunmalı, ani tepkilerden uzak durulmalı
ve çocuk yargılanmamalıdır. Sorulan soru
hayatınızda bir noktaya ters düşüyor olabilir.
Fakat çocuğunuzun sorduğu soruyu net, yalın,
anlaşılabilir olarak cevaplamanız çok önemlidir.
Çocuğunuz, ses tonunuzdaki değişimden ve
verdiğiniz tepkiden dolayı kendi değindiği
konuda sizin ön yargınızı alabilir; bu da bilgiyi
doğru değerlendirememesine neden olabilir.
Sonuç olarak çocuğunuzun bireysel özellikleri
farklı olsa da her çocuk çevreyi merak eder ve
sorduğu soruların bir şekilde cevabını almak
ister. Çocuğun yalın ve doğru bilgiyi alması için
ebeveyninin vereceği cevaplar çok önemlidir.
Bu nedenle çocuğunuza verdiğiniz tepkiler,
kullandığınız dil, farkında olmadan değer, yargı
ve korkularımızdan çocuğumuzun etkilenmesine
neden olabilir. Bu nedenle, onun gelişimine
uygun bir süreç oluşturmak için uzman yardımı
alabilir, davranış şeklinizi oluşturabilirsiniz.
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Bir çocuğun gelişiminde fiziksel ve bilişsel hazır
bulunuşluğun yanı sıra çevresel faktörlerin de
önemi büyüktür. Çocuk önce çevresini, insanları,
dili, nesneleri kısacası dünyayı gözlemleyerek
öğrense bile bir sonraki aşamada kendini
ifade ederek sorular sormaya ve nesneleri,
olayları anlamlandırmaya başlar. Bu dönemde
çocuğun çevresine farklı ve ilgi çekici uyaranlar
sunulması gerektiğinden bahsederiz. Fakat bazı
çocuklar ise bu çevresini adlandırma ve merak
döneminde aşırı ilgililerdir. Etrafında gördüğü
her şeyi sorabilir hatta cevabınız ona yeterli
bile gelmeyebilir. Çocuğun çevresine olan ilgisi,
yeni bilgiye aç olması, öğrenme isteği, çok güzel
davranışlardır. Fakat bu durum aileleri bir süre
sonra sıkıntıya düşürebilir. Çünkü cevaplar
çocuğa yetersiz gelebilir ve bu da ebeveynin
sabrının sınırlarını zorlayabilir.
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MİNİKLER LOVELET OUTLET’E AKIN ETTİ
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Büyük küçük herkesin uğrak mekânı olan Lovelet
Outlet Alışveriş Merkezi, ekranların sevilen çizgi
film kahramanı Niloya’yı minik hayranlarıyla
buluşturdu.
Birbirinden neşeli şarkılar, oyunlar ve eğlence
dolu aktivitelerle Niloya ve yanından hiç
ayırmadığı yakın arkadaşı Tospik, çocuklara
unutulmaz bir macera yaşattı. Ücretsiz olarak
gerçekleştirilen etkinliğe minikler kadar büyükler
de yoğun ilgi gösterdi. Müzikal 14.00, 16.00,
18.00 saatlerinde üç seans olarak izleyici ile
buluştu.
Karadeniz’in en büyük outlet alışveriş merkezi
olan Lovelet Outlet yaptığı etkinlikler ve 4
mevsim outlet olma özelliğiyle Karadeniz
halkının beğenisini kazanmaya devam ediyor.
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KIŞA GİRERKEN SAĞLIKLI BESLENİN
Havaların giderek daha da soğuduğu şu günlerde kendinizi mutsuz, depresif mi hissediyorsunuz? İşte size
kendinize gelmeniz için öneriler.
artışa neden olan Tirosin aminoasidinden zengin
hindi; hem yağ içeriğinin düşük olması hem de
protein kalitesi ile beslenmemizde bulunması
gereken besinlerdendir. Bu nedenle haşlanmış
hindili salatalar, sandviçler, ton balığı ve tavuk
tercihleri uzun süreli doygunluk hissi vermeleri
ve hormonal temelde dengeleyici etkileri ile
mükemmel seçimlerdir.

Mutluluk veren gıdalar

Kırmızı Biber: Kırmızı biber içeriğindeki
kapsaisin denen fitokimyasallar ile üzerindeki
sinir terminallerini uyarır, bu yanma hissi
beyinde endorphin salgılarını artırarak
mutluluk hissi yaratır. Metabolizmanın canlılık
kazanmasına yardımcı olabilen kırmızı biber,
yemeklere kattığı lezzeti ile kış aylarının
vazgeçilmezlerinden olmalıdır.

Beslenmemizde doğru seçimler yaparak, bu
moral bozucu dönemleri kendimize zarar
vermeden, kilo almadan da atlatabiliriz.
“İzin verin gıdalar ilacınız olsun.” diyen
Hipokrat her derde deva bir besin olduğunu
yıllar önce söylemiş, doğaya kulak vermenin
önemini gözler önüne sermiştir. Bazı gıdalar
ruhsal durumumuzu, performansımızı ve
alışkanlıklarımızı etkileyerek kendimizi daha
iyi, dingin ve mutlu hissetmemize neden
olabilmektedir. Vücudumuzu son model
bir arabaya benzetirsek onun daha verimli
çalışması için kuşkusuz devamlı bakımlarını
yaptırmamız gerekliliği kadar, asıl işlevini
sürdürmesi için de özelliğine uygun benzini eksik
etmememiz gerekir. Bunun gibi vücudumuzun
da sağlıklı fonksiyon göstermesi için doğru
kaynaklardan beslenmesi kaçınılmazdır. Her
bireyin kendi metabolizmasına yönelik, doğru
besin gruplarından, doğru miktarlarda, doğru
zamanda, doğru sıklıkta yemesi hem fizyolojik
hem de ruhsal parametreleri etkilemektedir.
Bunun için en belirgin örnek sıklıkla gündeme
oturan mutluluk hormonu içeren besinlerdir.
İçinde endorfin bulunan besinlerin insanı
mutlu ettiğini artık çoğumuz biliyoruz. Bu
besinler vücutta kimyasal bazı şifreleri çözmenin
ötesinde damak tadını okşayan lezzetleri ile de
anlık hazlar yaratmaktadırlar. Kış havasının, iş
stresinin, moral bozucu tabloların kovucusu
sayabileceğimiz bazı besin önerilerimiz şöyledir:
Su: Gece yemeleriniz, kendinizi yorgun
hissetmeniz, moral düşüklüğü gibi sıkıntıların
altında yetersiz su alımının olabileceğini
biliyor muydunuz? Sıvı eksiliği ve dolaşımın
yavaşlaması, organların çalışma temposunu
düşürmelerine neden olabilir. Bu nedenle sadece
kendinizi susuz hissettiğinizde su içmeyin, her
gün en az 8-10 bardak su tüketmeyi alışkanlık
haline getirin. Kışın su içmeyi vücudunuz
hatırlatmayabilir, ister meyve parçaları ile
tatlandırmak, ister bitki çayları tüketmek gibi
farklılıklarla sıvı almaya gayret edin.
Hindi: Dopamin ve noradrenalin seviyelerinde

Bal Kabağı: Turuncu rengi ile zengin beta
karoten içerdiğini anlatan bal kabağı ayrıca
iyi bir C vitamini ve potasyum kaynağıdır
da, lifli yapısı ile de uzun süre tokluk hissi
sağlayabilmektedir. Bal kabağı, çorbalarınızda
rahatlıkla kullanabileceğiniz bir sebzedir. Lifli
yapısı ile çorbaya tokluk kazandırabilir, farklı
aroması ile yeni lezzetler yaratabilirsiniz.
Birçok kanser çeşidini, damar sertleşmesini
önlemeye yardımcı özellikler taşıyan bal kabağı,
antioksidan içeriği ile de vücudun enfeksiyonlara
karşı direnmesine yardımcı olabilir. Meyvesi
dışında çekirdeklerinden de yararlanılabilen
kabağın yağı, çinko ve doymamış yağ asidi içeriği
ile prostat problemlerine de yardımcı olabilir.
Tam Tahıllar: Doğadaki gıdaların çoğu bir veya
birkaç aminoasit türü içermektedir, bitkisel veya
hayvansal kaynaklı olmalarına göre farklılık
göstermektedirler. Bu ögeler beyni beslemek için
birbirleri ile yarışırlar. Örneğin 1-2 dilim tam
tahıl ekmeği tüketmek beyne ‘mutlu ol’ sinyali
gönderir. Triptofan aminoasidinden zengin bu
besin beyinde serotonin üretimini artırmaya
yetecek eşiği aşarak, beyine trankilizan ve ruhsal
modu yükseltici etki yaratmaktadır. İşte bu
nedenle makarna, bulgur veya pilav yerken tam
tahıllı olanları tercih etmemiz gerekir.
Muz: Her ne kadar yoğun kaloriye sahip olsa da
magnezyum mineralinden zengin muz kendini
iyi hissetmek isteyenler için doğru bir seçimdir.
1 paket çikolata yemektense 1 orta boy muz
tüketmek soğuk günlerde faydalı olacaktır.
Kendini sürekli yorgun ve depresif hissedenlerde
sıklıkla gözlenen magnezyum eksikliği bu teoriyi
desteklemektedir.
Portakal: C vitamininden yetersiz beslenenlerin

Taylan Kümeli
(özellikle sigara tüketenler) noradrenalin
salgısındaki dengesizliğe bağlı olarak kendilerini
irrite ve mutsuz hissettiklerini gösteren
çalışmalar, her öğünde yeterli ve aşırıya kaçmayan
C vitamini alımının yararını göstermiştir.
Yine demir emilimini artırıcı özelliği ile C
vitamini yorgunluk, uykuya meyil, mayışık ruh
halinin de birebir yardımcısıdır.
Ceviz: Yetiştiği toprağın kalitesine göre
selenyum içerikleri değişse de ceviz kendini
mutlu hissetmek isteyenlerin dostudur. Yüksek
kalorili olmasına rağmen, iyi yağ kompozisyonu
ile makul miktarlarda tüketildiğinde enerjik ve
mutlu ruhsal gelişime katkı sağlamaktadır.
Mutluluk verici bir mineral diyebileceğimiz
selenyumun diğer kaynakları ise balık, deniz
ürünleri, kırmızı et ve tam tahıl ekmeklerdir.
Fıstık: Yağ oranı yüksek ama yine de insanı mutlu
ediyor. Roma İmparatorluğu’nda “tanrı yiyeceği”
olarak adlandırılan fıstığın kolestrolü düşürdüğü
ve kalp krizi riskini azalttığı bildiriliyor. Çocuklar
ve sporcular daha fazla yiyebilirler. Demir, bakır,
selenyum, magnezyum, çinko, potasyum ve fosfor
gibi minerallerin doğal kaynağı olan bu çerez
kalbimizin yanı sıra beyin, sinir sistemi, kas ve
kemiklerimizin de dostu. Tuzsuz olanından her
gün ortalama 10 adet yenebilir.
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Mevsim değişiklikleri ve gündüz saatlerinin
kısalması ile pek çok kişi aynı ruh haline giriyor
maalesef. İçinizi ısıtacak sıcacık bir kase sebze
çorbası, 1 tabak kış türlüsü, stres dolu günler
ardından içeceğiniz bir fincan aromalı kahve ya
da afiyetle içilen tarçınlı zencefilli bir bardak ılık
sütün düşüncesi bile biraz olsun mutluluk kattı
hayatınıza değil mi?
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GRİBİ ‘HIZLI’ ATLATMAK İÇİN 5 ÖNERİ
Grip mevsimi başladı. Ancak gripten korunmak kadar hasta olduktan sonra en hızlı şekilde atlatmak da
önem taşıyor. Anadolu Sağlık Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası,
bulaşıcı bir hastalık olan gripten korunma yollarının yanı sıra hızlı bir şekilde iyileşmek için 5 basit öneride
bulunuyor. Kazkayası, “Grip, bilindiği gibi hasta kişilerin bulunduğu ortamlarda, hapşırma, öksürme yoluyla
ve virüs bulaşmış ellerle temas sonrasında ortaya çıkan bulaşıcı bir hastalık. Ve bir kez daha bu hastalığın
mevsimine girdik. Gribe yakalandıktan sonra 5 basit uygulamayla hastalıktan en sağlıklı şekilde hızlıca
kurtulabiliriz.” diyor.

Prof. Dr. Mustafa Kazkayası
Anadolu Sağlık Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı

Egzersiz yapmak vücudu gribe karşı koruyor
Gripten korunmak için el temizliğinin önemini
vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, “Kirli
ellerle ağız veya burnunuza temas etmeyin,
el temizliğinize özen gösterin. Eğer işiniz
gereği sık tokalaşmak zorunda kalıyorsanız
el antiseptiklerinden kullanın.” diyor.
Bulunduğunuz ortamın ısısının çok yüksek
olmaması gerektiğini ve mutlaka vakit geçirilen
ortamın havalandırılması gerektiğini dile getiren
Kazkayası, mikroplara karşı vücudun savunma
sistemini güçlendirmek için de düzenli egzersiz
yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

Gribin tedavi sürecini hızlandırın
Gribe yakalandıktan sonra hızlı bir şekilde
hastalıktan kurtulmak isteyenlere tavsiyede
bulunan Kazkayası’nın sunduğu 5 basit öneri ise
şöyle;
1. Tedavinizi aksatmayın: Doktorunuzun verdiği
tedaviyi aksatmadan uygulayın. Kendi teşhisinizi
kendiniz koyup gelişigüzel ilaç kullanmayın.
Özellikle tedavi amacıyla alınan antibiyotiklerin
faydasından çok zararı olmaktadır. Grip için
reçete edilen ilaçlar; doğrudan enfeksiyona
yönelik olmayıp, belirtileri düzeltmeye, hastalığın
daha kolay geçirilmesine ve komplikasyonların
önlenmesine yardımcı olmak içindir.
Antibiyotikler değil; doktorun reçete edeceği
ateş düşürücüler, burun solunumunu rahatlatan
spreyler, boğaz ağrısı ve yanması için gargaralar
ve pastiller, vücut direncini artırmak amacıyla
vitaminler kullanılmalıdır.
2. İstirahat edin: Bu dönemde hasta kişi
yatağında yatmasa bile kesinlikle vücudu yorucuyıpratıcı egzersiz ve hareketlerden uzak durmalı,
mutlaka birkaç gün istirahat etmelidir. Grip
ciddi derecede iş gücü kaybı ve okul çağındaki

çocuklarda da ders kaybına neden olmaktadır.
İstirahat edilmezse hem tedavi süreci uzar
hem de hastalığın oluşturacağı yan etki riskleri
artırılmış olur. Hasta kişilerin istirahat etmesinin
bir diğer avantajı da, çalıştıkları kurumlarda
başka kişileri hasta etmeyecek ve hastalığı
yaymayacak olmalarıdır.
3. Yeterli süre boyunca uyuyun: Uyku düzeni
vücut sıhhati için en önemli detaylardan biridir.
Uyku esnasında, özellikle çocuklarda, hücreler
yenileniyor ve melatonin hormonu salgılanıyor.
Günlük ortalama 7 saat uyunması organizmanın
savunma sistemini güçlendirecektir.
4. Sıvı tüketiminizi azaltmayın: Bol su için.
Özellikle karışık bitki çayları da (ıhlamur,
kuşburnu, ahududu, yasemin, papatya,
böğürtlen...) tüketebilirsiniz. Elbette her fazla
şeyin zararı olduğundan, aşırı sıvı tüketiminden
de kaçınmalısınız.
5. İyi beslenin: C vitamini vücudun savunma
sistemini güçlendirdiğinden özellikle turunçgiller
olmak üzere meyve tüketin. Koyu yeşil yapraklı
taze sebzeleri sıkça tüketmeniz de vücut
direncinizi artıracaktır.
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Havalardaki sıcaklık değişimleri gribe davetiye
çıkarıyor. Anadolu Sağlık Merkezi Kulak Burun
Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa
Kazkayası, “Grip ciddi derecede iş gücü kaybı ve
okul çağındaki çocuklarda da ders kaybına neden
olmaktadır. İstirahat edilmezse hem tedavi süreci
uzuyor hem de hastalığın oluşturacağı yan etki
riskleri artırılmış oluyor.” diyor. Grip sezonunun
açılmasıyla birlikte Kazkayası, hem gripten
korunmak hem de gribe yakalanıldığında hızlı
bir şekilde hastalıktan kurtulmak için tavsiyelerde
bulunuyor.

87

ÇALIŞAN ANNELER “YETERLİLİK” ENDİŞESİ TAŞIYOR
Doğumun ardından bebeğini evde bırakarak iş hayatına dönen yeni anneler için bu süreç bunaltıcı olabiliyor.
Anadolu Sağlık Merkezi Psikolojik Danışmanı Necmiye Doğruer, doğum sonrası çalışmaya başlayacak
annelere hem “yeterli” anne olma hem de işe adapte olma konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Doğruer,
bebeklerin çok uzun süre annelerin duygularıyla hareket ettiğini belirterek, “İşe dönen annenin bebeğini
hangi duygu ile başkasına emanet ettiği önemlidir. Annenin evden güvenle ayrılması hem anne hem de
bebeğe bakan kişi için süreci kolaylaştırır.” diyor.
Bundan yola çıkarak doğum sonrası iznini
tamamlayıp işe geri dönen annenin bebeğini
hangi duyguyla evde ona bakım veren kişiyle
bıraktığı büyük önem taşır.” diyor. Doğruer,
“Eğer anne, güvenle ve endişeden uzak bir
biçimde bebeğinden ayrılarak bakım veren
kişiye huzurla bebeğini emanet edebiliyorsa,
bu zorunlu durumla baş etmek her iki taraf
için de kolay olur.” diye konuşuyor. Anneyi
vicdani olarak en çok zorlayan noktanın
bebeğini evde bıraktığı için duyduğu suçluluk
olduğunu söyleyen Doğruer, “Yeterli anne olma
endişeleriyle boğuşan annelerin, bebeğiyle
kurduğu bağın zayıflayacağına dair yoğun
kaygıları ve bebeğin gelişiminin sekteye
uğrayacağı, travma yaşayacağı korkuları da
süreci zorlaştırıyor.” diyor.
Zihnen evde bedenen işte olmak ruh sağlığını
tehdit ediyor
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Bebeğin dünyaya gelişiyle beraber annenin
yaşamında büyük değişiklikler meydana geliyor.
Yaşamını devam ettirebilmek için uzun süre
annenin varlığına ihtiyaç duyan bebeklerine
en iyi şekilde bakmak isteyen anneler hem
fiziksel hem de duygusal olarak yaşadığı büyük
sorumluluğun gerçekliğiyle bir karmaşanın
ortasına düşüyor. Anne için en zorlayıcı süreç ise
işe dönme vaktinin gelmesiyle başlıyor. Anadolu
Sağlık Merkezi Psikolojik Danışmanı Necmiye
Doğruer, yeni annelere bu süreci sancısız şekilde
atlatabilmeleri için yol gösteriyor.
Annenin hisleri bebeğin davranışlarını
etkiliyor
Bebek için de anne için de ilk zamanlar zorlayıcı
olabilecek işe dönme sürecindeki lokomotif
kişinin yine anneler olduğunu söyleyen
Doğruer, “Bebekler çok uzun süre annenin
taşıdığı duyguyla hareket eder. Anne kaygılıysa
bebek de kaygılıdır, anne huzurlu ve rahatsa
bebeğin yaşamsal reaksiyonları da bu yöndedir.

Necmiye Doğruer, doğum sonrası işe başlama
sürecinin güçlüklerini yaşayan kadının hem
annelik hem de iş kadını rollerinde meselenin
neresinde ne kadar durabildiği konusunda
sorgulamalar yaşadığına değiniyor. Zihnen
evde bedenen işte geçirilmek zorunda olan
saatlerin ruh sağlığının en büyük tehdidi
olduğunu belirten Doğruer, “Bölünmüşlük hissi
ile yaşamsal rolleri arasında sıkışmışlık yaşayan
çalışan anne için, hem iş hem de bebeği ile
ilgili konularda mükemmeliyetçiliğe kayan bir
idealizasyon oluşuyor.” diyor.
Yeterliliğinizi sorgulamadan ‘olabildiği kadar’
sınırında kalın
Yeni annelik ve işe dönüş karmaşasında
bebeğe, ev yaşantısındaki rutinlere ve eşe
dair sorumluluklar konusunda da eksiksiz
bir performans gösterme çabası da anneyi
fazlasıyla yıprattığını belirten Doğruer “Eksiksiz
olma çabası yerine anneler öncelikle koşulları
olduğu gibi kabul etmeliler. Kendi yeterliliğini
sorgulamak yerine ‘olabildiği kadar’ sınırında
kalmak en doğrusudur. Bu noktada kendi
şartlarının gerçekliğini görmek ve sakinlikle
yapabilirliklerinin sınırlarını kabul etmek
gerekir.” diyor.
Çıkış noktasını anne ve bebek arasındaki
güçlü bağ yaratıyor

Necmiye Doğruer, “Bebeğin, bakım veren kişi
ile kurduğu ilişki çok önemli olsa da annesiyle
arasındaki ilişkinin yerini asla alamaz. Anne ve
bebek arasında kurulan sağlam ilişki ile fiziksel
olarak ayrı olunan zamanlarda bebek anneyi,
anne de bebeği zihninde taşıyabilir. Fiziksel
olarak bir arada değilken de kurulan güçlü
bağın yardımıyla bebek annenin varlığından
uzaklaşmaz. Temel mesele budur ve bunu
bilmek sıkışmış bir anne için çıkış noktasıdır.
İşe giderken bebeğini ruhen ve bedenen güvenle
evde bırakabilen anne bu süreci ruhsal olarak
zorlanmadan yaşayabilir. Güçlüklere ve olası
sorunlara çözüm yolu bulabilir.” diyor.
Babaların da sürece dahil olması gerekiyor
Birçok annenin bebek dünyaya geldikten sonra
babaların süreçteki gücünü ve desteğini yok
saydığını söyleyen Necmiye Doğruer, bu zor
süreçte babaların da katkı sağlamasıyla aile olarak
her güçlüğün altından kalkılabileceğine dikkat
çekiyor. Kadının bebeğe dair her şeye tek başına
kalkışmasının anlamlı olmadığını da belirten
Doğruer, kadının babayı bu sürece dahil etmeye
gönüllü olması gerektiğinin de altını çiziyor.

YENİ YILDA ZAMANLA SAVAŞMAYIN ANI YAŞAYIN
Her yeni yıl, kendisi gibi yeni istekleri ve planları da beraberinde getiriyor. Ancak uzmanlar geçmiş
takıntısından beslenerek ortaya çıkan gelecek kaygısına dikkat çekiyor. Yeni yıla girerken herkesin sağlıklı
ve mutlu bir yıl geçirmeyi dilediğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Selin Karabulut,
“Gelecek kaygısı her bireyde var olan, ancak derecesi kişiye ve yaşadıklarına göre değişen özel bir durumdur.
Bu kaygı bireyin hayatının merkezine yerleştiğinde birtakım psikiyatrik sorunları beraberinde getirebilir.”
diyor. Geçmişe takılıp kalmanın geleceği nasıl ve ne yönde etkileyeceğini anlatan Karabulut, yeni yılda
yaşanılan ana konsantre olmanın tüyolarını paylaşıyor.
konsantre olabilmenin geçmişle gelecek arasında
sağlıklı bir köprü kurabilmekle mümkün
olduğunu vurgulayan Karabulut, “Kendinize;
dün neredeydim, yarın istediğim yerde olabilmek
için bugün nerede olmalıyım gibi sorular
sorun.” diyor. Hayatta sürekli beklenmedik
şeyler olabildiğini hatırlatan Karabulut, bu
nedenle kafamızdaki gelecek senaryolarından,
tahminlerinden, uzun vadeli planlardan
kurtularak hayatın gerektiği şekilde anı yaşamak
gerektiğini söylüyor.
Anı yaşayanların daha az kaygılı olduğundan
ve hatta gamsız göründüğünden bahseden
Karabulut, “Anı yaşayan kişiler yaşadıkları andan
keyif aldıkları için akıllarındaki negatif olasılıklar
daha azdır ve daha mutlu olurlar. Tahminlere
ve planlara göre hareket edenler ‘ya ... olursa’
kaygılarıyla yaşarken, anı yaşayanlar ‘Haydi şimdi
ne yapıyoruz?’ derler.” diyor. Gelecek kaygısı
olan kişilerin ihtimal ve olasılıkları düşünmekten
hareket edemediğini anlatan Karabulut, “Gelecek
kaygısı duyanlar yaptıkları işlerin çoğundan zevk
alamazlar, çaresiz hissederler, her şeyi kontrol
etmek isterler ama olmaz. Geçmişe takılanlar ise
genelde mutsuzdurlar, zihinleri hep meşguldür.
Her bir olayı geçmişte yaşanmış başka bir olayla
kıyaslarlar, benzetirler, bağlantılar kurarlar ve
ilerleyemezler.” diyor.

Her yılbaşında biten yılın izleri devam ederken
yeni hedefler, istekler ve planlar yapılıyor.
Geçmişe takılıp kalmak ise gelecek üzerinde
büyük rol oynuyor. Yeni yıl ile beraber
geçmiş takıntısından kurtulup geleceğe
odaklanmak gerektiğini söyleyen Anadolu
Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Selin
Karabulut, “Kendinizi sürekli geçmişten dolayı
önlem alır halde buluyorsanız, kendiniz dışında
etrafınızdakilerin de sizin istediğiniz şekilde
önlem almasını bekliyor ve almadıklarında
tahammül edemiyorsanız gelecek kaygısı duyuyor
olabilirsiniz.” diyor. Karabulut, bedensel olarak
da nefes alamama, kalp çarpıntısı ve bayılma

hissi gibi durumlar yaşayan kişilerin risk altında
olabileceğini ve bir uzmana danışması gerektiğini
dile getiriyor.
Anı yaşamak için uzun vadeli planlar yapmayın
Uzman Psikolog Selin Karabulut, “Geçmişin
izleri, deneyimler, travmalar, yaşanılan her şey
bugünkü bizi biz yapan şeylerdir. Gelecek kaygısı
herkeste farklı miktarlarda vardır. Önemli olan
geçmişte yaşanılanlardan öğrenmek, değiştirmekdönüştürmek, stratejiler belirlemektir. Bunu
iyi yapabilen kişiler, gelecek için çok daha az
kaygılanacaklardır.” diyor. Yaşadığımız ana
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FİLİZ ÖZKOL’DAN

İŞ DÜNYASI BURÇ YORUMLARI
KOÇ
Bulunduğunuz pozisyonun gerektirdiği işleri
fazlasıyla yerine getiriyor daha da ileri götürmek için kendinizden de verdiğiniz zamanlar
oluyor, sadece kendinizin bildiği fedakarlıklar
yapıyorsunuz. Her ne kadar yaptıklarınız takdir
edilmiyor gibi görünse de, işbirliği içinde olduğunuz kişilere düşüncelerinizle gizliden gizliye
yön veriyorsunuz. Yakın çevrenizle olabilecek
küçük sorunları abartmamanız sizin lehinize
olacak. Bu tür konuların dedikodu mahiyetinde
spekülasyonlara elverişli olduğunu unutmayın.
Duygusal çelişkiler yaşadığınız anlarda sinir sisteminiz zarar görüyor. Dengeli beslenerek, kısa
yürüyüşler yaparak ve hobilerinize zaman ayırarak bu ayı sağlıklı bir şekilde geçirebilirsiniz.
Ruhsal dengenizi korumalısınız.
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Hedeflerinizi yüksek tutma ve bir an önce somut sonuçlara ulaşma konusunda belirgin istekleriniz var. Fakat, arzu etmediğiniz bir engel
oluştuğunda çok çabuk demoralize oluyorsunuz. Unutmayın ki, yaşam problemleri ile birlikte bir bütün oluşturuyor. Bu tür bir durumda
hemen alternatif diğer bir konuya odaklanacaksınız. Aile içi ziyaretlerinizde uzun süredir
görüşemediğiniz yakın akraba ve kardeşlerle
eğlenceli saatler geçireceksiniz. Dış dünyadan
koparak kendinizi toparlayacaksınız. Rutin
kontrollerinizi yaptırmalı, spora daha fazla zaman ayırmalısınız. Kemikleriniz için gerekli mineralleri almalı ve dişlerinizle ilgili sorunlarınızı
çözmelisiniz. Öfkenize hakim olduğunuz sürece, sağlığınız bir sorun yaratmayacak.

BOĞA
Yaşamdan bir çok şey bekliyorsunuz. Düşüncelerinden yararlanabileceğiniz dostluklar kuracak ve bu konuda müthiş bir iletişim içinde
olacaksınız. Fikirlerinizden hoşlanmayan ve
yaptıklarınıza karşı ön yargılı olan kişilerden
kesinlikle uzak kalın. Çünkü, art niyetsiz yaklaşımlarla gösterdiğiniz samimi iş birliğiniz sizin
aleyhinize kullanılabilir. Fakat, güçlü ve karizmatik duruşunuzla bu tür sorunlar büyümeden
etkisiz hale gelecek. Para konusunda kendi
şansınızı kendiniz yaratacaksınız. Göstereceğiniz gayret ve çabalarınızla ön plana çıkarak
başarınızı kanıtlayacaksınız. Yaptığınız stratejik
planlar olumlu. Artık enerjinizi doğru alanlarda
kullanmayı öğrenmelisiniz. Hastalıklarınızın nedenini kendiniz keşfetmelisiniz.

ASLAN
Düşündüklerinize daha çabuk ulaşma çabası
içinde, eski alışkanlıklarınızı gözden geçirecek, gelişen şartlara göre rotanızı ayarlamaya
çalışacaksınız. Fakat, bu arada gücünüzü fazla
abartarak, kendi kendinizi yanlış yönlendirmeyin. Hiç farkında olmadan kendinizi içinden çıkılması zor olan pozisyon içinde bulabilirsiniz.
Dikkat edin. Günlük yaşam temponuzu etkilemeden duygusal konularınızı yürütmeniz sizin
için zor olmayacak. Uykusuz kalmayın, sizi depresif yapacak her nedenden uzak kalın. Dişler,
dizler, kemikler bu ay dikkat edilmesi gereken
organlarınız. Ayrıca cildinize özen göstermeli
ve ayak bileklerinizi korumalısınız. Uyku düzeniniz önemli. Çok çalışıyorsunuz, dinlenmeye
özen göstermelisiniz.

İKİZLER
Sosyal açıdan parlak bir döneme gireceksiniz.
Hissederek gerçekleştirmek istediğiniz düşüncelerinize karşı oluşabilecek hiçbir karşıt
düşünce sizi negatif etkilemeyecek. Zaten, bu
düşüncelerle ayni konuları görüşebildiğiniz
arkadaşlarınızla beraber olmaya özen gösteriyorsunuz. Fakat, her ne kadar kendinize çok
güvenseniz de, tavsiye niteliğinde gelebilecek
bazı söylemlere kulak vermeniz sizin zararınıza olmayacaktır. Arkadaş toplantılarında entelektüel yönünüzle ilgi topluyorsunuz. Diyet
ve farklı şifa yolarını deneyebilirsiniz. Günlük
yaşantınızı planlayarak hareket etmeniz sizi
yeni yaşantınıza hazırlayacaktır. Artık disiplinli
davranmayı yaşam biçimi haline getirmeyi başarabilirseniz.

BAŞAK
Duygu inişleri çıkışları sizi riskli durumlarla karşı karşıya getirebilir. Her ne şart olursa olsun
rutin dengenizi bozmayın. Yeteneklerinizi baskı
altında tutmadan, yapmanız gereken hamleleri
akıllıca yapmalısınız. Çevrenizde sizi kuşatan
akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Sizin rutin dengenizin mantık demek olduğunu
biliyorsunuz. İşinizin gelişimi sürecinde yaşanan değişimler sizi düşündürüyorsa da, yapacağınız planlı değişimlerle gerekli önlemleri
alacak ve başarılı olacaksınız. Meydana gelen
gelişmeleri de çok fazla gözünüzde büyütmeyin. Geriye bakarak düşündüğünüzde, buna
benzer çok olay yaşadığınızı göreceksiniz. Hobilerinize vakit ayırabilir, sakin ortamları tercih
edebilirsiniz.

Düşünüyor ve yaşama geçiriyorsunuz. Hırslarınızın siz yönlendirmesine izin vereceksiniz.
Mesleğinizle ilgili size yardımcı olabilecek ve
yeni kapıları açabilecek yeni güçlü kişilerle tanışacaksınız. Her ne kadar siz ihtiyacınız olan
destekleri kendiniz yaratsanız da bu tür gelişmeler motivasyonunuzu arttırıyor. Sizin için
de olumlu motivasyonun ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Yaşam direnciniz hemen
artıyor. Bu arada borçlanma konusuna dikkat
etmelisiniz. Bazen çok gereksiz şeyleri satın
alarak gereksiz harcamalar yapıyorsunuz. Sezgisel yetenekleriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz. Uykunuza dikkat edin ve kendinize
küçük kazalara karşı tedbirli olun. Böbrekleriniz
için bol suyu ihmal etmeyin.

OĞLAK
İş konusunda beklediğiniz desteği yakın bir
dostunuzdan alarak gerekli atılımı yapabilirsiniz. Bu konuda sizin konuya karşı isteğiniz çok
önemli. Motivasyonunuz çevreden gelebilecek
negatif etkilerle bozulmazsa başarı için hiçbir
engel kalmayacak. Bu nedenle, spekülasyon
türü hiçbir söylentiye takılıp kalmayın ve her ne
kadar sizin için zor olsa da duymazlıktan gelin.
Yapacağınız kısa mesafeli hafta sonu kaçamakları size olumlu katkılarda bulunacak. Güçlü bir
enerji ile işe sarılacaksınız. Bu arada araştırmacı yönünüzü her an tetikte tutun. İş konularına
odaklaşacaksınız. Ailenizi ihmal etmek istememenize rağmen, dikkatinizi kariyerinize vereceksiniz. Eğer kendinizi yormazsanız güçlü
bedeniniz hiçbir sorun yaratmayacaktır.

AKREP
Egolarınızın yüksek olduğu bu günlerde çevredeki kişilerin fikirleri ikinci planda kalacak,
kişisel inisiyatifiniz her konuda hakim olacak.
Kişilerin olaylar karşısında gösterdikleri tavırlar
ve tepkisel değer kavramları sizin için önemli
ve bu nedenle iş çevrenizde kararsız ortalıkta
dolaşan arkadaşlarınızı eleştiriyorsunuz. Buna
karşın aleyhinizde yapılabilecek spekülatif
söylentilere karşı hazırlıklı olun. Temkinli davranmak daha sonra büyüyebilecek istenmeyen
tepkileri önler. Bu arada uzun zamandır dargın
olduğunuz eski dostlarınızla görüşme fırsatları
çıkabilir ve aranızdaki kırgınlıkları aşabilirsiniz.
Rutin kontrolleriniz yaptırmalı, spora daha fazla
zaman ayırmalısınız. Fazla çalışarak vücudunuza yüklenmemelisiniz.

KOVA
Yaptığınız işlerin size huzur ve güven vereceği günlerdesiniz. Kararsız olduğunuz konuda
cesurca başlangıçlar yapabilir, kendinize yakın
bulduğunu kişinin yardımlarını da açıkça isteyebilirsiniz. Çevrinize istediğinizi yaptırabilecek kadar etkileyiciliğiniz üzerinizde olacak.
Özgürlüğünüze düşkün olduğunuz için yalnız
kaldığınız zamanlar ilişkinizle ilgili daha mantıklı analizler yapıyor, daha gerçekçi kararlar
alabiliyorsunuz. Şimdi de böyle bir karar arifesindesiniz. Sizin önünüzdeki günler için ne
gerekiyorsa, korkusuzca ve sadece kendinize
güvenerek adımınızı atın. Başkalarına çılgın gelen işler, size son derece kolay gelecek. Uykusuz kalmamalı ve sizi depresif yapacak olaylara
karşı temkinli olmalısınız.

YAY
Aynı düşüncelere sahip olduğunuz kişilerle işbirlikleri ve yurt içinde aktiviteler gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada ortaya çıkabilecek maceracı
tavırlardan kendinizi uzak tutun. İş çevresinde
haksız ithamlarla karşı karşıya olduğunuzu düşünmeyin. Hatalar, her zaman bir sonraki adımın daha düzgün olmasını sağlar. Bu nedenle,
çok iyi planlanmış detaylarla üzerine yürüyeceğiniz konuda istediğiniz sonuca ulaşacaksınız.
Finans konusunda fikirler verecek kişinin akılcı
önerileri de size yardımcı olacak. Onunla daha
başka konularda iş birliği yapabilirsiniz. Zehirlenmelere ve bozuk gıda alımına dikkat etmelisiniz. Kollarınızı, ayaklarınızı ve dizlerinizi korumalısınız. Zihinsel enerjinizi dağıtmak yerine
gerekli odaklanmayı sağlamalısınız.

BALIK
İlk yapacağınız iş ruh durumunuzu olumlu şartlamak ve kendinize işinizle ilgili güven aşılamak
olmalıdır. Bunun için çevrenizde bulunan herkesin aynı yaratılışa sahip olduğunu ve sizden
farklı olmadıklarını kendinize empoze edin,
çünkü kendi başınıza el beceriniz iyi ve konsantre olduğunu bir şeyi başarı ile yerine getiriyorsunuz. Amirleriniz de bunu farkında. Derin
düşündüğünüz konular bilinçaltınızı etkileyebilir. Aile içinde bir sağlık sorunu ile ilgilenmek
zorunda kalabilirsiniz. Yağlı yiyecekler konusunda bazen ipin ucunu kaçırıyorsunuz. Dikkat
edin. Cildinize özen göstermeli, uyku düzeninizi
sağlamalısınız. Varisler ve damar sorunlarına
dikkat etmelisiniz. Uzun süre ayakta kalmamalı
ve ağır olmayan sporları tercih etmelisiniz.
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SUR YAPI MARKA, 13 NİSAN 2017’DE AÇILIYOR
Marka AVM ile Bursa’da ilk mağazalarını
açacak dünyaca ünlü markaları Bursalıların
hizmetine sunacağız. Sur Yapı Marka Alışveriş
Merkezi’mizi de uzun zamandır çalıştığımız
ve birlikte güzel işlere imza attığımız ECE
Türkiye’ye teslim ettik. ECE Türkiye, Sur Yapı
Marka AVM’nin konsept optimizasyonunu,
kiralamasını ve uzun dönemli yönetimini
üstlendi.” şeklinde konuştu.

Fulya Durak
ECE Türkiye

Suat Soysal
Soysal

Necip Şahin
Ekart Gayrimenkul

Vahap Küçük
LC Waikiki

Perakende sektöründeki başarılarıyla ve son
dönemde her yıl hayata geçirdiği yeni bir alışveriş
merkezi projesiyle öne çıkan Sur Yapı, 23 – 24
Kasım tarihlerinde gerçekleşen Perakende
Günleri’ne katıldı. Perakende Günleri’nde Sur
Yapı Marka, Axis İstanbul, Metrogarden, Axis
Kağıthane Alışveriş Merkezleri ile Corridor,
Mirage, Lavender gibi alışveriş caddelerini
tanıtan Sur Yapı’nın ECE Türkiye ile birlikte
gerçekleştirdiği davette, Sur Yapı Marka Alışveriş
Merkezi ile ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı.
Sur Yapı, tanıtım davetinde inşası devam
eden ve Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan
Sur Yapı Marka projesinde yer alan alışveriş
merkezinin açılış tarihini duyurdu. 75.000 m²
kiralanabilir alan ve 250 mağazanın yer aldığı
alışveriş merkezinde ziyaretçiyle buluşacak
bazı markalar da açıklandı. Sur Yapı Marka
Alışveriş Merkezi’nde Inditex Grubu markaları
olan Massimo Dutti, Zara, Zara Home, Bershka,
Stradivarius, Pull & Bear ve Oysho’nun yanı sıra
H&M, Decathlon, LCWaikiki, DeFacto, Koton
ve Migros’un yer alması planlanıyor. Marka’da
ayrıca 35 adet kafe ve restoran, 1.400 kişi oturma
kapasiteli yeme-içme alanı, çocuklar için büyük
bir eğlence ve oyun alanı, 3.000 m²’lik alanıyla
9 salonlu bir sinema ve fitness merkezi ile
1.800 araçlık otopark da yer alacak. Alışveriş
merkezinde toplam 3.000 kişiye istihdam
sağlanacak.
Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan
Elmas “Sur Yapı olarak her yıl yeni bir
alışveriş merkezini daha bünyemize katmanın
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mutluluğunu yaşıyoruz. 2013 yılından bu yana 3
alışveriş merkezi projesini hayata geçirdik. Axis
Kağıthane, Metrogarden ve Axis İstanbul. Bu
yıl yine bir açılış heyecanı içersindeyiz. Bursa
Nilüfer’de yer alan Sur Yapı Marka projemizin
alışveriş merkezini 13 Nisan 2017 tarihinde
ziyaretçilerimizle buluşturacağız.” dedi.

ECE Türkiye Kiralama Direktörü Fulya Durak
da Marka’nın kiralama durumu ile ilgili bilgi
verdi. Durak “Sur Yapı Marka projesi ile Bursa’ya
birçok yeni marka kazandırmayı planlıyoruz.
Alışveriş merkezinin yüzde 90’ı için yerli ve
yabancı büyük markalarla anlaşmalar şimdiden
sağlandı. Büyük metrekareli mağazaları 2016 yılı
tamamlanmadan, önümüzdeki günlerde teslim
edeceğiz. Sur Yapı Marka ile Bursa’ya yepyeni bir
ses ve tat getirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Projenin, geçtiğimiz aylarda gördüğü yoğun ilgi
sonucu büyütüldüğüne dikkat çeken Elmas, “50
milyon dolarlık ek yatırım ile Sur Yapı Marka
Rezidans ve AVM‘nin toplam yatırım tutarı
650 milyon dolara ulaşırken eklenen 30 yeni
mağaza ile mağaza sayısını da 250’ye çıkardık.
Oluşan talep ve başarılı konut satışları Bursa’ya
olan inancımızı pekiştirdi ve yatırımımızı
büyütme kararı almamızı sağladı. Sur Yapı

Sosyal tesisleri, Uludağ manzarasıyla Marka‘nın,
373 lüks rezidans dairesi ve home ofisi
bulunuyor. Bursa’nın en prestijli karma projesi
olarak satış ve inşasına hızla devam edilen
Marka, 21, 18 ve 14 katlı rezidans ve home ofis
bloğundan oluşuyor. Kulelerin alt kısmında
250 mağazadan oluşan bir alışveriş merkezinin
bulunacağı proje, bölgenin en görkemli ve
ayrıcalıklı yaşam alanı olacak.
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Nuri Şapkacı
ECE Türkiye

ECE Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Nuri
Şapkacı: “Türk gayrimenkul sektörünün
lider kuruluşlarından olan Sur Yapı ile
yakaladığımız güzel sinerjiyi, Sur Yapı Marka
Alışveriş Merkezi’ne de taşımanın mutluluğunu
yaşıyoruz. 13 Nisan 2017 tarihinde, Türkiye’nin
en büyük ve ekonomik açıdan en önemli
illerinden olan Bursa’da, birçok önemli markayı
ziyaretçilerimizle buluşturacağız. Bu büyük
montanlı projeyi Türkiye’ye kazandıran Sur Yapı
ve Ekart yatırımcı gruplarına destek vermekten
büyük memnuniyet duyuyoruz.” dedi.
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RAHATLIK BENİM İÇİN EN TEMEL KAVRAM

GÜLİZ AYLA
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Sevgili Güliz Ayla, hayatımıza hızlı bir giriş
yapmanızı sağlayan “Olmazsan Olmaz” isimli
şarkınızı da içinde barındıran albümünüz
“Güliz Ayla”nın oluşum sürecinden kısaca
bahsedebilir misiniz?
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Çok uzun yılların birikimi. Çünkü kendimi
bildim bileli şarkı söylüyorum. 16 yaşından
beri sahneye çıkıp şarkı söyleyip hayatımı
kazanıyorum. Tekrar dünyaya gelsem yine
şarkıcı olurdum :) Yaptığım işe aşığım. Bu albüm
de aslında bugüne kadar yaşadığım hayatın ve
müzikal yolculuğun ufak bir özeti gibi...
Sıla ile yollarınız nasıl kesişti?
Sıla ile ortak müzisyen arkadaşımız Nedim
Ruacan tarafından tanıştırıldık. Albüm yapmaya
niyetim olduğunu biliyordu Nedim. Sıla da proje
yapabileceği birilerini arıyormuş, böylelikle
yollarımız kesişti...
3. Albümün 3. klibi ”Sevgilim” parçasına

geldi… Kısaca bu şarkının hikayesini
anlatabilir misiniz?

müzisyenliğini, hem de kişisel hayatındaki
duruşunu beğendiğim ve takdir ettiğim biri.

Sevgilim, gerçekten sevgiliye söylenen,
ona teslimiyetinizi, samimiyetinizi
hissettirebileceğiniz bir şarkı. Tamamen bu
duygularla yazdım. Çünkü ben biraz öyle bir
aşığım. Sevdiğim için her şeyi yaparım, saygı
kaybolmadığı sürece. Sevdim mi tam severim
derler ya, şarkısı bile var, ben oyum işte! :)

Güliz Ayla’nın bir günü nasıl geçer?

Sıradaki projeniz ne olacak? Albümü
kliplendirmeye devam edecek misiniz?
Albümün son klibi ‘’Sevgilim’’di. Artık yeni
albümü kaydetmeye başlayacağız. Bu albümü
kapatıyoruz. O yüzden yoğun günler beni
bekliyor olacak anlayacağınız. :)
Kendinize örnek aldığınız bir isim var mı?
Hayran olduğum bir kadın şarkıcı var.
Anouk. Hollandalı. Örnek alma değil de, hem

Erken kalkarım. Güne kahvesiz başlamam. Evden
çıkmadan muhakkak bir şeyler atıştırırım. Yoğun
bir gün ise zaten koşturmayla geçiyor. Ama işim
yoksa arkadaşlarımla buluşurum, dizi izlerim,
bisiklete binerim, müzik dinler ve çalışırım.
Günü dolu dolu yaşamaya bayılırım. Yatmayı,
uyumayı pek sevmem, hareketliyimdir. :)
Alışveriş merkezlerine gidiyor musunuz?
Gidiyorsanız en çok tercih ettiğiniz AVM
hangisi?
Çok gitmiyorum açıkçası. Çünkü havasız
buluyorum. Ama ne yalan söyleyeyim özellikle
kışın büyük rahatlık. Aradığınız her şeyi tek
bir yerde üşümeden dolaşıp bulmak güzel. :)
Ben Anadolu Yakası’nda oturduğumdan en çok
Akasya ve Palladium’a gidiyorum.

R ö p o rt aj / MALl&MOTTO

Öyle bir parçam yok. Ya da kuralım yok. En
önemlisi içinde iyi ve rahat hissetmem.
Giyim tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Rahatlık benim için en temel kavram. İçinde
rahat hissettiğim her şeyi giyebilirim. Bu süper
mini bir etek de olabilir, hiç dekoltesi olmayan
dümdüz bir elbise de. Bence insan rahat hissettiği
şeyleri giyince daha güzel ve iyi görünüyor. İyi
göründüğünü düşündüğü an özgüveni yükseliyor
çünkü. Rahatlık diyorum ama, süslenmeyi de çok
severim :) Gerçekten klişe ama, her zaman ve her
zaman yakışanı giymeli insan bence, moda odur
işte!
Neyi asla giymezsiniz?
Çok komik, daha bugün düşündüm bunu.
Sanırım bermuda, ya da kapri mi diyorlar, o
tarz bir pantolon asla giymem. Gerçek kürk asla
giymem. Kadife çok sevmeme rağmen hissiyatı
yüzünden giyemiyorum, ya da henüz giyilebilir
bir kadife bulamadım diyelim. :) Kürk konusunda
geçerli değil tabi...
Vazgeçemediğiniz bir aksesuarınız var mı?
Babaannemden hatıra bir yonca kolyem var,
bir de yüzük. Sık sık kullanırım onları. Onun
dışında hiç çıkarmadığım iki piercingim var, biri
göbeğimde, diğeri kulağımda.

Kıyafet dolabınızı açtığında en çok hangi renk
ağırlıklı?
Tabi ki siyah! Arada griler de var. :) Genelde
tek renk giyinmeyi severdim, şimdi yeni yeni
başlıyorum renkli şeyler giymeye. Yeşil ve
mavi de çok severim aslında, ama asla ve asla
vazgeçemeyeceğim renk siyah...
Alışveriş yapmayı sever misiniz? Kiminle
alışverişe çıkarsınız?
Severim, ama çabuk sıkılırım. O yüzden
ihtiyacım olan şeyleri bilirim, üzerimde güzel
durmayacağını düşündüğüm şeyi denemem bile.
Ne istediğimi belirler öyle çıkarım alışverişe,
o yüzden kolay ve acısız sürer genelde. :)
Pratik olduğumdan benimle alışverişe çıkanlar
sıkılmazlar, fakat ben tek başıma hareket edip
karar vermeyi daha çok sevdiğimden genelde
yalnız hallederim.
İndirimleri takip ediyor musunuz?
Ediyorum muhakkak. Fakat ihtiyacım olan
bir şey varsa, ya da bir şeyi çok beğendiysem
indirimi beklemiyorum. O konuda biraz
sabırsızım. Kafaya takınca illa ki almam
gerekiyor. :)
Son olarak sizce “AVM’ler
………………………………….” ?
Pratik olmalarına karşın sıkıcı ve havasızlar!

Röportaj: Burçin Sel
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Kıyafetlerinizde olmazsa olmazınız nedir?
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IPRA’DAN AKMERKEZ’E BÜYÜK ÖDÜL
Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen Altın
Küre 2016 Ödülleri (Golden World Awards 2016) sahiplerini buldu.
Katar’da düzenlenen ödül töreninde Akmerkez, büyük ödülün sahibi
oldu.

MALl&MOTTO / 34. Sayı / Aralık 2016

Murat Kayman
Akmerkez GYO Genel Müdürü
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Dünyanın en prestijli halka ilişkiler ödülleri,
Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA)
tarafından 2016 Altın Küre Ödülleri, Katar’ın
başkenti Doha’da düzenlenen gala gecesiyle
sahiplerini buldu.
Açıldığı günden bu yana dünya çapında en
prestijli ödüllere layık görülen Akmerkez,
Katar’dan da büyük ödülle döndü. Akmerkez,
dünyanın en prestijli halkla ilişkiler ödülü kabul
edilen Golden World Awards’ta büyük ödüle,
Yeni Hizmet Lansmanı kategorisinde layık
görüldü.

Bart de Vries
IPRA Başkanı

Akmerkez’in yeni kuşakların değişen çalışma
anlayışından yola çıkarak tasarladığı gençlere
özel toplantı ve çalışma alanı Young Lions
Zone, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği
(IPRA) tarafından “en yaratıcı çalışma alanı”
olarak tanımlanarak “Yeni Hizmet Lansmanı”
kategorisinde Akmerkez’e Altın Küre’yi getirdi.
Doha’da düzenlenen törende ödül, IPRA Başkanı
Bart de Vries tarafından Akmerkez GYO Genel
Müdürü Murat Kayman ve Akmerkez Pazarlama
Müdürü Aslı Ödiyet’e takdim edildi. Ödülü
değerlendiren Akmerkez Genel Müdürü Murat

Aslı Ödiyet
Akmerkez Pazarlama Müdürü

Kayman, IPRA büyük ödülüyle birlikte, açıldığı
günden bu yana dünya çapında en prestijli
ödüllere layık görülen Akmerkez’in uluslararası
standartlarının bir kez daha onaylandığını
söyledi.
Kayman, “İlkleri deneyimleten bir marka
olmanın mutluluğunu bu ödülle birlikte bir
kez daha yaşadık. Seçkin marka karmamız,
moda, eğlence, yemek ve etkinlik alanlarımızla,
istanbulluların sosyal hayatının, dünya
ölçeğindeki merkezi olmaya devam edeceğiz.”
diye konuştu.
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www.mk-illumination.com
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Visionary conceptual festive lighting in every aspect.

Enlightening
your vision.
Mk Illumination - Türkiye
turkiye@mk-illumination.com.
Tel : +90 212 886 72 65 - 66

İstinye Park / İstanbul
Yeni Yıl Dekorasyonu

