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Merhaba bahar,
Bekledik... Bekledik ve geliyor.
İçimizde açan çiçekler desem çok mu romantik olur orasını karıştırmamak
lazım.
Bir şekilde zamanı kovalayıp duruyoruz. Bu arada bazı şeyler değişiyor ve
değişimlere ayak uydurmak bocalatsa da aslında yenilik iyidir.
3. yaşımızı kutladığımız mart sayımızda Mall&Motto dergisi olarak tüm
hazırlıklarımızı her ay ince eleyip sık dokurken, yaptığımız röportajlar,
etkinlikler, içerikler ve istatistikler şunu gösteriyor ki; bahar hepimize iyi
gelecek.
Alışveriş merkezleri için yeni bir dönem geliyor.
Açık havalardan, satış politikalarına kadar bakış açımız değişiyor.
Online satışlar için artık AVM’ler de kendi portallarını oluşturmaya başladı.
Zor günlerin ardından güvenlik sistemleri nasıl kendini yenileyip dikkatlerini
birçok konuya odakladılarsa, eğlenmenin ayrık bir konu olmadığı da bu
vesileyle ortaya çıktı.
Şimdi baharla beraber mevsimin en renkli kısmıyla bizi daha çok çalışmalı
günler bekliyor.
En azından keyifli olacağını hissediyoruz.
Bu sayımızda keyfinize keyif katarak, farklı bilgileri aynı baskıda
bulabileceğiniz Mall&Motto ile karşınızdayız.

Tüm yayın hakları “FS Reklam Tanıtım Organizasyon ve Hizmetleri
Limited Şirketi’ne ait olup iktisap edilemez.
Reklamların sorumluluğu, reklam verene yazıların sorumluluğu da
yazıyı yazana aittir.
FS Reklam Ltd. Şti.’nin Ücretsiz Yayınıdır.

İyi okumalar,
Yasemin Şefik
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AVM SİNAN AKÇIL İMZA GÜNÜ VE MİNİ KONSERİ
BASIN YANSIMALARI
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3. YILIMIZDA HERKESE TEŞEKKÜRLER…

C. Serhat Türkkan
Mall&Motto Genel Koordinatörü

Sizlerin destekleriyle birlikte bu sayımızda 3.
yaşımızı kutluyoruz. Sürekli yeniliklerle sadece
masa üzerlerinin bir aksesuarı değil, okunan
ve incelenen bir dergi formatında olmaya
çalışıyoruz. Sektör haberlerinin yanı sıra moda,
sanat, spor, sağlık ve eğlence alanlarında da
güncel haberleri sizlerle paylaşıyoruz. Bu ay
özellikle Dünya Kadınlar Günü vurgusuyla özel
sayı hazırladık, umarım beğenirsiniz. Sektörde
dergi olarak yer aldığımız 3. yılda gerçekten farklı
kurum ve kuruluşlardan destek aldık. Herkese
yürekten teşekkür etmek istiyorum.
Farkındalık Stüdyosu olarak nasıl birçok ilk
organizasyona imza attıysak, bu mecrada da
ilklere imza atmaya çalışıyoruz. Kadir Çöpdemir
ve Pascal Nouma etkinliğini ilk defa 212 İstanbul
Power Outlet’te yaparken bu etkinliğin sonra
birçok AVM’ye taşınacağını biliyorduk. İlk defa
iki farklı rock grubuna aynı sahnede birbirlerinin
şarkılarını söyletip farklı bir etkinliği dizayn

ederken bu işin de farklı olacağına inandık.
Türkiye’de ilk defa bir defilenin sonuna sanatçı
çıkardığımız zaman bu işin de artık tüm
defilelerin ayrılmaz parçası olacağını ve taklit
edileceğini biliyorduk. Ankara Podium AVM’de
Kiralık Aşk dizisinin başarılı iki karakteri Kuriş
ve Neriman’ı ilk defa bir araya getirdiğimiz
zaman bu işin de sonra tekrarlanacağını
hissediyorduk. Milyonlarca kişinin sosyal
medyada dinlediği ve izlediği Ümit Besen Pamela - Bora Duran birlikteliğini yine ilk defa
41 Burda AVM’de sahneye çıkardığımız zaman
etkilerinin ne olacağını da biliyorduk.
Ajansımızın hazırlayarak, kurgulayarak hayata
geçirdiği er-do-der projesi 5 Platin Hermes
Ödülü aldığı zamanki heyecanımız ile İrem
Derici, Merve Özbey ve Yasemin Şefik konsept
işini planlayarak ilk defa Malatya’da AVM
ziyaretçileriyle buluşturacakkenki heyecanımız
hep aynı oldu. Eksilmedi.
O Ses Türkiye finalistlerinin tamamını ilk

ve belki de son defa Capacity AVM’de bir
araya getirirken bu etkinliğin sektörde çok
konuşulacağını da biliyorduk.
Yaptığımız işlerde PR bazlı çalışıp doğru
etkinliği doğru zamanda doğru yerde
yapmanın bilinciyle hareket ettik. Son örneğim
Sinan Akçıl etkinliğinin PR dönüşünü sol
tarafta paylaştım. TV yansımalarıyla birlikte
milyon TL’ye yakın bir reklam eş değeri oluştu.
Ajans olarak aynı performansı dergimizde
de sürdürmek adına, 2017 yılında da
yeniliklerimiz devam edecektir. Artık “Sosyal
Medya Ligi”ne benzer, birçok yazar ve ünlüden
AVM değerlendirmelerini alacağımız bir “Top
5” çalışmamız olacak, umarım beğenirsiniz.
Katkıları olan tüm dostlarımıza teşekkür
edip sizi mart sayımızla baş başa bırakmak
istiyorum.
İyi okumalar.

MALl&MOTTO / 37. Sayı / M art 2 0 1 7

Değerli Mall & Motto okuyucuları,
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İçİndekİler
18

Burak Başarır
Coca-Cola İçecek CCI CEO’su

Perakendeyi yıpratan değil, dönüştürüp
geliştiren online iş modelleri sunuyoruz.

32

Cavit Habib
ISS Türkiye CEO’su

ISS Türkiye’nin 2017 hedefi %15 büyüme.

70

Aşkın Kazankaya
Brandium AVYM Genel Koordinatörü

Kadınların günümüz Türkiye’sinde daha ön
planda olmasının sadece sözle dile getirmekle
kalmamasının taraftarıyız.

24

Tankut Turnaoğlu
P&G Türkiye ve Kafkasya Yön. Kur. Başkanı

Daha hızlı çözümler üretip, daha etkili kararlar
alacağız.

34

Özgür Tort
Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürü

Migros Ticaret A.Ş. yarım asrı aşkın
deneyimiyle perakende sektöründe özgün bir
bilgi birikimi oluşturmuştur.

86

Hulusi Belgü
AYD Başkanı

Kadınlarımızın ekonomiye ve iş hayatına
katılma oranı yükselen bir grafik çiziyor.

26

Mustafa Altunbilek
TPF Yönetim Kurulu Başkanı

TPF’nin Kategori ve Mağaza Yönetimi eğitimi
tüm hızıyla devam ediyor.

58

Mehmet Büyükekşi
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı

TİM, istihdam seferberliğinde baş aktör oldu.

94

Yasemin Ayginin
Multi Turkey Pazarlama Direktörü

İş hayatı kadının ve erkeğin ortak katkılarıyla
daha güzel, daha verimli, daha kapsayıcı.

İçİndekİler
96

İrem Tür
ECE Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü

Toplumsal hayat kadın ve erkekle birlikte
şekillenir.

102 Kazım Köseoğlu

Esas Holding Gayrimenkul Şirketleri CEO’su

Esas Gayrimenkul olarak önümüzdeki 4
yılda toplamda 1,5 milyar dolarlık bir varlığı
yönetmeyi hedefliyoruz.
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12

Bülent Gürcan
TeknoSA Genel Müdürü

2016’da fitleşen Teknosa 2017’de yenileme için
yatırım yapacak.

98

Bahar Özürün
Global Restoran Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü

101

Güler Sabancı
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Kalkınma için kadın potansiyelini mutlaka
kullanmalıyız.

Sabancı Holding’i farklılaştıran kurumsal
yönetim kültürünün sürekliliğidir.

106 Ertuğ Turan

108 Kubilay Cem Kabacan

Öncelikli olarak müşterimizi tanımayı ve
beklentilerine cevap vererek etkinliklerle onlara
ulaşmayı hedefledik.

Kadın, aile ve toplum arasında köprü kuran
önemli bir bireydir.

41 Burda AVM Müdürü

112

Mehmet Hacıkamiloğlu
Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı

Üretimde ve inovasyonda Türkiye’nin
gururuyuz.

67 Burda AVM Genel Müdürü

114

Beril Abalıoğlu Özharat
Açık Kart Bilgi Teknolojileri Yön. Kur. Üyesi

Açık Kart ailesi olarak toplumsal birliğimizin
başta kadına duyulan saygı ve sevgiden geldiği
inancını taşımaktayız.

Gelecek için bugünü iyi yönetin
Sadakat, güvenlik, dijital ve mobile yönelik tüm ihtiyaçlarınızda
size özel terzi dikimi hizmet sunuyoruz.

Akıllı Sadakat
Platformu

Veri Toplama,
Kampanya, Çekiliş ve
Sadakat Uygulamaları

Mobil
Çözümler

Mobil Sadakat
ve Kampanya
Çözümleri

Dijital Çözümler

Kampanya ve
Oyunlaştırma
Uygulamaları

AVM Güvenlik
Çözümleri
POLNET Online
Entegre Plaka
Tanıma Sistemi

www.acikkart.com.tr
+90 (216) 327 22 45
musteri@acikkart.com.tr

İçİndekİler
143 Zehra Tümkaya

JLL Türkiye Mülk Yönetimi Yardımcı Direktörü

Çok çalışmak değil, doğru ve verimli çalışmak
önemlidir.

151

Gülşan Çölgeçen
JLL Türkiye Kiralama Yardımcı Direktörü

Özellikle üst kademedeki erkek egemenliğinin
kırılması gerekiyor.

158 Türker Nacaroğlu
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Palladium Antayka AVM Müdürü
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Fark yaratan AVM’ler kazanır.

145 Miray Kanık

JLL Türkiye Pazarlama Yardımcı Direktörü

Özgür kadın özgür toplumdur. Ne kadar önemli
olduğunuzu asla unutmayın.

155 Ceren İbrahimhakkıoğlu

JLL Türkiye Konsept Geliştirme Yrd. Direktörü

Eşitliğin doğruyu ve başarıyı getirdiğini
ispatlamak, bizim gibi pes etmeden mücadele
eden kadınlara düşüyor.

162 Can Dinçer

Arçelik Genel Müdürü

Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

147 Mirşad Kent Kalan

JLL Türkiye Varlık Yönetimi Yardımcı Direktörü

Esnek çalışma saatlerimiz iş hayatında anne
olmayı çekilmez değil desteklenebilir hâle
getiriyor.

156 Yılmaz Arslan

MalatyaPark AVM Genel Müdürü

Güçlü, eğitimli kadınlarımızın ülkemizin
gelişimine vereceği katkı yadsınamaz.

166 Mustafa Songör

Makro Market Genel Müdürü

Ekonomik büyümede kadınların rolünün
yadsınamayacağının altını her fırsatta
çizmemiz gerekiyor.
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İçİndekİler
168 Tekin Acar

Tekin Acar Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı

Kişisel bakımına özen gösteren, bunu
yapabildiği için de mutlu ve sağlıklı hisseden
nesiller yetişmesine katkıda bulunmak başlıca
hedefimizdir.

178 Savaş Okçuoğlu

Forum Diyarbakır AVM Müdürü

Doğru kampanya zamanında yapılan ve hedef
kitleyle markayı doğru noktada birleştiren
kampanyadır.

186 Menderes Türel
MALl&MOTTO / 37. Sayı /M art 2 0 1 7

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
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Antalya’da en fazla kadın çalışanı olan kurum
Antalya Büyükşehir Belediyesi’dir.

170 Ayperi Özyurt

Antares AVM Müdürü

AVM’de çalışmak isteyen bir kadın için
sektörümüz oldukça keyifli.

180 Yavuz Güler

Metromall AVM Genel Müdürü

Öncelikli amacımız tüm ziyaretçilerimizle
duygusal bir bağ kurmak için çaba göstermek
olacaktır.

192 Melis Kantarcı

Diadermine Marka Müdürü

Diadermine markası olarak; daima kadınların
ve gençlerin yanında olmak bizler için çok
önemli.

174

N. Nazlı Özdemir
Movapark AVM Genel Müdürü

Gelecekte birçok perakende alanında birer
yönetici adayı olan kadınlarımıza kararlı ve
emin adımlarla ilerlemelerini öneririm.

182 Serkan Top

Waffle Stop Kurucu Ortağı

Organize perakendede hizmet veren tek waffle
markasıyız.

198 Sevginar Baştekin
1K Kimya CEO’su

Bizim mottomuz; akıllı temizlik.

İçİndekİler
200 Levent Çakıroğlu

202 Başak Vardar

Gelecekte de dijital teknolojilerin sunduğu
fırsatlardan en yüksek seviyede yararlanırken,
ülkemiz için değer yaratmayı sürdüreceğiz.

2016 birleşme ve satın almalar için zorlu bir
yıldı.

Koç Holding CEO’su

212 Sinem Cantürk
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KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektörü Lideri
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Deloitte Türkiye Kurumsal Finansman Ortağı

290 Ramazan Becer

CRM Medya Ajans Başkanı

211

Gül Gürer Alimgil
SMG Yönetim Kurulu Başkanı

SMG’nin müzik ve anonsları, AVM’de geçirilen
zamanı artırıyor.

319 H. Salih Tolan

Plato AVM Genel Müdürü

Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2,5
trilyon TL’ye ulaştı.

2017 dijital pazarlama yılı olacak.

Güçlenerek büyüyoruz.

336 Sosyal Medya Ligi

348 Filiz Özkol

360 Kaan Akın

Mart ayı sosyal medya verileri.

Mart ayı burç yorumları.

Sistem 9’dan açık hava reklamlarına 35 milyon
TL’lik yatırım.

Astrolog

Sistem 9 Yönetim Kurulu Başkanı

MALl&MOTTO / Haberler

COCA-COLA İÇECEK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSIYLA
“FTSE4GOOD GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR ENDEKSİ”NE GİRDİ
FTSE4GOOD Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi, şirketlerin küresel olarak belirlenen çevre, toplum ve
yönetim standartları konusundaki performanslarını değerlendirerek yatırımcıların dikkatine sunuyor.
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Burak Başarır
CCI CEO’su

20

Anadolu Grubu’nun ana hissedarı olduğu
Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Pakistan’da
10 ülkede 25 fabrika ve 10 bini aşkın çalışanıyla
faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek (CCI), Londra
Borsası ve Financial Times ortaklığında, bağımsız
bir organizasyon olan FTSE tarafından bu yıl ilk
kez hayata geçirilen FTSE4GOOD “Gelişmekte
Olan Piyasalar Endeksi”nde yer aldı. Sorumlu
yatırım endeksi olarak tanımlanan ve 20 ülkeyi
kapsayan endeks; çevre, toplum ve yönetim
alanında yüksek performans gösteren şirketleri
belirleyerek, yatırımcıların dikkatine sunuyor.

CCI CEO’su Burak Başarır, 20 ülkeden 457
şirketin oluşturduğu endekste yer almanın
gururunu yaşadıklarını belirterek, “CCI olarak;
sürdürülebilirlik alanında gösterdiğimiz yüksek
performansla bu endekste yer almaktan dolayı
gurur duyuyoruz. İçinde yaşadığımız topluma
ve paydaşlarımıza değer yaratmak için çevre,
toplum ve yönetişim alanlarında uluslararası
standartlarda yürüttüğümüz çalışmalarımızı
kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.
2016 - 2017 döneminde BIST Sürdürülebilirlik

Endeksi’ne bir kez daha dâhil olan CCI, aynı
zamanda Birleşmiş Milletler “Küresel İlkeler
Sözleşmesi 100 Endeksi”nde listelenen ilk
ve tek Türk şirketi olma ayrıcalığına sahip.
Morgan Stanley tarafından hazırlanan MSCI
Global Sürdürülebilirlik Endeksi’nde de yer
alan CCI, aynı zamanda dünyanın en yaygın
ve kapsamlı sürdürülebilirlik ve çevre yönetimi
inisiyatiflerinden biri olarak tanınan Karbon
Saydamlık Projesi (CDP)’nde de 2011 yılından
bu yana Türkiye’nin iklim liderleri arasında
gösteriliyor.

MALl&MOTTO / Haberler

3. NESİL KAHVECİLERİN ADRESİ: DAVID PEOPLE
“Kendini Şımart” mottosuyla yola çıkan David People Coffee & Food,
dünyanın farklı yörelerinde yetiştirilmiş kahve çekirdeklerini kendi
harmanlayıp, kahve severler ile şubelerinde buluşturuyor.

Kolombiya, Brezilya, Kosta Rika, Etiyopya,
Kenya ve benzeri yörelerden özenle seçilen
kahve çekirdeklerini kendi öğüten David People
Coffee & Food, kahve severlerin kendilerini iyi
hissedeceği ve keyifle kahve tüketeceği atmosfer
sunuyor.
Şubelerinde 3. nesil kahve çeşitlerine yer veren
David People Coffee & Food her yudumunda
kahvenin tadını almak isteyenler için Chemex,
Syphon, Cold Brew özel demleme yöntemleriyle
lezzeti ve kaliteyi bir araya getiriyor.
David People Coffee & Food, Coffee konseptinin
yanı sıra Coffee & Food ve Bigboss olmak üzere 3
farklı konseptle hizmet veriyor. Konseptine göre
menülerinde değişiklik gösteren David People
Coffee & Food, Coffee & Food konseptinde
kahvenin yanında olabilecek aperatif yemekler
de sunuyor. Bigboss konsepti menüsünde ise
bunlara ek olarak dünya mutfağından seçilmiş
eşsiz lezzetler yer alıyor.

MALl&MOTTO / 37. Sayı / M art 2 0 1 7

2011 yılında ilk şubesini Ankara Tunalı Hilmi
de açan David People Coffee & Food, İstanbul’da
Küçükçekmece, Fenerbahçe, Suadiye, Maltepe,
Başakşehir olmak üzere 5 şubesinde hizmet
veriyor. Ayrıca, Türkiye’de 40’tan fazla ilde 2017
yılı itibarıyla 58’e yakın şubesi bulunuyor.

22
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2017’DE TÜM ŞUBELERDE KADIN DÖNER USTASI VE KADIN
MOTOR KURYE OLACAK
Türkiye’nin en sıra dışı döner markası KasapDöner’i
bünyesinde bulunduran Global Restoran Yatırımları
A.Ş. 2016 yılını 46 milyon TL ciroyla kapattı.
Böylece bir önceki yıla göre %30 büyüme kaydeden
firmanın şimdiki hedefi ise markasını yurt dışında
ve Anadolu’da büyütmek.
“Hamburger çocuklarına döner yedirmeye
geliyoruz” sloganı ve ses getiren reklam filmleriyle
dikkatleri üzerine çeken Türkiye’nin en sıra dışı
döner markası KasapDöner, ete ve tavuğa yeni bir
yorum getiren İkiSatır ve KöylüGüzeli gibi markaları
bünyesinde barındıran Global Restoran Yatırımları
A.Ş. 2016 yılında da hızlı büyümesine devam
etti. 2016 yılında 46 milyon TL ciro yapan Global
Restoran Yatırımları, %30’luk bir büyüme rakamı
elde etti. Firmanın 2017 yılındaki hedefleri arasında
ise Anadolu’da büyümek yer alıyor.
HEDEF YIL SONUNA KADAR 80 ŞUBE
2015 yılını 36 milyon TL ciro ile kapattıklarını
anlatan Global Restoran Yatırımları A.Ş. Genel
Müdürü Bahar Özürün şunları söyledi: “2016 yılı,
yaşanan birçok olumsuz gelişmeye rağmen başta
KasapDöner olmak üzere tüm Global Restoran
Yatırımları A.Ş. markaları için hızlı bir büyüme
süreciyle geçti. 2015 yılını 35, 2016 yılını da 47 şube
ile kapattık. 2017 yılı sonuna kadar bu sayıyı 80’e
ulaştırmayı hedefliyoruz. 2017 yılı, tüm Anadolu’da
büyümeye devam ettiğimiz bir yıl olacak. Bunun
ilk adımlarını bu yıl attık. Her şeyden önce etin
ve kebabın anavatanı diyebileceğimiz Adana’da ilk
KasapDöner şubesini açtık, 2017’de iki tane daha
açıyoruz. Yine Başkent’te ilk şubemizi Ankara
Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı’nda bu yıl açtık.
İnşası devam eden Konya şubemiz mart ayında
hizmet vermeye başlayacak. Sırada Eskişehir
ve Antalya şubeleri bulunuyor. 2017 yılında bu
atılımlarımız sürecek.
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HEDEF HER RESTORANDA 1 KADIN DÖNER
USTASI VE KADIN MOTOR KURYE
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2016 yılında iş hayatında daha çok kadın
bulunmasını sağlamak için başlattıkları sosyal
sorumluluk projelerine 2017 yılında da devam
edeceklerini belirten Özürün, 2017 yılında en büyük
hedeflerinin tüm şubelerinde en az 1 kadın döner
ustası ve 1 kadın motor kurye istihdam etmek
olduğunu da sözlerine ekledi.
2017’DE DE FRANCHISE BEDELİ DOLAR
DEĞİL TÜRK LİRASI OLACAK
Geçtiğimiz aylarda doların hızlı artışı üzerine TL’ye
döndüklerini anımsatan Özürün, “2017 yılında da
bu uygulamaya devam edeceğiz. 50 bin dolar olan
isim hakkı bedelini sabitlediğimiz 150.000 TL olarak
uygulamaya devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı.

Bahar Özürün
Global Restoran Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü
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P&G TÜRKİYE’DEN 30. YILINDA YENİ BİR OFİS YENİ BİR FELSEFE
Lider markalarıyla dünyada 180, Türkiye’de ise 30 yıldır hayatları iyileştiren P&G, yeni nesil bir çalışma
ortamına “merhaba” dedi. Çalışanları için daha yenilikçi, daha esnek ve mobil çalışma imkânı yaratmak
amacıyla yeni bir ofise taşınan P&G Türkiye, hızlı ve efektif çalışmanın yolunu açarak verimliliği artırmayı
hedefliyor.
istasyonlarının yer aldığı; çok daha hızlı ve
efektif çalışma imkânı sunan, bütün ofisin
çalışma alanı olarak kullanılabildiği bir sistem
hâkim. Çalışanlar eskisine göre daha fazla
ortak alanda, daha iç içe çalışırken takım
ruhu hep canlı tutuluyor ve fikirler kolayca
hayata geçiyor. Çalışanlara özel bahçe, teras ve
kafeterya gibi yeniliklerin yer aldığı ilham veren
ofiste motive edici bir yaşam alanı yaratıldı.
“Daha hızlı çözümler üretip, daha etkili
kararlar alacağız”

Tankut Turnaoğlu
P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim
Kurulu Başkanı
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Alo, Fairy, Gillette, Head & Shoulders, İpana,
Orkid, Pantene ve Prima gibi lider markalarıyla
Türkiye’de yaklaşık 30 yıldır yaşamları
iyileştirmek ve kolaylaştırmak için çalışan
P&G Türkiye, yeni nesil bir çalışma ortamına
“merhaba” dedi. Y kuşağı çalışanlarının değişen
ihtiyaçlarına da cevap vermek amacıyla yeni
bir ofise taşınan P&G Türkiye, kişiler arası
iletişimin çok daha hızlı ilerlediği açık ofiste,
çalışan performansını artırarak verimliliği en üst
seviyeye çıkartmayı hedefliyor.
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Kampüs ortamını hayata geçiren yeni ofisle
birlikte tutku, iş birliği ve hız olmak üzere 3
mottoyu arkasına alan P&G Türkiye; bu amaçla
daha hızlı, daha iç içe, daha heves uyandıran bir
çalışma ortamı oluşturdu. Ofisle ilgili her alanda
çalışanların görüşleri alınıp tasarıma yansıtılarak
daha fazla ortak çalışma alanı yaratıldı; esnek ve
mobil bir yapıya geçiş sağlandı.
Tüm ofis çalışma alanı!
İki katlı yatay ofiste, çalışanlar vakit kaybetmeden
birbirine çok daha hızlı ve kolay ulaşıyor.
Kişilerin kendine ait özel masaları olmadığından
çalışanlar istedikleri an istedikleri yerde
çalışabilme özgürlüğüne sahip. Yeni ofiste,
rahat koltukların, teknolojiyle donatılmış iş

Yeni ofiste daha hızlı çözümler üretip, etkili
kararlar almayı hedeflediklerini belirten P&G
Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı
Tankut Turnaoğlu, “İş hayatında giderek
daha aktif rol alan Y kuşağının, teknolojinin
gelişimiyle birlikte daha esnek ve mobil çalışma
talebi tüm dünyada çalışma kültürünün
değişmesine neden oluyor. Çalışanlarımızın
neredeyse yarısını oluşturan Y kuşağının
hem kariyer hem de kişisel anlamda gelişim

ihtiyaçlarını karşılamak adına P&G olarak
onların daha rahat ve verimli çalışmasına
olanak sağlıyoruz. Y kuşağının en çok çalışmayı
arzuladığı şirketlerden biri olarak Türkiye’de
sadece yeni bir çalışma ortamı değil, aynı
zamanda yeni bir felsefe ve yeni bir çalışma
kültürü yarattığımıza inanıyoruz. Yeni
ofisimizle birlikte artık 3 mottomuz var. Bunlar
‘Passion’, ‘Collaboration’ ve ‘Speed’. Bunun bizim
için anlamı daha hızlı, daha iç içe, daha heves
uyandıran bir çalışma ortamı. Teknolojiyle
donatılmış, bugünün değişen ihtiyaçlarına
cevap veren yeni nesil ofisimizle beraber
daha hızlı çözümler üretip etkili kararlar
alabileceğiz. Fikirlerin daha kolay hayata
geçtiği, yaratıcılığımızı artıracak olan bu yapıda,
iş hedeflerimize daha iyi odaklanıp daha verimli
olacağız. Kişiler arası iletişimin çok daha kolay
ve hızlı gerçekleştiği bir çalışma kültürüyle,
yeni başarı hikâyelerine imza atacağımız ve
birbirimizle daha iç içe çalışarak takım ruhunu
hep canlı tutacağımız bir ortamda çalışacağız.”
açıklamasında bulundu.

www.41burda.com
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TPF’NİN “KATEGORİ VE MAĞAZA YÖNETİMİ” EĞİTİMİ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), sektördeki donanımlı ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak
ve sektörün geleceğini şekillendirmek için ülke genelinde düzenlediği eğitimlere tüm hızıyla devam ediyor.
P&G, Numil ve CHEP sponsorluğunda ocak ayında başlanan “Kategori ve Mağaza Yönetimi” eğitimleri
4 bölgede gerçekleştirildi. Her ilde 2 gün süren eğitimlere Gaziantep, Ordu, Konya ve Van’dan 100’ün
üzerinde yönetici katıldı.
bölümünde yerel zincirlerde mağaza iç deneyimi,
iletişim, müşteri ilişkileri ve hizmet kalitesinin
yönetilmesi; ikinci bölümde ise takım yönetimi,
yaklaşım, motivasyonu artırmak için 5 başlık
yöneticilerle paylaşılıyor. Güven, çalışan bağlılığı,
çalışanlar arası çatışmaların yönetilmesi,
raporlama ve sonuçları dikkate alma konularının
ele alındığı eğitimler şubat ayında Erzurum
ve Trabzon'da yapıldı. Mart ayında ise Bursa,
Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilecek.
“TÜM PAYDAŞLARIMIZLA EL ELE
HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ”

Mustafa Altunbilek
TPF Yönetim Kurulu Başkanı

MALl&MOTTO / 37. Sayı / M art 2 0 1 7

Türkiye'nin istihdam yaratan en önemli
sektörlerinin başında gelen perakende için son
2 yıldır eğitim seferberliği sürdüren TPF, dünya
devlerinin sponsorluğunda organize ettiği
"Kategori ve Mağaza Yönetimi" eğitimine yurt
genelindeki kötü hava koşullarına rağmen devam
ediyor. P&G, Numil ve CHEP sponsorluğunda;
mağaza yöneticilerinin iş ve takım yönetim
becerilerini geliştirmek, alan ve kategori
yönetiminde verimliliği sağlamak amacıyla
kurgulanan eğitimler 4 bölgede tamamlandı. Her
ilde 2 gün süren; 11 ilden 500 yerel zincir mağaza
yöneticisinin katılması hedeflenen eğitimler
nisan 2017’de tamamlanacak.
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PERAKENDEDE YÖNETİME YENİLİKÇİ
BAKIŞ
Perakende sektörünün deneyimli ismi Esat
İhsan Kocager'in üstlendiği eğitimlerin
ilk günü yerel zincir mağazalarda görevli
koordinatör, bölge müdürü, yöneticileri,
kategori pazarlama müdürleri ve uzmanlarına
yönelik gerçekleştiriliyor. "Verimli Alan ve
Kategori Yönetimi" başlığında gerçekleştirilen
ilk eğitimde katılımcılarla müşteriyi anlamak,
kararları etkileyen unsurlar, alışverişte kadınerkek, genç-yaşlı tercihleri paylaşılıyor. CHEP

sponsorluğunda düzenlenen eğitimde verimli
kategori yönetimi, alan yönetimi, bölümlendirme
gibi altın kurallar da aktarılıyor.
YENİ DÖNEM ETKİN MAĞAZA YÖNETİMİ
Mağaza müdürleri ve yardımcılarına yönelik
kurgulanan "Etkin Mağaza Yönetimi" eğitimi
P&G ve Numil sponsorluğunda gerçekleşiyor.
İki başlıkta gerçekleştirilen eğitimlerin ilk

TPF üyesi yerel zincirlerde Türkiye'nin her
noktasında maksimum tüketici memnuniyeti
ve kalifiye personel yetiştirmek için kurgulanan
eğitimler hakkında değerlendirmede bulunan
TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Altunbilek; "Değerli sponsorlarımızın desteğiyle
ve eğitmenlerimizin hazırladığı programlarla 4
ayda 11 ilde 500 yerel zincir marketin mağaza
yöneticisine ulaşacağız. Maliyetlerin arttığı,
dönemsel duraklamaların sıkça yaşandığı
sektörümüzde eğitimi rekabetin en büyük
anahtarı olarak görüyoruz. Yerel zincirler
olarak toplam market grupları içinde satış
payımızın %37,7'ye ulaşmasında tüm çalışma
arkadaşlarımızın, paydaşlarımızın katkısı var.
Hedefimiz 2023'te 70 milyar TL ciroya ulaşmak.
2 ayda gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimize
katılan yönetici ve çalışanlarımızdan aldığımız
enerjiye bakacak olursak; paydaşlarımızın da
katkılarıyla el ele vererek bu hedefimize rahatlıkla
ulaşacağımızı düşünüyorum." dedi.
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ACADEMIA KADIN İLKBAHAR YAZ 2017

Gerçekçi, zamansız ve belirgin tasarım anlayışını
sürdüren Academia bu sezon spor giyimin
karmaşasıyla yüksek zevkin detaycılığını bir
araya getiriyor.
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Academia İlkbahar/Yaz 2017 kadın
koleksiyonunda, önemsiz gibi görünen şehir
mimarisinden ilham alan formlar, beklenmedik
yerlere yerleştirilen volanlar ve spor giyime tezat
ışıltılı aksesuarlarla bir araya geliyor.
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Çizgisini değiştirmeden maskülen formlara
sadık kalarak oluşturduğu temeli; kırmızı, sarı ve
yeşil gibi uyarıcı renkler, güçlü zımba detayları
ve renkli soyut desenlerle canlandırıyor. Grafik
ve yalın anlatıma değer veren Japonya’dan
ilham alan bağlama detaylarıyla ürünleri
kişiselleştirerek çoklu formlarda kullanıma
olanak sağlayan Academia, hayatın olağan akışını
yine koleksiyona taşıdığı Japon balığı nakışlarıyla
anlatıyor.
Tezat zevklerin birlikteliğini vurgulayan
Academia İlkbahar/Yaz 2017 kadın
koleksiyonunun en önemli parçaları arasında
kristal taşlardan yapılmış giyilebilir aksesuarlar,
markanın asi ruhuna ithafen duvar yazılarından
esinlenen desenler ve Academia logolu konser
t-shirtleri yer alıyor.
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MICHAEL KORS 2017 İLKBAHAR / YAZ REKLAM KAMPANYASI

Michael Kors Collection 2017 İlkbahar
/ Yaz kampanyasında romantizmin
gücünden besleniyor. Fotoğrafçı Mario
Testino ve süper model Joan Smalls’un da
birleşimiyle, güç ve feminenlik kusursuz
bir dengede zirveye taşınıyor.
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MICHAEL Michael Kors kampanyası
ise paparazzi tarzı bir bakış açısı ile
karşımızda ve objektif başında yine
Mario Testino var. Yeni nesil süper
modeller Taylor Hill ve Romee Strijd’in
aktif ve ışıltılı hayatlarının görkemli bir
şekilde yansıtıldığı kampanyada güneşli
günlerin sıcaklığı hissediliyor.
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ISS TÜRKİYE’NİN 2017 HEDEFİ %15 BÜYÜME
Yaklaşık 30 bin çalışanıyla Türkiye’nin en büyük özel sektör işverenleri arasında yer
alan ISS Türkiye, 2017 yılı büyüme hedefini %15, ciro beklentisini ise 1,5 milyar TL
olarak açıkladı. 2016 yılını 1,3 milyar TL ciroyla tamamlayan ISS Türkiye, 2017 yılında
istihdamı %10-12 artırmayı planlıyor.
ISS Türkiye CEO’su Cavit Habib, 2005 yılından
bu yana ülkemizde faaliyet gösteren şirketin,
küresel ve ulusal düzeyde etkisini sürdüren
ekonomik yavaşlamaya karşın 2016 yılı
cirosunu bir önceki yıla göre yaklaşık %15
artışla 1,3 milyar TL olarak tamamladığını
açıkladı. Cavit Habib, “Türkiye’nin en büyük
işverenlerinden ISS Türkiye, halen 30 bine yakın
çalışanın bulunduğu ve tesis yönetim, güvenlik,
hazır yemek, haşere kontrol-bahçe bakım
başlıkları altında konumlandırdığımız dört ayrı
şirketimizdeki istihdamı ise 2017 yılı itibarıyla
%10-12 düzeyinde artırmayı planlıyoruz.” dedi.
5 BİN YENİ İSTİHDAM
ISS Türkiye CEO’su Cavit Habib, 2016 yılı
sonu itibariyle ISS Türkiye Genel Merkezi’nin
de bulunduğu İstanbul başta olmak üzere
Ankara, Antalya, Bursa, İzmir şubeleri ile
Adana, Gaziantep, Eskişehir, Denizli, İzmit
bölge ofislerinde 4 binden fazla müşteriye, 5
bin noktada 30 bine yakın çalışanla temizlik,
güvenlik, catering ve haşere kontrol ve bitki
bakım şirketleriyle tesis yönetim hizmetinin en
güzel örneklerini sunduklarını vurguladı.
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ISS Türkiye bünyesinde 28 bin civarında saha
çalışanı, 2 bin civarında da yönetici personel
bulunduğunu ifade eden Cavit Habib, kadın
çalışan oranının %41 gibi yüksek bir düzeyde
bulunmasından duydukları memnuniyeti de
ifade etti.
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Şirketin Türkiye genelinde faaliyet göstermesi
dolayısıyla eleman alımlarının yurt sathına
yayıldığını vurgulayan Habib, özellikle yeni
yapılanan projelere göre işe alım yoğunluğunun
değiştiğini, son dönemlerde ardı ardına
gerçekleşen projeler nedeniyle istihdamdaki
ağırlığın İstanbul ilk sırada olmak üzere Ege,
İç, Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine
kaydığını belirtti.
ISS Türkiye CEO’su Cavit Habib, ISS
Türkiye olarak en fazla temizlik görevlisi,
güvenlik görevlisi, aşçı yardımcısı, bulaşık
görevlisi, garson, resepsiyonist ve teknisyen
pozisyonlarında işe alım gerçekleştirdiklerini
anlattı. Habib, halen 30 bin kişinin çalıştığı ISS
Türkiye’nin toplam istihdamının 2017 yılında
%10-12 dolayında artarak 35 bine yakın civarda
gerçekleşmesini öngördüklerinin altını çizdi.

Cavit Habib
ISS Türkiye CEO’su

“KRİZLERDEN YÖNETİMİNİ BİLİYORUZ”
Küresel ya da ulusal birçok kuruluşun ekonomik
krizler dolayısıyla zor dönemler yaşadığından
da söz eden Cavit Habib “Bizim için en önemli
iki unsur müşteri memnuniyeti ile çalışan
memnuniyetidir. Doğru müşterilerle, doğru
sistem ve çalışma arkadaşlarıyla çalışırsanız,
hem müşterinizi hem de çalışanınızı memnun
ederseniz, nasıl bir ekonomik kriz olursa olsun
büyümeye devam edersiniz.” dedi.
ISS World Genel Merkezi’nin yatırım yapmaktan
en memnun olduğu ilk beş ülke arasında
yer aldıklarını belirten Cavit Habib, merkez
yönetimin ülkemizdeki potansiyeli ve dinamizmi
heyecanla izlediğini ifade etti.
“HİZMET KALİTESİ VE DOĞAYA SAYGI
ESASTIR”
ISS Türkiye CEO’su Cavit Habib, dünyanın en

büyük tesis yönetimi şirketlerinden birinin
Türkiye ayağı olarak hizmet anlayışlarının aynı
sektördeki firmalardan farkına da dikkat çekti.
ISS entegre tesis yönetimi sayesinde müşterinin
hizmet beklentisi ile gerçekten ihtiyaç duyduğu
hizmeti uyumlu hale getirdiklerini anlatan
Habib, böylece hem kaynakları daha verimli
kullanabildiklerini hem de masrafların azalmasını
sağladıklarını vurguladı.
Teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini
belirten Habib şöyle devam etti: “2011 yılından
itibaren ISS tesis/temizlik hizmetlerinde
kullanılmaya başlanan, hijyen artırıcı ve
çalışan ergonomisini gözeten ileri teknoloji
CleaningExcellence (CE) uygulamaları temizlik
sistemine yeni bir boyut kazandırdı diyebilirim.
Daha az kimyasal, daha az su ve daha az iş gücü
kullanarak operasyon anlamında müşterilerimize
katma değer sağlayan projemiz, firmamızın
doğaya ve bireye saygılı çalışma politikasının en
belirgin kanıtı.”
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KİPA’NIN MİGROS’A DEVİR İŞLEMİNE REKABET KURUMUNDAN ONAY
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Migros Ticaret A.Ş. 62 yıllık tecrübesini yeni yatırımlarla birleştirerek, hızlı büyümeye ve hizmet zincirini genişletmeye devam ediyor. Kipa
hisselerinin %95,5’inin Tesco Overseas Investments Limited’den Migros Ticaret A.Ş.’ye devri işlemi Rekabet Kurumu tarafından onaylandı.
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Rekabet Kurumu, haziran ayında imzalanan,
Kipa hisselerinin %95,5’inin Tesco Overseas
Investments Limited’den Migros Ticaret A.Ş.’ye
devir işlemini onayladı. Migros Ticaret A.Ş.’den
yapılan açıklamada, 21 Haziran 2016 tarihinde
hisse devrine ilişkin yasal izinler için Rekabet
Kurumuna yapılan başvuruya, kurumun 9 Şubat
2017 tarihli yazısıyla onay çıktığı duyuruldu.

yoğunlaşma ve ayrıca Anadolu Endüstri Holding
A.Ş. iştiraklerinden Anadolu Efes Biracılık
ve Malt Sanayi A.Ş.’nin bira pazarında hakim
durumunu güçlendirme endişelerinin Migros’un
25.01.2017 tarih ve 580 sayı ile sunulan taahhüt
paketi ile giderildiği kanaati ile işleme 09.02.2017
tarihinde 17-06/56-22 sayılı karar ile izin vermiş
bulunmaktadır.” denildi.

Rekabet Kurumunun kararıyla; 1954 yılında
temelleri atılan ve 62 yıldır Türk gıda
perakendesinde ilklerin adresi olan Migros’a,
Tesco Overseas Investments Limited’in,
Tesco Kipa’da bulunan %95,5 hissesinin
devredilmesi süreci başladı. Migros, hisse
devriyle birlikte ağırlıklı olarak Marmara, Ege
ve Akdeniz bölgesinde hizmet veren Kipa’nın;
48 hipermarket, 48 süpermarket ve 72 express
mağazasıyla birlikte yaklaşık 320 bin m2 net
satış alanını bünyesine dâhil etmiş olacak.
Ayrıca, Kipa’nın 20 ilde bulunan 26 AVM’si de
Migros’un olacak. Açıklamada, devir süreciyle
ilgili gerekli işlemlerin hızla tamamlanarak, hisse
devrinin 1 Mart 2017 tarihinde gerçekleşmesinin
planlandığı ifade edildi. Şirketin Kamuoyu
Aydınlatma Platformuna yaptığı özel durum
açıklamasında “Rekabet Kurulu, 10 ilçede yatay

Satın alma yatırımıyla ilgili değerlendirmede
bulunan Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürü
Özgür Tort, “Migros Ticaret A.Ş. yarım asrı
aşkın deneyimiyle perakende sektöründe
özgün bir bilgi birikimi oluşturmuştur. Bu
deneyim, farklı coğrafyalarda, pek çok tedarikçi
ve hizmet odaklı çalışanıyla devamlı kendini
güncelleyen ve ilkleri gerçekleştiren bir yapıda
büyümeye devam ediyor. Kipa satın alma
yatırımımızı, perakendenin geleceğine olan
inancımızın peşinden giderek gerçekleştiriyoruz.
Uluslararası arenada önemli bir marka olan
Tesco’nun, Kipa’ya kattığı zenginlik, başarılı
Kipa çalışanları ve Kipa’nın perakende hizmeti,
Migros satın almasının ardından daha da
güçlenecek. Hep birlikte çıtayı yukarı taşıyarak
Migros’un perakende sektöründeki öncülüğünü
zenginleştireceğiz.” dedi.

Özgür Tort
Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürü
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67 BURDA AVM’DE YENİLİKLERE DEVAM
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Zonguldak’ın en önemli yatırımlarından biri olan ilk ve tek alışveriş
merkezi 67 Burda AVM’nin açılışı, Demir Madencilik A.Ş. tarafından 15
Mart 2009 tarihinde DemirPark olarak yapılmış, 1 Ocak 2015 tarihinde
Esas Gayrimenkul firmasının satın alımı ile 67 Burda AVM olarak
hizmete girmiştir.
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Esas Gayrimenkul'un 11.000 metrekare alan
üzerine kurulu 67 Burda AVM yatırımı;
62 mağazasıyla ulusal markaları ve dünya
markalarını tek bir çatı altında buluşturuyor.
500 araç kapasiteli 4 otoparkı ve 5 mağaza katı
bulunan 67 Burda AVM'nin kiralanabilir alanı
ise yaklaşık 22.000 metrekareyi kapsıyor. Yılda
ortalama 5 milyon kişi tarafından ziyaret edilen
67 Burda AVM; ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş
imkanı sağlayan konsept mağazalarının yanı sıra
keyifli yeme-içme alanlarını da müşterilerinin
beğenisine sunuyor. 67 Burda AVM yatırımıyla
Zonguldak'ta eğlence alanları, sinema salonları,
sürekli etkinlikleri bünyesinde buluşturan, şehrin
yeni buluşma ve yaşam noktası haline gelen bir
merkez oluşmuştur.
Renovasyon çalışmalarıyla 67 Burda AVM'de iç
ve dış cephede modern bir tasarım uygulanarak
açık alan kullanımı arttırılmış olup çevreyle
ilişkili daha yeşil bir düzenleme sağlanmıştır.
Asansör holü yenilenerek AVM içindeki
yönlendirmeler arttırılmış, yeni ücretsiz çocuk
oyun alanı oluşturulmuş, otopark alanları
yenilenmiştir. Gerçekleştirilen düzenlemelerle
67 Burda AVM' de yepyeni bir çehre
oluşturulmuştur.
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DOĞU’DA YENİ BİR YAŞAM TARZININ ÖNDERİ MOVAPARK AVM

Movapark AVM 15 Haziran 2012’de açılmış
ve açıldığı günden itibaren Mardin’in ve tüm
bölgenin buluşma noktası haline gelmiştir. 6.
yılımıza girmeye hazırlandığımız 2017 yılında
milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamış olmanın
mutluluğunu birlikte yaşadık. Konumu ve içeriği
sayesinde açıldığı günden bu yana artan ziyaretçi
grafiği ve hem ulusal hem de uluslararası marka
karmasıyla dikkatleri üzerine çeken alışveriş
merkezimiz, birbirinden keyifli etkinlikleriyle
Türkiye’nin 4. en büyük Aquapark’ı, fuar
alanı, sinema ve diğer sosyal alanları, modern
çocuk eğlence merkezi, cafe ve restoranlarıyla
ziyaretçileri için alışveriş merkezinden öte bir
yaşam merkezi hâline gelmiştir. Doğu’da yeni
bir yaşam tarzının önderliğini sürekli yükseltme
yolunda ilerleyen Movapark AVM, Aquapark’ı ve
Aquapark’ın 6 farklı eğlence havuzuyla Mardin’in
eğlence merkezi olmuştur. Aynı zamanda 1.500
kişi kapasiteli Movasalon; düğün, kongre,
toplantı ve konser organizasyonlarına yaptığı ev
sahipliğiyle bölgenin aranılan kompleksi hâline
gelmiştir. Yönetimini Inside Danışmanlık’ın
üstlendiği Movapark AVM, 2017 yılında da
kadınlar ve çocuklarla birlikte tüm bölge
halkından ziyaretçilerini ilk günkü heyecanıyla
ağırlamaya devam edecektir.
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Kitaplar Yolunuza Işık Olsun
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Movapark, Mardin’in kültürel zenginliklerinin
içinde her dilden, dinden ve ırktan insanın
ziyaret ettiği bir alışveriş merkezi. Dilimize son
dönemde yerleşen “Yaşam Merkezi” vasfını da
sonuna kadar hak ediyor. Mardin’in ve bölgenin
geleneksel ve geleceğe dönük yatırımlarını
da şekillendiriyoruz. Sosyal sorumluluk
projelerimizde de yöresel zenginlikleri ve
ihtiyaçları göz önünde bulunduruyoruz. İlk
etabını tamamladığımız “Kitaplar Yolunuza
Işık Olsun” kampanyamıza çalıştığımız tüm
perakende ve kurum firmalarımızla birlikte
birçok ünlü oyuncumuz da destek verdi. 23
Nisan’da tamamlanacak olan projemiz için yeni
kitaplar ve katılımcı videoları gelmeye devam
ediyor. Projemiz sosyal medya üzerinden hızla
yayılıyor. Gönüllülerimiz kütüphanelerindeki
kitapları bizlerle paylaşıyor ve kütüphanemize
katkı sağlıyorlar. Kızıltepe Küçükayrık İlköğretim
Okulu’nun kütüphanesine kitaplarını teslim
ederek ilk etabı tamamlamış olduk. Herkesi
bu kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz.
Kitapların kargo desteğini MNG Kargo’dan
alarak, destekçilerimizin ülkemizin dört bir
yanından bize ulaşmalarını sağlıyoruz.

Faruk

SaGın
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TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK BÜTÜNLEŞİK PLAKA TANIMA SİSTEMİ
Son zamanlarda ülkemizde ve dünyada
yaşanan terör saldırıları insan yoğunluğunun
olduğu AVM’ler için güvenlik kavramını
daha da önemli hale getirmiştir. Bu bağlamda
31.12.2016’da Resmi Gazetede AVM Plaka
Tanıma Sistemleri ile ilgili yönetmelik
yayımlanmıştır. Sistemin amacı AVM otopark
giriş çıkışlarından geçen tüm araçların
tespitinin yapılması, şüpheli araç takibi ve
anlık uyarının merkeze iletilmesi ve Emniyet
Genel Müdürlüğü’ne uyumun sağlanmasıdır.
Sistemin teknik isterleri için Emniyet Birimleri
tarafından yayımlanacak Teknik Şartname
beklenmektedir. Teknik şartname yayınlanması
sonrasında hızlıca aksiyon alınabilmesi
için Açık Kart olarak tüm hazırlıklarımız
tamamlanmıştır.
Açık Kart’ın sunduğu Plaka Tanıma Sistemi,
araç plakalarının okunmasını, depolanmasını
ve elde edilen verilerin analiz edilmesini
sağlayan Türkiye’nin ilk ve tek bütünleşik
plaka tanıma sistemidir. Plaka tanıma işlemleri
bütünleşik kamera sistemi ile gerçekleşmekte,
kurulum ve kullanımı kolay gömülü bir
sistemdir. Sistem POLNET (Polis Networkü)
uyumlu plaka tanıma gerçekleştirmekte
ve EGM’nin merkezi yazılımı ile entegre
çalışmaktadır.
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Plaka tanıma sistemi; kamera içinde bulunan
bütünleşik donanım, yazılım ve Plaka Tanıma,
EGM merkezi yazılımından oluşmaktadır.
Sunduğumuz sistem Türkiye’nin ilk ve tek yerli
malı belgeli yüksek çözünürlüklü bütünleşik
plaka tanıma donanımıdır, bütünleşik sistemde
kamera, ışık kaynağı, plaka çözümleme
işlemcisi bir arada bulunmaktadır. Araç
plakalarının okunmasını, depolanmasını
ve elde edilen verilerin analiz edilmesini
sağlayan bütünleşik sistem, web tabanlı plaka
tanıma konfigürasyon yazılımı ile harici
çevre birimlerine ihtiyaç duymadan tüm
işlemleri yapar, sistem MOBESE ve ilgili tüm
şartnamelere uyumludur.
Plaka tanıma sistemi kapsama alanı içinden
geçen araçların plakalarını çözümleyerek dahili
depolama alanında saklayan veya network
üzerinden başka bir sunucuya aktarabilen
bütünleşik ve bağımsız çalışabilen bir yapıdır.
Yüksek çözünürlüklü IP tabanlı kameralardan
oluşan donanım, Latin alfabesi bulunan tüm
plakaları yüksek doğrulukla okur. Loop, radar,
Kck (kavşak kontrol cihazı) vb. donanım ve
algılayıcılarla entegredir. Donanımın TCP/IP,
Rs 232 ve Ftp protokol destekleri bulunmakta,
http üzerinden yönetilmektedir.

Bütünleşik Kamera Özellikleri:
Bütünleşik kamera sisteminin öne çıkan
özelliklerinden bazıları şöyledir; öncelikle farklı
ortam koşullarında en az %95 plaka yakalama
ve yakalanan plakalar içinden en az %95 doğru
plaka okumayı sağlamaktadır. Sistem güncel
MOBESE Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri
(KGYS) tip şartnamesine uygun olup, gündüz
ve gece sürücü eşkâli gösterebilmektedir. Ayrıca
araç sınıflandırma özelliği ile araçların otomobil,
kamyon gibi tiplerinin ayırt edilebilmesini,
araçların marka ve renk tanımasını
gerçekleştirebilmektedir. Sistemin kurulumu ve
kullanımı kolay olup, CE Sertifikasyonu, TSE
uyumluluğu tamdır.
Sistem Özellikleri:
Kamera sistemlerimiz, Emniyet Genel
Müdürlüğü «plaka tanıma ve ihlal tespit
merkezi sistemi teknik isterleri ve plaka tanıma
merkezi yazılımı» ile tam uyumludur. Sistem

plaka tanıma ve görüntüleme işlemleri dışında
özellikle istihbarat amaçlı araştırma raporlarını
bünyesinde barındırmaktadır. Sistem sayesinde
kamera noktalarından geçen araçlar anlık
izlenebilmekte, EGM merkez yazılımında
araç plaka sorgusu online yapılabilmekte,
ayrıntılı arşiv sorgu, liste ve resimli gösterim
yapılabilmekte, geçiş notu girişi ve sonuçlar pdf,
xls ve resim çıktısı olarak alınabilmekte, SMS ile
geçiş bildirimi yapılabilmektedir.

www. acikkart.com.tr +90 (216) 327 22 45 musteri@acikkart.com.tr
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ANNE VE ÇOCUKLARIN YENİ GÖZDESİ BRANDIUM YAŞAM
VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ

Brandium Yaşam ve Alışveriş Merkezi,
benimsediği yeni Anne ve Çocuk Konsepti ile,
küçük büyük tüm ziyaretçilerinin eğlenceli
vakit geçirmelerini sağlamanın yanında öğretici
çalışmalara da imza atmaktadır. Harika Kanatlar,
Niloya, Pepee, Can, Jurassic Age gibi etkinliklerin
yanında sosyal sorumluluk çalışmaları ile de
küçük büyük herkesi duyarlı olmaya davet
etmektedir.
Sömestr’da eğlencenin adı Brandium Yaşam ve
Alışveriş Merkezi oldu.
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21 Ocak – 07 Şubat 2017 tarihlerinde Harika
Kanatlar ve Niloya etkinlikleriyle çocuklar
sömestr’da doya doya eğlenme fırsatı yakaladılar.
Jett, Dizy ve Jimbo ile harika vakit geçiren
ziyaretçiler, Harika Kanatlar’ı yakından görme
fırsatı yakalamanın yanında 30 Ocak - 7 Şubat
2017 tarihlerinde tatilin tadını doyasıya yaşadılar.
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Sevilen karakterler Niloya ve Tosbik, 2129 Ocak 2017 tarihleri arasında çocuklarla
buluştu. Niloya ve Tosbik’i canlı canlı gören
tüm çocuklar Brandium AVM’de yine
akıllardan çıkmayacak bir şenlikle karşılaştılar.

Can ve Mert, 12-20 Kasım 2016 tarihleri
arasında çocuklarla buluştu. Can ve Mert
karakterleriyle karşılaşan ziyaretçiler özellikle
arkadaşlık konulu etkinliklere katılma fırsatı
yakaladılar.

Düşyeri çizgi film karakterleri Pepee, Bebee
ve Şila, 02-11 Eylül 2016 tarihleri arasında
çocuklarla bir araya geldi. Pepee, Bebee ve
Şila’yla buluşan çocuklar Brandium AVM’de
hem eğlenceli hem öğretici etkinliklerde yer
aldı.

Tarihin eğlenceli sayfalarından gelen Dino ve
Zino ,“22-30 Ekim 2016” tarihleri arasında
çocuklarla buluştu. Dino ve Zino dinozor
karakterleriyle tarihin eğlenceli sayfalarında
gezinme fırsatı bulan ziyaretçiler, tarihi
yaşayarak öğrenme imkânı elde ettiler.
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VITALI HAKKO KREATİF ENDÜSTRİLER KÜTÜPHANESİ 5 YAŞINDA
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Kurulduğu günden bu yana moda ve sanatı bir bütün olarak gören Vakko, tüm bu değerlerinden ve
kurucusu Vitali Hakko’nun eğitime verdiği önemden ilham alarak 2012 yılı mart ayında Vakko Moda Merkezi
Nakkaştepe’de Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi’ni hayata geçirdi. Bu sene 5. yılını kutlayan
Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi, Türkiye’de ilk kez kreatif sanatlarla ilgili bu denli kapsamlı ve
güncel bir koleksiyona sahip özel kütüphane olma özelliği taşıyor.
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Kütüphanede moda, mimari, resim, sinema,
müzik, fotoğraf, heykel gibi sanatlarla ilgili
birçok farklı alanda kaynak bulunuyor. İçerdiği
koleksiyon Frankfurt, Londra, New York ve
Paris gibi dünyanın en önemli kitap fuarlarından
beslenerek, prestijli ve değerli yayınevleriyle
sürekli etkileşim içinde kalarak güncelleniyor ve
zor bulunan eserleri okuyucuyla buluşturmayı
hedefliyor.
Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi’nde
bugün, aralarında dünyanın en prestijli
yayınevlerine ait özel edisyonlar ve kütüphaneye
özel imzalı yayınların da bulunduğu 15.000 kitap
ve sürekli güncellenen basılı, dijital, görsel bir
arşiv ve 200’den fazla belgesel film yer alıyor.
Dünyaca bilinen Thames&Hudson, Taschen,
Rizzoli, Phaidon, V&A, HarperCollins, Berg,
Yale, Oxford, Assouline, The Museum of Modern
Art, Prestel, Steidl, Random House, Little Brown,
Teneues, Guggenheim Foundation, Frieze,

Vendome Press, Braun, Flammarion, Laurence
King, The British Museum Press, Royal
Academy, Skira ve Didier Millet iş birliği yapılan
yayınevlerinden bazıları.
Kütüphane kreatif endüstrilere ilgi duyan, bu
alanda çalışan ya da öğrenim görenler tarafından
büyük ilgi görüyor. Ziyaretçiler arasında
Türkiye’nin her tarafından moda, mücevher
ve aksesuar tasarımcıları, ressam, illüstratör,
iç mimar, endüstri mühendisi, fotoğrafçı,
eğitim uzmanı, restoratör, grafik tasarımcısı ve
yazarlar ile moda tasarımı, mimari, resim, grafik
tasarım, heykel, radyo televizyon ve fotoğraf
bölümlerinden lisans, yüksek lisans, doktora
öğrencileri ve akademisyenler yer alıyor. Bunun
dışında; yurt dışından mimar, fotoğrafçı, moda
tasarımcısı, yönetmenler ile moda tasarımı,
mimari, fotoğraf, sinema, grafik tasarım
öğrencileri Vitali Hakko Kreatif Endüstriler
Kütüphanesi’ni ziyaret ediyor.

Kütüphane hafta içi her gün 10.00-17.00
saatleri arasında randevu ile ziyaret edilebiliyor.
Ziyaretçiler kütüphane ile birlikte Vakko
Müzesi’ni de görme fırsatı elde ediyorlar.
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DIOR VE NYX DEBENHAMS MALL OF ISTANBUL MAĞAZASI’NDA
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Debenhams, kozmetik markalarıyla dikkat
çekmeye devam ediyor. Gençlerin vazgeçilmez
markası NYX ve dünyanın en seçkin markaları
arasında yer alan Dior, makyaj, cilt bakım ve
parfüm ürünleri ile artık Mall of İstanbul’da.
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Debenhams, zengin marka karmasıyla dikkat
çeken kozmetik departmanı bünyesine kattığı
NYX ve Dior markalarıyla kozmetik tutkunlarını
renklerin ve kokuların büyülü hazinesine davet
ediyor. Kadınların vazgeçilmezi haline gelen NYX
cildinize ışıltı katacak rengarenk ürünler sunuyor.
Kozmetik dünyasının en seçkin ürünlerini
sunan Dior ise pafümleri, makyaj ve cilt bakım
ürünleriyle ayrıcalıklı bir deneyim yaşatıyor.
NYX ve Dior markalarını geniş ürün yelpazesine
ekleyen Debenhams’ta Lancome, Estee Laduer,
Guerlain, Clinique, Sensai, Shiseido ve Clarins
gibi dünyanın en prestijli markalarını da
bulmanız mümkün. Debenhams, yepyeni
konseptiyle Mall of Istanbul’da kozmetik
tutkunlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.
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FLO KIBRIS’TAKİ İLK MAĞAZASINI GİRNE PARK’TA AÇTI
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Türkiye’nin yanı sıra, yurt dışında da mağaza sayısını arttırarak global marka olma yolunda hızla ilerleyen
FLO, KKTC’deki ilk mağazasını Girne’de açtı.
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Türkiye’nin en büyük ayakkabı mağazaları zinciri
FLO, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki ilk
mağazasını Girne Park’ta açtı. 590 metrekarelik
bir alanda hizmet verecek FLO mağazasında;
onlarca markadan yüzlerce çeşit ayakkabı, çanta
ve aksesuar ziyaretçilerini bekliyor. 2017 yılında
yurt dışında 15 ülkede 100 mağazaya ulaşmayı
hedefleyen FLO, yıl içinde yurt dışında 45 yeni
mağaza açmayı planlıyor.
Yakın coğrafyada da sektöründe lider konuma
erişmeyi hedefleyen FLO, koleksiyonunda tüm
yaş gruplarına ve geniş bir beğeni kitlesine hitap
eden ürünler bulunduruyor. FLO, ürün çeşitliliği
ve uluslararası standartlardaki üretim kalitesiyle
sadece Türkiye’de değil, yakın coğrafyada
ve Avrupa’da da güçlü bir marka olarak
kaliteyi uygun fiyatlara sunmayı ve müşteri
memnuniyetini ön planda tutmayı hedefliyor.
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LOVELET OUTLET’TE ÇOCUK MESLEK ATÖLYELERİ TÜM HIZIYLA
DEVAM EDİYOR!
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Lovelet Outlet’te çocuklara özel tasarlanan Çocuk
Kulübü, her hafta sonu farklı bir serüvene eşlik
ediyor.
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Doktorluktan itfaiyeciliğe, aşçılıktan bilim
adamlığına, çiçekçilikten polisliğe ve ilk yardım
uzmanlığına kadar pek çok meslek grubunun
tanıtıldığı, her biri kendi alanında uzman
eğitimcilerin yer aldığı meslek atölyeleri; pilotluk,
müzisyenlik gibi çeşitli meslekler de eklenerek
devam ediyor.
Çocukların zihinsel gelişimine katkıda bulunma
amacıyla uzmanlarca hazırlanan atölyelerin ilki,
müzik atölyesi oldu. Çocuklar bir yandan müzikle
eğlenirken bir yandan da ritim becerilerini
geliştirdiler. Müziğe göre hareket etme, durma ve
enstrüman çalabilme gibi konuları da kavramaya
çalıştılar.
Lovelet Outlet Alışveriş Merkezi; özgün konsepti,
mimarisi ve nefes aldıran açık alanlarıyla
ziyaretçilerine farklı bir alışveriş deneyimi
sunmaya devam ediyor.
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MALATYAPARK ÖDÜLLERLE SÜSLEDİĞİ 7. YILINI KUTLADI
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Yönetimi ve kiralaması JLL tarafından yapılan ve yatırımcısı Malatya
Girişim Grubu olan MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi; 14
Kasım’da 7. yılını kutladı.

54

14 Kasım 2009 yılında şehrin ilk ve tek
alışveriş merkezi olarak, Malatya sevdalısı 32
ortaktan oluşan Malatya Girişim Grubu’nun
hizmete sunduğu Malatyapark bu yıl 7.
kuruluş yıl dönümünü ziyaretçileriyle
birlikte coşkuyla kutladı.

7. yılına özel 44 hediye kampanyasıyla da 7’den
70’e herkesin hayallerini süsleyen hediyelerden
oluşan dev kampanyayla da MalatyaPark
ziyaretçilerine çekiliş heyecanı yaşattı.
Kampanyanın çekiliş töreni ise 25 Şubat’ta
gerçekleşti.

13 Kasım Pazar günü saat 15.00’te İpek
Tanrıyar’ın sunumu ve Ece Seçkin’in
katılımıyla gerçekleştirilen törenle 7.yıl
pastasını kesen Malatyapark ailesi birçok
sürprizle ziyaretçilerini ağırladı. Gün boyu
süren aktivitelerle Malatyapark, yıl dönümü
heyecanını, il protokol üyeleri, yatırımcıları,
marka yöneticileri ve ziyaretçileriyle
paylaştı.

7 yıldan beri sayısız etkinliğe ev sahipliği
yapan, yüzlerce markayı bölge insanıyla
buluşturan Malatyapark, 7. yılında da
büyümeye devam ederek ailesine Tergan,
Atasun Optik, HD İskender gibi değerli
markaları katarak ziyaretçilerine hizmet
vermeye devam ediyor.
2010-2011 yılında Alışveriş Merkezi

Yatırımcıları Derneği’nin “En İyi Alışveriş
Merkezi” ödülünü alan Malatyapark
7. yılında 9 uluslararası ödül alarak,
bölgeye uluslararası standartlarda hizmet
verildiğini bir kez daha ispatlamış oldu.
Uluslararası İş Ödülleri Platformu
Stevie’den 2 Gümüş, 2 Bronz, Uluslararası
Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri
Derneği’nden de 3 Platin, 2 Gold Marcom
ödülü kazanarak 7. yılını taçlandırdı.
Bugüne kadar 60.000’den fazla kişiyi
ağırlayan Malatyapark ailesine katacağı
yeni markalarla şehrin merkezi olmaya
devam edecek.

MALl&MOTTO / 37. Sayı / M art 2 0 1 7

M o d a / MALl&MOTTO

55

MALl&MOTTO / Haberler

KIŞ TATİLİ İÇİN EN İYİ 10 ADRES
Dünyanın önde gelen seyahat ve konaklama ürünü tedarikçilerinden MetGlobal şirketler grubunun, global
seyahat sektörü profesyonellerine teknoloji ve rezervasyon çözümleri sunan markası HotelsPro, 2017 kış
dönemi için dünyada ve Türkiye’de öne çıkan kış turizmi merkezlerini açıkladı.

Kış turizmi denilince akla öncelikle Avrupa
Alpler’i gelse de Türkiye’de hem zengin flora ve
faunası hem de dünya çapındaki kayak tesisleriyle
kış turizminin parlayan ülkelerinden biri. İşte
Türkiye’de kış tatilinde hem dinlenip hem de
kışın ve karın tadını çıkabileceğiniz turizm
merkezleri:
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Uludağ/Bursa
Türkiye’de kış turizmi denilince akla ilk gelen yer
olan Uludağ, keyifli bir kış tatili için öne çıkan
noktalardan biri. Altyapı ve uzunluk açısından
çok elverişli pistlere sahip olan Uludağ’ın, tesis
sayısı ve kalitesi de dünya standartlarında.
İstanbul’a yakınlığıyla dikkat çeken Uludağ’da
aralık-mart arası kayak için en uygun dönem.
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Palandöken/Erzurum
Doğal yapısı ve iklimiyle uluslararası kış sporları
merkezi niteliğine sahip olan Palandöken
Dağları, 6 ay karla kaplı pistleri ve yüksek yatak
kapasiteli tesisleriyle kış turizmi için önemli
alternatiflerden biri. Kayak ve snowboard
tutkunlarının vazgeçemediği Türkiye’nin en uzun
kayak pistine sahip Palandöken, 6 bin kişinin
konaklayabileceği ve 32 bin kişinin aynı anda
kayak yapabileceği bir merkez.
Ilgaz Dağı/Kastamonu
Anadolu’nun yüce dağı Ilgaz, yoğun orman
örtüsü ve kayak tesisleriyle kış tatili için en iyi
alternatiflerden biri. Kayak yapmayı sevenlerin

son yıllardaki gözdesi olan Ilgaz Dağları’nda
4 konaklama tesisi ve 3 doğal pist mevcut.
Kayak ve snowboard sevenlerin pistlerde vakit
geçirebileceği bölge; akarsuları, florası ve yaban
hayvanlarıyla zengin bir doğal hayata sahip.
Zigana Geçidi/Gümüşhane
Yılın beş ayı karlı kaplı olan Zigana ülkemizde
son yıllarda yeni yeni öne çıkan alternatif
kış turizmi merkezlerinden biri. Konaklama
yapılabilecek bir kayak tesisi olan bölge daha
sakin bir kış tatili tercih edenler için uygun.
Yedigöller/Bolu
Kış tatilinde kayak dışında da alternatif
arayanlar için uygun merkezlerden biri
Yedigöller. 7 gölden oluşan ve dere, ırmak
ve vadiler arasında yer alan Yedigöller’de
trekking pistlerinde uzun yürüyüşler yapabilir,
kış ayının doyumsuz manzarasının tadını
çıkarabilirsiniz.
Kış tatilini yurtdışında geçirmek, kışın ve karın
tadını Türkiye dışında çıkarmak isteyenler için
öne çıkan turizm merkezleri ise şu şekilde:
Kitzbuhel (Avusturya)
“Alplerin İncisi” unvanını sahip tesis,
Avusturya’nın en ünlü kayak merkezlerinden
biri. 700 yıllık geçmişi bulunan Kitzbuhel
ziyaretçilerine bir Alp kasabasındaki yaşamı
sunuyor.

Cortina (İtalya)
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan
Cortina, 12 ayrı kayak alanıyla dünyanın en
büyük kayak merkezlerinden biri. Pek çok filme
dekor olmuş Cortina’nın pistleri her düzeyden
kayakçı ve her tür kış sporuna hitap ediyor.
Bansko (Bulgaristan)
Avrupa’nın son zamanlarda en çok rağbet
gören kayak merkezlerinden biri Bansko,
İstanbul’a olan yakınlığıyla da öne çıkıyor.
Pirin Dağları’nın eteklerindeki küçük mütevazı
kasaba 75 kilometreye varan pistleriyla saatte
24 bin kişiye hizmet verebiliyor. Tesis ve hizmet
kalitesi ise Fransa ve İsviçre’de tesislerle eşdeğer
düzeyde.
Les Deux Alpes (Fransa)
3600 metrelik zirvesiyle Fransa’nın en önemli
kayak merkezlerinden biri olan Les Deux
Alpes, çocuklar için en çok aktivite düzenlenen
kayak merkezlerinden biri. Kış aylarında çok
fazla ziyaretçisi olan merkez özellikle eğlenceyi
sevenler için ideal.
St. Moritz Kayak Merkezi (İsviçre)
Alp Dağları’nın tam ortasında, masaldan
fırlamış gibi bir kasaba St. Moritz. Dünyanın
en önemli kış sporları merkezleri yer alan
St. Moritz; kaplıcaları, her yıl profesyonel
yarışmaların yapıldığı pistleri ve ılıman iklimiyle
kış tatili için en iyi alternatiflerden biri.
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MOBİL ÇALIŞAN ORANI %34 OLACAK
Mobil cihaz kullanımı ve esnek çalışma eğilimi giderek artıyor. Yapılan
araştırmalar, ülkemizde mobil çalışan oranının 2017 yılında %31’e, 2019
yılında ise %34’e ulaşacağını gösteriyor. Kurumlar mobiliteden %46
oranında operasyonel verimliliği, %43 oranında ise iş sürekliliğini artırmak
için faydalanıyor. Unify, tüm iletişim kanallarını tek çatı altında toplayan ve
mobiliteyi destekleyen çözümleriyle katma değer sunmaya devam ediyor.
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Erda Tütüncüoğlu
Unify Türkiye Ülke Müdürü
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Değişen çalışma koşullarıyla birlikte mobil
çalışan sayısı hızla artmaya devam ediyor.
İşletmeler, çalışanlarının kendi aralarında,
müşterilerle, tedarikçilerle verimli ve kolay
şekilde iletişim kurmaları için önemli yatırımlar
yapıyor. Mobiliteyi destekleyen ses, görüntü,
konferans, mesaj, sesli mesaj, faks, e-posta gibi
iletişim kanallarının hepsini tek çatı altında
toplayan tümleşik iletişim seçenekleri bu
yatırımların başında geliyor. İletişim yazılım
hizmetleri sunan Unify’ın kullanıcı taleplerini
öğrenmek için yaptırdığı araştırmaya göre,
kurumların %67’si teknolojiyi verimli kullandığı
görüşünde. İşletmelerin %33’ü dijitalleşmenin
2020 yılına kadar satışları ve iş yapma biçimlerini
doğrudan etkileyeceğini belirtiyor.
Çalışan memnuniyeti %83 oranında şirkete
yansıyor
Günümüzde çalışanlar istedikleri zaman
diliminde, istedikleri yerden çalışabilme
özgürlüğüne sahip olmak istiyor. Kurumlar
çalışanlarını yeni teknolojilerle ne kadar çok
desteklerse, çalışanlar da bu doğrultuda verimli

olabiliyor. Unify’ın araştırmaları, çalışan
memnuniyetinin artırılmasının %83 oranında
şirket başarısına etki ettiğini gösteriyor.
Kurumlar, çalışanlarına sağladıkları eğitim,
ödül, yeni teknoloji desteği ve çalışma alanının
iyileştirilmesi gibi faktörlerle iş süreçlerini
verimli kılmanın yollarını arıyor.

gücünü, yenilikçi teknolojilere sahip olma ve
bu teknolojileri etkin biçimde kullanabilme
yeteneği belirliyor. Bulut tabanlı çözümlerimiz
farklı lokasyonlardaki ekiplerin, anlık
konferans, video görüşmesi, online eğitim
düzenleyebilmelerini ve daha hızlı çözüm
sunma yeteneklerini artırıyor.” dedi.

Dünya genelinde 3 milyar, Türkiye’de 59
milyon insan internete erişebiliyor

Külfet getiren teknolojiler tercih edilmiyor

Statista tarafından yapılan araştırmaya
dikkat çeken ve kurumsal uygulama yazılım
pazarının 2019’da 201 milyar dolara ulaşacağını
söyleyen Unify Türkiye Ülke Müdürü Erda
Tütüncüoğlu, “Dünya genelinde yapılan
araştırmalara bakıldığında 3 milyar insanın
internete erişimi var. Türkiye’de ise BTK
verilerine göre, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde
geniş bant internet abone sayısı 59,1 milyonu
aşmış durumda. Artık daha fazla kurum
ve birey dijital imkânlardan yararlanıyor.
Ekonomilerde mevcut üretim, tüketim, birikim
ve bölüşüm süreçleri dönüşürken, iş modelleri
de değişime uğruyor. İş dünyasının rekabet

Unify’ın kurumsal iletişimde yeni bir boyut
açan iletişim platformu Circuit, kurumların
ve çalışanların internet tarayıcısı üzerinden
kolayca ses, video, masaüstü ekran paylaşımı
yapmalarını mümkün kılıyor. Kesintisiz
iletişimin önünü açan Circuit, iletişim
maliyetlerini azaltıyor, farklı lokasyonlarda
bulunan ekiplerin seyahat masraflarını önemli
ölçüde minimize etmeyi sağlıyor. Uzman Ar-Ge
ekibi sayesinde müşterilerinin ihtiyaçlarına
en uygun tümleşik iletişim çözümlerini sunan
Unify, kurumların yenilikçi çözümlere uyum
sağlamalarını kolaylaştırarak, çalışanların
verimliliklerini en üst seviyeye çıkarmalarını
mümkün kılıyor.
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TİM İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNDE BAŞ AKTÖR OLDU
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
başlattığı istihdam seferberliğinde ihracatçıların ana aktör olacağını açıklayarak “300 bin yeni istihdam
yaratacağız. Biz de firma olarak 2 bin ek istihdam ile destek vereceğiz.” dedi.
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Mehmet Büyükekşi
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Başkanı
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı
Mehmet Büyükekşi, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın başlattığı istihdam
seferberliğine ihracatçılar olarak 300 bin istihdam
ile en büyük desteği vereceklerini açıkladı.
TİM İhracatçı Eğilim Anketi 2016 4. Çeyrek
Gerçekleşme ve 2017 1. Çeyrek Beklentileri’nin
açıklandığı basın toplantısında konuşan TİM
Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın çağrısını “Milli bir seferberlik” olarak
tanımlarken, “Milli seferberliğin ana aktörleri
bizler olacağız.” dedi. Büyükekşi, “Başbakanımız
ayrılan 12 milyar TL’lik kaynağı bizlere sundu.
Biz de ihracatçılar olarak diyoruz ki; biz varız.
İlave 1 milyon yeni istihdam seferberliğine tüm
gücümüzle katılırız. Ben de kendi firmamda 2
bin ek istihdam ile destek vereceğim.” şeklinde
konuştu.
Anket sonuçlarını açıkladığı toplantıda istihdam
seferberliğine nasıl katılacaklarını detaylarıyla
açıklayan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi,
“Geçen yıl 142,6 milyar dolar olan ihracatı
bu yıl 155 milyar dolar yapma hedefimiz var.
Geçen yıl 67 bin olan ihracatçı firma sayısının
bu yıl 70 bine, yine geçen yıl 3 milyon 80 bin

olan istihdamımızın bu yıl 3 milyon 400 bine
ulaşmasını hedefliyoruz. Yani 300 bini aşan
yeni istihdam yaratacağız. İhracatçılar olarak
1 milyon yeni istihdamın %30’una talibiz.”
şeklinde konuştu.
Yılın ilk çeyreğinde ABD ana hedef pazar
Bu yılın ilk çeyreğine ilişkin beklentileri de hedef
pazarlar, üretim ve ihracat, yatırımlar, istihdam
ve piyasa beklentileri olarak beş başlıkta toplayan
Büyükekşi, “Hedef pazarlarda ilk sırayı %17 pay
ile ABD aldı. Yani Meksika ve Çin, Trump’ın
ticaret duvarlarından korkarken ihracatçılarımız
rotayı ABD’ye çevirmiş görünüyor. Rusya
%16 ile ikinci sırada yer alırken, bu ülkeleri
Almanya, Çin ve Fransa takip etti. Geçen yıl
kadar ihracat yapacağını belirten firmaların
oranı %68 olurken, üretimde bu oran %71 oldu.
Bu iyimser beklenti, bu yılın üretim ve ihracat
artışı için parlak bir yıl olacağını gösteriyor.
Yine bu yılın ilk çeyreğinde her iki firmadan
biri yurt içindeki, her üç firmadan biri ise yurt
dışındaki yatırımlarını artırmayı planlıyor. İlk
çeyrekte ihracatçı firmaların %29’u istihdam
artışı sağlayacak. Diğer çeyreklerde daha güçlü

bir artış bekliyoruz." dedi.
Büyükekşi, piyasa beklentilerini ise şu şekilde
açıkladı: “İlk çeyrekte dolar kuru beklentisi 3,73
iken, euro beklentisi 4,01 ve parite beklentisi ise
1,07. Yıl sonunda ise dolar kuru beklentisi 3,83
olurken, euro beklentisi 4,03 oldu. İlk çeyrek
büyüme beklentisi %2 iken 2017 geneli büyüme
beklentisi ise %3,3 olarak çıktı. İhracatçılarımızın
rekabetçi ideal kur beklentisi ise dolarda 3,41
iken euro’da 3,68 oldu.”
Dominik Cumhuriyeti, Uruguay ve Benin
ihracat radarına girdi
Büyükekşi, bu yıl yapacakları çalışmalara ilişkin
olarak şunları söyledi: “Atılım yılı ilan ettiğimiz
2017 ve sonrası için büyük başarılar kazanacağız.
TİM olarak bu yıl 48 farklı ülkeye ticaret heyetleri
düzenleyecek, aralarında Dominik Cumhuriyeti,
Benin ve Uruguay gibi bakir pazarların
olduğu toplam 12 ülkeye ilk kez ticaret heyeti
gerçekleştireceğiz. Dünya ticaretine yön veren
ülkelere Türk Ticaret Merkezleri açacağız. Bu ay
Tahran’daki merkezimizin kurdelesini Bakanımız
ile birlikte keseceğiz.”
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ŞİMDİ MODA; İLK TERAPİ MASAJI
The Grand Tarabya’da uygulanmaya başlayan “İlk Terapi Masajı” rahat ve sıkıntıdan uzak bir doğum
gerçekleştirmek isteyen anne adaylarının büyük ilgisini çekiyor.

Nihal Vela
Therapia SPA Müdürü
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The Grand Tarabya içinde bulunan Therapia
SPA yepyeni uygulamasıyla anne adaylarının
rahatını düşünüyor ve “İlk Terapi Masajı” adı
verilen uygulamayla, hamilelik döneminde anne
adaylarını masajla rahatlaması hedefleniyor. Çok
yumuşak hareketlerle lokal olarak uygulanan
bu masaj tekniğinde anne yan yatırılarak masaj
oluyor ve masaj karın bölgesi hariç vücuda
yapılıyor. Masaj sırasında uzmanlar kesinlikle
naturel, paraben içermeyen, kokusuz yağlar
kullanıyor.
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Therapia SPA müdürü Nihal Vela, “Bu masaj
fiziksel ve ruhsal olarak anneyi; dolayısıyla
karnındaki bebeğini rahatlatıyor, hamilelik
döneminin olumsuzluklarını azaltıyor.
Ayrıca bu dönemde oluşan ödemin atılımını
kolaylaştırırken, kasları gevşetiyor, uykusuzluk
çeken annelerin rahat uyumasını sağlıyor. Tüm
bu olumlu etkilerinin yanı sıra dikkat edilmesi
gereken noktaysa, yüksek tansiyon, düşük
riski ve enfeksiyon olan annelere kesinlikle
uygulanmaması.” diyor ve ekliyor: ”İlk terapi
masajı, hamilelik döneminde alınabilen bir masaj
tekniği. Amaç anne adayını rahatlatmak olsa da
üçüncü ve yedinci aylar arasında doktorun onayı
alınarak yapılmasını tavsiye ediyoruz.”

İlk terapi masajında yapılan uygulama sayesinde
anne adayının gerginliği azalıyor ve gevşemenin
etkisiyle rahat doğum yapılmasını sağlanıyor.
Kişiden kişiye yaptırma sıklığı değişse bile
haftada bir uygulamayla bile fark hissediliyor.
“Hamilelik döneminde vücut ödem

toplayacağından masajla birlikte bol su
tüketilmesi gerekiyor.” diyen Nihal Vela şöyle
devam ediyor: “İlk terapi masajımız 50 dakika
sürüyor ve gerekirse masaj sırasında iki anne
adayının arkadaşlık yapabilmesi için ‘Couple
Oda’ alternatiflerimiz bulunuyor.”
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SILESTONE’UN YENİ YÜZÜ CINDY CRAWFORD
ABD’li süper model Cindy Crawford, Silestone’un dünya çapındaki marka elçisi oldu. Silestone’un moda ve
trend tasarımlarını takip eden kullanıcılarla ilişkisini güçlendirecek olan Crawford, “Ürünleriyle evlerimiz
için yeni bir trend yaratan Silestone ile birlikte çalıştığım için çok mutluyum.” dedi
Uluslararası bir moda ikonu olan Cindy
Crawford, önümüzdeki iki yıl boyunca
kuvars yüzeylerde dünyanın lider markası
Silestone’un marka elçisi olacak. Kendi
sektörlerinde iki lider olan Silestone ve
Cindy Crawford, dünyanın en büyük
yaşam stili, trend, moda, tasarım,
dekorasyon ve mimarlık dergilerinde
yayımlanacak olan “Tops On Top” başlıklı
bir reklam kampanyasına imza atacak.
Silestone ve Cindy Crawford, kampanya
dâhilinde güzellik, moda ve tasarımın en
iyi örneklerini temsil edecekler.
Amerikalı süper model, Silestone’un
farklı etkinliklerinde de yer alacak. Bu
işbirliği, Silestone’un tasarım alanındaki
öncülüğünü ve trend belirleme gücünü
pekiştirecek, markanın yaşam stili
dünyasıyla bağlantısını da güçlendirecek.
Silestone, Cindy Crawford’dan önce
de mimarlık ve tasarım alanındaki
öncülüğünü ve stil önderliğini göstermek
için Andrés Velencoso, Goya Toledo ve
Paz Vega’yla işbirliği gerçekleştirmişti.
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“Cindy Crawford, kullanıcılarla ilişkimizi
güçlendirecek”
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Silestone için Los Angeles’ta kamera karşısına
geçen ABD’li model Cindy Crawford,
muazzam bir tasarım tutkusu olduğunu
belirterek, “Ürünleriyle evlerimiz için yeni bir
trend yaratan Silestone ile birlikte çalıştığım
için çok mutluyum.” dedi. Cosentino
Group’un Pazarlama ve İletişim Direktörü
Santiago Alfonso ise Cindy Crawford’un
zarif, sofistike ve ikonik bir görünümü temsil
ettiğini ifade ederek, “Crawford, modayı
ve öncü tasarımları seven kullanıcılarla
bağlantımızı güçlendirecek. Dünyanın en
ünlü süper modellerinden biriyle çalışmak
bizim için bir zevktir.” açıklamasını yaptı.
Silestone, bu yıl gerçekleştireceği “Tops
On Top” kampanyasıyla, yalnızca doğada
bulunabilen ve ebedi güzelliği yansıtan yeni
“Eternal” koleksiyonunu Cindy Crawford
ile ön plana çıkaracak. Olağanüstü parlaklık
sunan “Eternal”, hiç olmadığı kadar kolay
temizleniyor.
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ESKİMEYEN DOST SELAMİ ŞAHİN
Aşk şarkılarının Türkiye’deki en önemli bestekâr
ve yorumcularından Selami Şahin, sevenleriyle
farklı bir konseptte, Ece Türkiye Proje Yönetimi
A.Ş. tarafından yönetilmekte olan Maltepe Park
Alışveriş Merkezi’nde bir araya geldi. Maltepe
Park Alışveriş Merkezi yönetimi Selami Şahin’e
her röportajında verdiği “İstanbul’a bir tahta
bavul ile geldim.” beyanından yola çıkarak
ismi altın rengi harflerle kazınmış tahta bir
bavul hediye etti. “Özledim Teninin Kokusunu
Özledim”, “Ne Zaman Gelirsen Gel Başıma Taç
Olursun”, “Yalan Seni Sevmediğim Yalan”, “Sen
Mevsimler Gibisin”, “Gitme Sana Muhtacım” ve
nice hit olmuş şarkılarıyla son 50 yıllık Türkiye
müzik tarihine imzasını atmış olan Selami Şahin,
sevenleriyle ilk kez bir alışveriş merkezinde bir
araya geldi. Yoğun ilgiyle karşılaşan sanatçı,
şarkılarını seslendirmeden hemen önce
şarkılarının yazılış hikâyelerini anlattı. Annesine
yazmış olduğu “Tapılacak Kadınsın” şarkısının
hikâyesini anlatırken duygulandı, Zeki Müren
ve İbrahim Tatlıses taklitleriyle de seyircileri
kahkahaya boğdu.
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50 seneyi aşan sanat yaşamını özetler nitelikteki
bu konseptte ilk kez sevenleriyle buluşan Selami
Şahin’in, bir saati aşkın süren performansına
7’den 70’e tüm sevenleri eşlik etti. Performansının
ardından sevenlerine imza verip, bol bol
fotoğraf çektirdi. Ziyaretçilerini daha önce
deneyimlemediklerini deneyimleten, sevdikleri
sanatçılarla bir araya getiren Maltepe Park AVM,
“Selami Şahin Müzikli Söyleşi” etkinliğiyle de
yine bir ilke imza atmış oldu.
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Ozan Canbolat
Maltepe Park AVM Müdürü
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PERAKENDECİLER ZORLU EKONOMİK ŞARTLARA RAĞMEN
İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE BÜYÜMEYİ BAŞARDI
Müşterilerin yeni ve şaşırtıcı ürünle deneyim arayışında olduğunu vurgulayan “Deloitte Perakendenin
Küresel Güçleri” raporuna göre, en iyi global 250 perakende şirketi 2015 mali yılında, toplam 4.3 trilyon
ABD doları gelir elde etti.
“Perakendenin Küresel Güçleri 2017: Müşteriyi
Anlama Sanatı” raporuna göre en iyi 250
perakende şirketi 2015 mali yılı itibarıyla, %5,2
oranında bileşik büyümeyi temsil eden toplam
4.31 trilyon ABD doları gelir elde etti.
Perakendenin Küresel Güçleri’nin en iyi 250
şirketi
Üst üste 3. defa, en iyi 250 giyim ve aksesuar
şirketinin ciro büyüklüğü, diğer ürün sektörlerini
geride bıraktı. Perakendenin en kârlı alt sektörü
olan giyim ve aksesuar sektörü 2015’te de
şaşırtmayarak en kârlı büyümeyi gerçekleştirdi.
Bununla birlikte, gıda perakendeciliği sektörü
firmalarının da başarısı öne çıktı. Listedeki
en büyük şirketler, ortalama perakende satış
geliri 21,6 milyar dolar ile gıda perakendecileri
şirketleri oldu. Bu şirketler aynı zamanda, listede
sayı olarak da çoğunluğu temsil ediyor. Gıda
perakendeciliği sektörünün 133 perakende
şirketi, en iyi 250 perakende şirketinin yarısından
fazlasını ve en iyi 250 şirketin gelirlerinin 3’te
2’sini oluşturuyor.
Büyükler liginde Türkiye’yi yine BİM temsil
ediyor
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.’nin geçtiğimiz sene
6,6 milyar dolara ulaşan geliri bu sene 6,4 milyar
dolar oldu. BİM, 2010-2015 yılları arası %21,5
büyüme elde ederek geçen seneye göre küresel
en büyük perakendeciler listesinde 6 sıra ilerledi
ve 147’nci sırada yerini aldı. En hızlı büyüyen 50
perakendeci listesinde de iki sıra yükselerek bu
sene 19. sıraya yerleşti.
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Perakendenin Küresel Güçleri 2017 raporu,
perakendecilerin doğru teknolojiyle
etkinleştirilmiş yeni deneyimler tasarlamasına
ve müşteri bağlılığını güçlendirmesine yardımcı
olmak için müşteri etkileşimini ve müşteriyi
anlama sanatını tartışıyor. Raporda, perakende
sektörünün inovasyon öncüleri, teknolojinin
sadece tamamlayıcı görevde olmadığının,
teknolojinin alışveriş deneyiminin temelinde yer
aldığının farkında olduğu vurgulanıyor. Ancak
teknoloji, tek başına yeterli değil. Müşteriler yeni
ve şaşırtıcı ürün ve deneyim arayışında.
Raporda öne çıkan 5 perakende sektörü trendi:
• Az, daha fazladır: Müşteriler artık kendilerini,

sahip oldukları ürünler üzerinden daha
az tanımlıyor. Müşteriler için, varlıkları ve
deneyimleriyle hayatlarını nasıl düzenledikleri ön
plana çıkıyor.

• Yıkıcı teknolojiler: Yapay zekâ, sanal gerçeklik
ve robot teknolojisi gibi yıkıcı teknolojiler
yaşamlarımızı ve nasıl alışveriş ettiğimizi
değiştiriyor.

• “Takip” ekonomisi: Müşteriler sosyal medyada
yarattıkları kişisel markalarını yansıtan ürünler
ve deneyimler arıyor.

E-perakende sıralamasında dört sene arka
arkaya Amazon yine birinci sırada

• Dünyanın ‘‘perakendeleşmesi’’: Günümüzde
bir perakendecinin ne olduğunu ve ne yaptığını
tanımlamak oldukça zor bir hale geldi.
Geleneksel olmayan perakendeciler müşterilerin
ihtiyaçlarını karşılamak için abonelik hizmetleri
ve sürpriz indirimli satışlar gibi yeni iş modelleri
geliştiriyor.
• Talep üzerine alışveriş ve memnuniyet: Bu
trendin etki düzeyi perakendecilerin müşterilerin
talep üzerine alışveriş iştahını ne düzeyde
karşılayabileceğiyle alakalı.

2015 yılında, online perakendenin büyüme
hızında yavaşlama olsa da online satışların
toplam satışlar içindeki oranı arttı. İlk 250
listesinde bulunan ve tüketici odaklı e-perakende
operasyonlarına sahip perakendecilerin toplam
gelirlerinin %8,7’si online operasyonlarından
geldi; bu oran geçen sene %7,6 idi. Dünyaca ünlü
perakendeci Amazon, e-perakende alanında en
yakın rakibinin iki katından daha fazla gelir elde
ederek ilk sırayı bu sene de kaptırmadı. İkinci
sıraya ise geçtiğimiz sene üçüncü sıraya gerileyen
JD.com otururken, geçen senenin ikincisi Apple
Inc. ise üçüncü sırada yerini aldı.
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KAPALIÇARŞI’DA O MESLEK ARTIK BİTİYOR!
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatoş Altınbaş Sarıgül’ün
doktora tezinden derleyerek hazırladığı “Bir Dönüşüm Hikayesi-El Yapımı Mücevherat Ustaları” kitabı çıktı.
Yrd. Doç. Dr. Sarıgül, “Kapalıçarşı’daki el yapımı mücevher ustaları, kendileriyle birlikte, mesleklerini de
tarihin tamamlanmış sayfaları arasına kapatıyor.” dedi.
tasarımlarının sanatsallığının gerilemesi oldu."
"Türkiye'deki mücevher tasarımı Kapalıçarşı
odaklı"

Yrd. Doç. Dr. Fatoş Altınbaş Sarıgül
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
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Kitabında Anadolu’daki yüzlerce yıllık birikimi
taşıyan el yapımı mücevherat ustalarının
küreselleşme karşısındaki mücadelesini ve
yenilgisini bilimsel verilere dayandırarak
gözler önüne seren Yrd. Doç. Dr. Sarıgül,
Kapalıçarşı’daki el yapımı mücevher atölyelerini
ziyaret ederek üretim şartlarını, üreticileri,
ustaları, kalfaları, çırakları antropolojik
yöntemlerle gözlemledi. Ustalarla sohbetler ve
anketler gerçekleştiren Yrd. Doç. Dr. Sarıgül,
röportajlar yapıp fotoğraflar çekerek gelişimlerini
raporladı.
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endüstriyel mutfak eşyaları, soyut resimler ve
heykeller ile fabrikasyon mücevherlerdir. Bu
ürünler göreceli olarak coğrafyadan, farklı
kültürel geçmişlerden ve etnik farklılıklardan
soyutlanmış görünmektedir. Küresel tüketim
için gerçekleştirilen kitlesel üretim ve evrensel
tasarımlar karşısında, çeşitlilik ve kişiye özel
üretim hızla gerilemektedir." dedi.
"Mücevher tasarımları hızla değişiyor"

Tüm bu kültürel ögeler arasında, aile işi olması
nedeniyle, mücevherdeki dönüşümü daha
yakından izleme şansı elde ettiğini söyleyen
"Kültürel geçmişimizi oluşturan temel ögelerden
Sarıgül, konuşmasına şöyle devam etti:
birisi estetiktir." diyen Yrd. Doç. Dr. Sarıgül,
"Mücevher tasarımları hızla değişiyor. Eskinin
"Geçmişin kültürel hazinesi olarak adlandırılan
komplike ve çok ince işlenmiş zarif yapıtları,
anıtlar, mimari yapılar, resimler, heykeller,
daha yalın ve yuvarlak hatlı yapıtlarla yer
mutfak eşyaları, kent tasarımları ve mücevherler
değiştiriyor, büyük sermayeli yerli şirketlerin
çekiciliklerini eski olmaktan değil, estetik ve
mücevher işine girişiyle birlikte mücevher, orta
özgün birer sanat yapıtı olmalarından alırlar.
Tümünde estetik, kültürel farklılıkla birleşmiş ve sınıfların da erişebildiği bir ürüne dönüşüyor,
ortaya başka hiçbir yapıta benzemeyen bir sentez Çin’in mücevher kesiminde ve mıhlamasında
makineleşmesiyle birlikte, daha 'ready made'
çıkmıştır." dedi.
(seri üretim) bir yapıya evriliyordu. Tasarımların
gerilemesindeki temel etken, ilerleyen teknoloji
"Kişiye özel üretim hızla gerilemektedir"
ve bilgisayar desteği ile; kesimlerin merkezi
atölyelerde çok adetli olarak yapılması gibi
Küreselleşmenin gelişmesi ve teknolojideki
görünüyordu. Böylelikle birim başına üretim
hızlı ilerlemenin sonucu olarak hazır yapımın
maliyeti düşüyor, dolayısıyla bu ürünler
yaygınlaşması, kültürel farklılıkların azalmasına
ve estetiğin tek tipleşmesine yol açtığını söyleyen tüketicilere de daha uygun fiyatlarla sunuluyordu.
Bu da yerel üretimlerin, küresel üretimlere oranla
Yrd. Doç. Dr. Sarıgül, "Ürünlerin üretim
fiyat rekabeti yapmalarını olanaksızlaştırıyor ve
maliyetleri düşer ve kitlesel erişime olanak
sağlarken, biriciklikleri de yitmeye yüz tutmuştur. böylece yerel tasarımları piyasadan çekiyordu.
Oysa kültürel çeşitliliği ve farklı estetik değerleri
Yeni dönemin ürünleri tamamıyla cam
giydirilmiş binalar, ızgara planlı kent tasarımları, yerel tasarımlar üretiyordu. Sonuç mücevher

Bir antropolog/sosyolog olarak, bu durumun
Türkiye’deki gelişimini bilimsel olarak incelemeye
karar verdiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Sarıgül,
"Türkiye’deki mücevher tasarımı Kapalıçarşı
odaklı gerçekleşmekte. Tasarımcılar ise genel
olarak Ermeni kökenli sanatçılardan oluşmakta.
İki yıllık bir süre boyunca yaklaşık her hafta
Kapalıçarşı’daki el yapımı mücevher atölyelerini
ziyaret ettim. Üretim şartlarını, üreticileri,
ustaları, kalfaları, çırakları antropolojik
yöntemlerle gözlemledim, onlarla sohbetler ve
anketler gerçekleştirdim. Röportajlar yaptım,
fotoğraflar çektim, gelişimlerini raporladım."
şeklinde konuştu.
"Yüzlerce yıllık birikim, kendisini aktaracak
yeni dimağlar arıyor"
Yrd. Doç. Dr. Sarıgül, çalışmalarının sonucunu
ise şu sözlerle anlattı, "Kapalıçarşı’daki el
yapımı mücevher ustalarının, sermaye
odaklı üretim yapan mücevher üreticileri
karşısında fiyat rekabetine girişemediklerini,
ürettikleri sanatsal tasarımlarını yetersiz
sermayeleri yüzünden duyuramadıklarını,
uluslararası fuarlara katılamadıklarını, yurt
içinde pazarlayamadıklarını, müşteri ilgisini
uyandıracak şekilde paketleyerek birer piyasa
ürünü olarak konumlandıramadıklarını
bulguladım. Sanatçı bakış açısı ile işadamı bakış
açılarının bir araya gelmediği bu mücevher
üreticileri, Türkiye’nin bir dönemler taklit ürün
üretme sevdasının da yaraladığı bir zümre
olarak, bugün sanatlarının sonuna gelmiş
gibi görünüyorlar. Kapalıçarşı’nın mücevher
ustaları, ekonomik kazançlarındaki gerileme
nedeniyle artık el yapımı mücevher üretmek
isteyen çıraklar da bulamıyorlar. Yüzlerce yıllık
birikim, kendisini aktaracak yeni dimağlar arıyor
fakat onlara kavuşamıyor. Türkiye’nin önemli
bir kültürel zenginliğinin son temsilcileri olan
Kapalıçarşı’daki el yapımı mücevher ustaları,
kendileriyle birlikte, mesleklerini de tarihin
tamamlanmış sayfaları arasına kapatıyor."
"Bir Dönüşüm Hikâyesi - El Yapımı Mücevherat
Ustaları" adlı kitabın devamının gelmeyeceğini
belirten Yrd. Doç. Dr. Sarıgül, bir sonraki
kitabının popüler kültürün günümüzdeki etkisi
üzerine olacağını söyledi.
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Aşkın KAZANKAYA

Brandium Yaşam ve Alışveriş Merkezi Genel Koordinatörü

“Kadınların günümüz Türkiye’sinde daha ön planda olmasının sadece
sözle dile getirmekle kalmamasının taraftarıyız.”

Ka a
Bize Brandium AVYM’yi tanıtır mısınız?
Brandium Yaşam ve Alışveriş Merkezi,
fiziki ve mimari özellikleriyle Ataşehir’in ve
Anadolu Yakası’nın yaşam merkezi olmaya
devam eden projemiz, bu ay itibarıyla 4.
yılını tamamlamaktadır.
Brandium, alışveriş merkezindeki ve
rezidanslardaki %95’lik doluluk oranıyla, bir
yaşam kompleksi olarak içindeki rezidans,
otel, kongre merkezi ve spor salonu gibi
birçok sosyal alanın bir arada bulunmasından
dolayı hareketliliğini koruyan bir projedir.
Aylık ortalama 900 bin ziyaretçi ağırlamakta
olup toplam ziyaretçi sayısının %30’u yurt
dışı, %70’i yurt içi ziyaretçilerimizden
oluşmaktadır. Beş yıldızlı Silence İstanbul
Otel’in de katkılarıyla özellikle kongre
dönemlerinde yurt dışı ziyaretçileri % 60 %70 oranlarına çıkmaktadır.

Zengin marka karmamız, konumumuz ve
kampanyalarımızla, konuklarımıza alışverişin
ötesinde farklı bir yaşam deneyimi sunmaya
devam edeceğiz.
Günümüz Türkiye’sinde kadının toplumda ki
yeri ve önemi için neler söylemek istersiniz?
Kadınların, günümüz Türkiye’sinde daha ön
planda olmasının sadece sözle dile getirmekle
kalınmaması taraftarıyız. Sırf kadınlarımızın
değil, kadınlarımızın etkin olduğu aile
yaşamının da öneminin vurgulanması
gerekmektedir. Aile yaşamında kadınlarımızın
rolleri de dikkate alınarak aile fertlerinin de
üstlerine düşen görevleri yerine getirmesi
gerekmektedir. Bizler bu doğrultuda alışveriş
ve yaşam merkezimizi anne ve çocuk
odaklı olarak tekrar düzenledik. Gerek
etkinliklerimizi gerek ise iş ortamlarımızın
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yerleşim planlarını bu bakış açısıyla revize
ettik. Daha önceleri konser ağırlıklı etkinlikler
yaparken, şimdi anne ve çocuğun öneminin
vurgulandığı etkinliklere yöneldik. Bununla
birlikte aramıza katılan yeni iş ortaklarımız
da ağırlıklı olarak anne ve çocuk konseptine
uygun olmaktadır.
Kadınların işe alımında ve karar
mekanizmasında yer almalarında pozitif bir
ayrımcılık gerekiyor mu?
Tabii ki kadınlarımızın iş yaşamına katıldığı
andan beri getirdiği renkliliklerin hepimiz
farkındayız. Fakat hâlâ kadınların iş hayatına
katılma oranında birçok ülkenin gerisindeyiz.
Bu durumu da kadınlarımıza pozitif ayrıcalık
vererek aşmamız gerekmektedir. Bununla
beraber, bu duruma olan farkındalığı
arttıracak çalışmalara da ağırlık verilmelidir.

Ziyaretçilerimizin metrelerce yükseklikte
yer alan bitkilerin arasından geçerken
kendilerini doğanın içinde hissetmelerini
arzu ediyoruz. Bunun yanında 5.000
m2’den fazla cam açıklığıyla oldukça
şık bir mimariye sahip olan alışveriş
merkezimizde ziyaretçilerimizin gün
ışığından en iyi şekilde faydalanmalarını
hedefliyoruz. Projenin genelinde 50 bin
m2’den fazla yeşil alana sahibiz. Özellikle
genç ebeveynlerin çocuklarıyla beraber rahat
vakit geçirebildikleri ortamlar yaratmaya
çalışıyoruz. Ziyaretçilerimizden gelen talepler
doğrultusunda zincir mağazalarımıza yeni iş
ortakları eklemeye devam ediyoruz.
Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin
isteklerini zamanında ve eksiksiz
karşılıyoruz. Bu amaçla Türk Standartları
Enstitüsü ISO 9001:2008 Kalite Yönetim
Sistemi ve Türk Standartları Enstitüsü
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
sertifikalarımızı, ISO 18001 İş Sağlığı
ve Güvenliği sertifikalarımızı almakla
birlikte atıkların toplanması ve çevreye
geri kazandırılması için çalışmalar yapıyor,
bununla ilgili sürekli eğitimler alıyoruz.
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Brandium Yaşam ve Alışveriş Merkezi,
toplamda 380.000 m2’lik inşaat alanı içinde;
60.000 m2’lik kiralanabilir alışveriş merkezi
alanı, 4 bloktan oluşan 1.150 konutluk yaşam
alanı, içinde 1.600 kişi kapasiteli kongre
salonunu hizmete sunmaktadır. 5 yıldızlı
340 odalı ve 4 yıldızlı 255 odalı Silence
Otelleriyle çok fonksiyonlu bir proje olarak
faaliyet gösteriyor. Ayrıca diğer AVYM’lerden
farklı olarak 322 m2’lik bir alanı kaplayan
Türkiye’nin en büyük dikey bahçesine
sahibiz. Bitkilerin etrafa yaymış olduğu
temiz havayla tropik bir ortam sunduğumuz
bahçemizde toplam 15 bin adet bitki mevcut.
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Türkiye’de kadının iş gücü piyasası içindeki
konumuyla ilgili görüşleriniz nelerdir?
Kadınlarımızın iş gücü piyasasındaki
konumu oldukça düşüktür. Bu durumu
değiştirmemiz gerekmektedir. Bizler anne
ve çocuk konseptine geçmeyi planlarken
bu durumu da göz önünde bulundurarak
adımlar attık. Aramızda bulunan ve aramıza
yeni katılan iş ortaklarımızın kadınlarımızı
istihdam etme ve durumun farkındalığını
arttırma durumlarını da göz önünde
bulunduruyoruz. Özellikle anne ve çocuk
markaları incelendiğinde kadın istihdamının
daha yoğun olduğunu gözlemledik. Biz bu
durumu da dikkate aldık ve bu farkındalığın
arttırılması için adımlar attık ve daha da
atacağız.
Kadın istihdamını arttırmak için sizce neler
yapılmalıdır?
Çalışma koşullarının özellikle kadınlarımıza
göre yenilenmesi gerekmektedir.
Devletimizin yaptığı çalışmalardan ziyade
firmalar kadın istihdamını arttırıcı ve pozitif
ayrımcılığın ön planda olduğu çalışmalara
ağırlık vermeliler. Perakende sektörü
özelinde de sadece anne ve çocuk markaları
değil tüm markalar bu durumu göz önünde
bulundurmalı.
2017 hedef ve projelerinizden bahseder
misiniz?
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2017 yılında benimsediğimiz yeni
konseptimiz olan anne ve çocuk yaşam
merkezi çatısında düzenlediğimiz Pepee,
Niloya, Can, Jurassic Age, Harika Kanatlar
gibi etkinliklerimizi arttırarak hem eğitici
hem öğretici etkinliklerimize devam edeceğiz.
Bunların yanında birçok kurumla yaptığımız
paydaşlıklarımız ile sosyal sorumluluk
çerçevesi içinde, dezavantajlı gruplar için de
etkinlikler planlayıp hayata geçireceğiz. 4.
yılımızda ise gerek iş ortamlarımız gerekse
ziyaretçilerimiz için yine unutamayacakları
etkinlikler planlamaktayız.
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AVYM olarak kadınlara yönelik ne gibi
uygulamalarınız var?
Öncelikle kendimizden başlayarak kadın
istihdamını arttırdık. AVM sektöründe
operasyonel ve teknik ağırlıklı olarak erkek
istihdamı ön planda olmasına rağmen
biz, %15 olan kadın istihdam oranımızı
%25’e çıkardık. Çalıştığımız üçüncü parti
firmalarımıza da örnek teşkil ederek aynı
özeni onlardan da talep ediyoruz. Bununla
beraber iş ortaklarımızın da kadınlarımıza
yönelik pozitif ayrımcılık çalışmalarına
destek olmaktayız.
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Sektörünüzde çalışmak isteyen kadınlara
tavsiyeleriniz nelerdir?
Perakende sektörü çalışma saatleri ve koşulları
bakımından başta kadınlarımız için zor olarak
gözükse de özellikle kadınların sektörde yer
almasıyla beraber çalışma koşullarında da
iyileştirmeler ve kadınlara yönelik pozitif
ayrımcılık koşulları söz konusu olmaya
başlamıştır. Bundan dolayı kadınlarımızı
perakende sektörüne davet ediyoruz.
Dergimiz aracılığıyla Kadınlar Günü ile ilgili
nasıl bir mesaj vermek istersiniz?
Kadınlar Günü’nü kutlayarak, kadınlarımızın
öneminin bir gün değil her gün vurgulanması
gerektiğini herkese hatırlatmak istiyoruz.
2016 kapanış verileri ve 2017 öngörülerinizle,
AVM sektörünü analiz eder misiniz?
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2016 yılı maalesef ki ülkemiz için üzücü
olayların olduğu bir seneydi. Umarız
ki ülkemizde bir daha böyle olaylarla
karşılaşmayız. Bunun yanında ülkemizin
bu durumunu göz önünde bulundurarak
ziyaretçilerimizin bu tür durumları kolaylıkla
atlatabilmesi ve gündelik hayatlarına devam
edebilmesi için oldukça çalıştık. Birçok yönetim
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bu durumları göz önünde bulundurarak
etkinliklerini, konserlerini iptal etti. Bizler ise
diğer yönetimlere nazaran daha çok çalıştık
ve daha çok projeye imza attık. Bu durum da
kurulduğumuz günden bu yana sürekli büyüyen
ve artan ziyaretçi sayımıza ulaşmamızı sağladı.
2016 yılını ülkemiz adına talihsizliklerle
kapatmamıza rağmen 2017 yılına da önceki
yaşananlara inat bir o kadar umutlu girdik.
Özellikle “Hayatına Sahip Çık kampanyası”
gibi kampanyaların da hayata geçmesiyle bu
umutlarımız iyice arttı. Sürekli artan AVM
ve mağazalarla gerek perakende sektörünün
gerekse AVM sektörünün büyümesi, yeni
istihdam olanakları sağlayarak ülkemizin
geleceğine de katkı sağlamaya devam edecektir.
AVM’ler, AVYM yani alışveriş ve yaşam
merkezi konseptlerini benimseyerek, insanların
alışverişin ötesinde yaşamlarını daha kaliteli
hâle getiren birer merkez olmaya devam
edecektir.
Ataşehir’in en önemli çekim noktalarından
birisiniz. Sizce bu performans neye bağlı? Bir
ziyaretçinin Brandium AVM’yi tercih etmesi
için sizce en önemli ayıraçlar nelerdir?
Öncelikle biz bir AVM değil AVYM, yani
alışveriş ve yaşam merkeziyiz. Bu durum bizi
diğer kurumlardan ayıran en büyük özelliğimiz.
Alışveriş merkezimizin büyüklüğü, marka
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karmamızın çeşitliliği, yeni bloğunun da
eklenmesiyle 5 adete ulaşan rezidanslarımız ve
bunların yanı sıra Anadolu Yakası’nın en büyük
kongre oteline sahip olmamız da bölgemizde
iş ve günlük yaşamın her anında hizmet
sunmamızı sağlıyor. Oldukça büyük spor
tesislerinin yanında zengin marka karmamız
da ziyaretçilerimize çok çeşitli imkânlar
sunmamızı sağlıyor. Bunun da yanında yeni
hayata geçirdiğimiz anne ve çocuk yaşam
ve alışveriş merkezi konseptimizle de gerek
ebeveynlere gerekse çocuklara sunduğumuz
geniş olanaklar diğer kurumlardan bizi
ayırmaktadır.
Başarılı bir karma proje olarak, sizce karma
projelerin AVM ile sinerji oluşturması
noktasında nasıl bir cross-marketing
oluşuyor?
AVM projeleri git gide artmaktadır fakat son
yapılan projeleri incelediğinizde çoğunluğu
kendini AVM olarak değil, AVYM olarak
konumlandırır. Bu konumlandırma bile karma
projelerin önemine dikkat çekmektedir. Bizler
bünyemizde alışveriş merkezi, rezidans ve otel
olarak hizmet versek de hepsini Brandium
olarak konumlandırıyoruz. Çünkü Brandium
bir yaşam merkezi. Bizler ziyaretçilerimizin her
ihtiyacına cevap vermeye çalışıyoruz. Bunu da
içimizde bulunan tüm kurumların birbirlerini
iyi tanıması ve çok iyi sinerji oluşturmasıyla
başarıyoruz.

2017 yılında yeni bir konsepte geçtik. 2016
yılının son çeyreğinde denediğimiz ve 2017
yılında ve diğer yıllarda da benimseyeceğimiz
Anne&Çocuk Yaşam ve Alışveriş Merkezi
konseptimiz altında birçok projeye imza attık.
Birçok projeye imza atmaya da devam edeceğiz.
Bundan dolayı hedef kitlemizi de ebeveyn ve
çocuklar üzerine konumlandırmakla beraber
tüm ses gruplarına da hitap etmeye çalışacağız.
Fiziki koşullarımızın da avantajını kullanarak
tüm ses gruplarına hitap edebilecek bir şekilde
marka karmamızı kurguladık ve projelerimizi
de bu doğrultuda hayata geçiriyoruz.
Yoğun temponuzda kendinize boş zaman
ayırabiliyor musunuz? Kendinize ait
zamanlarda neler yaparsınız?
Oldukça yoğun tempo içinde yer almakla
beraber kendime ve aileme de vakit ayırmaya
çalışıyorum. Sonuçta kendimize bakmazsak
yoğun tempoya da ayak uyduramayız. Bundan
dolayı sağlıklı yaşama önem veriyorum.
Gündemi sürekli takip ediyorum ve yeni
gelişmeleri inceliyorum. Her ne kadar boş vakit
de olsa işten ayrılamıyoruz.

Serhat Türkkan
Mall&Motto Genel Koordinatörü

Aşkın Kazankaya
Brandium Yaşam ve Alışveriş
Merkezi Genel Koordinatörü
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2017 yılında pazarlama etkinlikleri
noktasında hedefleriniz nedir?
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Yaşanan birçok olumsuz olaya rağmen endeksimiz
eylül ayından beri yeniden artışa geçti. Kasım
ayındaki %6,9’luk artış sonrası aralık ayındaki
%6,7’lik artış gelecek dönemler için umut verici
gözüküyor. Yıl bazında değerlendirdiğimizde
ise son yıllarda, hatta 2014’te %14 civarında
gerçekleşen hızlı artışın 2016’da %7,1’lik olarak
gerçekleştiğini gözlemliyoruz. 2016’da az da
olsa uzun süredir ilk defa enflasyonun altında
bir artış gerçekleşmesi dikkat çekici. Kategoriler
bazında yıllık karşılaştırmada ise öncelik ayakkabı,
hipermarket ve giyim olmak üzere gelişimini
koruyor.

A n ali z / MALl&MOTTO

Prof. Dr. Emre Alkin, rapora ilişkin şu değerlendirmelerde
bulundu; “Geride bıraktığımız yıl belki de Türkiye
Cumhuriyeti tarihinin en zor yıllarından biriydi. Birçok
sektörde aynı ciroyu tutturmak için daha fazla mal ve hizmet
üretmek mecburiyetinde kalındı; iç ve dış ticarette ‘pazar’
sorunu yaşandı. Tüketicinin mal ve hizmete zorlanmadan
ulaşabilmesi, firmaların ayakta kalmasının en önemli şartı
oldu.
2016 yılı gibi talebin kırılgan olduğu bir dönemde, organize
pazar yerlerinin önemi performanslarıyla da kanıtlanmış
oldu. AVM’lerde hem toplamda hem de metrekare başına
ciroların yükselmesi dikkat çekici. Enflasyonun son 6 ayda
beklentinin üzerinde yükselmesi sebebiyle, ciro artışının
reel olarak gerilemiş olduğunu söylemek gerekiyor. Yine de
birçok sektörde nominal gerilemeler mevcutken, AVM’lerdeki
ciroların sadece reel olarak gerilemesi sektör için umut veren
bir gelişme.
Raporda yer alan ilginç olan gelişme ise ziyaretçi sayısı
gerilerken ciroların yükselmesi. Demek ki AVM ziyaretçileri
bu mekânları ‘çözüm’ olarak değerlendirmiş. Yıl içinde yaşanan
üzücü olaylara rağmen insanlar evlerinden çıkmış, hayata
karışmış ve ihtiyaçları için AVM’lere gitmeye devam etmişler.
Rakamlar, AVM’lerin hem firmalar hem de vatandaşlar için
önem arz ettiğini gösteriyor. Açıkçası bu sonucu şaşırtıcı
bulmuyorum ve önümüzdeki dönemde bu trendin hızlanarak
devam edeceğini tahmin ediyorum. Tercihlerin, ürünlerin ve
çözümlerin akılcı bir şekilde organize edildiği, adil bir şekilde
tüketicinin dikkatine sunulduğu mekânların sadece Türkiye’de
değil, Dünya’nın her yerinde önemi artacak.”

Prof. Dr. Emre Alkin

ARALIK’TA AVM CİRO ENDEKSİ %6,7 ARTARKEN, 2016 YILI ENDEKS ARTIŞI %7,1
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Her ay düzenli olarak yayınlanan AVM Endeksi’ne göre ciro endeksi 2016 yılının aralık ayında bir önceki yılın aynı
ayına göre %6,7 oranında artarak 239 puana ulaştı. Bu rakam, enflasyondan arındırıldığında ise ciro endeksinin
aralık 2016 döneminde %1,8 oranında düştüğü görüldü.
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AVM’lerdeki kiralanabilir alan (m²) başına düşen cirolar, aralık 2016’da 913 TL’ye ulaştı. Verimlilik, İstanbul’da 1.072
TL, Anadolu’da ise 806 TL olarak gerçekleşti.
AVM’lerdeki kiralanabilir alan (m²) verimliliği 2016 yılında 744 TL olarak gözlemlendi. Bu oranın 2015 yılı ile
karşılaştırılması ise 2016 yılında m² verimliliğinde %5,5’lik bir artış kaydedildiğini gösterdi. Verimlilik, 2016 yılında
İstanbul’da %3,3 artışla 836 TL; Anadolu’da ise %7 artışla 682 TL oldu.
Ciro Verimlilik Endeksi
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Yıllara Göre m2 Ciro (TL)
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Ayakkabı ve çanta tutkusu ciroyu artırdı
Geçtiğimiz yılın aralık ayı ile karşılaştırıldığında 2016 aralık döneminde endeks %6,7’lik artış gösterdi. Kategoriler
bazında en yüksek ciro artışı ise ayakkabı-çanta kategorisinde %23’lük artışla yaşandı. Hipermarket kategori ciroları
geçtiğimiz yıla oranla %13, giyim kategori ciroları %13, yiyecek ciroları %7, teknoloji kategori ciroları %4 artış
kaydederken AVM’lerdeki diğer alanlar kategorisinde ise %2’lik düşüş yaşandı.

Ziyaret Sayısı Endeksi
Aralık 2016 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde %3,5’lik bir düşüş
yaşandığı gözlemlendi.
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AVM ziyaret sayısı, 2015 yılıyla karşılaştırıldığında 2016 yılında %1,9 oranında düşüşle 102 puan olarak gerçekleşti.
İstanbul’da ziyaret sayısında 2016 yılında değişim yaşanmazken Anadolu’da %4,2 oranında düşüş kaydedildi.
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“GÜÇLÜ TÜRKİYE” MIPIM 2017 YOLCUSU
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Dünyanın en büyük, en önemli gayrimenkul
fuarı olan MIPIM 2017 öncesinde Alkaş Yönetim
Kurulu Başkanı ve JLL Türkiye Ülke Başkanı
Avi Alkaş, Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer,
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah
Demircan, GYODER Yönetim Kurulu Başkanı
Aziz Torun, Turkishceramics – Seramik Tanıtım
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Kayan,
İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kahyaoğlu
ve İGA Havalimanı İcra Kurulu Üyesi Mehmet
Kalyoncu’nun yanı sıra sektörden diğer önemli
temsilcilerin de katılımıyla düzenlenen basın
toplantısı, Türkiye’nin fuarda gövde gösterisi
yapacağını ortaya koydu. Binlerce yatırım
şirketini bir araya getirecek olan ve 500 milyar
dolarlık yatırım ödeneği verilen MIPIM’de

Türkiye, gayrimenkul ve mimarlık şirketleri
kadar uluslararası işbirlikleri ve yatırımlarda
ön plana çıkmaya kararlı şehirlerle de temsil
edilecek. MIPIM’e katılımcı sayısı açısından 5.
sırada yer alan Türkiye’nin 850’ye yakın kişiyle
temsil edilmesi beklenirken, fuarda yer alacak
şehir sayısının ise 18-20 civarında olacağı tahmin
ediliyor. Türkiye’nin dünyaya gayrimenkul
alanındaki gücünü ve fırsatlarını ortaya koyacağı
fuara, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet
Özhaseki de katılarak destek veriyor.
Alkaş’ın Türkiye temsilciliğini yaptığı dünyanın
en büyük ve en önemli gayrimenkul fuarı MIPIM
2017 öncesinde düzenlenen basın toplantısı,
fuarın, Türkiye’nin gövde gösterisine sahne

olacağını ortaya koydu. Yabancı yatırımcıların
Türkiye ilgisinin halen sürdüğünün altının
çizildiği basın toplantısında dikkat çekilen
konulardan bir diğeri de sadece Türkiye’de değil,
tüm dünyada yaşanan olumsuzluklar karşısında
bu ilginin istikrarlı bir şekilde korunması için
Türk gayrimenkul yatırımcıları ve belediye
başkanlarının fuarda daha önceki yıllardan çok
daha etkinleşme kararlılıkları oldu.
Türkiye gayrimenkul sektörünün yol haritasıyla
ilgili olarak da önemli açıklamalara yer verilen
basın toplantısı Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı
ve JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş ile Alkaş
Genel Müdürü Yonca Aközer’in ev sahipliğinde
yapıldı. Basın toplantısında yer alan diğer isimler
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ise Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim
Kurulu Başkanı Aziz Torun, İGA Havalimanı
İcra Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu,
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB)
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kahyaoğlu,
Turkishceramics – Seramik Tanıtım Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Kayan
ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet
Misbah Demircan oldu. Basın toplantısına
gayrimenkul sektörünün diğer önemli
oyuncuları da katıldı.
MIPIM’IN 5. BÜYÜĞÜ TÜRKİYE, 1.800
METREKAREDE 850’YE YAKIN KİŞİYLE
TEMSİL EDİLECEK
14-17 Mart 2017 tarihlerinde Fransa
Cannes’da gerçekleştirilecek MIPIM,
dünyanın en büyük gayrimenkul
yatırımcılarının, markalaşmış ve
markalaşmaya kararlı yatırım şehirlerinin bir
kez daha gövde gösterisine sahne olacak.

arasında 1.000.000 kartvizit alışverişinin
gerçekleştirilmesi ve MIPIM fuarı öncesinde
ayarlanan 110.000’in üzerinde randevuya
sahne olması yönünde. Küresel gayrimenkul
piyasasındaki gelişmeleri öğrenebilmede de
en önemli bilgi alışverişi platformu olarak
nitelendirilen MIPIM 2017’de 150 network
etkinliği ve 100 konferans düzenlenecek.

Katılımcı sayısı açısından 5. sırada yer alan
ve bu yıl 850’ye yakın kişiyle temsil edilecek
Türkiye’nin gayrimenkul fırsatlarının, yaşanan
gelişmeler karşısında çok daha etkin bir şekilde
anlatılacağı MIPIM 2017’de toplam temsil
alanı 1.800 metrekareye ulaşmış durumda.
Türkiye’den 18-20 civarında şehrin katılması
beklenen MIPIM’de milyar dolarlık projelerle
şimdiden yerini alan şehirler ise Antalya,
Balıkesir, Hatay, İstanbul ve Kocaeli oldu.
Diğer yandan 6 projesi ve 45 yatırımcısıyla
Beyoğlu İş Adamları Grubu (BIG) gibi ilçe
bazında gelişmeye odaklanmış belediyeler
ile Türkiye’nin kalkınmasını temsil eden
simgelerden İGA Havalimanı gibi projeler
MIPIM 2017’de yerini alırken, Turkishceramics
ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği
(İMMİB)’nin de katıldığı fuarda katılımcı şirket
sayısı ise 150’ye yaklaştı.
MIPIM 2016’da 1.700 metrekarelik alanda
temsil edilen Türkiye, gayrimenkul yatırımcıları
kadar özellikle şehir ve ilçe katılımlarıyla da
dikkat çekmişti. Türkiye, 685 metrekarelik
çadırda İstanbul’un yanı sıra iddiası büyük
projeleriyle dünyanın yıldız yatırım şehirleri
arasına girmeye kararlı Antalya, Balıkesir,
Bursa, Hatay, Kocaeli, Konya ve Ordu şehirleri
ile de temsil edilmişti.12 belediye başkanı ve
5 ticaret odasının da yer aldığı fuarda, ayrıca
250 firma ve toplamda 820 kişilik katılım
olmuştu. MIPIM 2016’da dünyanın en önemli
gayrimenkul şirketleriyle uluslararası bir güç
olmaya kararlı Türk şirketleri ve şehirleri
arasında fuarın Türkiye temsilcisi Alkaş’ın katkı
sağladığı 3.345 B2B ile yeni iş bağlantılarının
temelleri atılmıştı.
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19.000 metrekarelik alanda düzenlenen ve
23.000’i aşkın ziyaretin gerçekleştirilmesi
beklenen dünyanın en büyük gayrimenkul
şovuna 5.300’ü aşkın yatırımcı ve finansal
kurum katılacak. Ayrıca, 3.500 geliştirici,
2.450 şirket, 2.000 mimar ve 500 yerel
yönetimin temsil edilmesi beklenen MIPIM
2017’ye dair diğer çarpıcı rakamlar ise
tıpkı geçen yıl olduğu gibi 500 milyar dolar
civarında yatırıma ödenek verilmesi, küresel
güçlerin temsilcisi olan profesyoneller
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Avi Alkaş
Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve
JLL Türkiye Ülke Başkanı
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ULUSLARARASI PLATFORMLARDA
TÜRKİYE’DEKİ PAZARIN CANLI VE
HAREKETLİ OLACAĞININ GÜVENİNİ
VERMEMİZ GEREKİYOR
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Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve JLL Türkiye
Ülke Başkanı Avi Alkaş, MIPIM’i “Dünyanın hiç
şüphesiz en büyük ve en önemli gayrimenkul
ve perakende organizasyonu” sözleriyle
nitelendirerek, “MIPIM’i büyük ve önemli kılan
en önemli etken ise, alanın gerçekten en büyük
yatırımcılarının ve iddiasını sadece bulunduğu
coğrafya ile sınırlı tutmayıp dünya çapına
taşımaya kararlı olan gayrimenkul şirketlerinin
burada istikrarlı bir şekilde yer almasıdır. Bir
bu kadar önemlisi, yeni ve geleceği öngören
yatırımlarla büyüyüp gelişen şehirlerin de burayı
en önemli kilometre taşı olarak değerlendirerek
katılmalarıdır” dedi.
Türkiye’nin zor bir yılı geride bıraktığına ve
bunun, gayrimenkul sektörüne de yansıdığına
işaret eden Avi Alkaş, böyle bir dönemde MIPIM
ve benzer uluslararası organizasyonlarda her
zamankinden daha etkin bir şekilde varlık
gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Avi Alkaş,
şöyle devam etti:
“Geçmişte Başbakan Yardımcısı düzeyinde
Sayın Ali Babacan’ın da katılımıyla Türkiye’nin

Onur Ülkesi olduğu MIPIM Fuarı’na
önümüzdeki mart ayında da daha büyük bir
katılım gerçekleştirebilmeyi arzu ediyoruz.
Ekonomik canlılıkla, her şeye rağmen ilan
edilen ekonomik seferberlikler doğrultusunda
yatırımcımızın, iş insanımızın, bu konuda hizmet
üretenlerimizin hep birlikte orada yine boy
göstermesini sağlamalıyız. Böyle zamanlarda
ülke olarak tanıtıma daha çok ihtiyacımız var.
Uluslararası platformlarda Türkiye’deki pazarın
canlı ve hareketli olacağının güvenini yatırımcıya
vermemiz gerekiyor.”

Türkiye’ye yatırım çekmek için çok önemli bir
platform. Özellikle hitap ettiğimiz coğrafyayı
Azerbaycan’dan Kazakistan’a kadar uzanan
bölgeye yaymak için MIPIM gibi gayrimenkul
fuarlarında daha etkin boy göstermemiz
gerekiyor.”

Avi Alkaş’ın dikkat çektiği bir diğer konu,
Türkiye’den mülk edinen yabancıya vatandaşlık
verilmesi ve bu fırsatın yabancılara daha
iyi tanıtılabilmesi için uluslararası kulvarda
yapılması gereken çalışmalar oldu. Avi Alkaş,
şöyle konuştu:

MIPIM 2017’de dünyaya Türkiye’nin gücünü bir
kez daha ama daha güçlü bir şekilde göstermeye
kararlı olduklarını vurgulayan Alkaş Genel
Müdürü Yonca Aközer, bu iddianın Türkiye’nin
içinde bulunduğu dönem açısından son derece
önemli olduğunu kaydetti. Yonca Aközer, bu
açıdan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet
Özhaseki’nin MIPIM 2017’ye katılımını,
Türkiye’nin daha etkin bir şekilde ifade edilmesi
açısından önemli ve değerli bir gelişme olarak
değerlendirdi.

“Türkiye’den mülk edinen yabancıya vatandaşlık
verilmesi yönündeki gelişme, Türkiye’nin
lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat
sektörünün hareket kazanması açısından
oldukça heyecan verici. Bu hamle ile Türk
inşaat sektörüne yurt dışından daha çok talep
yaratılacaktır. Ancak, bu fırsatı yabancılara daha
iyi tanıtmak için yurt dışında da pazarlama
faaliyetlerinde bulunmak gerekiyor. MIPIM
gibi Avrupa’nın önemli gayrimenkul fuarları,

İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DÖNEMDE
MIPIM’E BAKAN DÜZEYİNDE KATILIM,
TÜRKİYE’NİN GAYRİMENKUL GÜCÜNÜ
ORTAYA KOYMAK AÇISINDAN SON
DERECE DEĞERLİ

Yonca Aközer, Türkiye’nin içinde bulunduğu
durum göz önüne alındığında gayrimenkul
şirketleri ve mimarlık şirketlerinin ilgisinin
yüksek olarak nitelendirilebileceğini ifade etti.
Kuruluşların Türkiye’nin gayrimenkul

Haberler / MALl&MOTTO
MIPIM’e katılma kararı alan Esas Gayrimenkul
ve IGA Havalimanı’nın düzenleyeceği etkinliklere
işaret eden Yonca Aközer, Esas Gayrimenkul’ün
düzenleyeceği öğle yemeği, IGA Havalimanı’nın
düzenleyeceği kahvaltı ile Türkiye’deki
gayrimenkul fırsatlarının uluslararası platforma
ifade edileceğini vurguladı. Bunların dışında
Türkiye’nin gayrimenkul alanındaki önemini
ve barındırdığı fırsatları anlatmak için pek
çok etkinlik düzenleyeceklerini belirten Yonca
Aközer, bu doğrultuda T.C. Başbakanlık Yatırım
Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut’un
konuşmacılar arasında yer aldığı ve yatırım
potansiyellerinin anlatılacağı Türkiye’ye Özel Ana
Oturum’un özel bir önem taşıdığını söyledi.
HAYAL SATMAYA DEĞİL, TÜRKİYE’NİN
EN PRESTİJLİ PROJELERİYLE ÇIKARMA
YAPMAYA GİDİYORUZ

“Bu gelişmeler, gayrimenkul şirketlerimiz,
mimarlarımız ve şehirlerimizin uluslararası
oyun içinde yer alma isteklerinin somut bir
göstergesi olmasının yanı sıra ülkemizin
ekonomideki en önemli güçlerinden biri olan
gayrimenkul sektörünün gerçek dinamikleriyle
temsil edilmesi açısından da önem taşıyor.
Kuruluşlarımızla aynı heyecanı taşıyarak bu
uluslararası platformda Türkiye’yi temsil etmek
bizim için de gurur verici. Hedefimiz her
sene daha fazla şehir ve projemizin tanıtımını
sağlamak.”

da fuarda yer alacağını açıklayan Yonca Aközer,
katılımcı şirketlerden bazılarını ise Avcı
Architects, Boytorun Architects, Çelen Group,
Efekta Mimarlık, Esas Gayrimenkul, İGA
Havalimanı, Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
ProPlan Proje Yönetim ve Danışmanlık, Sabri
Paşayiğit Architects, Tabanlıoğlu Mimarlık ve
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. olarak ifade
etti.
Yonca Aközer’in dikkat çektiği bir diğer konu,
Türkiye adına düzenlenecek etkinlikler oldu.

Fuara yaklaşık 45 yatırımcı ve Beyoğlu,
Galataport, Haliçport, Tarlabaşı, Okmeydanı,
Piyalepaşa, Örnektepe’deki 6 proje ile katılan
Beyoğlu Yatırım Grubu (Beyoğlu Investor
Group-BIG)’na liderlik yapan Beyoğlu Belediye
Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise, MIPIM’e
hayal satmak için değil, proje dolu çantalarıyla
Türkiye’nin en gözde projelerini dünyaya arz
etmek için katıldıklarını vurguladı. Ahmet
Misbah Demircan, şöyle konuştu:
“Beyoğlu, standartlarını arayan bir şehir değil.

MIPIM 2017’de Türkiye’nin gayrimenkul
şirketleri, mimarlık şirketleri ve yatırımcı
şehirlerinden 850’ye yakın kişiyle temsil
edileceğini belirten Yonca Aközer, fuarda
şimdiden yerlerini alan şehirler olarak Antalya,
Balıkesir, Hatay, İstanbul ve Kocaeli’ni ifade
etti. Yonca Aközer, 2015 ve 2016’daki MIPIM
katılımlarıyla uluslararası şirketlerin ilgisini
çekerek gelecekteki uluslararası işbirlikleri
için ilk temelleri atan şehirlerin bu ilgiden
memnuniyetlerinin katılımda çarpan etkisi
yarattığını vurguladı.
Fuarda İstanbul Ticaret Odası’nın katkılarıyla
gerçekleştirilen 685 metrekarelik İstanbul
Çadırı’nda şehrin gözde projeleriyle temsil
edileceğini belirten Yonca Aközer, ayrıca
Beyoğlu İş Adamları Grubu (BIG)’nun da
Beyoğlu, Galataport, Haliçport, Tarlabaşı,
Okmeydanı, Piyalepaşa, Örnektepe’den oluşan
6 proje ve 45’e yakın yatırımcısıyla MIPIM’e
katılma kararı aldığını söyledi. Bu yıl İstanbul
Maden İhracatçıları Birliği (İMİB)’nin ve
Turkishceramics – Seramik Tanıtım Grubu’nun

Yonca Aközer
Alkaş Genel Müdürü
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fırsatlarını anlatabilmek kadar, kendilerini de
ifade edebilmek için MIPIM temsiliyetlerine
devam ettiklerini belirten Yonca Aközer, bu
doğrultuda şubat ayı istatistiklerinin metrekare
bazında katılım açısından geçen yılı şimdiden
yakaladığını vurguladı. Yonca Aközer, şöyle
konuştu:
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MIPIM Fuarı’nı özellikle kurumsal yabancı
yatırımcılara ulaşmak ve projeleri tanıtmak
adına verimli bir fuar olarak değerlendirirken,
uluslararası fuarları, ülkelere yönelik ilgiyi fırsata
çevirmek açısından en önemli buluşma noktaları
olarak nitelendirdi. Bu noktada Türkiye’ye
yönelik ilgiye dikkat çeken Aziz Torun, pek
çok özelliğinin yanı sıra nitelikli gayrimenkul
projeleriyle dünyanın farklı coğrafyalarından
yoğun ilgi gören Türkiye’ye yönelik ilginin de bu
fuarlar vasıtasıyla fırsata çevrilebileceğini söyledi.
Diğer yandan dünya gayrimenkul platformunda
Londra, New York, Paris, Moskova gibi dünya
şehirleriyle yarıştıklarının altını çizen Aziz
Torun, dikkat çekici önerileri dile getirdi:
“Bu nedenle önce ülkemizi sonra başta İstanbul
gibi şehirlerimizi daha iyi tanıtmalıyız. Yalnızca
proje tanıtımı bu açıdan yeterli değil. Bu
tanıtımları yaparken ilgili bakanlıklar, belediyeler,
sivil toplum örgütleri birlikte hareket etmeli,
ülkemizi ve sektörümüzü ön plana çıkacak
stratejiler kurgulamalıyız.”
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Aziz Torun
Gayrimenkul ve Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı
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Yüzyıllar boyunca insanlığın merkezi olmuş
dünyaya yön vermiştir. Tarihi ve kültürel
mirasıyla dünyanın en pırıltılı şehrinin,
İstanbul’un merkezi, Türkiye’nin boy aynasıdır.
Beyoğlu’nda yaşamak, burada mülk sahibi
olmak, yatırım yapmak tarihin her döneminde
olduğu gibi bugün de bir prestij vesilesidir.
Türkiye’nin en prestijli projeleri Beyoğlu’nda
hayat buluyor. Galataport ve Haliçport projeleri
Beyoğlu’nda yükseliyor. Pera bölgesindeki
Tarlabaşı projesi Beyoğlu’nda inşa ediliyor.
Ülkemizin en büyük kentsel dönüşüm
hamlelerinden biri olan Okmeydanı Kentsel
Dönüşüm Projesi bizim sınırlarımızda.
Mahalle ve modern kent yaşamına uygun
konseptte Piyalepaşa yine Beyoğlu’nda.
Sütlüce’deki Örnektepe örnek dönüşüm
projemiz yatırımcıların ilgisini çekiyor.
Çantamız projelerle dolu. MIPIM’e hayal
satmaya gitmiyoruz. Mimarisi, mühendisliği ve
şehirleşme konseptiyle Türkiye’nin en iddialı
projelerini götürüyoruz.

Son 3 yıldır dünya emlak piyasasının kalbi
MIPIM’e düzenli olarak katılıyorduk. Bu sene,
Beyoğlu’ndaki tüm iş insanlarımızla bir araya
gelerek Beyoğlu Yatırımcılar Grubu (Beyoğlu
Investor Group-BIG) olarak müşterek bir
platformla MIPIM’e çıkarma yapma kararı
aldık. Konjonktürel sıkıntılarla uğraştığımız şu
günlerde tüm yatırımcılarımızla kenetlenerek
uluslararası vitrine çıkmamız çok anlamlı. Biz
yereldeki kamu otoritesi olarak yatırımcımızın
yanında olduğumuzun mesajını çok net
vermek için MIPIM’de Beyoğlu’nun dolayısıyla
Türkiye’nin en gözde projelerini dünyaya arz
edeceğiz. İnşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz.”
BU SENEKİ MIPIM FUARI, TÜRKİYE
ALGISINI GÜÇLENDİRMEK VE OLUMSUZ
ALGININ GİDERİLMESİ AÇISINDAN SON
DERECE ÖNEMLİ
Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Derneği (GYODER) Başkanı Aziz Torun,

MIPIM Fuarı’nı Türkiye gayrimenkul sektörünün
sağladığı gelişimi ve rekabetçi yapısını
tanıtmak açısından da en doğru platform
olarak nitelendiren Aziz Torun, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Türkiye’de gayrimenkul sektörü son
on yıl içinde çok önemli bir gelişim gösterdi.
Mahalle müteahhitliğinden uluslararası projelere
imza atan geliştiricilere, barınma amaçlı inşa
edilen binalardan uluslararası ödüller alan yaşam
alanlarına dönüşen bir zihniyet değişikliği söz
konusu. Bugün en son teknoloji ile üretim yapan
şantiyelerimiz var. Dünyanın birçok ülkesinde
proje yapan mimarlarımız, danışmanlık
şirketlerimiz, proje yönetim şirketlerimiz var.
Tüm bunlar gayrimenkul sektöründe ülkemizin
uluslararası rekabet edecek bir güç haline
geldiğinin en somut ifadesi. Bu rekabetçi yapımızı
tanıtmak için fuarlar en doğru platform. MIPIM
de bu fuarlar arasında en prestijli organizasyon
olarak ön plana çıkıyor.”
Aziz Torun’un dikkat çektiği bir diğer konu, bu
seneki MIPIM Fuarı’nın Türkiye’nin algısını
güçlendirmek açısından taşıdığı önem oldu.
Aziz Torun, şöyle konuştu: “Ülkemizde yaşanan
terör olayları ve darbe girişimi sonrası oluşan
olumsuz algının giderilmesi adına da oldukça
önemli bir fırsat olacağını düşünüyorum. Terör
yalnızca Türkiye için değil dünyanın geneli için
bir risktir. Türkiye’de uluslararası yatırımcıların
can ve mal güvenliği her türlü uluslararası
anlaşma ile güvence altına alınmıştır. Ve Türkiye
büyüyen gelişen bir ülkedir. Bu büyümedeki en
önemli pay gayrimenkul sektörünündür. Altyapı
yatırımları, köprüler, yollar, havalimanları,
santraller, telekom alt yapıları gibi bir ülkenin
gelişmişliğinin en önemli sembolleri olan bu
yatırımlar hız kesmeden devam etmektedir.
MIPIM tüm bunları anlatmamız için önemli bir
platform olacak.”
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TÜRK DOĞAL TAŞI VE SERAMİĞİ,
DÜNYAYA TANITILACAK
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB)
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kahyaoğlu, dünya
emlak piyasasının en önemli platformu olması
nedeniyle katılma kararı aldıkları MIPIM’de
Turkish Stones markasını ve Türk doğal taşlarını
potansiyel müşteri kitlesine tanıtacaklarını
belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İstanbul Maden İhracatçıları Birliği olarak
‘Dünya Türk Doğal Taşları Yılı’ ilan ettiğimiz
2017 yılı içerisinde, Türk doğal taşlarını
dünyaya tanıtma çalışmamızın en önemli
basamaklarından birinin dünyanın önde gelen
mimar, müteahhit ve sektör temsilcilerinin
bir araya geldiği MIPIM Fuarı olduğunu
düşünüyoruz. 400’ü aşkın renk ve desendeki
Türk doğal taşlarımızın MIPIM gibi büyük ve
tanınmış bir organizasyon vasıtasıyla en kaliteli
ve prestijli projeler ve bu projelerin mimarlarıyla
buluşarak globalleşeceğine; yüksek kalitesi ve
güzelliği sayesinde de dünyada hak ettiği yeri
kazanacağına yürekten inanıyoruz.”

Ahmet Misbah Demircan
Beyoğlu Belediye Başkanı

en iyi şekilde istifade etmeyi amaçlıyoruz.”
İSTANBUL’UN YENİ HAVALİMANI VE
HAVALİMANI ŞEHRİ, DÜNYAYA İLK KEZ
MIPIM’DE SUNULACAK
İGA Havalimanı İcra Kurulu Üyesi Mehmet
Kalyoncu ise gelecekteki havalimanı şehirleri için
de bir referans olacak Airport City İstanbul’u
ve İstanbul’un yeni havalimanını, en prestijli
gayrimenkul fuarı MIPIM vasıtasıyla dünyaya

ilk kez tanıtacak olmaları nedeniyle büyük bir
heyecan duyduklarına dikkat çekerek, şöyle
konuştu:
“Tüm fazları tamamlandığında 200 milyon yolcu
kapasitesiyle dünyanın sıfırdan yapılan en büyük
havalimanı unvanını kazanacak olan İstanbul
Yeni Havalimanı, iş dünyası ve sosyal çevrelerin
yeni buluşma merkezi olacak. Havalimanı
projemizin hemen yanında yer alacak 10.5
milyon metrekarelik Havalimanı Şehri’mizi
(Airport City İstanbul) bu yıl ilk kez dünyanın
en prestijli gayrimenkul fuarlarından MIPIM’de
yerli ve yabancı yatırımcıların beğenisine
sunmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Dünyanın
sayılı havalimanlarının çevresinde geliştirilen
ve az sayıda örneği bulunan, Türkiye için bir ilk
olacak bu şehir modeli, gelecekteki havalimanı
şehirleri için de referans olacaktır.
Başta oteller, ofisler, alışveriş merkezi, sosyal
yaşam alanları, ekonomiye can verecek olan
fuar ve organizasyon alanları olmak üzere,
Havalimanı Şehri pek çok endüstriye yeni
fırsatlar ve istihdam olanağı sunacak. Airport
City İstanbul’un, çevreci ve sürdürülebilir
tasarımı ile sadece yolu havalimanından
geçen ziyaretçilerimize değil, tüm İstanbul’a
fayda sağlayacağına; dünya çapında benzer
projeler için örnek teşkil edeceğine gönülden
inanıyoruz.”
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Turkishceramics – Seramik Tanıtım Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Kayan, Türk
seramik sektörünün yurt dışında yerleşik imajını
yükseltmek için 19 yıldır dünyanın değişik
coğrafyalarında ve kanallarında çalışmalar
yaptıklarını belirterek, İngiltere, Almanya,
Amerika Birleşik Devletleri ve Ortadoğu
pazarlarına yönelik planladıkları birçok faaliyete
ek olarak doğrudan karar vericilerin yer aldığı
MIPIM’e de katıldıklarını vurguladı. Bahadır
Kayan, şöyle konuştu:
“Avrupa pazarıyla iletişimimizi kuvvetlendirecek,
geçtiğimiz sene gerçekleştirdiğimiz güçlü
katılımı pekiştirecek değişik etkinliklerle yer
alacağız. Bu yıl da özellikle İngiltere’deki tanıtım
faaliyetlerimizden edindiğimiz çevre ile Türk
mimar dostlarımızı ilişkilendirmek ve MIPIM’in
ana amaçlarından olan networking fırsatlarından
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AYD Başkanı
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Bize kendinizi tanıtır mısınız?
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden
1988 yılında mezun oldum ve ardından San
Diego National Üniversitesi’de MBA programını
tamamladım. Öğrencilik yıllarımda ulusal
ve uluslararası nakliye sektöründe çalışmaya
başladım ve ardında inşaat sektörüne geçiş
yaptım. Hollanda merkezli Multi Corporation’ın
Türkiye iştirakinde 2010 yılında göreve başladım.
Şu anda buradaki görevime danışman olarak
devam ediyorum. Bunun yanı sıra AYD çatısı

“Kadınlarımızın ekonomiye ve iş hayatına katılma oranı yükselen bir
grafik çiziyor.”

altında sektörümüzün geleceğini şekillendirmeye
çalışıyoruz.
Kurumunuzu bize anlatır mısınız?
AYD olarak bugün Türkiye’nin dört bir yanından
124 üye AVM’yi, 480 bin kişilik nitelikli
istihdamı, 53,5 milyar dolarlık yatırımı ve yerli/
yabancı AVM yatırımcılarını ve haklarını temsil
eden tek çatı kuruluş olarak faaliyet gösteriyoruz.
Ülkemizin 61 ilinde yer alan AVM’lerimizle
halkımız için sosyal yaşam alanları yaratarak

toplumsal bir fayda sağlarken, perakende
sektörüne ve ülkemizin ekonomisine de katma
değer sunuyoruz.
Günümüz Türkiye'sinde kadının toplumdaki
yeri ve önemi için neler söylemek istersiniz?
Kadınlarımızın her gün daha çok güçlendiğini,
daha çok bilinçlendiğini söylemek mümkün.
Öne çıkan ve bilinen her ne kadar ülkemizin
batı bölgelerinde yaşayan kadınlarımızın
yaşam tarzları ve standartları olsa da doğu
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bölgelerimizdeki kültür ve geleneklerde
de kadının, özellikle annelerin el üstünde
tutulduğunu görüyoruz. Yıllar boyunca bu
bölgelerimizde yaşanan üzücü ve insanlığa
aykırı olaylara rağmen gelecek döneme umutla
bakıyoruz ve bu bölgelerimizde gelişmelerin
yaşanması için çalışıyoruz.
Kadınları işe almada ve karar mekanizmasında
yer almalarında pozitif bir ayrımcılık gerekiyor
mu?
Pozisyonun gereklilikleri ve iş tanımı bu noktada
önem arz ediyor. Örneğin, kas gücüne dayalı
bir pozisyon söz konusu olduğunda kurumlar
elbette erkek adayı tercih edilecektir. Ancak bu
tarz bir durum gündemde değilse ve pozisyon
için iki aday arasında tercih yapılması gerekiyorsa
kadın adayın seçilmesinin daha uygun olacağını
düşünüyorum. Çünkü erkeklerin fiziksel avantajı
iş bulma potansiyelini yükseltiyor ve şansını
artırıyor. Bu nedenle kadın işgücüne daha fazla
destek verilmesi gerektiği taraftarıyım.

sağladıkları gerek maddi gerek manevi birçok
imkan, kadınların daha rahat ve huzurlu bir
ortamda çalışmalarını sağlamaya yönelik.
Diğer yandan AVM’lerde çalışmanın da
getirdiği birtakım avantajlar elbette var.
AVM’ler çalışanlara güvenli, temiz, elit bir
ortamda çalışma fırsatı sunuyor. Diğer yandan
tüm AVM çalışanları için hayata geçirilen
birtakım avantajlardan faydalanma imkanları
bulunuyor.
Kadınlar günü ile alakalı dergimizden nasıl

bir mesaj vermek istersiniz?
Kadınlar çalışarak yalnızca kendileri için
bir kazanım sağlamıyorlar. Önce çalıştıkları
kurumlara ve sektörlerine ardından tüm
ekonomimize ve toplumsal gelişimize katma
değer sağlıyorlar. Onların ekonomimizdeki
desteği, sosyal hayatlarımıza sunduğu emeklerle
bugün daha güçlü, geleceğine umutla bakan,
yeni nesilleri yere güvenle basan bir ülkeyiz.
Tüm emekçi kadınlarımızın bu özel gününü
kutluyorum.

Türkiye'de kadının iş gücü piyasası içinde ki
konumu ile ilgili görüşleriniz nelerdir?
Kadınlarımızın ekonomiye ve iş hayatına katılma
oranı yükselen bir grafik çiziyor. Bu gelişimde
devletimizin hayata geçirdiği proje ve kadınlar
için sağladığı desteklerin çok büyük bir etkisi var.
Hayat geçirilen ve gelecek dönemde geçirilecek
olan bu ve benzeri projelerle gelecek dönemde de
bu gelişim ivmesinin hızlanacağına inanıyorum.

Kadın istihdamını arttırmak için sizce neler
yapılmalıdır?
Daha önce de bahsettiğim gibi özellikle doğu
bölgelerinde gelişmişlik düzeyinin düşük
olması kadın çalışan oranını direkt etkiliyor.
AVM’lerin bu bölgelerde yaptığı yatırımlarla
hem bölgesel kalkınmaya hem de kadın ve erkek
işgücüne destek vermiş oluyoruz. Umudumuz
gelecek dönemde daha çok kadını iş hayatına
kazandırmak.
Sektörünüzde çalışmak isteyen kadınlara
tavsiyeleriniz nelerdir?
Sektörümüzde kadın çalışan oranı birçok sektöre
göre daha fazla . Bu oranı en çok etkileyen
sebeplerden biri perakende alanında kadınların
daha başarılı olması diyebilirim. Uzun çalışma
saatlerine rağmen perakende markalarının
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Kadınlarımızın iş dünyasındaki pozisyonu
elbette ülkemizdeki okur/yazarlık durumu ile de
doğrudan orantılı. Yine kızlarımızın okuması için
düzenlenen etkinlik ve çalışmalar bu gelişime
destek oluyor; kızlarımız geleceğin iş kadınları
olma vizyonu ile yetişiyor. Gelecek dönemde
kadın işgücünün ciddi oranlarda artacağına
ve ekonomide başrollerden birini alacağına
inanıyorum.
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TÜRKİYE’NİN 1 NUMARALI MARKALARI ÖDÜLLENDİRİLDİ
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ve Akademetre
Research Company tarafından her yıl gerçekleştirilen araştırma
kapsamında, Türkiye’nin 1 Numaralı Markaları, Zorlu Performans
Sanatları Merkezi’nde düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.
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Hakan Kodal
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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği
ve Akademetre Research Company tarafından
her yıl gerçekleştirilen 1 Numaralı Markalar
Araştırması’nın sonuçları, 21 Şubat Salı akşamı
Zorlu PSM’de düzenlenen törenle açıklandı.
Oyuncu ve sanatçı Kadir Çöpdemir’in sunumu
ve AYD Başkanı Hulusi Belgü’nün ev sahipliğiyle
düzenlenen 1 Numaralı Markalar Ödül Töreni’ne
iş dünyasının önde gelen isimleri katılım gösterdi.
Törende konuşma yapan AYD Başkanı Hulusi
Belgü; “AVM’ler toplumumuz için sevdikleriyle
vakit geçirebildikleri sosyal bir yaşam alanı
olmakla birlikte markaları ve kullanıcıları bir
araya getiren en önemli unsurlardan birini
oluşturuyor. Perakende markalarımızın,
edindikleri tecrübelerle gerek ülkemizde
gerekse uluslararası arenada hayata geçirdikleri
çalışmalar, ülkemiz için çok büyük bir gurur

Gülden Yılmaz

Yılmaz Yılmaz

kaynağı. Bugün burada tüm bu başarıları tek
potada eriterek Türkiye’nin 1 Numaralı Markası
olmuş kurumlarımızı ödüllendirmek için bir
araya geldik. Umudumuz, markalarımızın
gelecek dönemde daha büyük başarılara imza
atarak gerek ekonomimize ve istihdama gerekse
ülkemizin uluslararası arenada bilinirliğine katkı
sağlaması. Bu güzel gecede emeği geçen ve bizleri
onurlandırarak katılan herkese çok teşekkür
ederim.” şeklinde konuştu.
Perakende sektörüne ilişkin 15 kategoride
ödüllerin sahiplerini bulduğu törende, LC
Waikiki Günlük Giyim ve Çocuk Giyim
kategorilerinde ödüle layık görülürken, Teknosa
Teknoloji Perakendeciliği ve Anchor Mağaza Özel
Ödülü’nün sahibi oldu. Törende En Beğenilen
Marka Yüzü Özel Ödülü’nü ise Koton reklam
kampanyasıyla Fahriye Evcen aldı.

Bülent Gürcan

Cem Eriç
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1 Numaralı Markalar
Kadın Giyim: Koton
Erkek Giyim: Kiğılı
Günlük Spor Giyim: LC Waikiki
Ayakkabı – Çanta: FLO
Aksesuar: Altınbaş
Spor Malzemeleri: Adidas
Çocuk Giyim: LC Waikiki
Bebek Ürünleri – Oyuncak: Toyyz Shop
Kişisel Bakım – Kozmetik: Gratis
Mobilya – Dekorasyon: IKEA
Teknoloji Perakendeciliği: Teknosa
Teknoloji Üreticisi: Samsung
Self Servis Restoran: Burger King
Restoran: Baydöner
Kafe: Mado
Özel Ödül - Anchor Mağaza: Teknosa

Hulusi Belgü

Anthony Khoi

Fuat Atalay

Mehmet Yılmazoğlu

Bahadır Özbek

Nuri Şapkacı
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Özel Ödül - En Beğenilen Marka Yüzü: Fahriye
Evcen - Koton
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Bülent Gürcan, Gökşin Durusoy ve TeknoSa ekibi
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Serkan Dural

Hayal Olcay

Gökhan Asok

Halil İbrahim Zeytin

Haberler / MALl&MOTTO

Suat Soysal

Sena Suerdem

Fuat Atalay
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Didem Özgüven Serpil
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Bize kendinizi tanıtır mısınız?
Nişantaşı Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan
sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme okudum.
Ardından Yale School of Management’ta MBA
programını tamamladım. İş hayatına Unilever’de
başladım, LC Waikiki, Shell, Tetra Pak gibi
ulusal ve uluslararası kurumlarda çalıştım.
Pfizer Türkiye'deki Kurumsal İletişim Müdürü
görevimin ardından Multi Turkey ailesine
katıldım.
Kurumunuzu bize anlatır mısınız?
Avrupa ve Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul
yatırım, yönetim ve geliştirme şirketi Multi
Corporation, Avrupa’nın tamamını kapsayan bir
perakende platformu. Sürdürülebilir kira geliri
yaratmaya, yönetmeye ve geliştirmeye odaklanan
şirketimiz, faaliyet gösterdiği bölgelerde, hem
ekonomik büyümeye katkıda bulunuyor hem
de sosyal yaşam alanları oluşturuyor. Hollanda
merkezli Multi, kurulduğu 1982 yılından beri
geliştirdiği 190’dan fazla proje ve hali hazırda
yönetmekte olduğu 130 alışveriş merkeziyle
ülkemiz dâhil olmak üzere Avrupa’nın 14
ülkesinde faaliyet gösteriyor.
Multi Corporation bünyesinde faaliyet
gösteren Multi Turkey ise ülkemizde 14
alışveriş merkezinin operasyonunu yürütüyor.
Türkiye’nin en büyük perakende platformu olan
Multi Turkey, 2.100’ü aşkın kiracısıyla birlikte
her yıl 160 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor. Multi
Turkey’in en önemli alışveriş merkezleri arasında
İstanbul’da Forum İstanbul ve Marmara Forum,
Ankara’da ise Gordion ve Forum Ankara Outlet
yer alıyor.
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yeri ve önemi için neler söylemek istersiniz?
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Ülkemizde kadının toplumdaki yeri ne yazık
ki istenilen noktalarda değil. Dünya Ekonomik
Forumu (WEF) "Küresel Toplumsal Cinsiyet
Uçurumu Raporu"na göre Türkiye 144 ülke
arasında cinsiyet eşitliğinde 130. sırada. Türkiye
İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre
okuma yazma bilmeyen kadın oranı erkeklerden
5 kat fazla. Üniversite mezunu kadınların oranı
erkeklerin gerisinde. Oysa kadınların hayatın her
alanına eşit katılımı toplumun ve ekonominin
gelişimi için kritik önem taşıyor. Sosyal sistemin
sağlıklı işleyişi için kadının toplumdaki yeriyle
ilgili zihinsel dönüşümün başlaması gerekiyor.

Yasemin AYGİNİN

Multi Turkey Pazarlama Direktörü

Bu noktada, kadının toplumdaki yerinin
güçlenmesinin ön koşulu iyi bir eğitim alması.
Eğitimin her kademesine kadınlar için eşit erişim

“İş hayatı kadının ve erkeğin ortak katkılarıyla daha güzel, daha verimli,
daha kapsayıcı.”
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sağlanması ve bu yönde bugüne kadar yapılan
çalışmaların artarak ve kararlılıkla sürdürülmesi
son derece önemli.
Eğitimle paralel ilerleyen bir diğer süreç de
kadının iş gücüne katılımı. İş hayatına giren
kadın, toplumsal statüsünü yükseltme ve birey
olarak kendisini daha güçlü ifade etme fırsatı
yakalıyor ki bu da sağlıklı bir toplum düzeninin
sürdürülebilirliği için kritik başarı faktörlerinden
biri.
Ülke olarak kadının toplumdaki yerini hak ettiği
yere ulaştırabilmek ve kadınla erkeğin eşit olduğu
algısını sağlayabilmek için gerek iş hayatında
gerekse sosyal hayatta herkese önemli görevler
düşüyor.

İş dünyasında çalışanları kadın veya erkek
olarak kategorize etmek yerine cinsiyetsiz bir
yaklaşım benimsenmesi gerektiğine, bu açıdan
kadınların sahip oldukları niteliklere, becerilere,
yetkinliklere göre erkeklerle eşit şekilde
değerlendirilmeleri gerektiğine inanıyorum.
Bununla beraber iş dünyasında kadının
güçlenmesine olanak sunacak, erkeklerle eşit
olduğu algısının önündeki “cam tavan”ların
aşılmasını sağlayacak ve karar verici pozisyonlara
yükselmelerine imkân verecek her türlü çalışmayı
destekliyorum.
Türkiye'de kadının iş gücü piyasası içindeki
konumuyla ilgili görüşleriniz nelerdir?
Kadınların iş hayatındaki varlıkları istenilen
oranlara henüz ulaşamadı. Bu noktada
kadınların “çocuk mu, kariyer mi?” ikileminde
ya da tercihinde bırakılması, kadına hane
içindeki işlerde eşit ve dengeli bir sorumluluk
yüklenmemesi gibi faktörler kadının iş
hayatından uzaklaşmasına neden olabiliyor.
Bu nedenle kadının iş hayatında daha aktif
rol alabilmesi için öncelikle zihniyetimizi
değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kadının
olmadığı yerde üretimden, gerçek anlamda
kaliteli bir hizmetten söz etmek mümkün değil.
Kadının iş gücüne katılım oranını belirleyen en
önemli faktör bahsettiğimiz gibi eğitim düzeyi.
Bu açıdan kız çocuklarının eğitimini teşvik
eden gerek kamunun gerekse özel sektörün
yürüttüğü proje ve kampanyaların önümüzdeki
dönemde kadınların kariyerlerine ve iş gücünün
toplam verimliliğine olumlu etki edeceğini
öngörüyorum.
Kadın istihdamını artırmak için sizce neler
yapılmalıdır?
Kadın çalışanların yaklaşık yarısını oluşturan

hizmet sektörü içinde özellikle perakende sektörü
dikkat çekiyor. Towers Watson’ın geçtiğimiz yıl
açıkladığı rakamlara göre; kadın istihdamının
en yüksek oranda olduğu ilk 10 sektör içinde
perakendenin yer alması ve hatta kadın
yöneticilerin en yüksek olduğu sektör olarak öne
çıkması perakendeciler olarak bir şeyleri doğru
yaptığımızı bize gösteriyor.
Türkiye’de kadınların istihdam oranını
yükseltmek için kamu, sivil toplum ve özel
sektörün ortak çalışmalar yapmasına ihtiyaç var.
Ülkemizin ulaşmak istediği ekonomik hedefler
için kadınların iş hayatındaki varlığını hızla
artıracak projeleri önceliklendirmek gerekiyor.
Bu açıdan özellikle kadınları cesaretlendirecek
ve teşvik edecek, aynı zamanda toplumdaki
ön yargıları kıracak kampanyalar yapılmalı.
Part-time iş gibi esnek çalışma uygulamaları
kadınları çalışma hayatına çekmede önemli
olabilir. Ayrıca sağlıklı çocukların yetişmesine
olanak veren kreşlerin yaygınlaştırılması,
kadınlara doğum izni sürecinde gerekli hakların
verilip verilmediğinin denetlenmesi ve kadın
girişimciliğinin desteklenmesinin de kadının iş
gücüne katılımında önem taşıdığına inanıyorum.
Kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğu
algısını hayatın her alanında yaydığımız
sürece kadınların daha da başarılı olacağını
ve iş hayatında daha fazla kadın göreceğimizi
düşünüyorum.
2017 hedef ve projelerinizden bahseder
misiniz?
Multi Turkey olarak başta ülke ekonomisi olmak
üzere faaliyet gösterdiğimiz illerin ekonomilerine
katma değer yaratma misyonuyla hizmet
sunuyoruz. Bu illerin ekonomik, sosyal ve
kültürel dönüşümlerine katkıda bulunmanın yanı
sıra her alışveriş merkezi için hayata geçirdiğimiz
yaşam merkezi konseptiyle ziyaretçilerimize
sadece avantajlı alışveriş deneyimi değil aynı
zamanda sosyal bir deneyim de sunuyoruz.

Geçtiğimiz yıl, hem ülke ekonomisi hem de
sektörümüz için zorlayıcı bir yıl oldu. Bu
zorluklara rağmen sene sonu hedeflerimizi
tutturmayı başardık. 2017 senesinde de hem
ekonomiye hem de sektörümüze değer katacak
projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.
Kurum olarak kadınlara yönelik ne gibi
uygulamalarınız var?
Multi Turkey’de kadın çalışanlarımızın oranı
%51, bu da kadın istihdamı açısından iyi bir oran.
Sene başında yürürlüğe giren ve anne olan kadın
çalışanlara part time çalışma imkanı tanıyan
kanunun destekçisiyiz, biri merkezden diğeri
AVM’lerimizden olmak üzere iki çalışanımız
yürekten desteğimizle part time çalışmaya
geçtiler bile.
Sektörünüzde çalışmak isteyen kadınlara
tavsiyeleriniz nelerdir?
Sektörlerden bağımsız tüm kadın çalışanlara
kendi ilke ve ideallerinden ödün vermemelerini,
“kadın” olmanın getirdiği o özel duygu ve
dokunuşu kaybetmemelerini ve samimi geri
bildirim almaktan asla çekinmemelerini
öneririm.
Dergimiz aracılığıyla Kadınlar Günü ile ilgili
nasıl bir mesaj vermek istersiniz?
İş hayatı kadının ve erkeğin ortak katkılarıyla
daha güzel, daha verimli, daha kapsayıcı.
Şirketler sürdürülebilir bir başarı yakalamak
istiyorsa kadın istihdamını bir tercih değil,
başarıya giden yolda bir zorunluluk olarak
görmeli. Kadınlar, cinsiyetlerine göre değil
niteliklerine, becerilerine, yetkinliklerine göre eşit
şekilde değerlendirilmeli, kadınlarımıza hakları
olan eşit fırsatlar verilmeli.
Tüm hemcinslerimin 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nü kutluyorum.
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konumları, toplumların modernleşme
ve sanayileşme süreçleriyle yakından
bağlantılıdır. Cumhuriyetin kuruluşundan
bu yana geçen süre içerisinde, toplumsal ve
sosyal gelişmeler, kadını ev hayatından iş
hayatına çekmiş ve ekonominin vazgeçilmez
bir parçası haline getirmiştir. Bununla
birlikte ülkemizde kadına ve erkeğe biçilen
kültürel roller, kadının ev hayatıyla ilgili daha
fazla sorumluluk almasına neden olmakta
ve kadının üzerindeki yükü artırmaktadır.
Kadının iş hayatına etkin katılımının artması
ve kadın-erkek arasındaki iş bölümünün
dengelenmesi yolunda daha gidecek uzun
yolumuz olduğunu düşünüyorum.
Kadınların işe alımında ve karar
mekanizmasında yer almalarında pozitif bir
ayrımcılık gerekiyor mu?

İrem Tür

ECE Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü

Bize kendinizi tanıtır mısınız?
Adım İrem Tür. ECE Türkiye İnsan
Kaynakları Direktörüyüm. 2005 yılından bu
yana ECE Türkiye’de görev yapıyorum.

3.600 kadın ve erkek çalışanı, şehir içi
alışveriş merkezleri alanında Avrupa sektör
lideri olan ECE’nin başarısının temel taşıdır.
Firmamız, her kademede kadın istihdamını
desteklemekte; aynı zamanda kadınları üst
yönetim pozisyonlarına kazandırmayı da
hedeflemektedir. Hem kadın hem de erkek
çalışanlarımıza yönelik oluşturduğumuz
“Liderlik Programı”nın bir parçası olarak
kadınları hem bulundukları pozisyonda
destekliyor hem de yönetim pozisyonları
için hazırlıyoruz. Türkiye operasyonumuzda

çalışan beyaz yakalıların %70’i, toplam
yöneticilerimizin %52’si ve üst düzey
yöneticilerimizin de %71’i kadınlardan
oluşmaktadır. Bu konuyu pozitif ayrımcılık
olarak ele almıyoruz. Tüm çalışanlarımıza eşit
haklar tanıyarak kendilerini geliştirmelerini
destekliyor ve doğru pozisyonlarda yer
almalarını hedefliyoruz.
Türkiye'de kadının iş gücü piyasası içindeki
konumuyla ilgili görüşleriniz nelerdir?
Türkiye genelinde konuyu ele aldığımız zaman,
kadının iş gücü piyasasında ve ekonomideki
yerinin olması gereken düzeye ulaşmadığını
düşünüyorum. Hem nicelik hem de nitelik
olarak eşitsizlikler olduğunu görüyorum. Bu
durum, eğitim düzeyinin düşük olması, aile
hayatı ve çocukların bakım sorumluluklarının
kadının üzerine yüklenmiş olması, toplumsal
önyargılar, aile ve iş hayatını dengeleyecek
tedbirlerin yeterli düzeyde olmaması gibi
sebeplere bağlı.
Kadın istihdamını arttırmak için sizce neler
yapılmalıdır?
Kadın istihdamını artırmak için öncelikle
eğitimin önemini vurgulamakta fayda var.
Örgün eğitimin yanı sıra, mesleki beceri
eğitimleri, kariyer rehberliği, aile ve çalışma
hayatının dengelenmesine yönelik tedbirler
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Kurumunuzu bize anlatır mısınız?
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ECE Türkiye, ekim 2000’de alışveriş merkezi
sektöründe Avrupa lideri olan Alman firması
“ECE” tarafından kurulmuştur. Bir yatırım
ve hizmet firması olarak ECE Türkiye,
alışveriş merkezlerinin geliştirilmesiyle
ilgili olarak mimari ve konsept planlama,
proje yönetimi, kiralama, alışveriş merkezi
yönetimi, bütçeleme hizmetleri ile finansal ve
hukuki hizmetlerin tümünü aynı çatı altında
toplamaktadır.
İstanbul’daki Marmara Park, Maltepe
Park, MetroCity, Aqua Florya, Axis
İstanbul ve Beylikdüzü Migros Alışveriş
Merkezi, Ankara’daki ANKAmall ve ACity,
Eskişehir’deki Espark, Afyonkarahisar’daki
Park Afyon, İzmir’deki MaviBahçe ile
Antalya’daki TerraCity ve Antalya Migros
Alışveriş Merkezi, ECE Türkiye tarafından
başarıyla yönetilmektedir. Bursa’daki Sur
Yapı Marka Alışveriş Merkezi’nin ise inşaatı
devam etmektedir. İnşaat ve planlama
aşamasında birçok projemiz de mevcuttur.
Günümüz Türkiye'sinde kadının
toplumdaki yeri ve önemi için neler
söylemek istersiniz?
Toplumsal hayat, kadın ve erkekle birlikte
şekillenir. Kadınların modern hayattaki

MaviBahçe, İzmir
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alınması, esnek çalışma saatleri, yarı zamanlı
çalışma ve home-office gibi uygulamaların
yaygınlaştırılması ve kadınların iş gücüne
katılımı konusunda toplumsal farkındalık
oluşturmak, kadın istihdamını artırma yolunda
atılacak en önemli adımlardır.
2017 hedef ve projelerinizden bahseder
misiniz?
2017 büyüme planlarımızla bağlantılı olarak
yeni açılacak olan alışveriş merkezlerimizde
teknik, idari ve yönetim personeli istihdam
edeceğiz. Bununla bağlantılı olarak merkez
ofisimizde de farklı departmanlarda
ve kademelerde işe alımlarımız olacak.
Personelimizin eğitim ve gelişimi, firmamız
için büyük önem taşımakta. Farklı kademelere
yönelik olarak kurum içi, kurum dışı, yurt içi
ve yurt dışı eğitim çalışmalarımız her zamanki
gibi planlı ve düzenli olarak uygulanıyor. Bu
anlamda uluslararası bir firma olmanın getirdiği
olanaklardan ve sinerjiden faydalanıyoruz.
Sektörünüzde çalışmak isteyen kadınlara
tavsiyeleriniz nelerdir?
Dinamik, büyüyen alışveriş merkezi ve
perakende sektörlerinin, ülke ekonomisi
için önemli bir istihdam kaynağı olduğunu
biliyoruz. Hacmine bağlı olarak her bir

ANKAmall, Ankara

Sektörde eğitimli ve yabancı dil bilen
işgücüne ihtiyaç var. Sektörümüzde çalışmak
isteyen kadınlara tavsiyem, öncelikle
kendilerini geliştirmeleri. İyi eğitimin, kariyer
yapmalarına olanak sağlayacak en önemli
unsur olduğunu düşünüyorum. Bununla
birlikte, perakende ve AVM sektörleri,
mesleki gelişim ve eğitim olanaklarının
mevcut olduğu sektörler. Bu sebeple hem
kadın hem de erkek adaylar için geçerli olmak
üzere, alt kademelerden başlayıp yükselmek
mümkün. Bu noktayı da göz ardı etmemelerini
öneriyorum.
Kadınlar günü ile alakalı dergimizden nasıl
bir mesaj vermek istersiniz?

Sur Yapı Marka, Bursa

Tüm kadınların, Dünya Kadınlar Günü’nü
kutluyorum. Kadınların hem toplumsal
hayatta hem de iş hayatında daha fazla ve eşit
şartlarda yer aldığı, kadına şiddetin söz konusu
bile olmadığı bir gelecek diliyorum.
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alışveriş merkeziyle 1.000-3.500 kişiye iş
imkânı sağlanıyor. Büyük şehirlerin yanı
sıra Anadolu’da yapılan alışveriş merkezi
yatırımları, özellikle genç nüfus için istihdam
ve kariyer olanakları sağlıyor, iş arayanlar için
de cazip bir sektör olarak öne çıkıyor. Sektörün
insan kaynakları anlamında gelişmesi için,
insana yatırım yapılması büyük önem taşıyor.
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Bize kendinizi tanıtır mısınız?
İTÜ İşletme Mühendisliği’ni bitirdikten sonra,
önce dış ticaret daha sonra bilişim sektörlerinde
çalıştım. 14 yıldır da döner sektöründe
çalışıyorum. 18 ve 7 yaşlarında iki kız annesiyim.
Kurumunuzu anlatır mısınız?
70 yıllık Sarıtaş Et deneyimini ardına alan
Global Restoran Yatırımları A.Ş, geleneksel et
ve tavuk lezzetlerimizi tüketicilerimize nitelikli
restoranlarda sunmak amacı ile 2011 yılında
kuruldu. KasapDöner markası ile sadece bifteklik
etten ürettiği dönerini, İkiSatır markası ile köfte
ve ızgara çeşitlerini, KöylüGüzeli markası ile de
özel soslu piliç ürünlerini tüketicilerin beğenisine
sunan Global’in ana stratejisi uluslararası
zincirlerin tekelinde olan perakende gıdada hem
Türkiye’de hem de dünyada söz sahibi olmak
üzerine kurulu. Tüm Global restoranlarında
Sarıtaş Et’in Afyon’da bulunan tesislerinde islami
usüllere uygun olarak kesilen helal sertifikalı
etler kullanılarak herhangi bir katkı maddesi
içermeksizin sade marinasyonlarla üretilen
ürünler kullanılmaktadır. 2013 yılı ile birlikte
franchise vermeye de başlayan Global Restoran
Yatırımları AŞ, bugün 14’ü merkeze ait olmak
üzere 47 restoran ile hizmet vermektedir. Sıradışı
reklamları, dönerinin lezzeti, farklı dükkan
tasarımı, masalardaki I-pad’leri ve cam şişede
sunulan içecekleri ile her anlamda farklı bir duruş
sergileyen KasapDöner markası, tüm dünyada
tanınan Türk Döneri’ni hakettiği yere taşıyıp
markalı uluslararası bir zincir haline getirmek
üzere çalışmalarını sürdürmektedir.
Günümüz Türkiye'sinde kadının toplumdaki
yeri ve önemi için neler söylemek istersiniz?
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Kadının toplum içinde aktif olarak yer alması
hem kendisi hem de toplum için büyük bir artı
değer oluşturuyor. Etrafa baktığımda birçok
farklı alanda kadınlar görüyorum. Yalova’da
kadın bir minibüs şöförü gördüğümde ne kadar
sevindiğimi hatırlıyorum mesela. Bu sevindirici
örneklerin karşısında ise maalesef bir şiddet
sorunumuz var. Her gün bu konuda çıkan
haberler, bir kadın olarak beni hem çok üzüyor,
hem de endişelendiriyor.
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Kadınları işe almada ve karar mekanizmasında
yer almalarında pozitif bir ayrımcılık gerekiyor
mu?
Elbette, özellikle bizim sektörümüzde kadın
istihdamı misafirlerimizin memnuniyeti ve
işlerin olması gerektiği gibi yürümesi için çok
önemli. Perakende hizmeti detay demektir,

Bahar ÖZÜRÜN

Global Restoran Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü

“Kalkınma için kadın potansiyelini mutlaka kullanmalıyız.”
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olarak kadın istihdamına son derece önem
veriyoruz. Halen genel merkezimizde yer alan
12 üst ve orta düzey yöneticilik pozisyonunun
9’unda kadın yöneticiler var. Aynı pozisyona
başvuran iki kişiden biri kadın biri erkekse ve
şartları aynıysa kadın olan adayı tercih ediyoruz.
2017’deki en büyük hedeflerimiz arasında her
şubeye bir kadın döner ustası ve bir kadın motor
kurye istihdamı var.

Türkiye'de kadının iş gücü piyasası içindeki
konumu ile ilgili görüşleriniz nelerdir?

Kadın istihdamını arttırmak için sizce neler
yapılmalıdır?

Türkiye’de kadın işgücü belli iş kollarında
yoğunlaşmış durumda görünüyor. Örneğin
halkla ilişkiler, eğitim, bankacılık ve pazarlama
gibi alanlarda kadın yoğunluğu göze
çarparken, bizim içinde bulunduğumuz gıda
veya perakende gibi alanlarda kadın iş gücü
daha kısıtlı bir görüntü veriyor. Üst yönetim
düzeylerinde ise çok daha sınırlı bir kadın
katılımı söz konusu. Ancak bunu tepeden inme,
zorlayıcı tedbirlerle aşmamız mümkün değil.
Yani herhangi bir iş kolunda sadece kadın
olacak gibi, ya da belli iş kollarında şu kadar
kadın kotası gibi önerilerle bu işin içinden
çıkılmaz. Önce toplumun kadına bakışının
değişmesi gerek.

Kalkınma için kadın potansiyelini mutlaka
kullanmalıyız. Şu anda işsizlik sorunu kadar
işverenin de nitelikli eleman bulma sorunu var.
Kadınlara verilecek kısa süreli mesleki eğitimler
ile bu sorunu aşabilir, hem kadınlara istihdam
oluşturmuş hem de sektörlerin eleman ihtiyacını
çözmüş oluruz.
Bunun dışında kadınların anne olduktan
sonra çalışabilmesini sağlamak çok önemli. Bu
önlemlerin bir kısmı yeni istihdam paketi ile
devreye girdi. Bunun yanında kadınların kısmi
süreli olarak çalışabilmesine çok uygun olan
perakende sektöründe yönelik eğitim ve teşvik
sistemleri düşünülebilir.

Yönetici olarak kadınlara yönelik ne gibi
uygulamalarınız var?
Biliyorsunuz biz Global Restoran Yatırımları

Sektörünüzde çalışmak isteyen kadınlara
tavsiyeleriniz nelerdir?
Et ve döner sektöründe diğer sektörlere göre
kadının gücüne daha fazla ihtiyaç olduğunu

düşünüyorum. Kadın eli değen her şey
güzelleşir, dönere de incelik gelir kadınla
düşüncesinden yola çıkarak kadınların iş
yaşamında daha aktif olmalarını istiyorum.
Sektörümüz hizmet sektörü, işini severek
yapmalarını, müşteri memnuniyetini birinci
öncelikleri olarak görmelerini tavsiye ediyorum.
Kadınlar günü ile alakalı dergimizden nasıl
bir mesaj vermek istersiniz?
Kadınların iş dünyasında daha fazla söz sahibi
olacağı, şiddet ve ayrımcılık görmeyeceği,
yüzünün güldüğü bir dünya diliyorum. 8 Mart
Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun.
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birçok işi aynı anda iyi ve bir düzen dahilinde
yapabilmek demektir. Kadınların detaycı
yaklaşımı, organizasyon becerisi ve empati
yeteneği bizim işimizde çok olumlu pozitif
sonuçlar veriyor.
Bu nedenle kadınlara öncelik veriyoruz elbette.
Bunun dışında idari kadrolarımızda da eşit ya
da yakın şartlarda iki adaydan kadın olanın
tercih ederek pozitif ayrımcılık yapıyoruz.
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KOCAELİ’DEKİ İLK AÇIK HAVA BUZ PİSTİ 41 BURDA’DA!

Kocaeli’nin önde gelen alışveriş merkezlerinden
41 Burda, 2 ay boyunca devam edecek ve
misafirlerine unutulmaz anlar yaşatacak bir
projeye imza attı. Kocaeli’de bir ilk olan, açık
havada gerçek buz pateni pisti, Şubat ve Mart ayı
boyunca 41 Burda’da ziyaretçilerini ağırlayacak.
Romantik Hollywood filmlerinin unutulmaz
sahnelerinin çekildiği New York Central Park
ve İngiltere Hyde Park gibi önemli merkezlerde
buz pateni yapan çocukları izlediğimiz kış
filmlerinin, o çok keyifli anlarını ziyaretçilerine
yaşatmaya hazırlanan 41 Burda Buz Meydan, 31
Mart tarihine kadar ziyaretçilere açık kalacak.
Üstelik 20 TL alışveriş karşılığında 30 dakika
ücretsiz kullanım hakkı sağlayan bir kampanyayla
da buz pistinin kullanımını destekleyen 41 Burda,
herkesin gerçek buz pistini deneyimlemesine
olanak sağlıyor.
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41 Burda Buz Meydan, 5 yaş üzeri tüm
çocukların ve yetişkinlerin buz pateni keyfini
doyasıya yaşamaları için her gün 12.00 – 20.00
saatleri arasında uzman kadrosu ve profesyonel
antrenörleriyle hizmet veriyor. Son teknoloji
donanımlarla kurulan buz pistinde, günlük
seansların yanı sıra birbirinden eğlenceli buz pisti
etkinlikleri ve profesyonel buz dansı gösterileri
gerçekleştiriliyor.
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SABANCI HOLDİNG’DE BAYRAK DEĞİŞİMİ
19 Temmuz 2010 tarihinden bu yana Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Chief Executive Officer
(CEO) olarak görev yapan Zafer Kurtul, 30 Mart 2017 tarihi itibarıyla görevlerinden ayrılma kararı aldı.
Sabancı Holding CEO’luk görevine halen Sabancı
Holding Enerji Grup Başkanı olarak görev
yapmakta olan Mehmet Göçmen atandı.
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Güler Sabancı konuyla ilgili yaptığı açıklamada,
“Topluluğumuza 1998 yılında Akbank Genel
Müdür Yardımcılığı sonra Akbank Genel
Müdürlüğü görevini üstlenen, 2010 yılından
bugüne kadar da Sabancı Holding CEO’su ve
Yönetim Kurulu Üyesi olarak başarılarımıza
büyük katkı yapan Zafer Kurtul’a teşekkür ediyor
ve başarılar diliyoruz.
Topluluğumuzda çeşitli kademelerde 14 yıldır
üst düzey sorumluluklar üstlenen ve son olarak
stratejik yatırımlarımızın kümelendiği enerji
sektöründeki faaliyetlerimizi başarıyla yöneten
Mehmet Göçmen 30 Mart 2017 itibarıyla bayrağı
devralıyor.

Güler Sabancı
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Göçmen
Sabancı Holding CEO’su
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Bu atama Sabancı Holding’i farklılaştıran
kurumsal yönetim kültürümüzün sürekliliğinin
bir sonucudur. Bu çerçevede CEO olarak
atanan Sayın Mehmet Göçmen’in, Türkiye’nin
Sabancı’sını daha yüksek hedeflere taşıyacağına ve
tüm paydaşlarımıza daha fazla değer yaratmaya
liderlik edeceğine inanıyoruz. Kendisine yeni
görevinde başarılar diliyoruz.” dedi.
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Kazım KÖSEOĞLU

Esas Holding Gayrimenkul Şirketleri CEO’su
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Esas Gayrimenkul’ün oluşum sürecinden
bahseder misiniz?

104

Faaliyetlerine 2009 yılında, ticari gayrimenkul
projelerine yatırım yaparak başlayan Esas
Gayrimenkul; Türkiye’de ve yurt dışında yatırım
fırsatlarına odaklanan; en genç, en dinamik ve
en yenilikçi şirketlerden birisi konumundadır.
Türkiye ve başta İngiltere olmak üzere geniş
coğrafyalarda yatırım fırsatlarını takip etmekte,
en doğru stratejiyle toplam 1,5 milyar dolarlık
gayrimenkul portföyünü yönetmekte ve 600.000
m2’lik kiralanabilir alanı kontrol etmektedir.
Türkiye’de farklı illerde 375 milyon USD
civarında yatırım gerçekleştirmiştir.
Yurt içi ve yurt dışı projelerinizden bahseder
misiniz?
Yurt içinde ve yurt dışında ticari gayrimenkul

“Esas Gayrimenkul olarak önümüzdeki 4 yıl içinde yurt içi ve yurt dışında
toplamda 1,5 milyar dolarlık bir varlığı yönetmeyi hedefliyoruz.”

alanında faaliyet gösteren Esas Gayrimenkul
olarak potansiyel taşıyan illerimize yatırım
yapmaya önem veriyoruz. Başlıca yurt içi
projelerimiz; Kurtköy Aeropark, Maltepe
Ofispark, Kavacık Esas Plaza, Esas 14 Burda
AVM, 41 Burda AVM, Esas 17 Burda AVM
ve Esas 67 Burda AVM. Ayrıca, Balıkesir,
Adana ve Lüleburgaz’da inşaat aşamasında
olan 3 alışveriş merkezi yatırımımız
bulunuyor. Yatırımları yapılmış olan bu 3
AVM’mizi 2018 yılında açmayı hedefliyoruz.
Yurt dışında da yatırımlarına aktif şekilde
devam eden bir firma olarak; İngiltere’de
toplamda 6 adet alışveriş merkezi ve 11
adet ofis binası, New York Manhattan’da
da 1 adet otel, 2 adet ofis binası projemiz
öne çıkıyor. İngiltere’de toplamda 350 bin
metrekarelik bir kiralanabilir alanı ise
ortaklarımız ile yönetiyoruz.

Esas Gayrimenkul olarak yatırım planlarınızı
yaparken nelere dikkat ediyorsunuz?
Kriterleriniz nelerdir?
Esas Gayrimenkul olarak; Anadolu’da AVM’si
olmayan tüm illeri yeni “alışveriş ve yaşam
merkezi”ne kavuşturmak, bu alışveriş ve yaşam
merkezlerimizi şehrin sosyal buluşma, çekim
noktası haline getirmek için çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Bu anlamda Esas Gayrimenkul’ün
köklü yatırım gücünden de yararlanarak, sadece
alışveriş yapılan klasik alanlar yerine, hep
altını çizdiğimiz gibi sosyal alanlar yaratıyoruz.
AVM’lerimizi açarken, bölgelerin iklimi gibi
noktalar da göz önüne alınarak, kent halkının
tercihlerine, alışkanlıklarına, ihtiyaçlarına ve
beklentilerine cevap vermeye çalışıyoruz.
Bunların yanında AVM yatırımı
gerçekleştireceğimiz şehirlerde üniversite
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Uluslararası varlığınızı arttırmak için neler
yapıyorsunuz?
Esas Gayrimenkul, Türkiye’deki yatırımlarının
yanı sıra yurt dışındaki yatırım fırsatlarına da
odaklanmış en yenilikçi şirketler arasında yer
alıyor. Dünyanın dört bir yanındaki büyük
yatırımlarla müşterilerimizin beklentilerini
en iyi ve en profesyonel şekilde karşılamak
ve onlara en doğru hizmeti verebilmek
için çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz yurt dışı
projelerinde belirlediğimiz yatırım kriterlerimiz
doğrultusunda başarılı bir şekilde ilerledik.
Uluslararası alanda varlığımızı koruyarak
güçlendirmek için de yine sağlam adımlarla bu
kriterlerimiz doğrultusunda yatırımlarımıza aktif
olarak devam ediyoruz.
Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarlarından
MIPIM'e 2 kez katıldınız. Sektöre ışık tutmak
adına deneyimlerinizi paylaşır mısınız?
Esas Gayrimenkul olarak yaptığımız çalışmaları
tanıtmak için bu yıl da 14 – 17 Mart 2017
tarihlerinde gerçekleştirilecek MIPIM 2017’ye
katılacağız. Gerek ülkemizi temsil etmek;
gerekse yurt dışındaki fırsatları değerlendirmek
adına Fransa’da düzenlenecek olan dünyanın en
büyük ve en prestijli gayrimenkul fuarı MIPIM’e
üçüncü kez katılıyor olmaktan büyük mutluluk
duyuyoruz. Dünyanın emlak pazarı kabul
edilen MIPIM, tüm emlak sektörlerinden en

etkili oyuncuları bir araya getiriyor ve bu sayede
dünya genelinde çok sayıda projeye ve sermaye
kaynağına rakipsiz erişim imkânı sunuyor. Fuar
uluslararası yatırımcıları, şehir planlamacıları,
belediyeleri ve sermaye gruplarını buluşturuyor.
Gayrimenkul sektörünü, ortak bir alanda
dünyaya tanıtıyor olmak hem Esas Gayrimenkul
olarak bizler için, hem de gayrimenkul sektörü
için çok önemli.
MIPIM 2017’nin bu yıl da, dünyanın en büyük
gayrimenkul yatırımcıları, markalaşmış ve
markalaşmaya kararlı yatırım şehirleri için
buluşma noktası olacağını düşünüyoruz.
2016 yılı gayrimenkul sektöründe ülkemizde
ciddi bir sınav yılı oldu. Siz bu durumdan nasıl
etkilendiniz? Ne gibi önlemler aldınız?
Ülkemizde gündem sürekli değişiyor. 10 – 15
yıl önce konuşulan farklı konular vardı. 94, 98
ve 2001 krizlerinde de Türkiye çok zorlanmıştı.
Gelişen ülkenin dinamikleri bu şekilde oluyor.
Yatırımcılar da her zaman biraz daha dikkatli
oluyor ancak biz Esas Gayrimenkul olarak
yatırımlara devam etmekten yanayız. 2016
yılında da bir taraftan yeni projelerimizin
açılışlarını gerçekleştirirken bir taraftan da yeni
yatırımlarımıza odaklandık.
Son 10 – 15 yıldır ülkeye yatırım yapanlar bu
işten kazançlı çıkanlar oldu. Dolayısıyla bu
noktada ticari gayrimenkulün gelişeceğini
ve bizim de Esas Gayrimenkul olarak
yatırımlarımıza devam edeceğimizi söyleyebiliriz.
Tüm bu süreçler doğrultusunda 2016’nın bizim
için verimli geçtiğini söyleyebiliriz.
2017 hedefleriniz nelerdir?
Şu anda netleştirdiğimiz, Adana, Balıkesir ve

Lüleburgaz yatırımlarımız mevcut. İnşaat
aşamasında olan bu 3 AVM projemizden
Balıkesir Esas 10 Burda AVM, 42 bin m2
kiralanabilir alanıyla yaklaşık 1.500 kişiye
doğrudan istihdam sağlayacak. Adana Esas
01 Burda AVM, 60 bin m2 kiralanabilir alanı
ve 2.500 araç kapasitesiyle 1.800-2.000 kişiye
doğrudan istihdam sağlayacak. Lüleburgaz
Esas 39 Burda ise 30 bin m2 kiralanabilir
alanı ve 600 araç kapasitesiyle 850 kişiye
doğrudan istihdam sağlayacak.
Esas Gayrimenkul, farklı coğrafyalarda,
farklı alanlardaki gayrimenkul projelerine
yatırım yaparak 2018 yılı itibariyle de
750.000 m²’lik kiralanabilir alanı kontrol
edecektir.
Esas Gayrimenkul olarak önümüzdeki 4
yıl içinde yurt içi ve yurt dışında toplamda
1,5 milyar dolarlık bir varlığı yönetmeyi
hedefliyoruz.
Son olarak mart sayımızın ana konusu 8
Mart Kadınlar Günü. Dergimiz aracılığıyla
nasıl bir mesaj verirsiniz?
Kadınların, erkeklerle eşit haklara sahip
olma mücadelesinin başlangıcı sayılan 8
Mart, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde
de kadınlar için bir bilinçlenme ve
dayanışma günü olarak kutlanıyor. İş
hayatında kadının varlığı ve etkin olması
aslında işin başarısı açısından çok önemli
bir unsur. Bütün araştırmalar ve veriler
daha iyi bir dünya ve daha iyi bir gelecek
için kadınlara, onların katılımına ihtiyaç
olduğunu gösteriyor. Esas Gayrimenkul
adına ben de iş hayatının ve toplumsal
hayatın vazgeçilmez parçası olan kadınların
Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.
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olmasına önem veriyoruz. Aynı zamanda
AVM’nin belli bir büyüklükte olmasına, doğru
kiralama ve yönetme imkânı sunmasına
dikkat ediyoruz. Bu kriterler bir arada çok
kolay bulunmuyor. Tüm bu hassasiyetlerimiz
nedeniyle AVM’leri, %90 sıfırdan yapacağımızı
öngörüyoruz.

105

MALl&MOTTO / E t k i n li k

41 BURDA AVM’DEN BİR İLK DAHA
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Geniş mağaza portföyü ve şehrin merkezine
getirdiği yeni solukla Kocaelililerin gözdesi olan
41 Burda AVM, Sevgililer Günü’nde tüm çiftleri
romantik müziğin sevilen ismi Sinan Akçıl
ile buluşturdu. Organizasyonunu Farkındalık
Stüdyosu’nun üstlendiği etkinlikte Sinan Akçıl,
14 Şubat Sevgililer Günü’nde gerçekleştirilen
mini konserle hayranlarına unutulmaz bir müzik
ziyafeti yaşattı. Konserin ardından düzenlenen
imza etkinliğinde hayranlarıyla buluşan Akçıl,
bol bol fotoğraf çektirdi.
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Genç şarkıcı sevenlerine imza dağıtırken bir
hayranı sahneye çıkıp sevdiğine evlenme teklif
etti. Yüzlerce kişinin önünde sevdiğine evet diyen
genç kız, sevgilisiyle birlikte Sinan Akçıl şarkıları
eşliğinde dans edip günün tadını çıkarttı.
14 Şubat Sevgililer Günü’nde ünlü şarkıcıyı
sevgilisi Otilia da yalnız bırakmadı. Tüm etkinlik
boyunca Akçıl’ın yanından ayrılmayan Otilia,
sevilen şarkılara eşlik etti. Mutluluğu gözlerinden
okunan Otilia, Akçıl’a olan aşkını da yazdı.
Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen
ve Inside Danışmanlık tarafından yönetilen 41
Burda AVM kazançlı ve keyifli alışverişin yanında
düzenlediği etkinliklerle de bölgenin nabzını
tutmaya devam ediyor.
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Otilia’nın Sinan Akçıl’a yazdığı not
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Etkinlik videosunu izlemek
için okutunuz.
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Ertuğ TURAN
41 Burda AVM Müdürü
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Bize kendinizi tanıtır mısınız?
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Başkent Ankara’da başlayan ve Hacettepe
Üniversitesi’nde nihayetlenen eğitim yılları
sonrasında, ulusal bir perakende zincirinde 4
yıllık deneyim sonrası, 2005 yılından bu yana,
içinde bulunduğum gayrimenkul yönetimi
sektöründe farklı yönetim şirketleriyle farklı
alışveriş merkezlerinde görev aldım. Bu alışveriş
merkezleri, fiziki olarak büyüyen ve yeni açılan
AVM’ler olması sebebiyle kiracı ilişkilerinin
nispeten daha hassas olduğu merkezlerdi.
Ankara, Bursa ve Antakya’da alışveriş merkezi
müdürlüğü görevlerinde bulunduktan sonra,
Ocak 2017 itibarıyla 41 Burda Alışveriş
Merkezi’nde görevime başladım.

“Öncelikli olarak müşterimizi tanımayı ve beklentilerine cevap vererek
etkinliklerle onlara ulaşmayı hedefledik.”

Pozitif yaklaşımın iletişim yönetiminde
göz ardı edilemeyecek bir önem arz ettiğini
tecrübe yıllarımda gözlemledim. Aslında
kiracının beklentisinin özünde de bu var.
Bu zincirde, pozitif enerji kaynağının AVM
yönetim ekibinden başlaması, perakende marka
yöneticilerine ve onların ekibine de yansıyor.
Perakende Günleri kapanış konuşmasında Sn.
Ali Sabancı “İçinde bulunduğumuz dönemde
ilham vermek kolay değil.’’ şeklinde ifade etmişti
ve eklemişti “Eğer lider bizsek bizim enerjimizi,
moralimizi yüksek tutup, ilham vermemiz lazım’’.
Ciro sonuçlarına da yansıyacak olan bu ilham ve
enerji, satış danışmanının o karakteri ziyaretçiye
de hissettirmesiyle mümkün. En nihayetinde

müşteri, ihtiyaçları kadar alışverişten alacağı
hazzı da önemsiyor. Dolayısıyla müşterinin bu
isteğini anladığınızda ancak amaca hizmet etmiş
oluyorsunuz.
Projenizi bize anlatır mısınız?
41 Burda AVM, 21 Ocak 2016 tarihinde
ziyaretçilere kapılarını açmış, Esas Gayrimenkul
yatırımında 4. projesi olarak Inside Danışmanlık
tarafından yönetilmektedir. 120.000 m2 alan
üzerine kurulu, 62.000 m2 kiralanabilir alan ile
200 mağazayı bünyesinde bulunduruyor.
41 Burda AVM’den sadece bir alışveriş merkezi
olarak bahsetmek doğru olmaz, aynı zamanda
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ziyaretçinin sosyalleşebildiği bir buluşma
meydanı. Sinema, bowling ve spor salonları,
çocuk eğlence alanları, süs havuzları, açık
konsepti ve farklı mimarisiyle aradığınız birçok
şeyi 41 Burda AVM’de bulmanız mümkün.
2017 hedef ve projelerinizden bahseder
misiniz?
2016 yılında yaptığımız çalışmalar ile 6.5 milyon
ziyaretçiye ulaştık. 2017 yılında bu sayıyı 8
milyona çıkarmayı hedeflerken pazarlama
faaliyetlerimize bir önceki yıldan daha fazla bütçe
ayırıyoruz. Kocaeli’yi zengin marka karmamız ve
farklı mimarimizle yeniliklerle buluşturduğumuz
gibi pazarlama faaliyetlerimizle de standartları
değiştiriyoruz. 21 Ocak’ta Ümit Besen, Pamela ve
Bora Duran ile 1. yıl pastamızı keserken, Harika
Kanatlar ve akvaryum etkinlikleriyle çocukları da
bu coşkunun içine katmayı başardık.
Hemen akabinde Kocaeli’nin ilk açık hava gerçek
buz pistini kurduk ve 31 Mart tarihine kadar
cüzi bir alışveriş rakamıyla ziyaretçilerimizin
hizmetine sunuyoruz. Buz pistimizi canlı ve
ziyaretçi beğenisine hitap ediyor olması sebebiyle
farklı gösteri ve etkinliklerle birleştirdik. Milli
sporcularla iş birliği içerisinde dopdolu 2 ay
programladık. Ziyaretçilere romantik Hollywood
filmlerinin unutulmaz sahnelerinin çekildiği
New York Central Park ve İngiltere Hyde Park
gibi önemli merkezlerde buz pateni yapan
çocukları izlediğimiz kış filmlerinin, o çok keyifli
anlarını yaşatırken, aynı zamanda millilerin
artistik buz dansı gösterileri, hokey maçları ve
antrenmanlarına da ev sahipliği yapıyoruz.
Kazandıran alışveriş kurgusuyla müşteri
memnuniyetini en yüksek seviyeye getirmeyi
hedefleyerek, her güne yeni bir kampanyayla
başlayacağımız, müşteri memnuniyetini en
üst seviyede tutmak için bire bir ziyaretçiye
dokunacağımız CRM kurgularımız, ezberleri
bozacak yeni projelerle dopdolu bir 2017
ziyaretçilerimizi bekliyor diyebiliriz.

aşamalarında insana ve ekosisteme zararlı hiçbir
sentetik kimyasal girdi, katkı maddesi ve yöntem
kullanılmadan üretilen kontrollü ve sertifikalı
ürünler olduğunu ziyaretçilerimize anlatıyor
ve her geçen gün organik ürünler konusunda
bilinçlenmenin arttığını gözlemliyoruz.
Bu 3 aylık süreçte organik ürünlerle tanışan
ziyaretçinin %20’lik bir kısmı Ekolojik Pazar’ın
sabit müşterisi haline geldi ve her geçen gün bu
oran artıyor. Ekolojik Pazar ile birlikte alışveriş
merkezi ziyaretçi kitlesi de değişmeye devam
ediyor.
Ekolojik Pazar’ı desteklemek ve halkı
bilinçlendirmek adına Ekolojik Sohbetler de
gerçekleştiriyoruz. Sağlıklı beslenmeyle ilgili
paylaşımlarıyla kısa sürede bir Instagram
fenomeni haline gelen Nilgün Bodur
sunuculuğunda ilk söyleşimizi ocak ayında Özge
Ulusoy’un katılımıyla gerçekleştirdik. Özge
Ulusoy da organik ürünler ve sağlıklı beslenme
konusunda son derece yetkin bir isim. Organik
ürünlerin faydaları ve kullanım şekilleriyle ilgili
son derece faydalı bilgileri bizlerle paylaştı.
İlerleyen dönemlerde de ekolojik sohbetlere
Nilgün Bodur sunuculuğunda devam ediyor
ve organik ürünler konusunda bilinçlenmeyi
destekliyor olacağız.
Gençlere ve çocuklara yönelik etkinlikler
yapıyorsunuz ve yeni buz pisti çalışmanız
oldu. Karşılık olarak iletişiminiz nasıl oluyor ?
2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da
etkinliklerimize aralıksız devam ediyoruz.
Ocak ve şubat aylarını konserler, imza günleri,
konsept çocuk etkinlikleri, kampanyalar,
sergiler ve kulüp çalışmalarıyla dolu dolu
geçirdik. Tartışmasız en özel iş ise buz pisti
oldu. 1 Şubat’ta ziyaretçilerin kullanımına
açtığımız buz pistinde ilk 15 günde 3000
ziyaretçi ağırladık. Tüm seansları doldurup

bazen ek seanslar koymak durumunda kaldık.
Ziyaretçilerin kullanımı dışında iş birliğinde
olduğumuz profesyonel buz sporcularıyla da
her güne renk katan dans gösterileri ve şovlar
gerçekleştiriyoruz. Düzenlediğimiz yarışmalar
kapsamında milli sporcularla eğitimler veriyor,
küçük koreografiler hazırlayıp yarışmacılara
buzun hazzını yaşatıyoruz.
Bölgenizde marka karmanız ve etkinlikleriniz
ile ses getiriyorsunuz. Sizce bölgedeki önemli
bir çekim noktası olmanızın nedenleri
nelerdir?
41 Burda AVM’nin şehre getirdiği yeni soluk
tartışılamaz. Farklı mimarimiz ve marka
karmamızı aralıksız pazarlama faaliyetleriyle
destekliyor, sadece bir alışveriş merkezi değil,
sosyalleşme merkezi kimliğini de kazanıyoruz.
Marka çeşitliliğimizin fazla olması, Kocaeli’de
ilklere ev sahipliği yapmamız ve standartların
dışına taşan pazarlama faaliyetlerimizle
ziyaretçilerin yeni buluşma meydanı haline
geliyoruz.
41 Burda AVM’de sadece harcadıkça
değil, sosyalleştikçe ve iletişimde oldukça
kazanabildiğiniz bir kurgu yarattık. Selfie
noktalarımız, QR kod uygulamalarımız,
kampanyalarımız ve CRM sistemimizle
ödüllendirmeyi dönemsel değil standart
uygulama haline getirdik. 41 Burda AVM’de
aracınızı park ederken, ortak alanda fotoğraf
çektirirken, alışveriş yaparken ya da bir kafede
otururken kısacası her an kazanmanız mümkün.
Her geçen gün artan alışveriş merkezleri
sebebiyle, pazarlama stratejilerini her AVM
kendi müşteri profiline, kurumsal yapısına ve
lokasyonuna göre geliştiriyor. Biz de öncelikli
olarak müşterimizi tanımayı ve beklentilerine
cevap vererek etkinliklerle onlara ulaşmayı
hedefledik.

2016 yılının son çeyreğinde start verdiğimiz,
İzmit Belediyesi ortaklığında, Buğday
Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği destek
ve danışmanlığında yürüttüğümüz %100
Ekolojik Pazar’ı her cumartesi günü alışveriş
merkezimizde ziyaretçilerin hizmetine sunmaya
devam ediyoruz. Halkımızın organik sertifikalı,
sağlıklı gıdalara en kısa yoldan ve güvenilir bir
şekilde ulaşmasını sağlarken sebze meyvenin yanı
sıra; süt ve süt ürünleri, bakliyat, kuruyemiş ve
deterjan gibi ürünlere de Ekolojik Pazar da yer
veriyoruz.
Organik ürünlerin tohumdan hasada,
hasattan son kullanıcıya ulaşıncaya kadar tüm
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Organik Pazar projenizden nasıl dönüşler
alıyorsunuz ?
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Kubilay Cem KABACAN
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Esas 67 Burda AVM Genel Müdürü
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“Kadın, aile ve toplum arasında köprü kuran önemli bir bireydir.”

Bize kendinizi tanıtır mısınız?

AVM olarak hizmetine devam etmektedir.

sağlanması gerekir.

1981 Gaziantep doğumluyum. Niğde Üniversitesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden
mezun olduktan sonra Haliç Üniversitesi
Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde
yüksek lisans yaptım. 2005 yılından beri AVM
sektöründe değişik kademelerde görev aldım.
2008 yılında çalışmaya başladığım JLL’de Türkiye
operasyon departmanında yöneticilik yaptım.
2015 yılından beri Esas 67Burda AVM’de AVM
müdürlüğü yapmaktayım.

Günümüz Türkiye'sinde kadının toplumda
ki yeri ve önemi için neler söylemek
istersiniz?

Türkiye'de kadının iş gücü piyasası içindeki
konumuyla ilgili görüşleriniz nelerdir?

AVM’nizi bize anlatır mısınız?
Zonguldak’ın en önemli yatırımlarından biri olan
ilk ve tek alışveriş merkezi 67 Burda AVM'nin
açılışı, Demir Madencilik A.Ş. tarafından 15 Mart
2009’da DemirPark olarak yapılmıştır. 1 Ocak
2015 tarihinde Esas Gayrimenkul tarafından
satın alınıp, JLL Türkiye yönetiminde 67 Burda

Kadın, aile ve toplum arasında köprü
kuran önemli bir bireydir. Kadın ve erkekle
biçimlenen toplumda, kadınlar gelenek ve
görenekler sebebiyle geri planda kalmıştır.
Kadınlara her türlü sosyo-kültürel alanda ön
plana çıkmalarında destek olmalı, toplumu da
bu konuda teşvik etmeliyiz.
Kadınların işe alımında ve karar
mekanizmasında yer almalarında pozitif bir
ayrımcılık gerekiyor mu?
Bence gerekiyor. İş görüşmelerinde ve hayatta
kadınlar maalesef oyuna geride başlıyor,
pozitif ayrımcılık ile eşitlik ve hatta öncelik

Türkiye’de kadının iş gücüne katılımının yeterli
seviyede olmadığı görüşündeyim. Eğitim
seviyesinin artması ve kadınların artık iş
dünyasında daha etkin noktalarda görev almaya
başlamasıyla bu seviye zamanla olması gereken
düzeye gelecektir. Bize düşen bu zamanın
kısaltılması konusunda vereceğimiz destekleri
arttırmak olmalı.
Kadın istihdamını arttırmak için sizce neler
yapılmalıdır?
Kadın istihdamının arttırılması için özel sektör
ve kamuda pozitif ayrımcılığın arttırılması
ve çok daha önemlisi hükümetlerin kadın
istihdamı önündeki bazı engelleri kaldırması
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2017 hedef ve projelerinizden bahseder
misiniz?
Aralık 2016 - 28 Şubat 2017 arasında 1 adet
Hyundai Tucson ve 1 adet Mondial RX3İ
motor hediyeli kampanyamız oldu. 1-12 Şubat
tarihlerinde Neuroland etkinliğiyle çocuklar
ve ebeveynlerinin de keyif alacağı bir etkinlik
gerçekleştirdik. Ayrıca 14 Şubat etkinliklerimizin
yanı sıra 200 TL ve üzeri alışveriş yapan

ziyaretçilere 67 Burda Cepte uygulamasıyla
anında pırlanta kolye hediye edilen bir kurgu
oluşturduk. 2017 yılı içinde her ay düzenli olarak
sosyal medya kampanyaları, satış kampanyaları,
lisanslı çocuk etkinlikleri, gençlere yönelik
konserler ile dolu dolu geçireceğimiz bir etkinlik
takvimi oluşturmuş bulunmaktayız.
AVM olarak kadınlara yönelik ne gibi
uygulamalarınız var?
Kadınlarımız hobili günler kurslarını ve çok
büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu
dans kurslarını AVM’de onlara tahsis edilen
alanda yapmaktadırlar. Bu kurslarda ve şehirdeki
benzer STK’larda kadınlarımızın etkinliklerini ve
eserlerini kitlelerle buluşturmalarını sağlıyoruz.

Sektörünüzde çalışmak isteyen kadınlara
tavsiyeleriniz nelerdir?
AVM ve perakende olarak kadın oranının
oldukça yüksek olduğu bir sektördeyiz.
Kendini geliştiren ve bu yönde emek
harcayan kişilerin yükseldikleri bu sektörde
yılmadan azimle çalışmaya devam etmeleri
ve sektörde öncü olan kadınlardan feyz alarak
ilerlemelerini tavsiye edebilirim.
Dergimiz aracılığıyla kadınlar günüyle ilgili
nasıl bir mesaj vermek istersiniz?
Dünya emekçi kadınlar gününde korkmadan
yılmadan özgürce ve cesaretle yollarında
yürümelerini dilerim.
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gerekmektedir. Doğum izni, süt izni vb. kutsal
görevler nedeniyle bazı işverenler kadın
çalışanlara mesafeli durmaktadır. Teşvikler
ve bazı vergi indirimleriyle birlikte işverenin
bu konulardaki yükü devlet tarafından
hafifletilmelidir.
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TSUM TSUM ÇILGINLIĞI TEKNOSA DISNEY COLLECTION İLE
TÜRKİYE’Yİ SARACAK
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Disney Collection ürünleriyle sihirli ve eğlenceli bir dünyanın kapılarını aralayan TeknoSA, tüm dünyada
büyük popülerlik kazanan Disney Tsum Tsum peluş oyuncakları onlarca karakter ve farklı boy seçenekleriyle
Türkiye’de sevenleriyle buluşturuyor.
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Tüm ailenin buluşma noktası TeknoSA,
Tsum Tsum çılgınlığını Disney Collection ile
Türkiye’ye taşıyor. Sevilen pek çok Disney,
Pixar, Marvel ve Star Wars karakterlerini
eğlenceli bir tasarımla birleştiren Tsum Tsum
peluş oyuncaklar, 7’den 70’e herkesin favorisi
olacak.
İsmi, Japonca’da “üst üste yığmak” anlamına
gelen “tsumi” kelimesinden türetilen ve 2013
yılında Disney tarafından ilk kez Japonya’da
piyasaya sunulan Tsum Tsum peluş oyuncaklar,
yuvarlak formları sayesinde üst üste dizilerek
piramit şeklinde saklanabiliyor. Japonya,

Amerika, Paris ve Güney Kore’de trend olan
dünyanın dört bir yanındaki koleksiyoncular
tarafından da büyük ilgi gören Tsum Tsum
peluş oyuncaklar, onlarca karakter ve farklı boy
seçenekleriyle TeknoSA’da satışa sunuluyor.
Mickey ve Arkadaşları, Disney Prensesleri,
Karlar Ülkesi, Winnie the Pooh, Kaptan
Amerika, Örümcek Adam, Iron Man, Hulk,
Thor ve Star Wars gibi sevilen Disney ve
Pixar hikaye ve karakterlerinden oluşan Tsum
Tsum peluş oyuncaklar, 31 ildeki 70 TeknoSA
mağazasında ve online alışveriş platformu
teknosa.com’da çocuklar ve ailelerini bekliyor.
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2016’DA FİTLEŞEN TEKNOSA 2017’DE YENİLENME
İÇİN YATIRIM YAPACAK
2016 yılının son çeyreğinde 10 milyon TL kâr açıklayan TeknoSA, 2017’de tüm kanallarında yenilenme için
yatırıma devam edecek. 2016 yılında çoklu satış kanalları ile birlikte 200 milyonun üzerinde tüketiciyi
ağırladıklarını belirten TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan, “2017 yılında da Türkiye’nin geleceğe
bağlantı noktası TeknoSA olacak.” dedi.

69 ilde 210 mağaza ile sektörün Türkiye’deki
en yaygın markası olduklarının altını çizen
Gürcan, “Çoklu satış kanallarımızda geçen yıl
200 milyonun üzerinde tüketiciyi ağırladık.
2017 yılında 25 milyon TL yatırım yapmayı
planlıyoruz. Geliştirdiğimiz hizmet ve
uygulamaları derinleştirip, entegre bir yapı ile
daha çok müşteriye ulaşacağız. 2017’de benzer
mağaza satışlarında (LfL) pazarın üzerinde
büyüme ve yıl genelinde operasyonel kârlılık
hedefliyoruz.” diye konuştu.
Türkiye’nin geleceğe bağlantı noktasıyız
Bu yıl tüketici teknolojisi ürünleri pazarının
mevcut trendlere göre %8 seviyesinde
büyümesini beklediklerini ve bu büyümenin
içerisinde TeknoSA olarak güçlü bir şekilde yer
alacaklarını ifade eden Bülent Gürcan, “17 yıldır
ülkemizde teknoloji perakendeciliğinin değişmez
gücüyüz. Tek adreste teknoloji ürün ve yenilikçi
hizmetlerini bir arada sunarak sektörde fark
yaratıyoruz. 2017 yılında Türkiye’nin geleceğe
bağlantı noktası olmayı sürdüreceğiz. Herkes için
teknoloji ve teknolojiye dair her şey TeknoSA’da
olacak.” dedi.
Perakendenin geleceği çoklu kanalda
Sektörün fijital bir dönüşüm sürecinde olduğunu
ve tüketici alışkanlıklarının hızla değiştiğini
vurgulayan Bülent Gürcan, şunları söyledi:
“Avrupa’da online teknoloji alışverişlerinin payı
çift haneli rakamlara ulaştı. Türkiye’de ise bu oran
henüz %2,6. Burada güçlü bir potansiyel var. Biz

çoklu kanal yapılanmamızı bir taraftan global
trendleri izleyerek bir taraftan da Türkiye’nin
dinamiklerine bakarak güçlendiriyoruz. Sağlam
altyapımız ve yaygın mağaza ağımız, çoklu
kanal stratejisinde bize önemli bir avantaj,
müşterilerimize ise kolaylık ve hız sağlıyor.”
Mobil iletişimin yeni adı: Teknosacell
2015’te sektörde bir ilke imza atarak TeknoSA
çatısı altında mobil iletişim hizmetini
müşterileriyle buluşturduklarını dile getiren
Bülent Gürcan, “2016 sonunda 100 bin aboneyi
geçtik. 2017’ye de çok hızlı girdik. Mobil iletişim
markamızı Teknosacell olarak yeniledik. Hattını
Teknosacell’e taşıyan müşterilerimiz tek faturada
hem iletişim hem de cihaz ihtiyaçlarını 24 ay
taksitle karşılayabiliyorlar. Şimdi eski telefonunu
TeknoSA’ya getirenlere yeni telefonları ekstra
indirimli alma olanağı da sunmaya başladık.
Çok yakında bu hizmeti tüm mağazalarımıza
yaygınlaştıracağız.” diye konuştu.
TeknoSA’nın akıllı ailesi PREO
TeknoSA’nın akıllı ürün ailesi Preo’nun sektörde
yürütülmüş en kapsamlı “Private Brand”
uygulaması olduğuna dikkat çeken Gürcan,
“Preo markası altında satılan ürünler, TeknoSA
güvencesini ve tecrübesini sunuyor. Akıllı telefon
ve akıllı saat ile yola çıktığımız Preo ailesini
sürekli genişletiyoruz. Aksesuar, akıllı saat, action
cam, VR Box, kablosuz şarj üniteleri gibi akıllı
ürünlerle de farklılaşma sağlıyoruz. Preo markalı
ürünlerimizin çeşit sayısı 100’ü aşıyor. 2016’nın
son çeyreğinde sanal gerçeklik gözlüğümüzü,
gaming ürünlerimizi ve çok ilgi gören akıllı
saatimizin yenisi Pwatch 3’ü tüketicilerle
buluşturmaya başladık. Pwatch saatlerimiz ile
2016’da pazarın iddialı ürünleri arasında en çok
satan 3. ürün olmayı başardık. Müşterilerimizin
ihtiyaç ve talepleri paralelinde, Preo markalı
ürünlerin çeşitlenmesi için çalışmalarımıza
devam edeceğiz.” dedi.
Satış sonrası hizmetlerde %25 artış
TeknoSA’nın satış sonrası hizmetlerde de
sektörde ilklere imza attığını hatırlatan ve
tüketicilerin tercih sebeplerinde çok önemli bir
yer tuttuğunu vurgulayan Bülent Gürcan, “Satış
öncesi ve sırasında olduğu gibi satış sonrasında

Bülent Gürcan
TeknoSA Genel Müdürü
da müşterilerimizin her zaman yanında olmaya
devam ediyoruz. TeknoGaranti ile ürünlere ek
garanti veriyoruz. Dr. Teknolog çatısı altında
müşterilerimizin üründen alışveriş sonrasında
maksimum fayda sağlaması ve aldıkları teknoloji
ürünlerinin ömrünü uzatması için en kapsamlı
hizmet paketlerini biz sunuyoruz. Seçili
mağazalarımızda Dr. Teknolog ekiplerimizle
müşterilerimizin satış sonrası yaşadığı
problemleri anında çözüyoruz. 2016 yılında
satış sonrası hizmetlerde %25’lik artış sağladık.
Bu yıl da hizmet rakamlarımızı en az bu oranda
artırmayı hedefliyoruz.” dedi.
Aile boyu eğlence TeknoSA’da
Gerçekleştirdikleri iş birlikleri ile müşteri
portföylerini sürekli çeşitlendirip, genişlettiklerini
ifade eden Bülent Gürcan şunları söyledi:
“Oyuncak, giyim, peluş kırtasiye, kostüm,
ayakkabıdan oluşan 6 farklı ana kategoride 400’ü
aşkın ürün çeşidinin yer aldığı Disney Collection
ürünleri, 31 ildeki 70 mağazamızda shop in shop
formatında tüketicilerimizle buluşuyor. Disney
karakterlerinin bir arada olduğu, bu kadar geniş
ürün gamı da sadece TeknoSA mağazalarında
var. Mağazalarımızda artık 2 yaşından itibaren
herkese deneyim ve eğlence vaat ediyoruz.
Ailenin her yaştan üyesinin mağazalarımıza
girdiğinde ihtiyacı olan veya istediği teknoloji
ve eğlence ürünlerini en geniş yelpazede
bulabilmesi, 2017 yılı planlarımızda da önemli bir
yere sahip olacak.”
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Sabancı Holding’in elektronik perakende
sektöründeki öncü markası TeknoSA, 2017
hedeflerini basın toplantısı ile açıkladı. 2016’nın
yeni iş modelleri, iş birlikleri ile müşterilere yeni
ürün ve hizmet sunmaya odaklandıkları bir yıl
olduğunu paylaşan TeknoSA Genel Müdürü
Bülent Gürcan, “2016 yılının son çeyreğinde 10
milyon TL kâr ederek yılı pozitif tamamladık.
2017’ye müşterilerin değişen ihtiyaçlarına
paralel olarak daha fit bir şekilde girdik. Şimdi
tüm kanallarımızda daha mükemmel bir
deneyim için yenilenme atağına başlıyoruz.
Yatırımlarımızın odağında mağazalarımız ve
online platformlarımızda hayata geçireceğimiz
yenilikler, insan kaynağı ve fark yaratan hizmetler
olacak.” dedi.
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SABANCI HOLDİNG SANAYİ GRUBU 2017’DE 1,5 MİLYAR TL
YATIRIM YAPARAK İHRACATA ODAKLANACAK

Eşref Zeka
Temsa Motorlu Araçlar
Genel Müdürü
Yiğit Gürçay
Brisa Genel Müdürü

Nevra Özatay
Çimsa Genel Müdürü
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Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı Mehmet
Hacıkamiloğlu, düzenlenen basın toplantısında
Sanayi Grubu’nun faaliyetlerini aktardı.
Sabancı Holding Sanayi Grubu 2016 yılı üçüncü
çeyrek verilerine göre Brisa, Kordsa, Akçansa,
Temsa, Temsa İş Makinaları, Temsa Motorlu
Araçlar, Çimsa ve Yünsa olmak üzere 8 sanayi
şirketinde 18.000 çalışanıyla 8,3 milyar TL ciro
elde etti ve 780 milyon TL net kâra ulaştı. Sanayi
Grubu 8 şirketiyle 110 ülkeye 773 milyon dolarlık
ihracat yaparken, 12 ülkede yer alan iştirakleriyle
faaliyet gösteriyor.
2017 yılında da yeni yatırımlarla büyümeye
devam edeceklerini belirten Hacıkamiloğlu,
sözlerini şöyle sürdürdü: ”2017 yılında 1,5 milyar
TL’lik yatırım yapacağız. 2017 yılı için 10 milyar
TL’lik toplam gelir hedeflerken, 1 milyar dolarlık
ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz.”
ÜRETİMDE VE İNOVASYONDA
TÜRKİYE’NİN GURURUYUZ
Sanayi Grubunun 2016 yılı faaliyetlerini
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Dinçer Çelik
Temsa Otobüs
Genel Müdürü

Cenk Alper
Kordsa Genel Müdürü

Mehmet Hacıkamiloğlu
Sabancı Holding Sanayi
Grubu Başkanı

değerlendiren Hacıkamiloğlu; grup şirketleri
hakkında şu açıklamalarda bulundu: “5 ülkede
3.500 çalışanıyla üretim ve 42 ülkeye 162 milyon
dolarlık ihracat yapan Kordsa, 407 patent
başvurusuna sahip ve 128 adet buluşu mevcut.
Kordsa, yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları ve değer
yaratan buluşlarıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından En İyi Ar-Ge Merkezi
Ödülü'ne defalarca layık görüldü. Kordsa
ve Sabancı Üniversitesi'nin aynı çatı altında
buluştuğu Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet
Merkezi ise üniversite-sanayi iş birliği için
Türkiye'de öncü bir örnek teşkil ediyor. Merkez
kapsamında 80 doktora öğrencisi ve 10 profesör
Ar-Ge çalışmalarını yürütüyor. 2016 senesinde
hem Türkiye’de hem de Endonezya’da ihracat
şampiyonu olan Kordsa, 29,5 milyon dolarlık
Türkiye ve Endonezya yeni polyester iplik
yatırımlarını 2018 yılında devreye alacak.
Brisa 63 ülkede 5000 satış noktasına sahip bir
diğer küresel markamız. 2.600 çalışanı ile 200
milyon dolarlık ihracat hedefliyor. Özellikle
Lassa markamızla uluslararası rekabet gücünü de
artıran Brisa, Avrupa lastik pazarının üzerinde

Şahap Sarıer
Akçansa Genel Müdürü

Cevdet Alemdar
Temsa İş Makinaları
Genel Müdürü

büyüme sergiledi. Bugün Türkiye’de satılan her
üç lastikten biri Brisa markalı.
Temsa Otobüs, 3.800 çalışanıyla 66 ülkeye 136
milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu büyük
bir başarı. 74 patente sahip Temsa Otobüs
olarak 2016 yılında birçok yeni ürün lansmanını
yaptık. Bunlardan bizi en çok heyecanlandıran
ise Aselsan iş birliğiyle ürettiğimiz Türkiye’nin
%100 yerli ilk elektrikli otobüsü oldu. 8
dakikada şarj olma özelliğiyle de segmentinde
bir ilk. Ayrıca akıllı otobüsümüz Avenue I BUS
ile Londra’da düzenlenen “Intelligent Mobility”
organizasyonunda “2016 New Product
Innovation” ödülünü aldık.
Temsa İş Makinaları 850 kişilik istihdamıyla
iş makinaları kiralama filosunda %44 büyüme
gerçekleştirirken, dizel forklift pazarında da
liderliğe sahip. Temsa Motorlu Araçlar ise 1.050
kişilik ekibiyle Mitsubishi L200 markasıyla
Türkiye’deki en geniş pick-up araç parkına
sahip. 25 yıldır Adana’da üretimini yaptığımız
Fuso Canter markasında da %30 pazar payına
sahibiz.

Haberler / MALl&MOTTO
Avrupa’nın en büyük kumaş üreticisi ve İtalya’da
tasarım ofisine sahip olan Yünsa ise 1.300
çalışanıyla 50 ülkeye 60 milyon dolarlık ihracat
gerçekleştirdi.
ÇİMENTODA LİDERLİK
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Çimento sektörüne baktığımızda, Türkiye
önemli bir çimento üreticisi konumunda.
Çimento şirketlerimiz Akçansa ve Çimsa ile
sektördeki liderliğimizi 2016’da da sürdürdük.
Beyaz çimento ve özel ürünlerde dünyada lider
markalardan biri olan Çimsa 65 ülkeye 115
milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2017
yılında açılışını yapacağımız ve 165 milyon
dolarlık yatırımla hayata geçireceğimiz Afyon
Çimento fabrikasının yanı sıra 55 milyon dolarlık
yatırımla Çimsa Eskişehir fabrikamızda hem
gri hem beyaz klinker üretecek şekilde fırında
modifikasyon yapacağız. Bu yatırımlar ve 7
terminaliyle müşterilere ihtiyacı olan ürünleri
kısa sürede iletebileceği lojistik dağıtım kanalları
Çimsa için önemli birer atılım olacaktır. Akçansa
ise ayrı bir gururumuz. 60 milyon dolarlık yıllık
ihracatının yarısından fazlasını Çanakkale
limanının sağladığı lojistik avantaj ile ABD’ye
gerçekleştirmiş ve ABD’nin en önemli tedarikçisi
konumuna gelmiştir. Dünyanın en yüksek
betonarme asma köprüsü unvanına sahip Yavuz
Sultan Selim Köprüsü için bakım gerekmeksizin
100 yılın üzerinde dayanım gücüne sahip
özel bir ürün geliştiren ve kullanan Akçansa;
100+Beton adı verilen ve çevresel etkilere
karşı yüksek dayanıklılığa sahip bu özel ürünle
Amerikan Beton Enstitüsü tarafından “Betonda
Mükemmellik” ödülüne layık görüldü.
Bu gurur verici başarımızda rola alan ve
ailemizin bir parçası olan çalışanlarımız nezdinde
tüm Sanayi Grubu’nu yürekten kutluyorum.
Türkiye'nin Sabancı'sı olarak; çalışanlarımızla
birlikte, Türkiye’nin geleceği için üretmeye ve
değer yaratmaya devam edeceğiz.”
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Beril ABALIOĞLU ÖZHARAT
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Açık Kart Bilgi Teknolojileri Yön. Kur. Üyesi
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“Açık Kart ailesi olarak toplumsal birliğimizin başta kadına duyulan saygı
ve sevgiden geldiği inancını taşımaktayız.”

Beril Hanım, sizi tanıyabilir miyiz?

Açık Kart hakkında bilgi alabilir miyiz?

1976 yılında Denizli’de doğdum. 1993
yılında Denizli Lisesi’nden, 2000 yılında
Bilkent Üniversitesi, İktisat Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldum. Üniversite
eğitiminden sonra 2000-2001 yılları arasında
Amerika’da University of California Los Angeles
(UCLA)’da “Marketing Extension” eğitimi
aldım. 2001–2003 yılları arasında Abalıoğlu
Tekstil San. A.Ş.’nin ve Dentaş Kâğıt San.
A.Ş.’nin pazarlama departmanında, Erbakır
Elektrolitik Bakır Mamülleri A.Ş.’nin ihracat
departmanında çalıştım. 2003–2007 yılları
arasında CSA Pazarlama A.Ş.’de Curio Satış
Geliştirme Müdürü ve ardından Curio Marka
Müdürü olarak görev yaptım. 2012 yılından
itibaren Açık Kart Bilgi Teknolojileri Ticaret
A.Ş.’de aktif olarak Yönetim Kurulu Üyeliği’ni
sürdürmekteyim. Abalıoğlu Tekstil Sanayi
A.Ş.’nin ve Abalıoğlu Doğal Kaynaklar Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’nin de Yönetim Kurulu Üyesi’yim.
İki çocuk annesiyim.

2012 yılında Abalıoğlu Holding bünyesine katılan
Açık Kart, kurulduğu 2007 yılından bugüne,
müşterilerinin iş ihtiyaçlarına uygun anahtar
teslim terzi dikimi sadakat, ödeme sistemleri
ve danışmanlık hizmetlerini kapsayan projeler
hayata geçiriyor. Program analiz, tasarım, devreye
alma, işletme, analitik raporlama ve hediye ödül
tedariği dâhil anahtar teslim teknolojik çözümlerle
projeleri yönetmekteyiz. Hizmetlerimiz arasında
ödeme sistemleri çözümleri, tahsilat sistemleri,
kampanya tasarım, uygulama ve yönetim
hizmetleri, marka indirim kulüpleri, müşteri
analitiği, kurumsal teşvik programlarını da
kapsayan uçtan uca çözümler bulunuyor.
Ayrıca kamu sektörüne anahtar teslim sistem
entegrasyonu, yazılım, donanım hizmetleri ile
danışmanlık hizmetleri kapsamında en son
teknolojik altyapı hizmetlerini içeren Plaka
Tanıma Sistemleri (PTS), Elektronik Denetleme
Sistemleri (EDS), Kent Güvenlik Yönetim

Sistemleri (KGYS) ve kampüs kart, akıllı otopark
çözümleri, ödeme sistemleri, mobil uygulamalar
sunmaktayız. Kamu sektöründeki entegratör
kimliğimiz ile son dönemde gündemde olan
ve AVM’ler açısından zorunlu hale gelen Plaka
Tanıma Sistemleri teknolojileri ile AVM’lerin
güvenlik ihtiyaçlarına cevap veren çözümler
sunuyoruz.
2016 sonu itibarıyla 3 ülkede 30’dan fazla şehirde
50’ye yakın AVM ve 120 perakende markasına
hizmet veriyoruz. Yazılım ekibimiz tarafından
geliştirilen ve TÜBİTAK enformatik öncelikli
proje olarak desteklenen akıllı dijital sadakat
platformumuzla kampanya, sadakat, veri toplama,
çekiliş ve ödeme sistemlerini tek çatı altında
birleştirip web, mobil, satış noktası gibi tüm temas
noktalarından müşteri etkileşimi sağlayarak
kampanyaların dakikalar mertebesinde hayata
geçmesini sağlıyoruz. 2016 yılında sistemlerimiz
üzerinde 392 bin tekil müşteri, 1,3 milyon işlem
gerçekleştirildi ve 4,1 milyon TL değerinde ödül
dağıtıldı. Yüzde yüz bulut tabanlı çalışan akıllı

R ö p o rt aj / MALl&MOTTO

Açık Kart, çok farklı alanlarda faaliyet
gösteriyor. Hangi alanlarda ön plana
çıkıyorsunuz?
Ön plana çıktığımız en önemli alan, firmamızın
özellikle sadakat ve ödeme sistemleri kapsamında
içinde barındırdığı “know-how”, müşterilerimizi
dinleyerek onlar gibi düşünebilmemiz ve anlık
kişiselleştirilmiş kampanya çözümlerini nihai
müşterilere sunmamızı sağlayan esnek, ölçeklenebilir akıllı dijital sadakat platformumuz
müşterilerimize hizmet sunarken yarattığımız
en önemli katma değeri oluşturuyor. Tüm bu
bahsettiklerim sayesinde hayata geçirdiğimiz
sadakat, veri toplama, çekiliş, kampanya, mobil
uygulama, dijital oyun ve CRM çözümlerimiz,
AVM’lerin nihai tüketicilerle arasındaki bağı
güçlendirip, kiracılara geri dönüşü ölçülebilir
yeni bir pazarlama aracı sunmamızı sağlayarak,
birlikte çalıştığımız müşterilerimize uluslararası
kuruluşlardan pek çok ödül kazandırdı. Açık
Kart ekibi için müşteriyi dinlemek çok önemli,
dolayısıyla tüm sadakat, kampanya, veri
toplama, çekiliş projelerimizi müşterilerimizin
iş ihtiyaçlarına uygun anahtar teslim olarak satış
kanallarına, nihai müşterilere ve çalışanlara
yönelik olarak devreye alıp uygulamaktayız.
Müşterilerimizden en çok duyduğumuz konu bir
CRM, sadakat veya kampanya altyapısına sahip
oldukları ancak bu altyapıyı kullanacak ekip,
konsantrasyon ve iş bilgisinin eksikliği. Açık Kart
olarak bu noktada altyapımız, dinamik ve yetkin
kadromuz, girişimci, sağduyulu, müşteri odaklı
yaklaşımımızla müşterilerimize proaktif çözümler
sunabiliyoruz.
Türkiye'de kadının iş gücü piyasası içinde ki
konumu ile ilgili görüşleriniz nelerdir?
Türkiye’de işgücü piyasasında kadınlara genel
olarak ön yargılı bir bakış açısı söz konusu. Bazı
işlerin kadınlara uygun olmadığından kadınlarla
çalışmanın yorucu olduğuna kadar pek çok görüş
var. Kadının ruhsal ve fiziksel özellikleri, duygusal
yönleri, iletişimde ve ilişkilerdeki yaklaşımı hem
iş hayatına katılmasının hem de yükselmesinin
önünde engel olarak görülmekte. Evlenebilir,
çocuk doğurabilir, sık sık izin alabilir, hassastır,
mücadele gerektiren işlerde yıpranır iş hayatında
sık sık duyduğumuz cümleler. Oysaki dezavantaj
gibi görünen özellikler iş hayatı dinamiklerinde
güçlü yöne de dönüşmekte. Duygusal farkındalığı
yüksek bir kadın erkek egemen iş hayatında daha
iyi ve sürdürülebilir ilişkiler kurabiliyor, detaycı

ve hassas yönü çok önemli kararlarda hayat
kurtarabiliyor. Bu ön yargılarla birlikte toplum
ve işverenler bilinçlendikçe pozitife giden bir
gelişmeyi de göz ardı edemeyiz.

vermem gerekirse kişinin çalıştığı firmayla uyumu,
vizyonu, kişisel azmi, disiplini, çalışkanlığı, esnek
ve analitik düşünebilme yeteneği, yılmaması,
merak, pozitif yaklaşım, çalışılan iş alanı ne olursa
olsun sayabileceğim birkaç önemli özellik. Ayrıca,
Kadınları işe almada ve karar mekanizmasında
bu yola koyulan kadınların diğer rakiplerinden
yer almalarında pozitif bir ayrımcılık gerekiyor
bir adım önde olabilmeleri için özellikle çok
mu?
hızlı değişen ve gelişen bu dünyanın hızına
ayak uydurabilmeleri gerekiyor. Bunun için de
Kadınların iş hayatında ve karar mekanizmalarında kendi sektörleri ve sektör dışı yerel ve global iyi
yer alma oranının arttırılması yönünde atılan
uygulamaları takip etmeleri, inovasyonu takip
her adım olumlu bir fark yaratacaktır. Temelinde
edebilmek için de sosyal medya veya birebir
ayrımcılığa vurgu yapan her uygulama pozitif
hayatta networking’e önem vermeleri gerekiyor.
gibi görünse de çalışma huzurunu ve dengeleri
Kişilerin alanlarında iyi mentörlerle birlikte
olumsuz etkileme potansiyelini de içinde taşır.
çalışmaları ve fikir alışverişinde bulunmaları
2007 yılında imza altına aldığımız Küresel İlkeler
çok önemli. Genç arkadaşların kendilerini
Sözleşmesinde de belirtildiği üzere işe alım ve işe
bir adım öteye taşıyacak zorlayıcı görevlerin
yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli ilkesiyle
üstesinden gelebilmeleri için ekiplerini, sektörel
hareket edilmeli. Işe alım ve terfide cinsiyet ve
dinamiklerini, rakiplerini ve paydaşlarını
toplum içindeki analık, babalık, eş olmak gibi roller iyi tanımaları gerekiyor. Sürekli gelişime ve
bir değerlendirme kriteri olmamalıdır.
değişime açık olmak da sorunların üstesinden
gelebilmek için önem taşıyor. Teknoloji çok hızlı
Kadın istihdamını arttırmak için sizce neler
ilerlediği ve bundan sonrasında da bugünden
yapılmalıdır?
daha hızlı değişimlerin olacağı varsayılırsa yeni
kuşakları dikkatle izlemek, bu müşterileri tanıyıp,
Kadın istihdamının arttırılması için kadınların
kavrayarak yaratılan projelerin içerisine bu anlayış
eğitimlerini tamamlamaları ve eğitim hayatından
ve kavramanın yansıtılması gerekiyor. Yapılan iş ne
erken ayrılmalarını engelleyecek denetim ve
olursa olsun, çalışanın şirketi için yarattığı “değer”i
destek mekanizmaları kurulabilir. Bununla birlikte anlaması, şirketinin ekonomi için yarattığı değeri
kadınlar eğitim hayatlarını tamamladıklarında
anlaması ise başarıda çok önemli.
onların istihdamının önündeki, aile ve toplum
baskısıyla erken evlilik, eş ve anne olmayla ilgili
2017 hedef ve projelerinizden bahseder misiniz?
rollerin iş hayatının önüne geçmesi gibi engellerle
toplumsal olarak bilinçlenmeli ve mücadele
Mobil uygulamalar, dijital oyunlaştırma
etmeliyiz. Eğitim, maddi ve manevi destek bu
uygulamaları, web tabanlı sadakat, çekiliş,
kültürün oturtulmasında önemli. Kadınların
kampanya, veri toplama uygulamaları, online
annelik rollerinden kaynaklanan zorunluluklara
offline ödül platformları, marka indirim
kolaylıklar sağlanabilir, daha nitelikli nesiller
networkü, kişiselleştirilmiş ve segmente uygun
yetiştirilmesi için esnek çalışma, süt izni, ücretsiz
ödül tasarımları, B2B ve B2C hedef kitleye
izin, uzaktan çalışma gibi olanaklar sağlanabilir,
uygun yüzlerce markada geçerli “özel indirim
genişletilebilir. Kadınların meslek edinmesini
kulüpleri” bu sene müşteri taleplerine göre
sağlayacak eğitimler ve edindikleri mesleği
şekillenen ve öne çıkan projelerimizin en başında
hayata geçirmelerini sağlayacak platformlar
geliyor. Müşterilere geleneksel kanallardan en
oluşturulabilir.
son dijital teknolojilere kadar omni-channel
tüm katmanlarda dokunuyor ve çözümler
Kurum olarak kadınlara yönelik ne gibi
geliştiriyoruz. İçinde analitik kampanya modülleri
uygulamalarınız var?
olan platformlar oluşturarak müşterilerimizin
sesini dinliyoruz, aldığımız geri bildirimlerle
Açık Kart ailesi olarak toplumsal birliğimizin
kampanyalarımızın başarı oranlarını artırarak
başta kadına duyulan saygı ve sevgiden geldiği
uluslararası kuruluşlardan ödülle dönen projelere
inancını taşımaktayız. Bu nedenle her geçen
imza atıyoruz.
gün şirketimizin kadın çalışan istihdamının
artırılmasına dair çalışmalarımızı devam
2007’den itibaren sadakat ve ödeme sistemleri
ettirmekteyiz. Özellikle son yıllarda çalışma
altyapısı üzerinde oluşan bilgi birikimimiz
hayatında kadınlarımızın daha fazla yer alabilmesi, nedeniyle loyaltech ve fintech alanlarına
bilinçlenmesi ve bilgilenmesi için ücretsiz veya
odaklanmış durumdayız, yeni nesil uygulamalarla
ücretli olarak verilen eğitim, kurs ve seminerleri
müşterilere hizmet vermemizi sağlayan akıllı
takip ederek iş hayatında kadınlarımızın daha ön
dijital sadakat platformumuz ile müşterilerimizin
plana çıkarak karşılaşabilecekleri sorunları en aza
dakikalar mertebesinde istedikleri tüm kanallarda
indirgeyeceklerini düşünüyorum.
kampanyalarını hayata geçirmelerini sağlıyoruz.
Sektörünüzde çalışmak isteyen kadınlara
tavsiyeleriniz nelerdir?
Kendi deneyimlerimden yola çıkarak tavsiyeler

AVM’lerin bu yıl gündemine giren Plaka Tanıma
Sistemleri konusunda da AVM’lere güvenlik
teknolojileri alanında hizmet veriyor olacağız.
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dijital sadakat platformumuz düşük maliyetlerle
günlük birkaç yüz işlemden milyonlarca işleme
kadar ölçeklenebiliyor. Gerçekleştirdiğimiz
projelerle; Türkiye’nin en eski bankasının banka
kartları sadakat programı yönetimi, sosyal yardım
kartları, müşteri davranış segmentasyonu, analitik
hizmetler ve kapalı devre ön ödemeli kartlarla
finansal teknoloji çözümlerini bankalara ve
finansal kuruluşlara da sunuyoruz.
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FarkindalikStudyosu

Farkindalikstudyosu

Nibetiye Caddesi Petrol Sitesi 2.Blok 1-H Kat-3 D-12 Etiler / Beşiktaş / İstanbul

0 212 351 54 48 - 0530 218 49 43
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FSReklam

www.fsreklam.com.tr - www.farkindalikstudyosu.com
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HİZMETLERİMİZ
DEFİLE
KONSER
İMZA GÜNÜ
SÖYLEŞİ
BASIN PR

ÖZEL ETKİNLİKLER
TASARIM & KERATİF
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RADYO
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DEFİLE
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Etkinlik videosunu izlemek
için okutunuz.
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DEFİLE
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DEFİLE
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Etkinlik videosunu izlemek
için okutunuz.
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DEFİLE
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KONSER
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Etkinlik videosunu izlemek
için okutunuz.
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KONSER
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KONSER
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Etkinlik videosunu izlemek
için okutunuz.

Etkinlik videosunu izlemek
için okutunuz.
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KONSER
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İMZA GÜNÜ
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Etkinlik videosunu izlemek
için okutunuz.

Etkinlik videosunu izlemek
için okutunuz.
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İMZA GÜNÜ
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İMZA GÜNÜ
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Etkinlik videosunu izlemek
için okutunuz.

Etkinlik videosunu izlemek
için okutunuz.
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İMZA GÜNÜ
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SÖYLEŞİ
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Etkinlik videosunu
izlemek için okutunuz.

Etkinlik videosunu izlemek
için okutunuz.

MALl&MOTTO / 37. Sayı / M art 2 0 1 7

SÖYLEŞİ
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BASIN YANSIMALARI
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BASIN YANSIMALARI
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RADYO
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RADYO
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ÖZEL ETKİNLİK
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ÖZEL ETKİNLİK

141

KREATİF

UYGUN FİYAT
BOL SEÇENEK

PLATO’DA!

platoavm
0216 398 64 64

www.platoavm.com
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Fatih Bulvarı No:97 Sultanbeyli / İSTANBUL
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KREATİF

Elay’s
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212 ÇOCUK KULÜBÜ İLE HER HAFTA SONU EĞLENCE

212 İstanbul Power Outlet, minik ziyaretçilerine
muhteşem etkinlikler sunuyor.
Her cumartesi ve pazar günleri Bağcılar
Belediyesi’nin animasyon ekibi ile birlikte
yürütülen gösterilerde, palyaço showdan kukla
showa, Nasreddin Hoca’dan Kel Oğlan’a Hacivat
ve Karagöz gösterisi ve birbirinden ilginç jonglör
gösterisiyle çocuklar eğlencenin tadını çıkarıyor.
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Mart ayı boyunca her cumartesi-pazar saat
18.00’de!
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JLL’in sektör gücünü ve know-how’ını projenin
kendi dinamiklerine en iyi şekilde uyarlayarak
ilerlemekteyiz.
Günümüz Türkiye'sinde kadının toplumdaki
yeri ve önemi için neler söylemek istersiniz?

Türkiye'de kadının iş gücü piyasası içindeki
konumu ile ilgili görüşleriniz nelerdir?
Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımız
günümüz Türkiye’sinde iş hayatında istenilen
oranda yer almasalar da, her geçen gün artan
istihdam oranlarıyla Türkiye ekonomisine çok
önemli katkı sağlıyor.

Zehra TÜMKAYA

JLL Türkiye Mülk Yönetimi Yardımcı Direktörü

Bize kendinizi tanıtır mısınız?
Uzun yıllar Almanya’da yaşadım ve üniversiteyi
Almanya’da bitirdim. Üniversite mezuniyetimden
sonra Almanya’nın en büyük gayrimenkul ve
proje geliştirme firmasının farklı birimlerinde
yönetici olarak çalıştım. 2008 yılında Türkiye’de
çalışmalarıma bu yönde devam ettim ve farklı
gayrimenkul yönetim ve proje geliştirme
şirketlerinde AVM müdürlüğü yaptım. 2013
yılında bölge müdürlüğüne atanarak Türkiye’nin
farklı bölgelerinde AVM projelerinden sorumlu
oldum. 2015 yılında JLL Türkiye ailesine katılarak
mülk yönetimi yardımcı direktörü olarak
görevime devam etmekteyim. Evli ve ikiz çocuk
annesiyim.

Kadın istihdamını arttırmak için sizce neler
yapılmalıdır?
Eğitim her açıdan çok önemlidir. Türkiye’de
kadınların eğitim düzeyi yükseldikçe,
istihdama katılımları da artmaktadır.
Dolayısıyla bu yönde daha çok çalışma
yapılması gerektiğini düşünüyorum. Aynı
şekilde teknoloji seviyesinin gelişmesi kadın
istihdamına olumlu katkı sağlıyor. Kadının
statüsündeki artışlar Türkiye’nin ekonomik
büyümesinde önemli rol oynamaktadır.
2017 hedef ve projelerinizden bahseder
misiniz?

Aslına bakarsanız bizim mesleğimizde
hedefler, planlar ve projeler hiç bitmiyor.
Sürekli olarak bir devinim içinde oluyorsunuz.
Her zaman daha iyiyi, daha farklıyı ve
daha güzeli sunma çabasıyla sarılıyorsunuz
işinize. İş ortaklarınızın tamamının; yani
yatırımcınızın, ziyaretçinizin ve kiracınızın
mutlu olduğu bir dünya yaratmaya
Kurumunuzu bize anlatır mısınız?
çalışıyorsunuz. Ancak bunu başardığınız
zaman kendinizi başarılı sayabilirsiniz diye
JLL Türkiye ailesi; sürekli artan proje sayısıyla
düşünüyorum. Benim hedef ve planlarım da,
giderek büyüyen, şimdiye dek hizmet verdiği ve
hizmet vermeye devam ettiği projeleriyle sektöre bu felsefeye dayanarak şekilleniyor. Öncelikle
kendinize saygı duyacaksınız ve inanacaksınız.
yön veren, tüm bu çalışmalarının ve yılların
getirdiği tecrübe ve bilgi birikimiyle gayrimenkul Aynı zamanda doğru hedefler koyacaksınız
sektörüne her anlamda hizmet veren kocaman bir ve hedefinize doğru koşarken hiç pes
etmeyeceksiniz. Çok çalışmak değil, doğru ve
aile. Ben JLL ailesinde yardımcı direktör olarak
yedi projeden sorumluyum. Bütün projelerimizde verimli çalışmak önemlidir.
profesyonel yaklaşımımızı, güçlü ekiplerimizi,
Kurum olarak kadınlara yönelik ne gibi
tecrübemizi, bilgi birikimimizi ve en önemlisi

uygulamalarınız var?
JLL, 2016'da Ethisphere Enstitüsü tarafından
üst üste dokuzuncu kez “Dünyanın En Etik
Şirketleri” arasında gösterilmiştir. Böylece,
dünyadaki iş etiği standartlarını belirleyen
Ethisphere Enstitüsü’nün verdiği bu anlamlı
unvana uzun süredir sahip olan az sayıdaki
küresel şirketten biri olmayı başarmıştır.
Dünyanın En Etik Şirketleri 2016 sıralamasında
21 ülkeden 131 şirket yer aldı. JLL, gayrimenkul
alanında listede yer almayı başaran üç şirketten
biri. Dolayısıyla genel olarak bu konudaki
bakış açımızı her alanda ve uygulamamızda
göstermekteyiz.
Sektörünüzde çalışmak isteyen kadınlara
tavsiyeleriniz nelerdir?
Türkiye’de son yıllarda gelişen ve büyümeye
devam eden sektörümüzde kadınların önemli
katkıları sektörümüze her zaman yön vermiştir.
Büyüyen sektörümüzde daha da çok kadına
ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu sektöre çok erken
başlayarak bütün yönüyle bu işi öğrenip, ayrıca
eğitimini almak çok önemlidir.
Dergimiz aracılığıyla Kadınlar Günü’yle ilgili
nasıl bir mesaj vermek istersiniz?
8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve
daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri
gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü
yürekten kutluyorum.
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Kadının toplumdaki yeri çok önemlidir.
Kadının toplumlarda yerine getirdiği görevleri
itibarıyla, sosyal sistemin işleyişine ve
ekonomiye katkısı büyüktür. Dünyaya örnek
olacak şekilde Türkiye’de 1923’ten beri kadının
toplumdaki önemi, değeri ve eşitliğiyle ilgili
birçok adım atılmıştır. Toplumsal ve ekonomik
kalkınma sürecinde kadınların etkin biçimde
yer alması, kadınların iş gücüne katılımının
ve istihdamının artırılması sürdürülebilir
kalkınmanın gerçekleştirilebilmesinde önemli
bir unsurdur.
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KONUTTA 20 YIL VADE BÜYÜMEYİ DESTEKLEYECEK
Emlak Konut GYO, 20 yıl vade ve %0.70’in altında düşük faizle konut satışı dönemine hazırlanıyor. Planı
değerlendiren Destek Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Aysun Göksu, “TCMB zorunlu karşılıkları düşürerek
bankaların kredi maliyetlerini azalttı ve bu değişiklik konut faizinin aşağı çekilmesinde önemli rol oynadı.
Toplam konut satışları bu sayede %25,1 oranında arttı. Atılan bu adım da konut piyasasını canlandıracak ve
büyümeyi de azımsanmayacak ölçüde destekleyecektir.” dedi.
satışlarının darbe girişiminin yaşandığı
temmuz ayı itibarıyla artış eğilimine geçtiğini
görmekteyiz.
Diğer taraftan, ipotekli konut satışları
verilerine baktığımızda, temmuz ayı itibarıyla
keskin bir çıkış olduğunu görüyoruz.
Son açıklanan rakamlara göre, ipotekli
satışların toplam satışları içindeki payı kasım
2016 tarihinde %36,9 olarak gerçekleşti.
Rakamlardaki bu artışta TCMB’nin
uyguladığı politikaların kredilere düşüş olarak
yansımasından kaynaklandığı söyleyebiliriz.
Aşağıdaki grafikte kredi maliyetlerindeki
düşüşün konut kredisi kullanımını cazip hale
getirdiği ve ülke ekonomisine güvenin artarak
devam ettiği net bir şekilde görülüyor.
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Konut Piyasasına Cansuyu Emlak
Konut’tan
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Aysun Göksu
Destek Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı

Önceki yıl ekonomik canlanmayı desteklemek
amacıyla birçok adım atılırken bu adımlardan
bir tanesi de konut piyasasında oldu. Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)’nın
düzenlemeleriyle düşen maliyetler konut kredisi
faizlerine de yansıdı ve faizler psikolojik eşik
olan %1 seviyesinin de altına geriledi. Düşen
faizler ev alma hayallerini gerçeğe dönüştürürken
satışlardaki ivmelenme de hem konut

piyasasındaki canlılığı artırdı hem de büyümeye
olumlu katkı sağladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)’nun
açıkladığı son rakamlara göre, toplam konut
satışları kasım 2016’da bir önceki yılın aynı
ayına göre %25,1 oranında artarak 132 bin 655
oldu. TÜİK’in raporunda yer alan tabloya göre
önceki yılın nisan ayında ivme kaybeden konut

TCMB’nin düzenlemelerinden destek
bulan konut piyasası bu kez Emlak Konut
GYO’nun vade ve faiz hamlesiyle 2017’de
de destek bulmayı umuyor. Detaylarının
henüz açıklanmadığı projede hem düşük faiz
hem de uzun vade avantajı dikkat çekiyor.
Projeye göre, 20 yıl (240 ay) vade ve düşük
faizle konut satışı yapılması planlanıyor.
Bilindiği gibi, uzayan vade ile taksit tutarları
düşüş gösteriyor. Ayrıca yapılan açıklamada,
henüz resmiyet kazanmamakla birlikte
faizlerin de %0.70 ve altına çekilmesi için
bankalarla görüşmeler yapılacağı belirtildi.
Peki vadenin uzamasıyla konut yatırımcısı
ne derece kârlı oluyor inceleyelim: 300 bin
TL değerinde bir ev almak istediğimizde
konut değerinin en fazla %80’i kadar kredi
alabileceğimiz için 60 bin TL peşin ödememiz
ve 240 bin TL kredi almamız gerekmektedir.
10 yıllık vadede kredinin maliyeti 195 bin
TL seviyesinde bulunmaktayken bu rakam
20 yıllık vadede 705 bin seviyesine yani 3,6
katına ulaşmaktadır. Ancak planlandığı
gibi faiz oranlarının uzun vadede %70
veya altına çekilmesi bu rakamın büyük
oranda geri çekilmesine neden olacaktır.
Dar ve orta gelirlilere de hitap edebilecek
bir düzenlemede satışlardaki artışla birlikte
konut piyasasında daha güçlü bir canlanma,
büyümeyi de azımsanmayacak ölçüde
destekleyecektir.
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konumu ile ilgili görüşleriniz nelerdir?
Türkiye’deki kadın nüfus oranıyla iş gücüne
katılım oranlarının doğru orantılı olduğu
söylenemez. Eğitim eksikliği, doğru
yönlendirilememe, geleneksel değerlere dayalı
tutumlar ve fiziki koşullar kadın iş gücünü
olumsuz anlamda etkiliyor.

Kadın istihdamını arttırmak için sizce neler
yapılmalıdır?

Miray KANIK

JLL Türkiye Pazarlama Yardımcı Direktörü

Bize kendinizi tanıtır mısınız?
Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü
mezunuyum. Yüksek lisansımı Bütünleşik
Pazarlama İletişimi üzerine yaptım. Alışveriş
merkezi yönetimiyle Rönesans Holding’in hayata
geçirdiği Optimum Outlet projesinde tanıştım.
JLL Türkiye’de 30’un üzerinde AVM projesinin
pazarlama yönetimlerinden sorumlu yardımcı
direktör olarak görevimi sürdürüyorum.

Evden yürütülebilecek iş imkânlarının ve
part-time işlerin arttırılması gerekiyor. Zaman
kısıtlılığı, sağlık problemleri ve ulaşım zorluğu
olan bayanları kucaklayamıyoruz. Oysaki
işveren için de işlerin evden yürütülecek
olması çok daha faydalı bir model. Paketleme,
pastacılık, sabun ve mum üretimi, takı tasarımı,
tasarımcılık, ütü yapmak gibi iş alanları bunlara
örnek gösterilebilir. Bir web sitesi tasarlamak
için inanın ki sabah 07.00’de uyanıp, 2 saatte işe
gidip, o yorgunlukla ekran başında 8 saat vakit
geçirmenize gerek yok. Evde oturup, dikkatinizi
dağıtacak binlerce etkenden uzak durduğunuzda
çok daha kısa sürede, daha verimli sonuçlar elde
edebilirsiniz.
2017 hedef ve projelerinizden bahsedebilir
misiniz?

Pazarlama dalı özelinde kendinizi güncel
tutmanız ve yenilikleri yakından takip etmeniz
çok önemli. 2017 yılında kendi alanımla ilgili
eğitim ve seminerlere daha sık katılıp, merkez
Çalışma hayatı kadının saygınlığını, üretkenliğini, pazarlamadaki takım arkadaşlarımın ve saha
özgüvenini arttırıp ekonomik özgürlüğünü
ekiplerimizin gelişimlerine katkıda bulunmak
sağlıyor. Kadın artık evine ekmek getiren eşinin
eline bakmak, çocuğu olduğu için evliliğinde
türlü saygısızlıklara tahammül etmek zorunda
değil. Kadın artık salt çocuğu, kocası, annesi,
babası ve diğerleri için yaşamıyor; kadın
artık kendisi için de yaşıyor. Kendi eğitimine,
güzelliğine, bakımına, psikolojisine yatırım
yapabiliyor. Kadın artık daha çok kazanıyor,
kazandıkça kazandırıyor! Düşünsenize kadınlar
olmasa bu kadar kuaför, e-ticaret sitesi, kozmetik
markası, spa&detox merkezleri, spor salonları
nasıl ayakta kalabilir ki?
Günümüz Türkiye’sinde kadının iş hayatındaki
yeri ve önemi için neler söylemek istersiniz?

Kadınların işe alımında ve karar
mekanizmasında yer almalarında pozitif bir
ayrımcılık gerekiyor mu?
Anne olmadığı sürece gerekmiyor. Anne olmanın
getirdiği farklı sorumluluklar var. Pozitif
ayrımcılık burada devreye girebilir.
Türkiye’de kadının iş gücü piyasası içindeki

istiyorum. Verilen hizmette ayrışmak, ezber
bozmak pazarlamanın altın kuralı. Bu
doğrultuda dünyanın izlediği yolu izleyip
dijital pazarlamayı yönetimini yürüttüğümüz
tüm projelerde daha aktif kullanmayı
hedefliyoruz.
Sektörünüzde çalışmak isteyen kadınlara
tavsiyeleriniz nelerdir?
Alışveriş merkezi yönetimi zor, bir o kadar
da keyifli bir sektör. Aynı anda birçok işle
ilgilenmeniz, hepsine aynı anda konsantre
olmanız gerekiyor. AVM’deki her departman
domino taşları gibi birbirine bağlı. Ufacık
bir konuda alınabilecek yanlış bir karar,
AVM’nin kaderini etkileyebilecek kadar büyük
sonuçlar doğurabilir. Etkinlik alanında eğlenen
çocuğun güvenliğinden de siz sorumlusunuz,
lavabonun temizliğinden de. Bu anlamda
sektörde yer alan kadın yöneticiler konuları
bütünsel olarak ele alıp, 3 adım ilerisini görüp
önlem alabiliyor. Satranç gibi, her hamleyi
düşünerek ve bir sonraki adımı hesap ederek
yapıyoruz. Bu düşünme biçimi herhangi bir
sektörde 5 yılda kazanacağınız deneyimi AVM
sektöründe 1 yılda kazanmanızı sağlıyor.
Dergimiz aracılığıyla Kadınlar Günü’yle
ilgili nasıl bir mesaj vermek istersiniz?
Özgür kadın özgür toplumdur. Ne kadar
önemli olduğunuzu asla unutmayın!
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Kadınların çalışma hayatındaki rolünün
artırılması, iş yerinde ayrımcılığın önlenmesi ve
fırsat eşitliğinin sağlanması toplumda en önem
verilen konular arasında yer almalıdır.
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AKDENİZ’İN 7000 YILI: MALTA
Mimari zarafetin, bozulmamış tarihi mirasın ve başka bir gezegendenmiş gibi görünen manzaraların ülkesi
Malta, mükemmel bir bahar tatili için biçilmiş kaftan.

İlk yerleşimin Neolitik çağa tarihlendiği Malta,
hem konumu hem de limanları sebebiyle
Akdeniz’de ticaretin ortaya çıkışından beri
Fenike, Roma, Bizans, Arap, İspanyol ve
Fransızların, kısacası bölgedeki tüm büyük
uygarlıkların hâkimiyeti altına girmiş.
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Tarih öncesi tapınakları, fosillerle dolu falezleri,
saklı koyları ve büyük bir çeşitliliğe sahip
tarihiyle Akdeniz’in bu güzel takımadaları keyfini
çıkarmanız için FEST Travel, 27-30 Nisan 2017
tarihleri için çok özel bir program hazırladı.
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UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan
Valletta eski kenti ile Malta’nın megalitik
tapınaklarından Hagar Qim, sevimli Mosta,
Mdina ve Marsaxlokk kasabaları, Buzul
Çağı’ndan kalan hayvan fosillerinin yer aldığı
“Karanlığın Mağarası” Ghar Dalam, Ta’Qali
El Sanatları Köyü ve Atlas’ın kızı Calypso’nun
efsanevi evi Gozo, bu gezinin ana durakları
olacak.
Yılın 300 gününü güneşli geçiren bu adanın
uzun geçmişinin, köklü kültürünün ve doğal
güzelliklerinin harmanlandığı AKDENİZ'İN
7000 YILI: MALTA gezisiyle baharı karşılama
fırsatını kaçırmayın!
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bireyler hâline gelmektedirler.
Kadınların işe alımında ve karar
mekanizmasında yer almalarında pozitif bir
ayrımcılık gerekiyor mu?

Bu engellerden en büyüğü ev ve aile bakımı
sorumluluklarıdır. Yükseköğretim almış, yüksek
bakım hizmeti ücreti karşılayabilecek ücretler
alabilen kadınların iş gücüne katılımın daha
mümkün olduğu görülmektedir. Dolayısıyla işe
alımlarda bu faktörler göz önüne alınmalıdır.
Türkiye'de kadının iş gücü piyasası içindeki
konumu ile ilgili görüşleriniz nelerdir?

Mirşad KENT KALAN

JLL Türkiye Varlık Yönetimi Yardımcı Direktörü

Bize kendinizi tanıtır mısınız?
İstanbul Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun
olduktan sonra 2007 yılında Multi Development
Türkiye’de iş geliştirme departmanında uzman
olarak kariyer hayatıma başladım. 2009 yılında
Multi Development Türkiye’nin alışveriş merkezi
yönetimi tarafında raporlama ve operasyon
departmanında görev aldıktan sonra 2012 yılında
varlık yönetim müdürü olarak AVM Partners’ta
çalışmaya başladım. 2015 yılında AVM Partners
– JLL birleşmesinden sonra varlık yönetimi ve
raporlama departmanında yardımcı direktör
olarak görevime devam etmekteyim.
Kurumunuzu bize anlatır mısınız?
JLL, 80 ülkede 280 kurumsal ofisiyle ve 70.000'den
fazla çalışanıyla hizmet vermektedir. Türkiye
pazarına 2008 yılında Alkaş Danışmanlık ile
birleşerek giren JLL, 2015 yılında da mülk
yönetimi ve kiralama alanında hizmet veren AVM
Partners ile güçlerini birleştirerek küresel ile yereli,
bilgi ve beceriyi, uzmanlık ile derinliği bir arada
sunarak sektörün en önemli oyuncusu olmuştur.
Günümüz Türkiye'sinde kadının toplumdaki
yeri ve önemi için neler söylemek istersiniz?
Kadınların iş gücüne katılımıyla ülkelerin
ekonomik kalkınma düzeyleri artarken sosyal
açıdan da kalkınma sağlanmaktadır. Kadınlar
iş hayatına girerek ekonomik özgürlük
kazanmalarının yanı sıra kendine güvenen,
toplumda saygı kazanan, böylelikle hem ailelerine
hem de topluma önemli kazanımlar sağlayan

Ülkemizde kadınların iş gücüne katılmak
istediği ancak çalışma hayatına girişte ve çalışma
hayatı süresince ciddi zorluklarla karşılaştığı
görüşündeyim. Yapılan araştırmaları da
incelediğimizde ülkemizde kadınların çalışma
hayatına katılım oranının diğer ülkelere kıyasla
çok geride kaldığı görülmektedir. Bu durumun
başlıca sebepleri toplumsal cinsiyet eşitsizliği,
aile ve toplumsal yapı, düşük eğitim düzeyleri,
yasal düzenlemeler, sosyo-ekonomik faktörler ve
emek piyasasının talep yapısı sayılabilir.
Kadın istihdamını arttırmak için sizce neler
yapılmalıdır?
Kadın istihdamının arttırılması için
öncelikle yasalarla doğum ve süt izinlerinde
iyileştirilmeler yapılmalı, esnek çalışma
saatleriyle ilgili düzenlemeler yapılıp kadınlara
yarı zamanlı çalışma imkânları sunulmalıdır.
Bununla birlikte kadınlarımızın eğitim
düzeylerini arttırıcı teşviklerde bulunup,
çocuk bakım olanakları sağlanmalı, iş arama
süreçlerinde yardımlar yapılmalı, işe alım
sübvansiyonları, kadınların iş kurmasına yönelik
teşvikler gibi önlemler de alınabilir. Bununla
birlikte, çalışma hayatında kadınlar erkeklere
göre daha fazla kayıt dışı çalışmaktadırlar ve
sosyal güvencesiz kadınlar iş hayatına girmekten
kaçınmaktadırlar. Bu durumun da iyileştirilmesi
gerekmektedir.

2017 hedef ve projelerinizden bahseder misiniz?
2017 yılı içerisinde varlık yönetimi konusunda
büyüme hedeflenmektedir. Kadın çalışan ağırlıklı
bir bölüm olarak hedefimize 2017 yılı içinde
kolaylıkla ulaşabileceğimizi düşünüyorum.
Kurum olarak kadınlara yönelik ne gibi
uygulamalarınız var?
Şirket çalışanlarımızın %32’si kadın olmakla
beraber esnek çalışma saatlerimiz iş hayatında
anne olmayı çekilmez değil desteklenebilir
hâle getiriyor. Bununla birlikte şirketimizin
sağladığı sağlık sigortası hamilelik masraflarını
da kapsadığından hem doğum sürecinde
destekleyici hem de sigorta tüm aile bireyleri
için yapıldığından aile bütçesine büyük avantaj
sağlamaktadır.
Sektörünüzde çalışmak isteyen kadınlara
tavsiyeleriniz nelerdir?
Kadınların ön planda olan çevre ve aile
duyarlılığına sahip olma, yenilikçi olma ve kolay
iletişim kurma gibi becerilerinin sektörümüzde
kendilerine büyük avantaj sağlayacağı
görüşündeyim. Dolayısıyla kadınlara addedilmiş
birtakım özellikleri ön plana çıkararak, kendimiz
olarak, ne beklediğimiz konusunda açık ve net
olarak, karşımızdakini iyi dinleyerek, gerektiğinde
yardım istemekten çekinmeyerek ve organize bir
şekilde hareket ederek başarıya ulaşabiliriz.
Dergimiz aracılığıyla Kadınlar Günü’yle ilgili
nasıl bir mesaj vermek istersiniz?
Atatürk bir konuşmasında "Türk kadını dünyanın
en aydın, en faziletli ve en ağır kadını olmalıdır."
demiştir. Dolayısıyla başta kadınlar olmak üzere
tüm toplumun bu unsurları benimseyip bu
doğrultuda çalışmasını temenni etmekteyim.
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Kadınların iş gücüne katılımlarında erkeklere
oranlara daha farklı ve fazla engeli bulunması,
beraberinde pozitif ayrımcılık gerekliliğini
doğurmaktadır.
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Buray, İskenderun’da ilk kez Park Forbes’te sahne aldı
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İskenderun’a yeni bir alışveriş ve yaşam tarzı getiren “Park Forbes”
ilklere imza atmaya devam ediyor.
konserleri ve kampanyalarıyla ziyaretçilerine
farklı deneyimler kazandıran Park Forbes,
bölgede daha önce düzenlenmeyen Buray
konseriyle yine bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu’nun
gerçekleştirdiği konserin ardından imza dağıtan
Buray’a Park Forbes ziyaretçileri yoğun ilgi
gösterdi.

Park Forbes, İskenderun’a ilk kez gelen giyim
ve restoran markaları, 7 salonlu, 585 koltuk
kapasiteli, tam donanımlı Cinemaximum
sinemaları, çocuklar ve gençler için 2.000
m2’lik bir alanda kurulu olan Playland oyun
merkeziyle yılın her döneminde sosyal yaşama
keyif katıyor.

Daha önce yapılmamış çocuk etkinlikleri,

H&M, Vakkorama, Vakko Butik, Beymen

Club, Arc Trend gibi dünyaca ünlü giyim
markaları İskenderun’da sadece Park Forbes’te
yer alıyor. Starbucks, Big Chef ’s, Ted Bakery,
Carl’s Jr, Simit Sarayı gibi restoran ve
kafeler de lezzetlerini ilk kez Park Forbes’te
iskenderunluların beğenisine sunuyor.
Tüm markaların “Exclusive Consept”
mimari anlayışıyla açtıkları mağazaları, özel
dekorasyonlu iç ve dış alanları, geniş galerileri;
rahat, güvenli alışveriş ve dinlenme alanlarıyla
uzun ve keyifli saatler yaşatmak amacıyla
özel olarak tasarlanan Park Forbes bölgeye
yenilikler getirmeye devam edecek.
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Türkiye’nin ve dünyanın en tanınmış ve
beğenilen markalarını ziyaretçileriyle buluşturan
Park Forbes’in düzenlediği Sevgililer Günü
konserinde Buray sahne aldı. 12 Şubat Pazar
günü düzenlenen konserde binlerce kişi Park
Forbes’te Buray’ın en sevilen şarkılarını hep bir
ağızdan seslendirdi.
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SEKTÖRÜN İKİ KATINDAN FAZLA BÜYÜYEN KOTON ÜST ÜSTE 5. KEZ
KADINLARIN EN BEĞENDİĞİ MARKA SEÇİLDİ
“Moda Koton’da” mottosuyla Türkiye’de ve küresel arenada hızlı büyümesini sürdüren Koton, sektördeki
başarısını yeni ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Modaya yaptığı yatırımlarla trendlere yön veren
Koton, son olarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin (AYD) gerçekleştirdiği “AVM’lerde En
Beğenilen ve Tercih Edilen Perakende Markaları Araştırması”nda iki kategoride birincilik elde etti.

Gülden Yılmaz
Koton Yönetim Kurulu Üyesi
ve Eş Başkanı
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Hazır giyim organize sanayi pazarının %15
büyüdüğü 2016 yılında, bu oranın iki katından
fazla bir büyüme gösteren Koton, Alışveriş
Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin (AYD)
gerçekleştirdiği “AVM’lerde En Beğenilen
ve Tercih Edilen Perakende Markaları
Araştırması”nda iki kategoride ödüle layık
görüldü.
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AYD’nin Akademetre iş birliğiyle geleneksel
olarak gerçekleştirdiği ödül töreni 21 Şubat
2016 Salı günü, Zorlu Performans Sanatları
Merkezi’nde gerçekleştirildi. AVM müşterilerinin
oylarıyla, 15 kategoride en iyi markaların
ödüllendirildiği törende Koton, üst üste 5.
kez kazandığı “En Beğenilen ve Tercih Edilen
Kadın Giyim Markası” ödülünün yanı sıra “En
Beğenilen Marka Yüzü” ödülünü de aldı.
5 yıldır en beğenilen kadın giyim markası
Ödül töreninde konuşan Koton Yönetim Kurulu
Üyesi ve Eş Başkanı Gülden Yılmaz, “Sekiz yıldır
yapılan araştırmada 5. kez aynı kategoride ödül

Yılmaz Yılmaz
Koton Yönetim Kurulu Başkanı

almanın tesadüf olmadığını düşünüyorum.
Modayı tüm çalışmalarımızın ekseninde
tutarak, müşterilerimize daha fazla seçenek
sunmayı önemsiyoruz. Her gün 80 yeni seçeneği
müşterilerimizle buluşturuyoruz. Yaklaşık 30 yıla
varan yolculuğumuzda daima odaklandığımız
“moda” kavramını artık daha güçlü bir tonda dile
getiriyoruz. Müşterilerimizle aramızda oluşan
bağı her geçen gün daha belirgin bir şekilde
hissediyoruz. Bu bizim için çok değerli. Bu bağı
güçlendirmek ve insanların yaşamına daha fazla
dokunabilmek için çalışmayı sürdüreceğiz.” dedi.
Fahriye Evcen ile satışlar ikiye katlandı, “En
Beğenilen Marka Yüzü” ödülü Koton’un oldu
Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz
ise Koton markasının bir marka yüzüyle ilk
kez çalışması sonucunda ödül almasının
sevindirici olduğunu belirterek, “Fahriye
Evcen’in kattığı enerjiyle ‘Moda, Koton’da’
mottomuzu müşterilerimizin zihninde daha
da perçinlediğimize inanıyoruz. Verdiğimiz
mesajlar, müşterilerimiz tarafından da heyecan ve

ilgiyle kabul gördü. Bu heyecan ve ilgi sayesinde
iletişimde yoğunlaştığımız jean, triko ve kaban
kategorilerinde iki kata ulaşan satış artışları
kaydettik.” dedi.
Yılmaz Yılmaz, hızlı modanın artık başlı başına
oyun değiştirici bir faktör olduğuna da işaret
ederek, “Günümüzün hızla değişen dünyasında
tüketicilerin sürekli yenilenmeyi istediklerini
de biliyoruz. Bu nedenle her yıl 50’den fazla
koleksiyonda yılda 30.000 farklı modeli
müşterilerimizle buluşturuyor, yatırımımızı
modaya yapıyor ve Fahriye Evcen gibi doğru
isimlerle bir araya gelmeye önem veriyoruz.”
şeklinde konuştu.
67 yeni Koton mağazası yolda
2017 yılında 31’i yurt içinde, 36’sı yurt dışında
olmak üzere toplam 67 yeni mağaza açmayı
hedefleyen Koton, bulunduğu ülke sayısını da
29’a çıkarmayı ve %42 büyümeyi öngörüyor.
Koton, önümüzdeki üç yıl içinde en az 2 kat
büyümeyi hedefliyor.
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başlayarak sosyal hayatın ve çalışma hayatının
her alanında kadınlara fırsat eşitliği sağlanırsa
bu durumdan hem toplum hem de bireyler en iyi
şekilde fayda sağlayacaktır.
Türkiye'de kadının iş gücü piyasası içindeki
konumu ile ilgili görüşleriniz nelerdir?
Türkiye’de kadınların iş hayatındaki rolü giderek
artıyor. Ancak özellikle üst kademedeki erkek
egemenliğinin kırılması gerekiyor.
Kadın istihdamını arttırmak için sizce neler
yapılmalıdır?
Güçlü kadın rol modeller üretilmeli. Daha
fazla kadın akademisyen, kadın siyasetçi, kadın
girişimci, şirketlerin yönetim kurullarında daha
fazla kadın yönetici görmemiz gerekiyor. Bunun
sağlanması da yine eğitimden başlayan bir fırsat
eşitliğinden geçiyor.
2017 hedef ve projelerinizden bahseder
misiniz?

Gülşan ÇÖLGEÇEN
JLL Türkiye Kiralama Yardımcı Direktörü

Bize kendinizi tanıtır mısınız?
1982 İstanbul doğumluyum. Mimar Sinan
Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü
mezunuyum. JLL’de alışveriş merkezi kiralama
departmanında direktör yardımcısı olarak
görev yapmaktayım.

2017 yoğun bir yıl olacak. Edirne Erasta, Mall of
Antalya ve Hom Design Center projelerinin açılış
süreçlerine girdik.
Edirne Erasta açılışını 31 Mart’ta yapacağız.
35.000 m2 kiralanabilir alana sahip proje bir çok
markanın bölgedeki ilk şubesine ev sahipliği
yapacak.
Mall of Antalya nisan sonunda açılacak.
Antalya’nın en büyüklerinden biri olacak.
Hom Design Center ise sadece ev dekorasyonu
üzerine özelleşmiş bir proje. Bu anlamda bizi en

heyecanlandıran projelerden biri.
Kurum olarak kadınlara yönelik ne gibi
uygulamalarınız var?
Tüm yöneticilerinin kadın olduğu bir
departmanda ve çalışanların yoğunlukla kadın
olduğu bir şirkette çalışıyorum. Kadınların iş
gücüne katılım oranının %30 civarında olduğunu
düşünürsek istisnai ve gurur verici bir tablo
olduğunu söyleyebilirim.
Sektörünüzde çalışmak isteyen kadınlara
tavsiyeleriniz nelerdir?
Sektörde farklı akademik geçmişleri olan
bir çok kişiyle karşılaşabilirsiniz. Kendinizi
geliştirdiğiniz, yenilediğiniz ve dinamiklerini
yakalayabildiğiniz sürece kadınlara pek çok
avantaj sağlayabilen ve yönetici kademesinde çok
fazla kadının görüldüğü bir sektör.
Dergimiz aracılığıyla Kadınlar Günü’yle ilgili
nasıl bir mesaj vermek istersiniz?
Herkes için huzurlu, kadına yönelik şiddet
haberlerini duymadığımız, kadın erkek yerine
insan üzerine konuşacağımız bir yıl olmasını
diliyorum.

Kurumunuzu bize anlatır mısınız?
JLL 80 ülkede faaliyeti olan, gayrimenkul
üzerine uzmanlaşmış bir finans firmasıdır
ve Fortune 500 şirketlerinden biridir.
Bugün perakende, ofis, lojistik ve otel gibi
farklı pazarlara yönelik çalışmalarımız
bulunmaktadır.

Toplumdaki rolünü eş ve anne omaktan öteye
taşımayı başaran kadın kimliği toplumun daha
aydın ve daha üretken olmasını sağlayacaktır.
Kadınların işe alımında ve karar
mekanizmasında yer almalarında pozitif bir
ayrımcılık gerekiyor mu?
Genç ve eğitimli tüm bireylerin desteklenmesi
gerekiyor. Ancak maalesef kadınların aşması
gereken engeller çok daha fazla. Pozitif
ayrımcılıktan öte fırsat eşitliğinin konuşulması
gerekiyor diye düşünüyorum. Eğitimden
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Günümüz Türkiye'sinde kadının toplumdaki
yeri ve önemi için neler söylemek istersiniz?
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PALLADIUM ANTAKYA KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR
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MPİ'nin 04.11.2016 tarih ve 2726 / 8144 sayılı
izniyle Palladium Antakya AVM'de düzenlenen
kampanya çekilişi 18 Şubat’ta noter huzurunda
yapıldı.
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14 Kasım 2017 - 14 Şubat 2017 tarihleri arasında
düzenlenen kampanyada 100 TL ve katları
tutarında alışveriş yapanların katılmaya hak
kazandığı çekilişe 18.233 kişi katıldı.
69.671 kupon no’lu İlkay Dalyan Ersözlü 2016
model Mercedes C-180 Comfort'ın sahibi oldu.
Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu'nun
gerçekleştirdiği çekilişte talihliyi ünlü popçu
Pamela belirledi. Çekiliş sonunda Antakyalı
hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti
yaşatan Pamela kendisini Antakyalı hayranlarıyla
buluşturan AVM yönetimine teşekkür etti.
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TAB GIDA TÜRKİYE’DE 1.000’İNCİ RESTORAN İÇİN GERİ SAYIMA BAŞLADI!
1994 yılında Burger King ile hızlı servis sektöründeki faaliyetlerine
başlayan ve 23 yıllık tecrübesiyle geçtiğimiz yıl 400 milyonu aşkın
müşteriyi ağırlayan TAB Gıda, bu yıl Burger King®, Popeyes®, Sbarro®,
Arby’s® ve Usta Dönerci® markalarıyla 1.000’inci restoranını açmaya
hazırlanıyor.

Türkiye’de hızlı servis restoran sektörünün
lideri TAB Gıda, hizmete açtığı restoranlarla
hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Hızlı
servis restoran zinciri kategorisinde dünyaya
örnek olacak bir gıda ekosistemi yaratmayı
başaran TAB Gıda, yeni yıl itibarıyla restoran
sayısını 970’e yükselti. 23 yıllık tecrübesiyle her
yıl 400 milyonu aşkın müşteriye hizmet veren
TAB Gıda’nın Burger King®, Popeyes®, Sbarro®,
Arby’s® ve Usta Dönerci® markalarıyla Türkiye’de
1.000’inci restorana ulaşmasına ise sadece 30
restoran kaldı.

restoranımız bulunuyor. Geleneksel tarifleri
sıra dışı Louisiana mutfağıyla buluşturan
Popeyes ile 40’tan fazla şehirde 170’ten fazla
restoranda misafirlerimizi ağırlıyoruz. Şu an
50’den fazla restoranla faaliyetlerine devam eden
Arby’s, yenilikçi menülerle lezzetli ve benzersiz
seçenekler arayanların tek adresi konumunda.
Ayrıca 2013 yılında 20 yıllık deneyimimizle
yarattığımız Usta Dönerci ile 60’a yakın
restoranımızda müşterilerimize geleneksel
döner lezzetini sunmaya devam ediyoruz.”
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“Türkiye’de 150, Çin’de ise 225 yeni restoran
“70’ten fazla ilde 1.000’e yaklaşan restoranda 20 açmayı hedefliyoruz.”
bin kişiye istihdam sağladık.”
TAB Gıda olarak 2016 yılını %23 büyüme ve
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan TAB
2.7 milyar TL ciroyla kapattıklarını hatırlatan
Gıda Genel Müdürü Caner Dikici, “1994 yılında
Dikici, “2016 yılında 250’ye yakın yeni restoran
sıfırdan kurulan bir sistemle yola çıktık ve bugün, açarak hedeflerimiz doğrultusunda önemli
20 bin çalışanımızla 70’ten fazla ildeki 1.000’e
adımlar attık. 2017 yılında da istikrarlı bir
yakın restoranımızda tüketicilerimizi ağırlamaya şekilde büyümemizi sürdüreceğiz. Bu yıl
devam ediyoruz.” dedi.
Türkiye’de 150, Çin’de ise 225 yeni restoran
açmayı hedefliyoruz. Ayrıca TAB Gıda franchise
Dikici, sözlerine şöyle devam etti: “TAB Gıda
sistemi, ülke çapında hızla büyümeye devam
olarak, hâlihazırda Burger King’in dünyadaki
ediyor. Geçtiğimiz yıl 80 franchise restoranı
en büyük master franchise’si konumundayız.
verdik, bu yıl toplamda 60 franchise restoranı
Türkiye genelinde 70’i aşkın ilde 600’den fazla
verme hedefimiz var. Buna ek olarak büyüme
Burger King restoranımız var. Dünyanın en
hedeflerimizle birlikte bu yıl yaklaşık 2.500
büyük pizza restoran zincirlerinden biri olan
kişilik yeni istihdam yaratmayı planlıyoruz.”
Sbarro ile 30’dan fazla ilde toplam 90’a yakın
diye konuştu.
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Caner Dikici
TAB Gıda Genel Müdürü

R ö p o rt aj / MALl&MOTTO

Kadınların işe alımında ve karar
mekanizmasında yer almalarında pozitif bir
ayrımcılık gerekiyor mu?

Ceren İBRAHİMHAKKIOĞLU
JLL Türkiye Konsept Geliştirme
Yardımcı Direktörü

Bize kendinizi tanıtır mısınız?
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık
bölümünden mezun olduğum günden beri
yani 8 seneden fazla süredir, AVM sektörünün
içindeyim. Multi Development ile başlayan
yolculuğum AVM Partners ile devam etti ve
şu anda da AVM Partners JLL birleşmesinden
sonra JLL’de konsept geliştrime departmanında
görevime devam ediyorum.
Kurumunuzu bize anlatır mısınız?
JLL gayrimenkul üzerine uzmanlaşmış bir
finans ve profesyonel hizmetler firmasıdır.
Uzman ekipleriyle bütün dünyada, gayrimenkul
alanında mülkiyetin kullanımı veya yatırımı
yoluyla katma değer arayışında olan müşterilere
bütünleşik hizmetler sunmaktadır. 5,2 milyar
dolarlık küresel yıllık geliri ve 6 milyar dolar
brüt geliriyle Fortune 500 şirketlerinden biri
olan JLL, 80 ülkede 280 kurumsal ofisiyle ve
70.000'den fazla çalışanıyla hizmet vermektedir.
Günümüz Türkiye'sinde kadının toplumdaki
yeri ve önemi için neler söylemek istersiniz?

Burada genel bir cevap vermek zor.
Sektörüne, şehrine, işin niteliğine göre
değişken cevapları olabilir. Bu bahsettiğimiz
konuda kurumun bakış açısının çok önemli
olduğunu düşünüyorum. Hatta kurumla
beraber işe alma mekanizmasında yer alan
kişilerin konu hakkındaki tecrübesinin de
çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kendi
şirketimden örnek vermem gerekirse, kendi
departmanımda kadınların erkelere oranın
çok çok fazla olduğunu söyleyebilirim ve
bunun pozitif ayrımcılıkla değil doğru bir iş
değerlendirmesiyle olduğu aşikârdır.
Türkiye'de kadının iş gücü piyasası içindeki
konumu ile ilgili görüşleriniz nelerdir?
Bunu diğer ülkelerden örnekler vererek
yanıtlayabilirim. Hollanda'da bir işçi kadın, bir
erkek işçiyle aynı işi yapmasına rağmen yarı
ücreti almaktadır. Türkiye gibi laik bir ülke olan
Mısır'da ise, iş kadınları makbul görülmemekte
ve bekâr kalmayı tercih etmektedirler.
Birçok ülkede mühendis, mimar, doktor olan
kadınların yüzdesi, Türkiye'den daha düşüktür.
Buna rağmen halen ülkemizde okuma yazma
bilmeyen kadın sayısı, toplam kadın sayısının
%49'ları bulabilmektedir. Buradan çıkarmamız
gereken şey kız çocuklarımızın okuma yazma
oranını arttırmamız, eğitim alma özgürlüklerini
sağlamamız gerekliliğidir. Ancak bu şekilde
haklarını bilen ve savunan bir kadın iş gücü
çoğunluğu yaratabiliriz.
Kadın istihdamını arttırmak için sizce neler
yapılmalıdır?

Burada özel sektörün de devletin de taşın
altına elini koyması lazım. Mesela KOSGEB
kadın girişimcilere 50 bin TL devlet destekli
Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk 1925’deki
hibe imkânı sunuyor. Kadınların ülke
bir söylevinde şöyle demiştir:
ekonomisindeki paylarını artırmak için
"Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki teşviklerden önce kadınlara erkeklerle beraber

eşit şartların ve şansın sunulması lazım.
2017 hedef ve projelerinizden bahseder
misiniz?
2017’de ülke olarak zor bir dönemden geçeceğiz.
Sanırım bunun en iyi cevabı ülkemize ve
insanımıza güvenerek çok çalışmaya ve
üretmeye devam etmek olacak.
Kurum olarak kadınlara yönelik ne gibi
uygulamalarınız var?
Şirketimizde her 8 Mart’ta mutlaka tüm kadın
çalışanlara özel hediyeler dağıtılır. Sevgililer
Günü’nde özel çalışmalar yapılır. Bununla
beraber geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler Küresel
İlkeler Sözleşmesi kapsamında hazırlanan
“Kadının Güçlenmesi Prensipleri” ni imzaladık.
Gururla paylaştığımız önemli bir nokta da,
şirketimizde son yapılan yönetici kadrosu
terfilerimizin %85’i kadın çalışanlarımızdandır.
Sektörünüzde çalışmak isteyen kadınlara
tavsiyeleriniz nelerdir?
Kendi sektörüm, aslında çalışan sayısı olarak,
kadın egemen bir sektör diyebilirim. Detaylı
düşünme, etraflı analiz etme ve de müşteri
memnuniyeti üzerine kurulu bir hizmet firması
olduğumuz için kadınların bu alanlardaki
kabiliyeti erkeklere oranla çok daha yüksek.
Aslında tüm sektörlerde işin hangi tarafında
olursanız olun önce dinlemek ve analiz
etmek, istekleri, talepleri doğru yorumlamak
gerektiğini düşünüyorum. Daha sonra bunu
tecrübe ve yeniliklere açık bir bakış açısıyla
harmanlayarak hedefe doğru ve sağlam bir
şekilde ilerlemek gerekiyor. Elimizde akıllı
telefonlar var, istediğimiz her şeye anında
erişim sağlayabiliyoruz. Bilgiye ulaşma ve
onu doğru kullanma konusunda kendimizi
geliştirip ilerlememiz gerekiyor. Önümüze
gelen bilgiyi kullanarak değil istediğimiz bilgiyi
arayıp bularak ve onu kullanarak, üreterek fark
yaratmalıyız.
Dergimiz aracılığıyla Kadınlar Günü’yle ilgili
nasıl bir mesaj vermek istersiniz?
Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün 1923’te
söylediği bir vecizi paylaşmak istiyorum.
“Şuna inanmak gerekir ki, dünya yüzünde
gördüğümüz her şey kadının eseridir.”
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cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür
ki, bir kitlenin bir parçasını ilerletelim; diğerini
görmezlikten gelelim de kitlenin tamamı
ilerlemeye imkân bulabilsin? Mümkün müdür
ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle
bağlı kaldıkça diğer kısmı göklere yükselebilsin?
Şüphe yok, ilerleme adımlarını, dediğim gibi
iki cins tarafından beraber, arkadaşça atmak,
ilerleme ve yenileşme sahasında birlikte kesin
aşamalar yaptırmak lâzımdır. Böyle olursa
devrim başarılı olur."
Günümüz Türkiye’sinde ise maalesef hâlâ erkek
egemen bir düşünce yapısı ve anlayışı söz
konusu. Bunu değiştirmek ve eşitliğin, doğruyu
ve başarıyı getirdiğini ispatlamak ise bizim gibi
pes etmeden mücadele eden kadınlara düşüyor.
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Yılmaz ARSLAN
MalatyaPark Genel Müdürü

MALl&MOTTO / 37. Sayı / M art 2 0 1 7

Bize kendinizi tanıtır mısınız?
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İsmim Yılmaz Arslan. MalatyaPark Genel
Müdürü’yüm. Uzun yıllar perakende sektöründe
yöneticilik yaptıktan sonra 2014 yılında
MalatyaPark’ta genel müdürlük görevine
başladım
AVM’nizi bize anlatır mısınız?
Malatya Park, 100.000 m2’lik bir alana kurulmuş,
yaklaşık 47.000 m2 kiralanabilir alanı ve
160 mağazası olan bir alışveriş merkezidir.
Yatırımcısı; Sayın Erman Ilıcak’ın Yönetim
Kurulu Başkanı olduğu 32 ortaktan oluşan
Malatya Girişim Grubu’dur. Ayrıca MalatyaPark,
yine Malatya Girişim Grubu’nun sahibi olduğu
Doubletree by Hilton Malatya ile kompleks bir
alışveriş merkezidir.

“Güçlü, eğitimli kadınlarımızın ülkemizin
gelişimine vereceği katkı yadsınamaz.”
Günümüz Türkiye'sinde kadının toplumdaki
yeri ve önemi için neler söylemek istersiniz?
Kadın toplumumuzun temel taşlarından
biridir. Güçlü, eğitimli kadınlarımızın
ülkemizin gelişimine vereceği katkı yadsınamaz
bir gerçektir. Tarihimiz boyunca kadın,
toplumumuzda önemli ve değerli olmuştur. Hatta
ülke yönetiminde dahi söz sahibi olan kadınlarla
doludur tarihimiz. Ve ulu önder Atatürk’ün,
1934 yılında kadınlarımıza seçme seçilme
hakkı vermesiyle birçok Avrupa ülkesindeki
kadınlardan önce bizim kadınlarımız, bu hakka
sahip oldu. Hatta seçme seçilme hakkının
kadınlarımıza verilmesinin ardından, 1935
yılında yapılan seçimlerde, milletvekili seçilen
Malatya Milletvekili Mihri Pektaş, ülkemizin
ilk kadın milletvekillerinden biri olarak tarihe
geçmiştir.

Kadınların işe alımında ve karar
mekanizmasında yer almalarında pozitif bir
ayrımcılık gerekiyor mu?
Kadınlarımızın gücü ve azmi, onların
pozitif ayrımcılığa ihtiyaç duymadan karar
mekanizmalarında hak ettikleri yeri almalarını
sağlayacaktır. Tabii ki, yine de bu konuda daha
çok yol katedilmesi gerekmektedir. Özellikle
işe alımlarda kadın adayların değerlendirilmesi
sırasında pozitif ayrımcılığa gerek olmadan
ön yargısız yaklaşılması zaten kadınların hak
ettikleri konumlarda olmalarını sağlayacaktır.
Türkiye'de kadının iş gücü piyasası içindeki
konumuyla ilgili görüşleriniz nelerdir?
Kadınlarımız gün geçtikçe artan oranda ve ondan
daha hızlı oranda artan başarıları ile iş gücü
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grafiğinin üzerinde bir başarıyla kapattık.
2017 yılında da, başarımızı artan bir oranla
sürdürmeyi planlıyoruz.
AVM olarak kadınlara yönelik ne gibi
uygulamalarınız var?
Kadınlar özelinde aktiviteler kurguluyoruz.
Ya da özellikle kampanyalarımız aracılığıyla
ziyaretçilerimize verdiğimiz hediyelerimizi
kadınların tercihleri doğrultusunda
belirliyoruz.
Sektörünüzde çalışmak isteyen kadınlara
tavsiyeleriniz nelerdir?
Öncelikle kendilerini yetiştirmeleri,
eğitimlerini tamamlamaları ve sektörümüzün
şartları doğrultusunda emek sarf etmeleridir.
Mesleklerine gereken önemi verdiklerinde,
azimle işlerine sarıldıklarında emeklerinin
karşılığını alabilecekleri bir sektörümüz var.

piyasası içinde var olmaktadırlar. Bununla da
gurur duyuyoruz. Ancak, tüm çaba ve desteklere
rağmen hak ettikleri konumda değiller. Daha kat
edilmesi gereken çok yol var.
Kadın istihdamını arttırmak için sizce neler
yapılmalıdır?
Kadınlarımızın iş ortamında kendilerini ifade
edebilecekleri, yetenek ve becerilerini ortaya
koyabilecekleri ortamlar yaratılmalıdır. Ve

desteklenmelidirler. Ancak destek, aile, eş ve iş
ortamı olmak üzere bir bütün olarak kadının ait
olduğu toplam çevresinden olmalıdır. Toplum
olarak, kadına destek verildiğinde doğru orantılı
olarak istihdam da artacaktır.
2017 hedef ve projelerinizden bahseder
misiniz?
7. yılımızı kutladığımız 2016 yılını, MalatyaPark
olarak AYD verileriyle ortaya konan başarı

Sektörümüzde çalışan kadınlar, diğer birçok
sektörde çalışanlardan daha şanslı. Çünkü
gereken gayreti gösteren kadın ya da erkek
ayrım yapılmadan hak ettiği terfiyi alabilmekte
ve yeteneklerini daha iyi ortaya koyabileceği
konumlara emeklerinin karşılığı olarak
ulaşabilmektedir.
Dergimiz aracılığıyla Kadınlar Günü ile
ilgili nasıl bir mesaj vermek istersiniz?
Toplumumuzun temel taşı kadınlarımızın, “8
Mart Kadınlar Günü’nü” kutluyoruz. Ayrıca,
hemen ardından gelecek olan “Anneler Günü”
dolayısıyla da tüm anne ve anne adaylarımızın
da anneler gününü kutluyoruz.
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Yılmaz Arslan
MalatyaPark Genel Müdürü
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Türker NACAROĞLU
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Palladium Antakya AVM Müdürü

160

“Fark yaratan AVM’ler kazanır.”

Bize kendinizi tanıtır mısınız?

binasıdır.

eden bir konumda bulunuyor.

1974 Gaziantep doğumluyum. Anadolu
Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Maliye bölümü
mezunuyum. Çeşitli perakende firmalarının
farklı departmanlarında yöneticilik yaptım.
2004 yılında AVM sektörüne giriş yaptım ve
hâlâ devam etmekteyim. Evli ve bir erkek çocuk
babasıyım.

Antakya M.S. 1. yüzyılda Roma ve
İskenderiye’den sonra dünyanın 3. büyük ticaret
kenti olmuştur. Palladium Antakya’nın bugünkü
bulunduğu alan, tarihteki bu ticaret merkezinin
konumlandığı lokasyondadır.

Mağaza doluluk oranınız nedir?

Marka karmanızdan bahseder misiniz?

Ziyaretçi giriş sayınız nedir?

Palladium Antakya AVM, Antakya’da nasıl
konumlandırılmış bir AVM’dir?

Uygun marka karmasının oluşması alışveriş
merkezinin geleceği için önem arz etmektedir.
Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen
markalarından oluşan ve bölgede sadece
Palladium AVM’de olan H&M, MANGO, MAC,
D&R,TEKZEN gibi önemli markalar mevcut.
Bu özelliklere sahip olan Palladium Antakya
Alışveriş Merkezi, her yaş ve her cinsiyete hitap

Hafta içi ortalama 22.000, hafta sonu ortalama
32.000 olmak üzere aylık ortalama 740.000
kişi. Her yıl bir önceki yıla göre %17 artış
göstermektedir.

Şehrin merkezinde 105.000 m2 toplam inşaat
alanına sahip Palladium Antakya AVM 40.000 m2
kiralanabilir alanda, kent ile uyumlu mimarisiyle
ulaşımın kolay olduğu, aynı zamanda leed
sertifikasyonuna ait şehrin ve bölgenin tek

Şu an %94 olan doluluk oranımız bu yıl içerisinde
açılacak 11 işletme ile daha üst seviyelere
çıkacaktır.

AVM’ler arasındaki rekabeti nasıl
değerlendiriyorsunuz?

R ö p o rt aj / MALl&MOTTO

Süreklilik arz eden faaliyetlerinizden
bahseder misiniz? Sürdürülebilirlik
anlamında uygulamış olduğunuz stratejik
hedefleriniz nelerdir?
En sürdürülebilir AVM’ler kendi alanlarına
hâkim olan ve bunu devam ettirenlerdir.
Aileleriyle birlikte gezmek, yemek yemek,
çocuklarıyla hoşça vakit geçirmek ve alışveriş
yapmak isteyen Antakyalıları komşu illere
gitmek zorunda bırakmadan şehrin en işlek
caddelerinin ve tarihi Uzun Çarşı’nın yanı
başında sosyal ve kültürel aktivitelerle sınırsız
alışveriş ve eğlence fırsatı sunuyoruz.
Yapılan çoğu aktivitemiz çocuklara ve

bayanlara yöneliktir. Veliler AVM’de rahatça
dolaşırken çocuklarının eğitici ve eğlenceli vakit
geçirmelerini sağlıyoruz.
Palladium Antakya AVM’nin iddiası nedir?
Türkiye’deki alışveriş merkezlerinde bir ilk
olan Palladium TV, Leed sertifikasyonu, Kuru
Kaydırak gibi kategorilerde Palladium Antakya
Alışveriş Merkezi olarak iddiamız büyüktür.
Palladium Antakya AVM olarak nasıl bir
kiralama ve yönetim stratejisi uyguluyorsunuz?
Kiralama yönetiminde sektörel bazda, AVM’ye
gelen tüm müşteri ve ziyaretçilerin isteklerine
cevap verecek şekilde yapılacak mağaza
lokasyonları ve diğer bölümleri içeren kat planları
mimari anlamda işletme ve servis alanlarıyla tam
bir bütündür.
Alışveriş merkezlerinin gelirlerine veya işletme
giderlerine katkıda bulunmak amacıyla, iç ve
dış ortak mekânlarda tespit edilen; stand, store
ve kiosk alanlarının, mağaza karmasına uygun
olarak kiraya verilmesiyle alışveriş merkezinin
içinde ve dışında reklam alanları yarattık. Bu
alanların kiralanması çok önemli.
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Rekabet güzeldir. Fakat rekabetle
başa çıkabilecek bir stratejimiz varsa
sürdürülebilirlikten bahsedilebilir. Her rekabet
sinerji yaratıp akabinde bir başka yeniliği
getirmektedir.
Rekabet oldukça AVM’lerde yeni proje,
daha fazla kiralama, yeni etkinlikler ve farklı
kampanyaların oluşur. Fark yaratan AVM’ler
kazanır. Bunun sonucunda da müşteri
memnuniyetini sağlamış oluruz.
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PLATO AVM 4.YAŞINI MERVE ÖZBEY İLE KUTLADI
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Plato Alışveriş Merkezi’nin 4. yaş kutlamaları
kapsamında düzenlenen etkinlik, Best
FM’in ünlü DJ’lerinden Yasemin Şefik’in
sunumuyla 11 Şubat Cumartesi günü saat
16.00’da Plato etkinlik alanında gerçekleşti.
Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu’nun
gerçekleştirdiği etkinlikte yüzlerce
hayranının AVM’ye akın ettiği sevilen
sanatçı, birbirinden güzel şarkılarını Plato
ziyaretçileri için seslendirdi. Yasemin Şefik’e,
özel hayatı ve müziğe başlangıcı hakkında
samimi açıklamalarda bulunan sanatçı,
etkinliğin sonunda hayranlarına imza
vererek bol bol fotoğraf çektirdi.

Etkinlik / MALl&MOTTO
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Etkinlik videosunu izlemek
için okutunuz.
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ARÇELİK TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ CAN DİNÇER:
“YATIRIMLARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ”
Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca tüketiciye üstün teknolojili ürünler sunan Arçelik A.Ş, bu tecrübesini
şimdi de kurumsal alana taşıyor. Arçelik A.Ş, İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen EMİTT
Fuarı’ndaki standında konaklama çözümleri, kampanya ekranları, videowall, mirror ve touch ekranları gibi
görüntüleme çözümleri, ödeme kaydedici cihazlar ve Telve Pro’yu sergiliyor. Arçelik Türkiye Genel Müdürü
Can Dinçer “Yıllardır tüketicilerin hayatına birçok yenilik katmış ve onlara yeni deneyimler yaşatmış bir
şirket olarak yeni iş alanları ve yeni ürünlere yatırım yapmaya hız kesmeden devam ediyoruz. Uzun yıllara
dayanan bireysel tüketici tecrübemizi kurumsal alana da taşıdık. Sektörlere özel çözümler üretiyoruz.” dedi.
En yenilikçi ürün ve teknolojileriyle bugüne
kadar milyonlarca tüketiciye ulaşan ve
milyonlarca kişiye “ilk”leri ve “en”leri yaşatan
Arçelik A.Ş, yatırımlarına hız kesmeden devam
ediyor. Arçelik A.Ş. kurumsal çözümleri, 26-29
Ocak tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar
ve Kongre Merkezi’nde 21’incisi gerçekleşen
EMITT Turizm Fuarı’nda sergileniyor. Arçelik
A.Ş. fuar alanında yer alan standını, bir
ziyaretçinin tıpkı bir turist gibi havaalanından
başlayıp otel odasına yerleşene kadar olan süreci,
deneyimlemesi üzerine tasarladı. Kampanya,
iletişim ve dokunmatik ekranları, videowall ve
mirror ekranları gibi görüntüleme çözümleri,
konaklama çözümleri, ödeme kaydedici cihazlar
ve Telve Pro bu stantta öne çıkan ürünler
arasında bulunuyor.
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“Bireysel tüketici deneyimimizi yenilenmiş ve
genişlemiş ürün gamımızla kurumsal alana
taşıyoruz, yatırımlarımıza hız kesmeden devam
ediyoruz.”
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Arçelik A.Ş’nin kurumsal çözümlerinin uzaktan
ve yerinde yönetilebilen işletim sistemi, ürünleri
ve satış sonrası hizmetleriyle farklılaştığını
vurgulayan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can
Dinçer; 62 yıldır tüketicilerin hayatına birçok
yenilik katmış ve onlara yepyeni deneyimler
yaşatmış bir şirket olarak, yeni iş alanları ve
yeni ürünlere yatırım yapmaya hız kesmeden
devam ediyoruz. Sektöre ve işletmelere özel
çözümler üretiyoruz. Kurumsal çözümlerle
hizmet verdiğimiz alanlarda, değişen trendler
doğrultusunda ortaya çıkan ihtiyaçları takip
edip bu çerçevede yatırımlar yapıyoruz ve
bu alanda büyüme hedefiyle çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Uzun yıllara dayanan bireysel
tüketici tecrübemizi kurumsal alana da taşıyoruz.
Bunun en güzel örneklerini, turizm sektörünün
en önemli fuarlarından biri olan EMİTT
Fuarı’nda sergiliyoruz ve bu sektöre yönelik akıllı
teknolojilerimizi ve kurumsal çözümlerimizi
tüketicilerimizle buluşturuyoruz.” dedi.
“Tek noktadan bütünsel çözümler sunuyoruz”
Ar-Ge ve inovasyon yeteneğinden aldığı güçle

Can Dinçer
Arçelik Türkiye Genel Müdürü

Haberler / MALl&MOTTO
iş alanlarını her geçen gün geliştiren ve en
yenilikçi, en teknolojik ürünleri tüketicilerle
buluşturan Arçelik A.Ş’nin, tasarım, uygulama,
mühendislik, bakım ve işletme olmak üzere
sektörlere yönelik tek bir çatı altından
kurumsal çözümler sunduğunu söyleyen Can
Dinçer, “Yaygın ve güvenilir hizmet ağımız ile
tüketicilerimize destek sağlıyoruz. Kurumsal
çözümler konusunda da Arçelik A.Ş’yi
sektörde farklılaştıran en önemli nokta yaygın
bayi ve servis ağımız.” şeklinde konuştu.
“Tüketiciyle duygusal bağ kurmak kolaylaşacak”

Arçelik A.Ş.’nin kurumsal dünyaya sunduğu
ayrıcalıklı ürünler arasında bulunan ve büyük
talep gören YazarkasaPos’un özel bir yerinin
olduğunu belirten Can Dinçer: “YazarkasaPos
ürünümüz ile, ödeme sistemlerinde sektör
lideriyiz. Bu alanda da ürünümüzün özellikleri
ve kalitesi dışında tercih edilmemizin en
önemli sebebi yaygın bayi ve servis ağımız.”
dedi.
Arçelik A.Ş’nin EMİTT Fuarı’nda turizm
sektörünün beğenisine sunduğu yenilikçi
ürünleri;
Videowall
46”/55” ekran seçeneği ile Videowall ürünü
birden fazla ekranın üst üste ve yan yana
dizilmesiyle oluşturuluyor ve standartların
üzerinde görüntü ve çözünürlük sunuyor.
Dikey, yatay ve çapraz kullanılabilen ürünler,
yüksek çözünürlükte 4K yayınları gösteriyor.
Genellikle tavanı yüksek, alan derinliği büyük
yerlerde tercih edilen videowall, 7/24 çalışıyor,
spot ve güneş ışığı altında net bir görüntü
sunuyor. 10x10 dizilimle toplam 100 ekrana
kadar kurulum yapılabiliyor ve ekranlar
arası geçişler fark edilmeyecek düzeyde
gerçekleşiyor.

Bilgilendirme Ekranları
Full HD veya Ultra HD çözünürlüğe sahip
32’’, 55” ve 65’’ bilgilendirme ekranları, yatay
ve dikey olarak kullanılabiliyor. 750 nit
parlaklık derecesiyle spot ışığı altında yansıma
yapmıyor, istendiğinde dokunmatik ekran
özelliği eklenebiliyor. İnce görünümüyle
güzel bir tasarıma sahip olan ürün, 10
farklı noktadan dokunmatik ekran özelliği
sayesinde müşterilerin ihtiyaçlarına göre içerik
sergilenmesi ve müşteri bilgilerinin ekrandan
girişini mümkün kılıyor.
Transparan Ekran
Ürün teşhir ve tanıtımına yeni bir boyut
kazandıran 55” transparan ekran full HD
çözünürlüğe sahip. 178 derece bakış açısında
bile içerik görüntülenmesini sağlayan ürün,
%10 geçirgenlikle ekrandaki görüntüyü
saydamlaştırarak arka planda yer alan ürünün
tanıtımını mümkün kılıyor.
OTEL TV
Arçelik’in yazılımını yaptığı konuk sistemi; otel,
hastane gibi konaklama sektörü alanlarının
ihtiyaçları doğrultusunda otel yönetim
yazılımıyla entegre olarak, müşteriye özel
karşılama mesajı, müşteriye göre dil kullanımı,
otomatik kanal listesi oluşturma ve duyuru
ve reklamların gösterimini mümkün kılıyor.
Ürün, otele ait üç adet HD kanal sayesinde otel
tanıtımı, etkinlikleri, kampanyaları duyurma
fırsatı ve istenilirse film gösterimi imkânı
sağlıyor. Üstelik tüm bu özelliklere internet
altyapısı ve bağlantısı gerekmeden, tek bir

cihazla uydu anteni bağlantısıyla ulaşılabiliyor.
Böylece maliyetler açısından da oldukça büyük
bir avantaj sağlanmış oluyor. Sisteme gerekli
iyileştirme gibi müdahaleler Arçelik tarafından
uzaktan bağlantıyla yapılabiliyor.
Mirror Ekran
4 farklı işi aynı anda yapabilmeyi sağlayan 4
çekirdekli işlemciye ve full HD çözünürlüğe sahip
olan ürün Android işletim sistemiyle çalışıyor.
Dokunmatik ekranı sayesinde otel müşterilerinin
hızlı bir şekilde otel etkinliği, hava durumu ve
kampanya gibi bilgilere ulaşmasını sağlıyor.
Panoramik Ekranlar
37” panoramik kurumsal ekran 7/24 çalışıyor,
yatay ve dikey olarak kullanılabiliyor. Panoramik
video veya fotoğraf çekimlerini tam ekranda
gösteren üründe, tek ekran istenildiği kadar
bölümlere ayrıştırılabiliyor ve çoklu bilgi aktarımı
mümkün kılınıyor. Standart ekranlara göre iki
katına varan 700 nit parlaklık derecesiyle spot ve
güneş ışığı altında net bir görüntü sunuyor.
Telve Pro
Saray mutfağından günümüze ulaşan bir gelenek
olan Türk kahve keyfini Telve ile en pratik ve
hızlı şekilde tüketicilere sunan Arçelik, şimdi
de tasarladığı Telve Pro ile aynı anda 9 fincan
kahve pişirme imkanı sunuyor. Özellikle otel,
restoran, kafe ve kahve zincirleri (HORECA) gibi
yoğun kahve pişirilen işletmeler için tasarlanan
Telve Pro, indüksiyon teknolojili ilk Türk kahvesi
makinesi olup hızlı ve art arda kahve pişirme
özelliğine sahip.
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Dijitalleşmenin hayatın her alanına girmiş
olduğu günümüzde satış, pazarlama ve iletişim
kanallarında da yenileşme ihtiyacı doğduğunu
belirten Can Dinçer sözlerini şöyle sürdürdü:
“Dünyada ve ülkemizde yeni gelişen hareketli
ve interaktif ekran kullanımları ile ilgili
şirketimiz yepyeni ürünlere yatırım yapmaya
devam ediyor ve farklı iş modelleri için farklı
ürünler ve çözümler üretiyor. Bu ürünler
sayesinde şirketler tüketicileriyle daha hızlı,
etkin ve interaktif iletişim kurabiliyor. Standart
tanıtım afişlerine göre çok daha fazla sayıda
içerikle tüketicileri hem daha doğru ve detaylı
bilgilendiriyor hem de satışlarını arttırma
fırsatı buluyor. Tek bir içerik gösterilebilen
posterlere göre çok daha canlı renkler ve daha
net görüntülerin yer aldığı hareketli videoların
kullanımıyla tüketicilerin ilgisini çekmek ve
aradıkları bilgiye hızlıca ulaşan tüketicilerle
duygusal bağ kurmak çok daha kolaylaşacak.”
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ARMONİPARK’TA BURAY İLE EN GÜZEL AŞK ŞARKILARI
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ArmoniPark Outlet Center, “İstanbul’un en
kazançlı alışveriş merkezi” olma iddiasıyla
açıldığı günden itibaren ziyaretçilerine hizmet
vermeye devam ediyor. Ziyaretçileri için
kazançlı alışveriş keyfinin yanında düzenlediği
etkinliklerle de unutulmaz saatler yaşatıyor.
ArmoniPark 11 Şubat'ta sevgililer günü
öncesinde aşk şarkılarının genç yorumcusu
Buray'ı ziyaretçileriyle buluşturdu. Farkındalık
Stüdyosu tarafından gerçekleştirilen mini konser
ve imza günü etkinliğinde Buray hayranları
saatler öncesinde yerlerini aldı. Mini konserin
ardından Buray, hayranlarını kırmayarak bol bol
fotoğraf çektirdi.
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Aslı Çevik

Aydan Koca Yenigün
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Etkinlik videosunu izlemek
için okutunuz.
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Mustafa SONGÖR
Makro Market Genel Müdürü

Bize kendinizi tanıtır mısınız?
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1970, Kayseri doğumluyum. Evliyim ve dört
çocuk babasıyım. 1991 yılında Makro Market’i
aile şirketi olarak kurduk. Tabii daha öncesinde
de perakende hayatımızda hep vardı. Babamızın
dedesinin mesleği ve nesillerdir perakendenin
içindeyiz.
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Makro’da, 1991 yılından 2000 yılına kadar satın
alma, pazarlama, reklam-halkla ilişkiler ve
lojistik departmanlarından sorumlu genel müdür
yardımcılığı görevini yürüttüm. 2000 yılında
genel müdürlüğe atandım. 2011 yılında genel
müdürlük görevini devrettim ve yönetim kurulu
üyeliği göreviyle beraber yönetim kurulu başkan
vekilliğine atandım. Makro’nun Uyum Gıda
hisselerinin %42.32’sini almasından sonra ise
Uyum Gıda genel müdürlüğü görevine getirildim.
Bugün ise, Makro ve Uyum Gıda’nın genel
müdürlüğü, yönetim kurulu üyeliği, icra kurulu
başkanlığı görevini sürdürmenin yanı sıra,
Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı’yım.
Kurumunuzu bize anlatır mısınız?
Makro Market, organize ve modern bir anlayışla,

“Ekonomik büyümede kadınların rolünün yadsınamayacağının altını
her fırsatta çizmemiz gerekiyor.”
üretici ve müşterilerine kaliteli hizmet vermek
için 1991 yılında kuruldu. Zaman içinde,
gelişime açık, yenilikçi yaklaşımımızın yanı sıra
nitelikli insan gücümüz, yeni teknolojileri takip
eden yapımız, yönetim stratejilerimiz ve planlı
hedeflerimizle büyüdük ve ulusal bir perakende
markası olarak 25 yılı geride bıraktık.
Merkezimiz Ankara’da bulunuyor. 7 ayrı bölge
müdürlüğüne bağlı 15 ilde, 255 mağazaya sahip
olan Makro Market, 215.000 metrekare müşteri
alanı ve 6700 personeliyle, yılda 100 milyonun
üzerinde müşterisine hizmet veriyor.
Pek çok kategoride özel markalı ürünlerimiz
mevcut. Makro, Uyum, Pasterya, Köytür Tarım,
Köytür Süt ürünleri, Bende, Bendella, Uyumurta,
Benim Kasap, Prican, Ödül, Nazar, Pripak
ve Prisoft markalarıyla Makro müşterilerine
hizmet veriyoruz ve ürün gamımıza yeni ürünler
eklemeye devam ediyoruz. 2016 yılı itibarıyla,
www.marketsepeti.com.tr ile e-ticaret kanalından
da müşterilerimize hizmet vermeye başladık.
Ayrıca, Ebay Türkiye yönetiminde yer alan
GittiGidiyor’un süpermarket kanalı ile de tüm
Türkiye’ye ürün gönderimi yapıyoruz.
Günümüz Türkiye'sinde kadının toplumdaki
yeri ve önemi için neler söylemek istersiniz?

Ülke olarak, hem ekonomik hem de kültürel
gelişimimiz direkt olarak kadınlara bağlı. Bizleri
yetiştiren annelerimiz, imkânları ne kadar
elverişli, hayatları ne kadar rahat ve güvenli
olursa, bizleri de o şekilde rahat yetiştirebilir ve
kültür seviyesi yüksek bireyler haline getirebilir.
Aksi mümkün değil. Öte yandan çalışan, üreten,
ekonomik özgürlüğüne sahip kadınlar, kendine
güvenen ve ayakları yere sağlam basan evlatlar
yetiştirebilirler. Son yıllarda hemen her gün çok
üzülerek okuduğumuz kadına şiddet ve kadın
cinayetleri haberlerine bakacak olursak, bence
toplum olarak hâlâ kadınların hayatımızda ne
kadar önemli bir rolü olduğunu anlayabilmiş
değiliz. İlk fırsatta onların yaşamını zora
sokacak kararlar alabiliyor ve ilk olarak kadınları
gözden çıkarabiliyoruz. Artık bu duruma bir
son verilmesi ve bu konuda ciddi ve caydırıcı
önlemler alınması gerektiğini düşünüyorum.
Kadınları işe almada ve karar mekanizmasında
yer almalarında pozitif bir ayrımcılık gerekiyor
mu?
İçinde bulunduğumuz durumda tabii ki pozitif
ayrımcılık gerekiyor ancak bence ideal olan,
toplumsal cinsiyetçi söylemlerden kurtulup
kadınları her anlamda erkeklerle eşit görebilmek.

R ö p o rt aj / MALl&MOTTO

Türkiye'de kadının iş gücü piyasası içindeki
konumu ile ilgili görüşleriniz nelerdir?
Türkiye’de kadının iş gücü piyasasındaki
konumu elbette geçmiş yıllara göre bugün farklı
ama çok büyük bir ilerleme kaydedildiğini de
düşünmüyorum. Şu açıdan bakarsak karşımıza
çıkan tablo biraz daha olumlu tabii; geçmiş
yıllarda kadınlara “uygun” görülen meslekler söz
konusuydu. Çalışan bir kadın ya bir öğretmen,
ya bir hemşire ya da bir sekreterdi. En farklı
konumda, bir fabrikada ya da trikotaj atölyesinde
çalışıyor demekti. Çalışmanın yanı sıra evdeki
pek çok rolü de üstlenmeli ve aksatmamalıydı.
Bugün bir değişim var. Bu anlamda toplumsal
farkındalığımız arttı, yeni iş kolları ve sektörler,
özellikle eğitim düzeyi de yükselen kadınlar için
yeni fırsat kapıları araladı. Ancak bence yine de
istediğimiz fırsat eşitliği ortamı yok. Hamilelik,
emzirme, doğum gibi süreçlerle kadınların iş
yaşamının sekteye uğradığı aşikâr. Son yıllarda
devletimizin yaptığı birtakım düzenlemelerle
iyi bir yol kat edilse de henüz istenen ölçülere
ulaşmadık. Kadınlar daha esnek, rahat ve parttime çalışabilecekleri sektörlere yöneliyorlar.
Perakende de bu sektörler arasında yer alıyor.
Tüm bunları göz önüne alarak, Türkiye’de
ekonomik kalkınmada kadınların iş gücüne
daha fazla katılımının büyük rolü olduğunu
unutmamalıyız. Devlet Planlama Teşkilatı
ve Dünya Bankası’nın “Türkiye’de Kadının İş
gücüne Katılımı: Yönelimler, Faktörler ve Politika
Çerçevesi” ortak raporuna baktığımızda, 2008
yılında çalışan ve iş arayan kadın oranı Türkiye’de
%22 iken, OECD ortalaması %62’ydi. Ülkemizle
benzer ekonomik gelişim gösteren bir grup
seçilmiş ülke ortalaması ise %33 idi. Ulusal ve
global ölçekte, bu rapora benzer yapılmış ve
yapılan pek çok araştırma ve hazırlanan rapor var
ve hepsinde de ortak bir sonuç çıkıyor. Rakamlar

Türkiye’de kadınların hâlâ yeterince iş gücüne
katılmadığını ortaya koyuyor.
Kadın istihdamını arttırmak için sizce neler
yapılmalıdır?
Pek çok kadın, ya kendine iş yaşamında yer
bulamadığı için çalışmıyor ya da şirketinde bir
gelecek görmediği için bir süre sonra işi bırakıyor.
Kabul etmek gerekir ki kadınların iş ve ev yaşamı
dengesi kurması, onlar için daha zor çünkü
evdeki sorumlulukları çok fazla. Hele bir de kadın
çalışan, bir anneyse çok daha fazla sorumluluğu
üstlenmek zorunda kalıyor. Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı’nın 2008-2013’ü kapsayan
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı,
kırsal kesimden kente göç, düşük eğitim düzeyi
ve buna bağlı olarak ücretlerin düşüklüğü, yeterli
vasfa haiz olmama, çocuk bakım hizmetlerinin
yetersizliği, ailede bakım gerektiren yaşlılar
ve engelliler, kadının rolü ve sorumlulukları
hakkında geleneksel düşünce kalıplarını, kadın
istihdamı azlığının nedenleri arasında sayıyor. Bu
nedenlerden ötürü, çalışan kadınların bir kısmı iş
yaşamından çekilmek zorunda kalıyor. Bunların
göz önüne alınması oldukça önemli. Kadınların
çalışma saatleri konusunda daha esnek olunması,
onlara özellikle çocuk bakımı ve ev ile iş yaşamı
arasındaki dengeyi kurabilecekleri fırsatlar
sunulması gerekiyor. Öte yandan kurumların
kadın ve erkek diye ayırmadan tüm çalışanlarına
adil ve eşit davranması, sağlık, güvenlik, refah
gibi konuları ayrım gözetmeksizin çalışanlarına
sağlaması gerekiyor. Kadınların eğitim ve
mesleki gelişim konusunda teşvik edilmesi de
kadın istihdamının arttırılmasında etkili oluyor.
Bunun yanı sıra yeni pozisyonlar açmak ve bu
pozisyonlarda kadınları görevlendirmekten
çekinmemek gerekiyor.
2017 hedef ve projelerinizden bahseder misiniz?
2017 yılında da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi,
makul ve isabetli projelerle büyümeye devam
edeceğiz. Aynı zamanda, bizim için önemi büyük
olan, verimlilik ve kârlılık üzerine odaklandığımız
projelerimizi de aynı kararlılıkla devam
ettireceğiz.
Perakende sektörünün geldiği noktayı göz
önünde bulundurduğumuzda, nicelikten
ziyade niteliğin daha önemli hâle geldiğini
görüyoruz. Yeni mağazalar açarak büyümek
tabii ki önemli ama bence, iç ve dış müşterisini
memnun eden, hizmet standartlarını her geçen
gün arttıran ve sürdürülebilir sistemler kuran
bir perakende zinciri hâline gelmek, çok daha
önemli. Bunun için de çalışmalarımıza devam
edeceğiz. Bu konunun önemli bir ayağı olan
personel eğitimlerimiz ve motivasyon arttırıcı
etkinliklerimiz devam edecek.
2016 yılında hayata geçirdiğimiz e-ticaret
projemiz olan marketsepeti.com.tr’nin hizmet
ağını genişletmek ve daha çok müşterimize
ulaşmasını sağlamak için de 2017 yılını aktif bir
şekilde değerlendireceğiz.

Marketsepeti.com.tr Ankara’da yaygın bir
şekilde kullanılıyor. İstanbul için de gerekli
altyapı çalışmalarını tamamladık ve kısa
zamanda hizmet vermeye başlayacağız. Diğer
tüm illerde yaygınlaşmak için de çalışmalarımız
tüm hızla devam ediyor.
Tabii üzerinde durulması gereken çok önemli
bir nokta daha var. 2016’dan gelen sıkıntılı
ekonomik durum, hepimizi etkiliyor. Sağlam
kararlar alarak ve doğru bir bakış açısıyla bu
olumsuz ortamın olumlu hâle gelmesi için
ülkemiz ve şirketimiz adına gayret etmemiz
gerekiyor.
Kurum olarak kadınlara yönelik ne gibi
uygulamalarınız var?
Toplam 5687 çalışanımız var. Kadın çalışan
sayımız ise 1916. Bizim Makro olarak kadın
yönetici sayımız bakımından bir de ödülümüz
var. Mart 2016’da, Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde,
Capital Dergisi tarafından iş yaşamında
kadın istihdamının önemine dikkat çekmek
amacıyla yapılan ve Türkiye’nin “Kadın Dostu
Şirketleri”ni ortaya çıkaran Kadın Dostu
Şirketler Araştırması’nın ödül töreni düzenlendi.
“Kadın Yönetici Sayısını En Çok Arttıran Şirket”
kategorisinde ödüle layık görüldük. Bundan
büyük bir mutluluk ve kadın dostu bir şirket
olmaktan dolayı da gurur duyuyoruz.
Kadınlarımızın iş hayatında aktif şekilde rol
almalarını, üstelik yönetici pozisyonunda
bulunmalarını oldukça önemsiyoruz.
Ekonomik büyümede kadınların rolünün
yadsınamayacağının altını her fırsatta çizmemiz
gerekiyor.
Sektörünüzde çalışmak isteyen kadınlara
tavsiyeleriniz nelerdir?
Perakende sektörü, çalışma koşulları kolay
olan bir sektör değil. Ancak yine de Türkiye’de
kadınların çalışmayı tercih ettiği sektörlerin
başında geliyor. Bunda sektörümüzün sunduğu
avantajların ve farklı alternatiflerin payı büyük.
Çünkü sektörümüzde part-time ve vardiyalı
çalışma imkânları var ve bu da kadınlara hem
ekonomik anlamda bir özgürlük kazandırıyor
hem de geri kalan zamanlarında ev yaşamındaki
dengeyi koruyabiliyorlar. Bu nedenle perakende
sektöründe çalışmaktan çekinmesinler. Hatta
kendilerine farklı iş kolları yaratacak fikirler
de geliştirsinler. Makro olarak biz her zaman
yeniliklere ve iyi fikirlere açığız.
Dergimiz aracılığıyla Kadınlar Günü’yle ilgili
nasıl bir mesaj vermek istersiniz?
Makro ailesi olarak her zaman kadınların
yanında olduk. Bugüne kadar onların hayatını
kolaylaştıracak pek çok etkinlik ve kampanya
düzenledik, düzenlemeye de devam edeceğiz.
Hayatın büyük bir yükünü omuzlayan
kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü
içtenlikle kutluyorum.
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Toplumsal cinsiyetçilik bugün ne yazık ki
kullandığımız jargona dahi yansıyor. Örneğin,
“çalışan kadınlar” söylemini çok rahatlıkla
kullanıyoruz. Hiçbir yerde “çalışan erkekler” diye
bir kullanımla karşılaşmıyoruz. Bu söylemler
bile, aslında hâlâ kadınları iş yaşamı içinde
konumlandıramadığımızı işaret ediyor. Bir iş
adamı ve bir profesyonel olarak, kadınların
bulunduğu iş ortamlarını, çok daha yapıcı, çok
daha pozitif ve fikirsel açıdan çeşitliliğin var
olabildiği ortamlar olarak görüyorum. Bununla
birlikte yalnızca perakende sektörünü baz
alarak değil, genel anlamda kadınların iş gücüne
katılımını çok önemsiyorum. Hem kadınların
iş gücüne katılmasının önemine vurgu yapıp,
hem de cinsiyetçi bir tutum sergilenmesini,
doğru bulmuyorum. Bir ayrımcılık söz konusu
olacaksa bu, iş gücünden faydalanmak istediğimiz
kadınların çalışma koşullarında onlara fırsatlar
sunan düzenlemeler yaptığımız bir ayrımcılık
olmalı. Örneğin, esnek çalışma saatleri bu açıdan
dikkate alınması gereken bir konu. Part-time
ve vardiyalı çalışma düzeniyle ev ve iş yaşamı
dengesini daha rahat kurmalarını sağlayabiliriz.
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Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi,
Dış Ticaret Turizm Bölümü mezunuyum.
Yüksek tahsilimi yaparken Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğü’nün memurluk sınavını
kazanıp, spor teşkilatında çalıştım. 1979
yılında memurluk görevinden ayrılıp, karşıma
çıkan fırsatı değerlendirerek ticaret hayatına
atıldım. Kızılay Onur Çarşısı’ndaki küçük bir
mağazanın vitrininde başladığım parfümeri
işini zamanla büyüterek bugün 22 ilde 81
mağazasıyla Türkiye’nin en yaygın parfümeri
mağazaları zinciri haline getirdim.
2015 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nde yapılan seçimde, TOBB Türkiye
Perakendecilik Meclisi Meclis Başkan
Yardımcısı seçildim.
Halen Tekin Acar Cosmetics’in yönetim
kurulu başkanlığı görevini sürdürüyorum.
2017 ocak ayından itibaren Kategori
Mağazacılığı Derneği (KMD) Başkanlığı
görevini de üstlendim.
Kurumunuzu bize anlatır mısınız?
37 yıldır kozmetik sektöründe mağazacılık
işiyle uğraşıyoruz. Mağazalarımızda ve
ofisimizde 600’e yakın çalışanımız var.
Son yıllarda üretim işine de girdik. Genç
müşterileri ve öğrencileri hedefleyen,
ulaşılabilir lüks kategorisinde Tekin Acar
Cosmetics sertifikalı organik cilt-saç-vücut
bakımı ürünleri ve makyaj ürünlerimiz var.
Yakında parfüm projemiz de hayata geçecek.
Günümüz Türkiye’sinde kadının toplumdaki
yeri ve önemi için neler söylemek istersiniz?
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Kadın, aile ve toplum arasında bir köprü
görevini görür. Kadının toplumlarda yerine
getirdiği görevleri itibarıyla, sosyal sistemin
işleyişine katkısı büyüktür.
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Atatürk’ün bu konuya ilişkin yaklaşımı
dikkate değerdir: “Daha esenlikle, daha dürüst
olarak yürüteceğimiz yol vardır. Bu yol, Türk
kadınını çalışmamıza ortak yapmak, ilmi,
ahlâki, sosyal, ekonomik yaşamda erkeğin
ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve destekleyicisi
yapmak yoludur.”
Atatürk sonrası dönemde Türkiye’de kadın
hakları, gerek köyden kente göç olgusunun
doğurduğu sosyolojik sorunlar, gerekse iç ve

Tekin ACAR

Tekin Acar Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı

“Kişisel bakımına özen gösteren, bunu yapabildiği için de mutlu ve sağlıklı
hisseden nesiller yetişmesine katkıda bulunmak başlıca hedefimizdir.”
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Kadınları işe almada ve karar
mekanizmasında yer almalarında pozitif bir
ayrımcılık gerekiyor mu?
Kesinlikle gerekiyor, şirketimizde benim de
desteğimle uygulanıyor.
Türkiye’de kadının iş gücü piyasası içindeki
konumu ile ilgili görüşleriniz nelerdir?
Kadınlar iş hayatında aktif bir şekilde
çalışıyorlar. Ancak üst kademelere çıktığınızda,
özellikle söz sahibi masalarda yeteri kadar
yoklar. İstatistikler bunu gösteriyor. Müdür,
genel müdür seviyelerine çıktığımızda ne yazık
ki kadınları çok az görüyoruz.
Kadın istihdamını arttırmak için sizce neler
yapılmalıdır?
Kesinlikle pozitif ayrımcılık yapılmalı.
2017 hedef ve projelerinizden bahseder
misiniz?
Biz de 2017 yılında markamızın çatısı altında
bir dönüşüm hareketi planladık.
Bundan yola çıkarak “ulaşılabilir lüks”
kavramını yaratmaya çalışıyoruz.
“Ulaşılabilir lüks”ten kastımız, özellikle genç
müşterilerimize ve öğrencilere hitap edebilecek
kaliteli ürünlerin ulaşılabilir fiyatlarla yer aldığı
mağazalar yaratmak.
Ürünlerin değerine göre fiyatının da uygun
olması tüm gelir düzeyi gruplarında ve her
yaş grubunda önemli. Ama en çok da genç
müşteriler için önemli. Bu nedenle tüketici
taleplerini dikkate aldık, dünya trendlerini
araştırdık, ciddi Ar-Ge çalışmaları sonucunda
kendi markalarımızı yaratmaya başladık.
TCA Organics bunlardan en önemlisi.
Tüm dünyada kabul gören ve zor alınan
Etko sertifikalı saç, vücut ve cilt bakım
kategorilerindeki organik ürünlerimiz
tüketicilerimizle buluştu. Hammaddeleri
dünyanın çok farklı ülkelerinden gelen bu
ürünlerde memnuniyet en üst düzeyde. Bu
bizim için çok sevindirici bir durum, çünkü
ürünlerimizin fiyatı 200TL’yi geçmiyor.
Maksimum fayda ve minimum fiyat stratejimiz
TCA Organics’te başarıya ulaştı. Yeni ve çok
iddialı ürünlerimiz de gelecek. İnsan, hayvan

ve çevre sağlığını maksimum koruyan
TCA Organics en çok yatırım yapacağımız
markamız olacak.
TCA Studio Make Up da bir diğer markamız.
Makyaj ürünlerimiz son derece ulaşılabilir
fiyatlarda, maksimum kalitede, çok fazla
referansa sahip. Hammaddeleri dünyaca ünlü
markalarla aynı tedarikçilerden ithal ediliyor,
Türkiye’de ambalajlanıyor. İçerik ve yapı
olarak dünya markalarıyla yarışacak kalitede
bir marka.
Tüm dünyada en çok satılan göz makyaj
temizleyicilerine rakip olabilecek bir göz
makyaj temizleyicimiz var. Bu ürünü Yeditepe
Üniversitesiyle yaptık, fiyatı sadece 24,90 TL.
Tüm bu ürünleri de farklı bir mağaza
konseptiyle genç müşterilerimize sunmak
istiyoruz.
40-50 m2’lik mağazalarda TCA Studio Make
Up, TCA Organics ve parfümlerin yer aldığı
mağazalar açacağız.
Kurum olarak kadınlara yönelik ne gibi
uygulamalarınız var?
Son derece detaylı bir CRM alt yapımız var.
Müşterilerimizin %70’i kadın. Kadınlara
özel, onları mutlu edecek, aynı zamanda
eğitim de içeren birçok uygulamamız var. Cilt
bakımları, makyaj uygulamaları gibi. Ayrıca
her servisimizde müşterimiz için eğitici bir
taraf da bulunuyor.

Yıllar önce Unicef ile “Haydi Kızlar Okula”
projesinde birlikte çalıştık. İlerleyen
dönemlerde yine kadının eğitimiyle ilgili
sosyal sorumluluk projelerimiz olacak.
SEKOD (Selektif Kozmetikçiler Derneği)
iş birliğiyle ciddi eğitim ve sertifika
programlarımız var, yoğun bir şekilde
çalışıyoruz.
Ekonomimizi canlandırmak, istihdam
yaratmak, Türk vatandaşına maksimum
fayda sağlayacak ürünleri en uygun fiyatlarla
sunmak, kişisel bakımına özen gösteren,
bunu yapabildiği için de mutlu ve sağlıklı
hisseden nesiller yetişmesine katkıda
bulunmak başlıca hedeflerimizdir.
Sektörünüzde çalışmak isteyen kadınlara
tavsiyeleriniz nelerdir?
Son derece dinamik, özellikle kadınlara
çok yakışan bir meslek. Eğitimlerimize
katılıp sertifikalarını aldıklarında birer
meslek sahibi olup tüm hayatları boyunca
bu işi yapabilirler. Şirketimizde çalışanların
eğitimine ve kariyer planlamasına çok önem
verilmektedir.
Dergimiz aracılığıyla, Kadınlar Günü ile
ilgili nasıl bir mesaj vermek istersiniz?
Kadınsız bir dünya ve yaşam olamayacağı
gibi tüm sektörlerde kadınların etkili ve
yetkili olması da çok önemli. Büyüyen ve
gelişen dünyada kadınların yeri tartışılmaz.
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dış siyasal gelişmelerin etkisine bağlı olarak
gerilemeye başlamıştır. Türk kadını, diğer İslâm
ülkelerinin kadınlarıyla karşılaştırıldığında
Atatürk tarafından atılan sağlam temeller
sayesinde çok ileri bir noktadadır. Ancak
kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadın
haklarının tam anlamıyla yaşama geçirilmesi
için henüz uzun ve engebeli bir yolun aşılması
gerekmektedir.
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Ayperi ÖZYURT
Antares AVM Müdürü
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“AVM’de çalışmak isteyen bir kadın için sektörümüz oldukça
keyifli.”
bulunduğumuz bölgeden değil, Ankara’nın
her yerinden ziyaretçi almaktadır. Bunun
sebebi alışveriş merkezimizin 222.000 m2’lik
hizmet alanı, ferah mimarisi, lokasyonu ve
mağaza karmasıdır. 250’ye yakın mağazamızla
ziyaretçilerimizin her türlü ihtiyacına alışveriş
ve yaşam merkezi olarak hitap edebiliyoruz.
Bunun sonucunda her ay 1,2 milyonun üzerinde
ziyaretçiye ev sahipliği yapıyoruz.

1974 yılında Almanya’nın Berlin kentinde
doğdum. Lisans eğitimimi Gazi Üniversite
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Bölümü’nde tamamladım. AVM sektörüne
1997 yılında Karum Alışveriş Merkezi ile
girdim. 20 yıldır sektörde çeşitli pozisyonlarda
görev aldım. Bugün geldiğim noktada tecrübe
ve deneyimlerimle Ankara’nın önde gelen
projelerinden Antares Alışveriş Merkezi’nin AVM Özellikle karşımızda inşaatı hızla devam eden
müdürlüğü görevini yürütmekteyim.
ve önümüzdeki yıl açılması planlanan dünyanın
en büyük hastane yatırımlarından biri olan
AVM’nizi bize anlatır mısınız?
Ankara Etlik Entegre Sağlık Kompleksi ile birlikte
bölge olarak şehrin geleceğinde önemli bir rol
İsmini Samanyolu’ndaki en parlak yıldızdan
oynayacağımızın bilincindeyiz.
alan Antares Alışveriş Merkezi 2008 yılı mayıs
ayında Ankara şehri için bir alışveriş ve yaşam
Günümüz Türkiye'sinde kadının toplumdaki
yıldızı olarak doğmuştur. Lokasyon itibarıyla
yeri ve önemi için neler söylemek istersiniz?
Yenimahalle ve Keçiören gibi 2 büyük ilçenin tam
ortasında olmamız en önemli avantajlarımızdan
Kadın ve erkek bir arada toplumu meydana
biri olmakla beraber; Antares AVM sadece
getirirler. Kadın her toplumun çağlar boyunca

temelini oluşturmuştur. İnsanın doğumundan
itibaren çocuk yetiştirmede yaradılışı gereği
daha etkin rol aldığından kadın, aslında sağlıklı
ve mutlu toplumların oluşumunda daha fazla
sorumluluk taşımaktadır. Hem günümüz
Türkiye’sinde, daha da önemlisi ülkemizin
geleceğinde kadın eğitimine ve iş gücüne yapılan
yatırımlar cinsiyet fark etmeksizin tüm toplum
bireylerine yansıyacaktır.
Kadınların işe alımında ve karar
mekanizmasında yer almalarında pozitif bir
ayrımcılık gerekiyor mu?
Bu konuda kesinlikle pozitif bir ayrımcılığa gerek
olduğunu düşünmüyorum. İşe alma kriterlerine
uygun bir adayın cinsiyet gibi bir sebeple
pozitif ya da negatif ayrıma tabi olması, aynı
şekilde karar verme mekanizmasında eğitimi,
deneyim ve tecrübeleriyle belli bir noktaya
gelmiş çalışanlar arasında cinsiyet ayrımcılığı
yapılmasını, dediğim gibi -pozitif ya da negatif-
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Türkiye'de kadının iş gücü piyasası içindeki
konumu ile ilgili görüşleriniz nelerdir?
Bazı meslekler ve alanlarda yoğunlaşma olmasına
rağmen ülke genelinde kadın iş gücünün
maalesef yeterli biçimde takdir edilemediği
ve değerlendirilemediğini düşünüyorum.
Büyük şehirlerde yer alan AVM’ler, plazalar
dünyasından baktığımızda kadın toplumda
gerek sosyal gerekse iş hayatında hak ettiği
yerde gibi görünmekle beraber, tüm sektörlerle
birlikte ülkemizi bütün olarak gözlemlediğimizde
durumun büyük şehirlerdeki kadar parlak
olmadığını görüyoruz maalesef.

kuruluşları ve belediyeler gibi kurum ve
kuruluşların el ele vererek kapsamlı bir şekilde
planlanma yapmaları gerektiğini düşünüyorum.
Ülkemizde bu tip projelerin hayata geçirildiğini
biliyorum. Özellikle belediyelerin bu konuda
aktif çalışmaları, mesleki eğitim kursları
vb. düzenleyerek kadın istihdamının
arttırılmasını sağlamaya katkıda bulunduklarını
gözlemliyorum.
2017 hedef ve projelerinizden bahseder
misiniz?

2017 yılında Antares ailesine büyük ulusal
markalar katılacak. İlk çeyrekte 5M Migros
ve Tekzen markalarıyla ziyaretçilerimizi
buluşturacağız. Ayrıca çatımız altında
olmasını arzu ettiğimiz bazı markalarla da
anlaşmalarımız var. Daha önce bahsettiğim gibi
şehir hastanesiyle artacak talepler ve müşteri
memnuniyetinin yükseltilmesi amacıyla
2017 Türkiye’sinde halen hane geliri gereğine
AVM’nin genel bakım ve ihtiyaç duyulan
bakılarak meslek sahibi kadınların bile çalışma
alanlarda renovasyonu devam edecektir.
hayatına dâhil olup olmamaya karar verdiklerini, Alışveriş merkezimizde her yıl olduğu gibi tüm
çalışmanın halen “maddi ihtiyaç” durumuna göre ziyaretçilerimize; yıl içinde görkemli resmi, dini
şekillendiğini gözlemliyorum. 2 kız çocuğum var bayramlar ve özel gün kutlamaları, hem keyifli
ve onlar için çalışmanın öncelikle “maddi ihtiyaç” vakit geçirecekleri hem çocuklarına unutulmaz
olmadığı bir gelecek hayal ediyorum.
eğlenceler yaşatabilecekleri etkinlikler, her
mevsime özel Antares kart kampanyaları ve
Kadın istihdamını arttırmak için sizce neler
hediye çekleri, sevecekleri hediyeler kazanma
yapılmalıdır?
şansı, ayrıca ekranlarda görmeye alışık
olduğumuz popüler yüzlerle tanışma fırsatı
Kadın istihdamını artırmaya yönelik projelerle
yakalayacakları imza günleri, mini konserler,
ilgili bakanlık, üniversiteler, sivil toplum
sosyal sorumluluk projeleri ve daha birçok

sürprizle dopdolu bir yıl yaşatmayı arzu ediyoruz.
AVM olarak kadınlara yönelik ne gibi
uygulamalarınız var?
Antares’te kadınlara yönelik olarak, özel günlerde
hediye kampanyalarımız, etkinliklerimiz,
workshoplarımız mutlaka oluyor. Antares AVM
olarak Keçiören Belediyesi Keçmek Meslek
Edindirme kurslarına yer tahsisi yaparak kadın
istihdamına destek veriyoruz. AVM içinde
kadınlarımızın el emeklerinin sergilenmesi, satışı
için sıklıkla sergi, atölye çalışmaları vb. aktiviteler
düzenliyoruz.
Sektörünüzde çalışmak isteyen kadınlara
tavsiyeleriniz nelerdir?
AVM’de çalışmayı isteyen bir kadın için
sektörümüzde çalışmak oldukça keyifli. Antares
yönetimi de deneyimli, güçlü kadın ağırlıklı bir
ekipten oluşuyor. Bu birçok AVM’de de böyle.
Ben bunun sebebini kadınların AVM’yi evleri gibi
görmesine ve o şekilde sahiplenip yönetmelerine
bağlıyorum. Tabii bu aşamaya gelmek için
öncelikle yeterli bir altyapı hazırlamak, yani iyi
bir eğitimden geçmiş olmak gerekiyor.
Dergimiz aracılığıyla Kadınlar Günü’yle ilgili
nasıl bir mesaj vermek istersiniz?
Kadınlar gününün “mesajını” doğru algılayan
tüm kadınların ve erkeklerin kadınlar gününü
kutlarım.
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doğru bulmuyorum. Pozitif ayrımcılığı annelik
gibi kadına özel, ya da hastalık vb. kişiye özel
durumlarda kadın erkek ayırt etmeksizin insan
için kullanılabilecek bir mekanizma olarak
görmekteyim.
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ANTARES’TE EYPİO COŞKUSU
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Antares AVM’nin Mercedes A180
talihlisinin de belirlendiği çekilişle başlayan
organizasyonda Eypio ve Burak King,
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ile
birlikte şans dağıttılar. Milli Piyango ve noter
huzurunda gerçekleşen, katılımcıları oldukça
heyecanlandıran çekilişle 1 kişi son model bir
Mercedes sahibi oldu.
14 Şubat Sevgililer Günü’nde “Günah Benim”
şarkısı ile büyük bir çıkış yakalayan ve Altın
Kelebek alan Eypio ve Burak King Antares Alışveriş
ve Yaşam Merkezi ‘ndeydi.
Rap müzik severleri etkisi altına alan, neredeyse
her yerde kulağımıza çalınan şarkıları ile
gönülleri fetheden Eypio ve Burak King, 14 Şubat
Sevgililer Günü’nde Antares Alışveriş Merkezi’nde
hayranlarıyla bir araya geldi.

Çekilişin ardından Eypio ve Burak King
önce sevilen şarkılarını seslendirdiler.
Ardından sırada bekleyen yüzlerce hayrana
imza dağıttılar. İmza almak ve sanatçılarla
fotoğraf çektirmek isteyen gençlerin coşkusu
görülmeye değerdi.
Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu’nun
gerçekleştirdiği etkinlikte Eypio ve Burak
King hayranlarından birinin eşine baba
olacağının müjdesini de yönetim ofisinde
çektikleri video ile yaptı.

Hayranlarının tümüne imza veren ve fotoğraf
çektiren Eypio ve Burak King Antares
ziyaretçilerine güzel bir gün yaşattı.
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N. Nazlı ÖZDEMİR
Movapark AVM Genel Müdürü
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Bize kendinizi tanıtır mısınız?
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2002 yılından bugüne kadar alışveriş merkezi
yönetiminde görev alıyorum. İlk göreve
başlangıcım kiralama müdürü ve devamında
kiracı ilişkileri yönetimi, genel müdür yardımcı
ve genel müdür olarak devam etti. İnside
danışmanlık firmasının farklı projelerinde
AVM müdürü olarak görev yaptım. 2015 yılı
itibariyle İnside danışmanlık bünyesinde olan
Movapark AVM de genel müdür olarak göreve
devam etmekteyim, evli ve kız çocuk sahibiyim.
AVM’nizi bize anlatır mısınız?
Movapark AVM 2012 yılında hizmete
açılmıştır. Yaklaşık 5 yıllık bir süreçte Mardin
ilimize ve tüm bölgeye hizmet vermekteyiz.
Mardin Havaalanı yanında bulunan Movapark
bünyesinde, son sistem ses ve görüntü
teknolojileriyle donatılmış düğün ve toplu
organizasyonlar için kullanılabilecek çok amaçlı

“Gelecekte birçok perakende alanında birer yönetici adayı olan kadınlarımıza
kararlı ve emin adımlarla ilerlemelerini öneririm.”

vermek, çalışma saatlerini bu görev düzenine
göre hazırlamak zorundayız. Ayrıca erken
yaşta evlilikleri kanunla önlemek ve kızlarımız
toplumda söz sahibi olabilmelerinin önünü
açmalıyız. Türkiye’de aileyi ve özellikle kadını
Alışveriş merkezinde bulunan Play Planet eğlence korumak için koruyucu tedbirleri daha realist
politikalarla ve kanunlarla yapılması gerektiğini
dünyası, go-kart pisti, lunaparkı, Türkiye’nin 4.
büyük ve en lüks aquaparkı ve aquaparkta yer
unutmamalıyız.
alan 6 farklı eğlence havuzu, Movapark’ı sadece
Kadınları işe almada ve karar
Mardin’in değil bölgenin eğlence merkezi haline
mekanizmasında yer almalarında pozitif bir
getirmiştir.
ayrımcılık gerekiyor mu?
Günümüz Türkiye'sinde kadının toplumda ki
yeri ve önemi için neler söylemek istersiniz?
Kadınlar için pozitif ayrımcılık gerekli
olduğunu düşünüyorum. Hatta kadınlarımıza
iş arama yardımları, işe alım destekleri,
Bugün televizyonda haberlerde her gün kadın
kadınlarımızın iş kurmasındaki teşvikler, iş
cinayetlerini dinliyoruz. Bunların önlemek için
koşulları çalışma saatlerinin esnekleştirilmesi
toplum ve devlet olarak üzerimize fazlasıyla
gibi pozitif ayrımcılıkların yapılması gerektiği
görev düşmektedir. Kadınların toplumda
ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına
inancındayım. Bu tür sosyal iyileştirmelerin
yardımcı olmak ve iş hayatında pozitif ayrımcılık kadınların iş gücüne katılımını olumlu yönde
etkileyeceğini düşünüyorum.
yaparak, annelik görevini icra ederken destek
bir salonumuz bulunmaktadır. Movapark’ta
hizmete giren, 6 salonlu Cinemova sinemaları
da Mardin’in sinema kompleksi olarak hizmet
vermektedir.
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Türkiye’deki kadının iş gücüne katılım oranı
gelişmiş ülkelere bakıldığında oldukça düşük
kalmaktadır. Aslında kadınların iş gücüne
katılımı hem ekonomik hem de sosyal açıdan
kalkınmayı sağlayan ve yoksulluğu azaltılmasında
rol oynayan en önemli etkenlerden biridir. Son
40-50 yılımıza bakıldığında kadın istihdamında
bir düşüş yaşanmış fakat son yıllarda bu sayı
artarak günümüze ulaşmıştır. İnanıyoruz ki
Türkiye’de iyiye doğru bir gidiş olduğunu
söylemek mümkündür. Ancak hepimizin bu iyiye
gidişin yeterli olup olmadığını sorgulamamız
gerekmektedir.
Kadın istihdamını arttırmak için sizce neler
yapılmalıdır?
Bir kadın yönetici olarak iş yaşamında cinsiyet
eşitliği konusunun bir kadın meselesi olarak
değil, yaşanılan dünya demokrasinin bir meselesi
olarak ele alınması gerektiğini düşünüyorum.
Kadın istihdamını ve kadın girişimci sayısını
artırabilmek için teşvikler, destekler ve
devlet politikalarının çok önemli olduğunun
altını çizmek isterim. Şuan kadınlarımız
için birçok kurum KOSGEB gibi, projelere
destek vermektedir. Yine kadınlarımızı üretici
olarak toplumun bir parçası haline getirmek
için şehirlerde meslek edindirme projeleri
de hayata geçmiştir. Mardin ilimizde de bu
projeler kapsamında Çatom ve Adem’lerdeki
kadınlarımızın ürettiği ürünlerin satışına
destek veriyoruz. Ayırca dönemsel yaptığımız

etkinliklerde kadınlarımızla birlikte çalışıyor,
onlarla ürettiğimiz ürünleri kullanıyoruz.
Movapark AVM olarak hayalindeki oyuncağı
çiz projesindeki, çizilen tüm oyuncaklarının
oluşumunu Adem’deki kadınlarımızla birlikte
gerçekleştirdik.
2017 hedef ve projelerinizden bahseder
misiniz?
Mardin’in kültürel zenginliklerinin içinde her
dilden, dinden, ırktan insanın ziyaret ettiği bir
alışveriş merkezi Movapark. Dillerimize son
dönemde yerleşen “Yaşam Merkezi” vasfını da
sonuna kadar hak ediyor. Mardin’in, bölgenin
geleneksel ve geleceğe dönük yatırımlarını
da şekillendiriyoruz. Sosyal sorumluluk
projelerimizde de yöresel zenginlikleri ve
ihtiyaçları göz önünde bulunduruyoruz. İlk
etabını tamamladığımız “Kitaplar Yolunuza
Işık Olsun” kampanyamıza çalıştığımız tüm
perakende ve kurum firmalarımızın desteği ile
birlikte ünlü oyunculardan Bülent Çolak, Ufuk
Özkan, Hasibe Eren, Can Bonomo, Didem
Soydan, Çağlar Tüfekçi gazeteci Demet Cengiz
destek verdiler. 23 Nisan’da tamamlanacak olan
projemiz için yeni kitaplar ve katılımcılarımızın
videoları gelmeye devam ediyor. Projemiz sosyal
medya üzerinden hızla yayılıyor. Gönüllülerimiz
kütüphanelerindeki kitapları bizlerle paylaşıyor
ve kütüphanemize katkı sağlıyorlar.
Kütüphane projemizin ana kaynağını çocuklar
oluşturuyor ve Kızıltepe Küçükayrık İlköğretim
Okulu’nun kütüphanesinin kitaplarını teslim
ederek ilk etabı tamamlamış olduk.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde alanında
marka olmuş bir yazarımızı misafir etmeye
hazırlanıyoruz. Kadınlarımızın ufuklarını
açacak ve merak ettiklerini soracakları güzel
bir sohbet olacağına inanıyoruz. 2016 yılındaki
ramazan ayını “Barış Dolu Ramazan” adıyla
gerçekleştirdik. 2017 yılında da farklı ülkelerden
göçle gelmiş çocuklarımızdan oluşan ekiple
ramazan ayını barışla devam etmeyi planladık.
15 Haziran Movapark AVM açılış yıldönümü,
bu gün için özel sürprizler hazırlıyoruz.
AVM olarak kadınlara yönelik ne gibi
uygulamalarınız var?
Alışveriş merkezimizde çalışanların oranına
baktığımızda kadınlarımız erkeklerimizle eşit
seviyedir. Bu istidama ev sahipliği yapmak
bizleri mutlu ediyor. Ayrıca Mardin ilimizdeki
meslek edindirme programlarına katılmış
ve ürettiklerini satmak isteyen hanımlarımız
için de bir mağaza oluşturduk. Burada satılan
ürünler el emeği ile dokunmuş ve aile bütçesine
katkı için AVM’de yerini almıştır. Mardin iline
özgü giysiler, çeyizlikler, takıların yer aldığı
mağazamızda çalışanımızda bir kadından
oluşmaktadır.
Sektörünüzde çalışmak isteyen kadınlara
tavsiyeleriniz nelerdir?
Alışveriş merkezlerini bir ilçeye, kasabaya
benzetirsek, bu yaşayan merkez de farklı
mağazalarımızda ve yönetim kadrosunda
kadınlarımız için bir çok seçeneklerde iş
imkanı sunmaktadır. Bu nedenle alışveriş
merkezleri kadınlar için olduğu gibi kariyer
hedefleri olan herkes için yelpazesi geniş olan
bir sektördür. Ülkemizde perakende alanında
istihdam yaratmak için perakende okulları
açılmıştır. Bu okullardan mezun birçok
gencimiz ve kadınlarımız bu alanda eğitimlerini
tamamlayarak iş imkanı bulmuşlardır.
Gelecekte birçok perakende alanında birer
yönetici adayı olan kadınlarımıza kararlı ve
emin adımlarla ilerlemelerini öneririm.
Kadınlar Günü ile alakalı dergimizden nasıl
bir mesaj vermek istersiniz?
Şemz Tebrizi’nin çok sevdiğim bir sözüyle mesaj
vermek isterim. Şems Tebrizi Derki ;
“Kadın; bilmeyene nefs, bilene nefestir.”
Kadın annedir, eştir, huzurdur, nefestir. Kadın
Anadolu’dur, vatandır. Kadın güçlüdür, korur,
sever. Kadın üretir, çalışkandır. Ve Atatürk
“Şuna inanmak lazımdır ki, dünya yüzünde
gördüğümüz her şey kadının eseridir.” demiştir.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile kadınlarımıza
gerçek değerlerini verebilmek dileğiyle
kutluyorum.
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Türkiye'de kadının iş gücü piyasası içinde ki
konumu ile ilgili görüşleriniz nelerdir?
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EN GÜZEL AŞK ŞARKILARI NOVAMALL AVM’DE

Ziyaretçilerine en uygun alışveriş ortamını
sağlayan Novamall Manavgat AVM, Antalya ve
Manavgat'a ticari, sosyal, kültürel her alanda
katkıda bulunmaya devam ediyor. Inside
Danışmanlık tarafından yönetilen AVM,
bünyesinde bulunan markaların değerlerini
yükseltip kazançlarını mümkün olan en yüksek
seviyeye çıkartırken düzenlediği etkinliklerle de
bölgenin çekim merkezi oldu.
Sevgililer Günü kapsamında aşk şarkılarının
sevilen ismi Bora Duran'ı 12 Şubat'ta
ziyaretçileriyle buluşturan AVM oldukça renkli
görüntülere sahne oldu.
Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu'nun
gerçekleştirdiği mini konserde ziyaretçiler
şarkıları hep birlikte söyledi.
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Kendisini dinlemeye gelen tüm hayranlarıyla tek
tek ilgilenen Bora Duran imza etkinliğinde de bol
bol fotoğraf çektirdi.
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Savaş OKÇUOĞLU
Forum Diyarbakır AVM Müdürü
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Savaş bey, bize kendinizden bahseder misiniz?
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“Doğru kampanya zamanında yapılan ve hedef kitleyle
markayı doğru noktada birleştiren kampanyadır.”

kozmopolit ve farklı etnik grupları, kültürleri
uzun yıllardır bir arada tutuyor. Forum
1975 Zonguldak doğumluyum. 1996 yılında
Diyarbakır; halkın ihtiyaç, beklenti ve
Dokuz Eylül Üniversitesi’nden mezun oldum.
isteklerinin dikkate alındığı ve bu doğrultuda,
Perakende sektörüne girişim Özdilek Alışveriş
Diyarbakır’ın kültürel ve sosyal gelişimine,
Merkezleri ile 1998 yılında oldu. Şirkette 12 yıl
ekonomisine katkı sağlayacak bir proje
çalıştıktan sonra AVM yönetim ve danışmanlık
olarak hayata geçti. Forum Diyarbakır şehrin
şirketlerinde çeşitli projelerde görev aldım.
dokusuna uyumlu mimari detaylar taşıyor.
Bugün itibarıyla Inside Yönetim Danışmanlığı
Üç katlı yapı, geleneksel kent duvarlarını
çatısı altında Forum Diyarbakır AVM Müdürlüğü simgeleyen bazalt taşlarından oluşan cephesi,
görevini yürütmekteyim.
iç avlusu ve kemerleriyle yerel özellikler
sergileyen Forum Diyarbakır, şehrin ikonik
Bize Forum Diyarbakır hakkında kısaca bilgi
simgelerinden biri oldu.
verebilir misiniz? Bölgenizde önemli bir çekim
noktasısınız. Bunu neye bağlıyorsunuz?
Diyarbakır’da bulunan diğer AVM’lerden
farklı, şehrin beklentisi olan marka karmasını
Tarih öncesi dönemden itibaren her devirde
bünyemizde bulundurmamız bizi daha farklı
önemini korumuş, Anadolu ile Mezopotamya,
bir çekim merkezi yaptı. Fakat bununla
Avrupa ile Asya arasında doğal bir geçiş yolu,
sınırlandıramayız. Bölgenin önemli değerlerini
bir köprü görevini üstlenmiş, ticaret yollarının
hatırlatan mimari yapımız ve tüm bunların
kavşak noktası olmuş bir şehir Diyarbakır. Üstelik yanında deneyimli yönetim ekibimiz ile bunu
sahip olduğu geçmişi, barındırdığı uygarlıklarıyla başardığımızı söyleyebilirim.

Sizce AVM’ninizin marka karması mı yoksa
mimarisi mi çekim noktası? Bu konudaki genel
görüşünüz nedir?
Sanırım her ikisi de oldukça önemli. Güçlü
marka karması ancak göz alıcı, vurgu taşıyan
başarılı mimariyle buluşunca önem taşır. Burada
önemli olan hem göze hem ihtiyaca aynı değerde
hitap etmek. Forum Diyarbakır olarak bunu
başardığımıza inanıyorum.
AVM sektörünün 2016 yılını hem bölgeniz hem
de Türkiye bazında değerlendirebilir misiniz?
2017 yılı için sektör adına öngörüleriniz
nelerdir?
2015’te başlayan durgunluk 2016’da da devam
etti. Özellikle darbe girişimi ve terör olayları tüm
sektörleri etkiledi. Mart ayı itibarıyla başlayan
terör olayları bölgeye olan güven ve yatırımı
olumsuz etkileyerek morallerin düşmesine sebep
oldu. Organize perakende sektörü bu olaylardan
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AVM’ler ve temalı AVM’ler gelecek dönemde
çok başarılı olacaktır. Bununla birlikte
önümüzdeki dönemde daha küçük kiralanabilir
alanlarla açılacak AVM’ler göreceğiz.

2017 yılının son çeyreği itibarıyla siyasal,
sosyal ve ekonomik anlamda daha pozitif
bir ortama geçiş olacağını düşünüyoruz.
Türkiye ve perakende sektörü bu dönemlerin
üstesinden gelmeyi bildi ve büyümeye devam
etti. Bu dönemin de en kısa sürede atlatılacağına
inancımız tamdır.

AVM’lerin yapmış olduğu doğru
kampanyalar hakkındaki görüşleriniz
nelerdir?

Son dönemlerde Türkiye’de çok sayıda AVM
açıldı. Önümüzdeki süreçte AVM’leri sizce
nasıl bir süreç bekliyor?
Aslına bakarsanız geçmişten bugüne AVM’lerin
gelmiş olduğu son nokta önümüzdeki sürecin
nasıl olacağı hakkında ipuçları vermektedir.
Her kesime hitap eden marka karması, hem
üretici hem de tüketicinin beklenti ve taleplerini
karşılayacak konseptte yapılan doğru fizibiliteyle
kurulan AVM’ler, yine bunun yanında bölgenin
iklim şartları çerçevesinde yatay mimariye sahip
projeler çok daha kazançlı ve başarılı bir süreç
yaşayacaktır. Özellikle gerçek anlamda outlet

AVM’lerde etkin rekabet adına ne tür
pazarlama çalışmaları yapılmalı sizce?
Burada önemli olan konu yapılacak olan
çalışmayla hedef, rekabet mi yoksa AVM’ye
maximum fayda sağlamak mı? Açıkçası
bölgede bulunan diğer AVM’ler ile hem
rekabet hem de kimliğimize yakışır aktiviteler
yaratmak. Bu sebeple rekabetin gerisinde
kalmayarak müşteri memnuniyetini artıran
ve ev sahipliği yaptığınız marka karmanıza
fayda sağlayacak yaratıcı ve verimli çalışmalar
yapılmalıdır.

Doğru kampanya, zamanında yapılan ve hedef
kitle ile markayı doğru noktada birleştiren
kampanyadır. Kampanya, tüketiciye cazip
gelebilecek ve markaya bağlılığı sağlayacak
türden olmalıdır.
Kampanyanın, ziyaretçilere sunduğu uygun
şartlar, yüksek cazibesi ve önemli bir veya
birçok ihtiyacı gideriyor olması gibi faktörler
kampanya başarısıyla doğru orantılıdır.
Kampanya süreci, en başından itibaren bir ekip
ve takım çalışması gerektiren ciddi bir iştir.
Bu konuda pazarlamadan operasyona, teknik
ekipten danışmaya, yeni fikir ve düşünceler
konusunda ortak akıl gibi hareket edebilmek;
çalıştığınız ajansları ve tüm kadroları harekete
geçirebilmek gerekir.

Doğru kampanya olabilmesi için öncelikle
ziyaretçi hedef kitleye en uygun olacak olan
kazanımların belirlenmesi gerekir. Alışveriş
yapan bir müşterinin kazanım sağlayacağını
bilmesi ve hediyeyi sevmesi bu etkileşimi
artıracaktır.
Kampanyaya katılımın kolay olması,
tanıtımının eksiksiz yapılması ve hediyelerin
etkili şekilde AVM içinde sergilenebilmesi
de katılımı olumlu yönde etkileyen
koşullardandır. Planlanan kampanyaların
mağazalar tarafından da tanıtım ve
yönlendirmesinin yapılmasıyla ilgi ve
etkileşim artırır.
Yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğunuz
kampanyalar içinde en fazla talep ve ilgi
gören kampanya modeli hangisidir? Neden?
Uzun süreli çekiliş kampanyalarının hediyeleri
de bütçesel olarak yüksek olmaları sebebiyle
ilgi çekiyor. Şuan uygulamada olan daire
kampanyamız yüksek katılımlı ve oldukça
ilgi çekmektedir. İnsanın temel ihtiyaçları
arasında yeme-içme ve barınmanın ilk sırada
olduğunu düşünürsek ve günümüz şartlarında
ulaşılabilirliği daha zor olan bir ihtiyacını
gideriyor olmanız kampanyaya ilgiyi tabii ki
yüksek tutmaktadır.
Bizim sormak istediklerimiz bu kadar.
Eklemek istediğiniz bir şey veya vermek
istediğiniz bir mesaj var mı?
Şahsım adına 2016 yılında yaşanan tüm
olumsuzluklardan en kısa zamanda
kurtularak; ticaretin geliştiği, mutluluğun,
huzurun ve refah düzeyinin arttığı günlerin
bir an önce gelmesini en içten dileklerimle
istiyorum.
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etkilenen sektörlerin başında geliyor. Ancak bu
durum sektörün geçmişte yaşadığı krizlere hiç
benzemiyor. İlk kez büyüme planlarının yerini
küçülme planlarının aldığı bir yıl yaşadık. Tüm
bu kötü olayların üzerine yaşanan kur artışları
da sektörde ciddi sıkıntılar yarattı. Biz AVM
yöneticileri beklenmedik bu olaylar karşısında
kiracılarımıza yardımcı olup krizi en az zararla
atlatmak için çalışmalar yaptık. Kiracılarımızın
performanslarını sürekli olarak takip ve analiz
ediyoruz. Bu değerlendirmeler ışığında gerekli
hâllerde kiracılarımızla birlikte her bir mağaza
özelinde tespit yapıyor ve bir düzenlemenin
gerekli olup olmadığına bu bağlamda karar
veriyoruz. Gerekli aksiyonları buna göre alıyoruz.
2016 yılının son 3 ayında yaşanan kıpırdama, bu
tablonun 2017 yılında azalacağını göstererek bize
umut vaat etmektedir.
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Yavuz GÜLER

Metromall AVM Genel Müdürü
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Bize kendinizi tanıtır mısınız?
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Bu AVM, benim kariyerimde önemli bir yere
sahip. Burası, bugüne kadar görev aldığım
10. AVM olacak. Bunların yarısında açılış
öncesinde çalışmaya başladım. Bu yıl nisan
ayında, AVM sektörüne adım atalı 21 yıl olacak.
İlk defa 1996 yılında Capitol AVM’de çalışmaya
başlamıştım. Zaman zaman AVM sektöründen
farklı ama bağlantılı bazı sektörlere kaydıysam
da, AVM’lerden hiç kopamadım. AVM’ler
konusunda her gelişmeyi takip etmek, mesleki bir
gereklilik yanında benim için neredeyse bir hobi
kadar eğlenceli ve keyifli. Yurt içi ve yurt dışı pek
çok AVM’ye ziyaretçi olarak olduğu gibi, çalışma
ziyaretim de olmuştur. Farklı bir ülkeye veya
şehre gittiğimde ilk baktığım yerler AVM’ler olur.
Yeni açılan veya ilk defa gördüğüm bir AVM’yi
gezmek, gözlemlemek beni hayatta en çok mutlu
eden şeylerin başında gelir. Yurt içinde de farklı
şehirlerde her fırsat bulduğumda gitmekten
zevk aldığım pek çok AVM var. Zaman zaman

“Öncelikli amacımız tüm ziyaretçilerimizle duygusal bir bağ kurmak için çaba
göstermek olacaktır.”

izin günümde bile AVM’lere giderim. Eşim,
“Bıkmadın mı AVM’lerden?” diye söyler. Ne
yalan söyleyeyim, bıkmıyorum. İşte böyle AVM
sevdalısı biriyim.

gibi yakın ilçeler de eklendiğinde benzer tarzda
alışveriş merkezi olmayan geniş bir lokasyona
hitap ettiği söylenebilir. Tüm bu bölgeler yaklaşık
1,5 milyonluk bir nüfus anlamına geliyor.

Ankara’nın yeni çekim noktası olacak projenizi
bize anlatır mısınız?

AVM, bulunduğu konum sayesinde ulaşım
yönünden eşsiz imkânlara sahip olmasıyla
dikkat çekiyor. Ankara’nın merkezi Kızılay’dan,
AVM’nin hemen yanındaki durağa kadar
metroyla ulaşımın yanında, tüm bölgenin toplu
taşıma merkezi olması, civardan yaya ve arabayla
ulaşacak önemli bir nüfus olması projeye
çok önem ve değer katıyor. Bölgedeki yoğun
konutlaşmanın sürekli devam etmesi de bir başka
önemli ayrıntı olarak göze çarpıyor. Sadece çevre
konutlar değil, Metromall’de bulunan 555 konut
ve 144 ofis de, AVM’nin yüksek gelir grubuna
sahip hazır bir müşteri kitlesine sahip olmasını
sağlıyor. Tüm konutlar ve ofisler dolduğunda
yaklaşık 3.000-3.500 kişilik bir popülasyon
Metromall’de yaşıyor olacak. Buna bir de AVM’de
çalışacak 1.500-2.000 kişiyi eklediğimizde,

Yatırımı Söğüt İnşaat tarafından yapılan,
kiralaması Ka Danışmanlık tarafından, yönetimi
de Inside Danışmanlık tarafından üstlenilen,
Türkiye’nin üstü açılıp, kapanabilen en büyük
AVM’si olma özelliğine sahip ve içinde 555
lüks konut ve 144 ofis barındıran karma bir
proje olan Metromall AVM, aynı zamanda
eşsiz bir lokasyonda bulunmaktadır. Eryaman
ve çevresi, Ankara’nın en yoğun nüfusa sahip
yerleşim merkezlerinden birisidir. Komşu ilçeler
Etimesgut ve Sincan’la birlikte neredeyse küçük
bir metropol şehir nüfusuna ulaştığını söylemek
yanlış olmaz. Buna Batıkent gibi komşu bir bölge;
Kazan, Kızılcahamam, Beypazarı, Ayaş, Güdül

R ö p o rt aj / MALl&MOTTO
harcanabilir geliri olan önemli sayıda bir müşteri
kitlesi Metromall sınırları içerisinde yaşıyor
olacak.
55.000 m2 kiralanabilir alanı ve içinde sineması,
spor salonu, oyun alanı, bowling salonu,
süpermarketi, yapı marketi, elektronik marketi,
fast food mağazaları ve hepsi de dışarıya açılan
kafe, restoranların yer aldığı 150 mağazayla
Metromall, Eryaman ve çevre semtlerin sosyal
yaşam tarzının yeniden tanımlanmasını
sağlayacaktır.

Metromall, Türkiye’nin üstü açılır, kapanır
mekanizmaya sahip en büyük AVM’si olarak
sektörde önemli bir yere sahip olduğu gibi, diğer
AVM’lerden de bu özelliğiyle ayrışacaktır. Gün
ışığının cömertçe içeri gireceği geniş cam çatılar,
üstü açılmadığı zamanlarda bile ziyaretçilerine
kapalı yerde, açık havada dolaşıyormuş hissi
yaşatacak bir deneyim sunmaktadır.
Açık ve kapalı toplam 3.000’e yakın otopark
kapasitesiyle de çok yoğun günlerde bile rahat
park edebilme ve AVM’ye kolayca ulaşabilme
imkânı, ziyaretçilerine sunacağı rahat bir alışveriş
deneyiminin önemli bir parçası olacaktır.
Metromall, her sektörde pek çok yerli ve yabancı
marka ile ziyaretçilerine sınırsız alışveriş seçeneği
sunarken, AVM bünyesinde yer alan Ankara’nın
en büyük spor salonlarından biriyle bölgenin
bu anlamdaki açığını kapatması yanında; yine
bölge halkı için en önemli sosyal etkinliklerden
biri olan düğünlere de Ankara’nın en modern
salonlarından biriyle ev sahipliği yapacaktır.
Sineması, çocuk oyun alanı, bowling salonu,
kafe ve restoranlarıyla da eğlencenin tek adresi
olacaktır.
2017 hedef ve projelerinizden bahseder
misiniz?
Ka Danışmanlık ve Inside Danışmanlık olarak,
yukarıda bahsettiğim pek çok avantaja sahip olan
Metromall’ü, açılışından itibaren bu avantajları
en iyi şekilde kullanabileceğimiz bir politikayla

yönetmek en önemli hedefimizdir. Ekonomik
ve siyasi alandaki hareketliliği de göz önünde
bulundurarak, kiracılarımızın bol satış yapması
ve AVM’ye gelen ziyaretçilerin iyi bir deneyim
yaşamaları için şimdiden neler yapmamız
gerektiğini belirledik ve bir plan dâhilinde
uygulamaya koyuyoruz. Öncelikle açılış sürecinin
en iyi şekilde geçirilmesi, açılış duyurularının
en doğru şekilde yapılması, açılış ve sonrasında
da en ilgi çeken etkinliklerin yapılması için
bütün planlarımız yapıldı. Ankara’nın böylesi
yoğun nüfusa sahip, Metromall klasmanında
bir AVM olmayan bu bölgesinde, amacımız
AVM’ye erişimi mümkün olan herkesin
AVM’yi ziyaret etmesini ve ayrılırken de mutlu
bir şekilde ayrılmasını sağlamak. Böylesi
bir lokasyonda Metromall’ün tek başına bir
alışveriş ve yaşam merkezi hizmetini sunma
misyonunu yatırımcısıyla, yönetimiyle,
mağazalarıyla el ele vererek en iyi şekilde
gerçekleştirme hedefindeyiz. Tüm planlarımız
bunu gerçekleştirme hedefiyle oluşturuldu ve
uygulamaya başlandı.
Öncelikli amacımız tüm ziyaretçilerimizle
duygusal bir bağ kurmak için çaba göstermek
olacaktır. Bunu sağlamak için gerekli pazarlama
araçlarını en uygun şekilde devreye sokmayı
ve Metromall’ü, insanların evinden ve işinden
sonra en fazla zaman geçirdikleri mekân yapmayı
hedefliyoruz. Gelen ziyaretçilerin kendilerini
evinde gibi hissedebileceği bir ortam sunmak için
de tüm hazırlıkları tamamlama aşamasındayız.
Buranın gerçek bir yaşam merkezi olması
hedefimizi en baştan beri hiç unutmadık ve
unutmayacağız.
Ankara’da diğer AVM projelerinden farklı ne
gibi etkinlikler planlıyorsunuz?
Bir AVM’nin etkinlik planlamasının, o AVM’nin
ziyaretçi profilinin istek ve beğenilerine
göre şekillenmesi gerektiği sektördeki tüm
yöneticilerin malumudur. Inside Danışmanlık’ın
deneyimli merkez pazarlama kadrosu, tüm bu
faktörleri göz önünde bulundurarak, ziyaretçi

profilinde yer alan her kesim için farklı
etkinlikler planladı. 7’den 70’e herkesin ilgisini
çekebilecek, AVM’ye geldiği zaman keyifli vakit
geçirtebilecek etkinliklerle ziyaretçilerimizi
ağırlayacağız. Bir etkinlikte önemli olanın
etkinliği izleyen kişilerle bir bağ kurması olduğu
bilinciyle, bu bağın en yoğun şekilde kurulmasını
sağlayacak etkinlikler olacak AVM’mizde. En
önemli hedefimiz daha çok özgün ve Ankara’ya
veya bu bölgeye ilk defa gelen etkinlikleri sunmak
olacak. Sadece etkinlik olarak değil, gerek
çekilişle gerekse anında kazandıran aktivitelerle
ziyaretçileri memnun edecek kampanyalar da
bu kurguda çok önemli bir yer tutacaktır. Çünkü
küçük de olsa ziyaretçilere bir şeyler vermenin
ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu,
ziyaretçilerimizle duygusal bağ kurma anlamında
en önem verdiğimiz faktörlerden biridir.
Projeniz karma bir proje. Karma projelerin
diğer projelere göre avantajları nelerdir?
Evet, Metromall AVM, konut ve ofislerden oluşan
bir karma proje. Son yıllarda tüm dünyada
olduğu gibi ülkemizde de karma proje yatırımları
hızla artmaktadır. Artık alışveriş merkezi sektörü
oyuncuları, karma projelerin sinerjisini çok iyi
bilmektedir. Karma proje içinde yer alan tüm
unsurlar, birbirine fayda sağlamaktadır.
Karma projelerin tek başına AVM projelerinden
en önemli farkı ve aynı zamanda avantajı,
içinde bulundurduğu unsurlar dolayısıyla
hazır bir müşteri potansiyeli sağlamasıdır.
Önceki soruların cevapları içinde de kısaca
bahsettiğim gibi, Metromall projesi içinde,
konutlarda yaşayan, ofislerde ve AVM’de
çalışanları dikkate aldığımızda 5.000-6.000
civarında bir nüfus olacak. Bu her ihtiyacını
bu AVM’den karşılayacak bir nüfus anlamına
geliyor. Sadece bu bile AVM kiracılarının iş
yapması açısından çok önemli bir öneme sahip.
Aynı alan içinde olması nedeniyle bu nüfusun
büyük çoğunluğunun neredeyse her gün AVM’ye
geleceği, önceki karma projelerde yaşanan
deneyimlerde açıkça görülmüştür.
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Hitap ettiği bölgede pek çoğu ilk defa açılacak
yerli ve yabancı markaların bölge halkının yoğun
ilgisini çekmesi ve yakında benzer özellikte bir
AVM olmaması nedeniyle de Metromall’ün
çok yoğun bir ziyaretçi sayısına ulaşması
bekleniyor. Türkiye’nin AVM yoğunluğu en fazla
şehirlerinden olan Ankara’da, Metromall’ün
olduğu lokasyondaki AVM yoğunluğunun az
olması, “Bu kadar çok AVM varken, Ankara’da
yeni bir AVM açılmalı mı?” sorusu Metromall
için anlamını kaybediyor. Evet, açılır. Doğru
lokasyonda, doğru mağaza karması ve doğru
mimariyle her yerde AVM açılabilir. Ve
Metromall tüm bu tanımlara uyan Ankara’daki
yeni AVM yatırımları içindeki en doğru
projelerin en başında gelmektedir.
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Serkan TOP

Waffle Stop Kurucu Ortağı
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Biz kendinizden ve Waffle Stop'un oluşum
sürecinden bahseder misiniz?
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Waffle Stop, Özgür Top ve Serkan Top
ortaklığında kurulan bir aile şirketi. İkimiz
de profesyonel geçmişlerden geliyoruz. Özgür
Bey Koç kökenli. Setur’da yöneticilik yaptı.
Ben Türkiye’nin önde gelen şirketlerine eğitim
ve danışmanlık hizmeti sunuyorum. Grup
şirketlerimiz içinde STE Danışmanlık adında
bir şirketimiz de var. Her sektörden, aklınıza
gelebilecek çoğu büyük markayla çalışıyoruz.
Yönetim, satış, pazarlama, strateji gibi konularda
hizmet veriyoruz. Ayrıca yine şirketlere özel
hizmet verdiğimiz bir iç iletişim ajansımız var.
Bir de yine şirketlere yönelik pazar araştırma
hizmetimiz var. Group Solver adında bir
Amerikan şirketinin temsilcisiyiz. Web bazlı bir
pazar araştırma sistematiğimiz var. Bir de yine
firmalara sunduğumuz tesekkurettim.com adında
biz app’imiz var.
Dede mesleğimiz fırıncılık. Hatta dedemizin

“Organize perakendede hizmet veren tek waffle markasıyız.”

dedesinin mesleği… Markaların hikâyelerinde
hep yazar, 1800’lü yıllardan beri diye. Biz de
öyleyiz, 1870’ten beri fırıncılıkla uğraşıyoruz.
Bizim de çocukluğumuzdan beri fabrikalarımızda
bilfiil çalışmışlığımız var. 18 yaşımıza kadar
farklı farklı görevler üstlendik. Hem çekirdekten
geliyoruz hem de bir yandan insanlara iş nasıl
yapılır, nasıl yaklaşılır diye anlatıyoruz. Terzi
kendi söküğünü de diksin diye uğraşıyoruz.
Kendi markamızı da büyütmeye çalışıyoruz.
Şirketi 2006’da kurduk. İlk şubemiz Bağdat
Caddesi’nde ufacık, 6 m2, ortasından kolon
geçen bir dükkândı. Cadde’nin çok da güzel
bir yerindeydi. Özgür Bey profesyonel yaşamı
bırakmıştı. Şirket fikrini o getirdi. Cadde’deki
dükkânı da bir şekilde bulduk. Sonrasında benim
daha tecrübeli olduğum konular olan marka ve
stratejiyi ortaya koyduk. O dükkân, yaklaşık 3-4
yıl çok iyi iş yaptı. O esnada biz de altyapımızı
oluşturduk. İlk AVM dükkânımızı 2010 yılında
Marmara Forum’da açtık. Sonrasında bizi
performansımızdan dolayı Forum İstanbul’a

davet ettiler. Ve devam etmeye başladık. Waffle
Stop’un hikâyesi böyle.
Özellikle son 3 yıldır, her yıl %50 büyüyoruz.
2017 yılını en az 42 şubeyle kapatacağız. Bunun
dışında yurt dışında dükkânlarımız açılıyor.
Suudi Arabistan’da faaliyete geçtik. Almanya’da
önümüzdeki ay içinde faaliyete başlayacağız.
İran’la bir anlaşma imzalama arifesindeyiz.
El sıkıştık, resmiyete dökeceğiz. Yurt dışı
yatırımlarımız ve mağaza sayımız artacak gibi
görünüyor. Genel olarak bölgeden talep var zaten.
Sonrasında da bunu artırmaya devam edeceğiz.
Gözüken o ki, profesyonel organize perakendede
hizmet veren tek waffle markasıyız. Rakiplerimiz
var tabii. Hepsinden saygıyla bahsetmek lazım.
Pazar ne kadar büyürse, ne kadar çok insan waffle
yerse, bizim markamıza olan ilgi de o kadar
artacaktır.
Bu 42 mağazanın hepsi AVM mağazası mı?
Yurt içi ve yurt dışı dâhil, çoğunluğu AVM
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Yatırımlarınızı yaparken nelere dikkat
edersiniz?
Biz ulaşılabilir lüks bir ürün satıyoruz. Ve
satışlarımız insan sayısından direkt olarak
etkileniyor. Bir yerde ne kadar trafik varsa bizim
için o kadar önemli. Çünkü waffle ani satın
alınan bir ürün. Gerçi fanatiklerimiz de var. Her
gün hatta günde birkaç kere yemeye gelenler
var. İstanbul’un bir ucundan kalkıp gelenler
var. Ama genel olarak, görünce satın alınan bir
ürün. Trendlere baktığımızda genelde 15.00’ten
sonra satın alınıyor. Waffle yurt dışında sabah
kahvaltısıdır, onlar daha çok tatlı tükettikleri için.
Kısacası, yatırım yaparken öncelikle trafiğe
bakıyoruz. Bu yüzden 40.000 m2 üzeri ve
genel olarak iyi deneyim yaratabilen AVM’leri
tercih ediyoruz. Önceliğimiz, olmayan yerlere
gitmek. Ama her yerde olmak gibi bir isteğimiz
yok. Bunun markamız için doğru olmadığını
düşünüyoruz. O yüzden seçici davranmaya
çalışıyoruz. Potansiyele ve hinterlanda bakıyoruz.
Anadolu’yu çok önemsiyoruz. Orada şubeleşmeye
devam edeceğiz. Talep de geliyor zaten.
mağazası. Caddelerde az mağazamız var.
Sizce AVM mağazası mı, cadde mağazası mı?
İstesek de istemesek de, biz daha çok AVM
ülkesiyiz. AVM’lerin insanlara getirdiği
bazı kolaylıklar var. Her şeyi bir arada
halledebilmek önemli bizim insanımız için.
Oryantal bir kültürüz sonuçta. Doğal olarak
bu refleksimiz daha da gelişmeye başladı.
Bir yandan AVM’ler de hizmet ediyorlar.
Konseptlerini geliştiriyorlar, daha kapsamlı
olmaya çalışıyorlar. Yenilikler de getiriyorlar.
Bunun yanında caddeler çok pahalı. Dolayısıyla
şu anda yemek için AVM’ler bizim için
daha öncelikli. Ancak doğru cadde yatırımı
bulduğumuzda da, girişim yapmaktan
kaçınmıyoruz. Anadolu’da oldukça iyi bir
potansiyel var. Van, Sivas gibi illerden olumlu
tepkiler alıyoruz.

Waffle hamurunuzun tozunu satmayı
düşünüyor musunuz?
İnşallah. Markamızı her yönüyle büyütmek
istiyoruz.
Yurt içi ve dışı mağaza sayınız nedir?
2017 hedefimiz 42 mağaza. Bunlardan 3 tanesi
yurt dışında aktif şu anda. Ama bir 6 tane daha
geliyor zaten.

Franchise sisteminiz hakkında bilgi verir
misiniz? Ne gibi kolaylıklar sağlıyorsunuz?
Eğitim danışmanlık firması olmamız, eğitim ve
altyapı konusunda büyük fayda sağlıyor. Belirli
bir altyapıyı oluşturmuş durumdayız. Bütün
raporlamalar sisteme otomatik olarak geliyor.
Franchise’ların bütün siparişleri online sistemden
veriliyor. Kontrolü bu şekilde sağlıyoruz. Onun
dışında, kendi içimizde ajansımız olmasının bazı
avantajları var. Her türlü pazarlama materyalini
dizayn ediyoruz. Şubelerimizin özel

Ürünlerimizden bahsedecek olursak,
lokomotif ürünümüz waffle. Kendimize özel
oluşturduğumuz bir tadımız ve bir formülümüz
var. Baz hamurumuz oldukça hafif. Sıfır yağ
ve sıfır şeker içeriyor. Waffle dışında pancake
de yapıyoruz. Yakında krep de gelecek. En
baştan beri dondurmalarımız var. Sıcak ve
soğuk içeceklerimiz var. Meyve kokteylleri,
smoothie’ler yapabiliyoruz. Taze meyvelerimiz
günlük olarak geliyor. Çikolatalarımızın
formülü kendi formülümüz. Ürünlerimiz
palm yağı içermiyor. Memleket talep etmiyor
ama bizim waffle hamurumuz tuzlu waffle’a da
uygun. Almanya’da hem tuzlu hem tatlı olarak
servis verilecek.
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Genel olarak ürünlerinizden bahseder
misiniz?
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isteklerini de herhangi bir ücret talep etmeden
gerçekleştiriyoruz.
Belirli bir franchising ücretimiz var. Onun
dışında, standardımızı bozmamak için
franchiselarımızın belirli ürünleri bizden satın
almaları gerekiyor. Burada da piyasa şartlarının
üzerinde olmamak gibi bir hedefimiz var. Ve
sadece yaptığımız işten para kazanmak gibi bir
hedefimiz var. Ekstra kâr koyup para kazanmaya
çalışmıyoruz. Bunu yapan birçok marka var.
Personelleri mümkün olduğu kadar eğitmeye
çalışıyoruz. Hem iş yapış biçimleri konusunda
hem de operasyonel anlamda 15 günlük bir
eğitim sürecimiz var. Personeller bir hafta bizde
eğitim alıyorlar. Açılış haftasında da bizim
deneyimli arkadaşlarımız açılıştaki acemiliklerin
yaşanmasının önüne geçiyor ve personellerle
birebir çalışıyor.
2016 yılını nasıl değerlendirirsiniz?
Hedeflerinize ulaştınız mı?
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2016, enteresan bir yıldı. Hiçbirimizin tahmin
edemeyeceği bir sürü şey oldu. Biz ilke olarak
hep kontrol edebildiklerimize odaklanmayı
seçen bir firmayız. Ancak makro düzeyde bizim
kontrolümüzün dışında bir sürü şey oluyor.
Hâliyle bizim bunlardan etkilenmememiz
mümkün değil. Kendi kontrol alanımızın içinde
elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.
Elbette tüm perakendede satın alımlar düştü. Her
ne kadar AVM yönetim şirketleri ayak sayısının
arttığını, ciroların arttığını söylese de, ayak sayısı
satın almaya dönmüyorsa veya özellikle tekstil
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perakendesinde inanılmaz indirimler neticesinde
kârlı olmayan ama artan bir ciro varsa, bu
gerçekçi bir değerlendirme olmuyor. Bizim
hedeflerimizde inanılmaz sapmalar olmadı. Ama
herkes gibi etkilendik.
2017 hedefleriniz neler?
2017’ye dair hedefimiz, bahsettiğim gibi %50
büyümek. 2018’de de %50 büyüyüp ondan sonra
tekrar büyüme hedeflerimizi realize edeceğiz.
Hem organik hem inorganik olarak büyüyeceğiz.
Hem kendimize farklı kanallar yaratacağız hem
de mevcut perakende işlerimize devam edeceğiz.
İnşallah ülkemiz de bize yardım edecek.
Ayrıca, TURYİD’le beraber “Hayatına Sahip
Çık” adında bir kampanya başlattık. Web sitesi
hayatinasahipcik.com. TURYİD öncülüğünde
TURES, KMD ve BMD tarafından da desteklenen
bir oluşum. Zaten beraber basın toplantısı
yaptılar. Kampanyamıza Demet Akbağ, Ata
Demirer, Fatih Terim, Kenan İmirzalıoğlu, gibi
ünlüler de destek veriyorlar. Projenin videosunda
da görebilirsiniz.
Projenin genel amacı nedir?
Genel amaç, insanların sokağa çıkmaktan
vazgeçmemesi, hayata katılması, alışveriş
yapması, dışarıda çay içmeyi bırakmaması,
yani evlerinden çıkması. Bu projeyi
#takechargeofyourlife ya da #holdontoyourlife
hashtag’iyle yurt dışında da dolaşıma sokup Türk
turizmine destek olmak ve insanların bu terör
belasına karşı dik durmasını sağlamak istiyoruz.

Serkan Top
Waffle Stop Kurucu Ortağı
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Kasım 2017’de vizyona girmesi beklenen Doğu
Ekspresi’nde Cinayet filminde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Filmin kadrosuna Penelope Cruz da dahil oldu.
Polisiye edebiyatın kraliçesi Agatha Christie’nin tüm
dünyada çok konuşulan Doğu Ekspresi’nde Cinayet
romanından beyazperdeye uyarlanan filmde Cruz, Greta
Ohlsson karakterine hayat verecek.
Senaryosunu Michael Green’in yazdığı, yönetmenliğini
Kenneth Branagh üstlendiği filmde Johnny Depp,
Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley, Judi Dench, Lucy Boynton,
Tom Bateman, Derek Jacobi, Michael Peņa ve Leslie
Odom Jr. da rol alacak isimler arasında.
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PENELOPE CRUZ DA DOĞU EKSPRESİ’NDE!
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Günümüz Türkiye'sinde kadının toplumdaki
yeri ve önemi için neler söylemek istersiniz?
Kadın, Türk toplumunun örf ve adetlerinde
ailenin ve toplumun temel direğidir. Esasen
dinimizde de sanılanın aksine kadına çok büyük
değer verilmiştir. Kadın adeta sultandır. Erkeğe
de dinimiz birçok mesuliyetler yüklemiştir. Bir
hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur:
“Hanımlarınızı üzmeyin. Onlar, Allahü teâlânın
size emanetidir. Onlara yumuşak olun, iyilik
edin!” Yine bir başka hadiste “En üstün mümin,
hanımına en iyi, en lütufkâr davranan güzel
ahlaklı kimsedir”denilmiştir. Kur’an’da da
kadınları koruyan bir çok ayet mevcuttur. Yakın
tarihimizden bir küçük olayı da hatırlayalım.
Kurtuluş Savaşı’mızda erkeklerin yanında
kahramanca savaşan Kara Adile Hanım, Mustafa
Kemal Atatürk Tarsus’a geldiğinde önünde diz
çökmüş, Atatürk’ün ellerine sarılmış, Atatürk
Adile Hanım’ı yerden kaldırdıktan sonra şöyle
demiştir; “Kahraman Türk kadını, sen yerde
sürünmeye değil, omuzlarımız üzerinde göklere
kadar yükselmeye layıksın.” Atatürk çeşitli
ifadelerinde “dünya üzerinde gördüğümüz
her şey kadının eseri” vurgusunu yapmıştır..
Cumhuriyetin ilanından itibaren kadınlarımız
dünyanın pek çok ülkesinden önce erkeklerle
eşit hak ve özgürlüklere sahip olmuşlar ve
hayatın her alanında erkeklerle omuz omuza
görev almışlardır. Antalya’da kültürel yaşamda
yörük gelenek ve görenekleri çok önemli rol
oynar. Yörüklerde ise kadın baştacıdır. Asla hor
görülmez.
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Kadınları işe almada ve karar mekanizmasında
yer almalarında pozitif bir ayrımcılık gerekiyor
mu?
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E-ticaret alanında faaliyet gösteren Alibaba
Group’un kurucusu, başkanı ve Çin’in en zengin,
dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jack
Ma bir konuşmasında Alibaba’nın başarısının
gizli kaynaklarından birinin Alibaba’da pek
çok kadın çalışan olduğunu, şirketin %47’sinin
kadınlardan oluştuğunu belirtmiş, şirkette
bu kadar çok kadın çalışan istihdam edilme
nedenini ise kadınların diğerlerini, diğerlerinin
kendilerini düşündüklerinden çok daha fazla
düşündüklerini keşfetmesi olarak açıklamıştır.
Jack Ma’nın, bu stratejisi Alibaba için müthiş bir
sonuç vermiş görünüyor. Bu bakımdan kadınları
işe almada ve onların karar mekanizmalarında
yer almaları için pozitif ayrımcılık yapılmasında
tüm toplumun her yönden kazanması adına
büyük yarar olduğuna inanıyorum. Nitekim,
Antalya'da en fazla kadın çalışanı olan kurum
Antalya Büyükşehir Belediyesi’dir. Antalya
Büyükşehir Belediyesi kadınlarımızın haklarının

Menderes TÜREL

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

“Antalya’da en fazla kadın çalışanı olan kurum Antalya Büyükşehir Belediyesi’dir.”
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korunması, ayrıcalıklarının hissettirilmesi için
bitip tükenmeyen bir uğraş vermektedir.
Türkiye'de kadının iş gücü piyasası içindeki
konumu ile ilgili görüşleriniz nelerdir?

Kadın istihdamını arttırmak için sizce neler
yapılmalıdır?
Kadınların işgücüne katılımını olumlu yönde
etkilemeyi amaçlayan yasalar ve yürürlüğe
konan yönetmelikler, öncelikle Türkiye’de
kadınların önünde bulunan mevcut engelleri
ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Eğitim
düzeyinin arttırılması gibi uzun vadeli önlem ve
değişikliklerin yanı sıra, kreş ve çocuk yardımı,
kadınların çalışmaya teşviki gibi çeşitli, daha kısa
vadede sonuç alınmasını sağlayacak adımların
atılması da oldukça önemlidir.
Nitekim, devletimiz, cinsiyet eşitliğini sağlamak
amacıyla konuyla ilgili bir bakanlık kurmuş
ve çeşitli bakanlıkların bünyesinde kurumlar
oluşturmuştur.
Antalya Büyükşehir Belediyesi de kadın
istihdamının artırılmasına yönelik
düzenlemelerin insana yakışır iş perspektifinden
ele alınması, kadınları ekonomik, sosyal, siyasal
ve kültürel olarak güçlendirecek, toplumdaki
rol ve statülerini artıracak bir anlayışın hayata
geçirilmesi amacıyla iş ofisleri kurarak ve
onbinlerce kadınımıza da mesleki eğitim ve
beceri kursları düzenleyerek destek olmaktadır.
Türkiye'de kadınların seslerinin duyulduğuna,
kendilerini duyurmaya çalıştıklarına inanıyor
musunuz?
Türkiye’de kadınların sesleri giderek daha çok
duyulmaktadır. Son yıllarda kadına yönelik
şiddet, taciz ve ayırımcı uygulamaların çok
daha fazla duyulur olması ve önceki dönemlere

oranla çok daha fazla olayın mahkemeye intikal
etmesinin artık kadınların maruz kaldıkları tüm
bu durumlara karşı daha az sessiz kaldıklarını
gösteriyor. Kadınlarımızın başlarına gelenleri
özgürce ve korkmadan dile getirebilmelerini,
güven içinde yaşamlarını idame ettirebilmelerini
tamamen ve tüm kalbimle destekliyorum.
Türkiye’de kadın kimsesiz değil. Biz varız.
Nitekim Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak
kadınlarımız için birçok hizmetler vermekteyiz.
Antalya Büyük Şehir Belediyesi olarak
kadınlara yönelik ne gibi uygulamalarınız var?
Antalya'da en fazla kadın çalışanı olan kurum
Antalya Büyükşehir Belediyesi’dir. Ayrıca
birçok önemli görevde de kadın arkadaşlarımız
bulunmakta. Her zaman söylediğim gibi, birçok
altyapı projesi, büyük projeler yapıyoruz, ama
en önemli işimiz aileye, kadınlara, çocuklara,
yaşlılara, engellilere, yoksullara dönük sosyal
hizmetlerimizdir.
Kadınlarımızın yaptıkları başvurulara istinaden,
sosyal hizmet uzmanı ve sosyologlardan
oluşan uzman kadromuz sosyal yardım
başvurularını yerinde değerlendirmekte, ihtiyaç
duyulan yardım türüne karar vererek, yerine
ulaştırmaktadır.
Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezlerimizde;
kadınlarımız psikoloji, aile, çocuk gelişimi,
diyet ve hukuki konularda uzmanlarından
danışmanlık hizmeti almakta, merkezlerde
eğitimler gerçekleştirilmekte, şiddet mağduru
kadınlarımıza yönelik danışmanlık hizmeti
verilmekte, hobi kursları düzenlenmekte,
kadınlarımızın bu hizmetlerden yararlandığı
süre içerisinde çocukları için etüt ve okul öncesi
hizmeti sunulmakta, ekonomik faaliyetlere
iştirakleri teşvik edilmekte, sosyal ve kültürel
faaliyetler düzenlenmekte, engelli çocukların
sosyal becerilerini destekleyecek nitelikte etkinlik
ve terapiler yapılmakta, engelli anneleri için

sosyalleşme imkânı sağlanmaktadır.
Şiddet mağduru kadınlarımıza yönelik olarak
oluşturulan kadın sığınma evimizde, kendilerinin
ve çocuklarının her türlü ihtiyaçları ile
ilgilenilmektedir.
Ayrıca, Kadın İş Gücü Geliştirme Merkezi
(KİGGEM) ile Antalyalı kadınların işgücü
kapasitesini artırarak sosyal ve ekonomik
hayata katılımları teşvik edilmekte, iş arayan
kadınlarımızın iş başvurusunun alınıp işe
yerleşmelerine kadar olan süreçte rehberlik
hizmeti ve eğitimler verilmektedir.
Huzurevimiz, 60 yaş üstü kadınlarımıza yönelik
tamamen ücretsiz hizmet vermektedir.
Çocuklu kadınlarımızın gönül rahatlığı
ile çocuklarını teslim edebilecekleri, son
derece modern, hijyenik ve emsallerine göre
çok daha ucuz olan Belediyemizin kreş ve
gündüz bakımevleri ve anaokulları da çalışan
annelerimizin hizmetindedir. Toplumun temel
direği kadınlarımız için hizmetlerimiz artarak
devam edecektir.
Kadınlar günü ile alakalı dergimizden nasıl bir
mesaj vermek istersiniz?
Biz biliyoruz ki, fiiliyatta evin reisi kadındır.
Türkiye'de çocuk eğitimi kadınların üzerindedir,
evin bütçesi kadına çok bağlıdır, ailenin sosyal
bağları, komşuluk ve akrabalık ilişkileri kadından
sorulur. Türkiye'de kadının ev yükü gerçekten
ağırdır. Çalışan kadınların yükü ise 2 misli
fazladır. Kadınlar fedakârca çalışıyor. Kadınlar
günü vesilesiyle kadınlarımıza bu fedakârlıkları
için özel olarak teşekkür etmek isterim.
Çalışma hayatıyla ilgili olarak ise özellikle
belirtmek isterim ki, bizim için esasen çalışma
hayatında kadın erkek ayrımı yoktur, bizim
geleneğimizde de çalışma kanunlarımızda da
kadın ve erkek arasında ayrımcılık yoktur.
Ayrım değil, ama biraz fark varsa o da kadın
kardeşlerimizin üstünlüğüdür.
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Türkiye’de kadın istihdamı özellikle eğitim ve
sağlık alanında önemli bir noktaya ulaşmıştır.
Hükümetimiz kadınların toplumsal hayata
katılımının önündeki engelleri kaldırmak ve
istihdamlarının önünü açmak gibi önemli
çalışmalar yapmaktadır. Sigorta prim teşvikleri,
doğum yardımları, doğum yapan çalışanlara
sigorta borçlandırma imkânları gibi uygulamalar
kadınların iş gücüne katılımını artıran
çalışmalarımızdan bazılarıdır. Türkiye’deki kadın
istihdamında pozitif bir seyir hâkimdir. Bir
taraftan çocuk sahibi olma diğer taraftan çalışma
hayatına devam edebilme çabası içerisinde
olan kadın, çocukları veya ailesi nedeniyle işine
ara vermek zorunda kalmaktadır. Bu nedenle,
Antalya Büyükşehir Belediyemiz dezavantajlı
durumların ortadan kaldırılması için özellikle
işyerlerinde kreş açılmasıyla ilgili çalışmalara
da destek vermektedir.. Belediyemiz kreşleri ise
alanlarındaki en güzel örnekleri teşkil etmektedir.
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MÜKEMMELLİĞE AÇILAN KAPI: SUR YAPI EXCELLENCE KOŞUYOLU
Çeyrek asırdır “en iyisini” üretmek için yaşam alanları tasarlayan Sur Yapı, yeniliklere imza atmaya devam
ediyor. Sur Şirketler Grubu çatısı altında endüstriyel tesisler, ofisler, alışveriş merkezleri, enerji santralleri ve
markalı konut projeleri inşa eden Sur Yapı, yeni yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor. Yatırım değeri
700 milyon TL olan Excellence Koşuyolu ile Sur Yapı özel bir yaşam vaat ediyor. Ev, iş ve alışveriş yaşamını
mükemmellik anlayışıyla bir araya getiren yapısıyla değerini şimdiden kanıtlayan Excellence Koşuyolu,
yalnızca ev sahibi olmak isteyenlerin yaşamlarına değil, bulunduğu bölgenin geleceğine de değer katacak.
Sur Yapı Excellence Koşuyolu, Avrasya
Tüneli’nin Anadolu Yakası girişinde bulunuyor.
Sur Yapı’nın inşa ettiği Excellence Koşuyolu,
İstanbul’da Koşuyolu’nun en değerli arazilerinden
biri üzerinde yükseliyor. 57.700 metrekare inşaat
alanı bulunan proje her anlamda mükemmelliği
hedefleyen bir anlayışla tasarlandı. 184 daire ve
27 dükkândan oluşan Excellence Koşuyolu’nda
daireler akıllı ev sistemleriyle donatılıyor. Proje
içinde konut ve home ofislerin yanı sıra bir de
alışveriş caddesi bulunuyor. Koşuyolu’nun doğal
dokusuna uygun alışveriş caddesinde birbirinden
ünlü cafe ve restoran alanları, ünlü bir spor
markasının fitness merkezi, açık ve kapalı yüzme
havuzuyla yürüyüş parkları da bulunuyor.
Excellence Koşuyolu’nun yatırım değeri ise 700
milyon TL.
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Projenin dokusu, mimarisi, lokasyonu, akıllı ev
sistemleri ve malzeme seçimi “mükemmellik”
çatısı altında buluşuyor. Bölgenin en değerli
arazilerinden biri üzerinde yükselen Excellence
Koşuyolu, yakın zamanda açılan Avrasya
Tüneli’nin yanı başında yer alıyor. Excellence
Koşuyolu’ndan Avrasya Tüneli’ne girildiğinde
Zeytinburnu - Topkapı yalnızca 15 dakika
sürüyor. Aynı şekilde proje sakinlerinin Avrasya
Tüneli ile Atatürk Havalimanı’na ulaşımı da çok
kolay.
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Excellence Koşuyolu’nun apartman bloğunda yer
alan daireler geniş ailelere özel olarak tasarlandı.
Apartman bloğunda yalnızca 3+1, 4+1 ve dubleks
dairelerin yer aldığı projede 3+1’ler 204 - 227 m²
aralığında, 4+1’ler 246 – 381 m² aralığında olup
ferah bir yaşam alanı sunuyor. Proje yüksek kotta
olduğu için projede bulunan daireler Kız Kulesi,
Haydarpaşa, Adalar, Tarihi Yarımada ve şehir
manzarasına hâkim bir konumda bulunuyor.

Altan Elmas
Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı
çarşı dokusuna uygun tasarlanan bölgeye ve
konut sahiplerine hizmet vermesi için planlanan
alışveriş çarşısı da yer alıyor. Excellence
Downtown adı verilen çarşı da ağırlıklı lüks
markalı yeme içme mekânları, cafeler, restoran ve
mağazalar bulunuyor. Projede bu kapsamda 27
ticari bölüm planlanıyor.

Apartman bloğu dışındaki diğer 4 blokta ise
özellikle 57 – 69 m² aralığında 1+1 ve 97 – 156
m² aralığında 2+1 az katlı daireler ve home ofisler
Excellence Koşuyolu, geleceğe uzanan bir
dikkat çekiyor. Bu home ofisler sahip oldukları
köprü olacak, bölgeye ve sakinlerine değer
ayrıcalıklar ile bölgenin nitelikli ve lüks ofis
katacak
talebini karşılamayı hedefliyor.
Koşuyolu’nun canlı dokusuna uygun lüks yeme
içme mekânları
Excellence Koşuyolu’nda Koşuyolu semtinin

Excellence Koşuyolu’nun lokasyonu, projede
kullanılan teknoloji, kaliteli malzeme seçimi,
yaşayan bir proje olacak olması, içinde yer
alan alışveriş dükkânları ile tam bir cazibe

merkezi… Bu nedenle projeden ev alacaklar
veya yatırım yapacaklar Excellence
Koşuyolu tamamlandığında nesillerce
içinde yaşanabilecek kalıcı ve mükemmel
bir değere sahip olacaklar. İçinde A’dan Z’ye
mükemmelliğin her detayını barındıran
Excellence Koşuyolu, her geçen yıl daha da
değer kazanacak niteliklere sahip. Bu nedenle
de yer aldığı Koşuyolu ve Kadıköy, Üsküdar,
Altunizade gibi çevre ilçe ve mahallelerin yanı
sıra İstanbul genelinden büyük ilgi görmesi
bekleniyor.
Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas,
Excellence Koşuyolu ile ilgili şunları dile
getirdi:
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İlk 50 konut ve home ofisin m²’si 15.000 TL den
satışta!
Konut seferberliği kapsamında bu çok özel proje
için büyük fedakârlıkta bulunduklarını belirten
Altan Elmas ‘’Bölgede fiyatlar Avrasya Tüneli’nin
açılmasıyla %30’lara varan oranda arttı. Biz
ise sadece 184 konutun bulunduğu Sur Yapı
Excellence Koşuyolu projemizi konut seferberliği
kampanyasına dâhil ettik. 25 bin TL ye yaklaşan
m² fiyatlarının bulunduğu bölgede ilk 50 konut
için m² sini 15.000 TL den satışa sunma kararı
alarak önemli bir fırsat sunduk. Üstelik konut
seferberliği kapsamında ‘Olur Olur Bal Gibi
Olur’ kampanyamızın 0 faiz 0 peşinatlı ve 20 yıla
varan vade seçenekleri de geçerli olacak.‘’ dedi.
Koşuyolu Excellence projesi hakkında bilgi veren
Altan Elmas ‘’Excellence Koşuyolu projemizde
22 katlı bir apartman bloğunda büyük, manzaralı
4+1, 3+1 ve geniş dubleksler bulunuyor. Az
katlı ve çarşı ile iç içe diğer 4 blokta ise bölgenin
merkezi konumunu da göz önünde bulundurarak
1+1, 2+1 ve dubleks home ofisler tasarladık.’’
dedi.
Akıllı evler ile konforlu yaşam
Excellence Koşuyolu akıllı ev sistemleriyle güçlü

teknolojik alt yapısını da gözler önüne seriyor.
Akıllı ev sistemiyle lambaların veya musluğun
açık kalması sorunu ortadan kalkacak. Hırsız
alarm butonu evdeyken ya da dışarıdayken
aktif hâle getirilebilecek. Ayrıca evler perde ve
benzeri aksesuarların otomasyona bağlanacak
şekilde tüm gerekli alt yapı hazırlanmış şekilde
teslim edilecek. Bütün odaların aydınlatmaları,
dairenin ısınması ve soğuması uzaktan kumanda
edilebilecek.
Bu imkânların yanı sıra nöbetçi eczane, hava
durumu, trafik durumu vs. gibi bilgiler akıllı ev
sisteminin yer aldığı panelden takip edilebilecek.
Dairelere giriş ise anahtar ya da parmak iziyle
yapılırken, dairelerden uzun süreli çıkışlarda
panelde yer alan çıkış moduyla bütün elektrik ve
mekanik sistemler devre dışı bırakılabilecek.
Excellence Koşuyolu’nda akıllı evlerinde
concierge ve intercom hizmeti de verilecek.
Intercom aracılığıyla daireler kendi aralarında
ya da resepsiyonla görüntülü görüşebilecekler.
Evde yokken gelen misafirin bıraktığı mesajla
kim olduğu öğrenilebilecek, sosyal tesislerden
resepsiyonla görüşmek mümkün olacak.
Excellence Koşuyolu’nda mükemmelliği
hedefleyen sosyal alanlar ve yaşam alanları
Excellence Koşuyolu sosyal tesisleri ile de lüksü
sakinlerinin ayağına getiriyor. Fitness, sauna,
Türk hamamı, buhar odası, açık ve kapalı yüzme
havuzları, lounge alanlar, aktivite alanları, çocuk
oyun alanı ve spa ile dinginliğin ve huzurun en
keyifli hali Excellence Koşuyolu ile Koşuyolu’na
taşınıyor.
Excellence Koşuyolu evlerinde yazın güneşin

keyfini yaşatacak teraslar ve geniş balkonlar
bulunuyor. Açık ve kapalı yüzme havuzları
günlük hayatın stresini geride bırakmayı
sağlarken alışveriş caddesindeki mağazalar ve
kafeler hayata kolaylık ve keyif katıyor.
İstanbul’da Anadolu Yakası’nın merkezi
bölgesi
Excellence Koşuyolu şehrin merkezinde,
sosyal hayatın tam da içinde yer alıyor. Sur
Yapı’nın ustalık eseri Excellence Koşuyolu’nda
İstanbul’un etkileyici silueti de evlere konuk
oluyor. Tarihi Yarımada, Adalar ve 15 Temmuz
Şehitler Köprüsü manzarası tüm güzelliğiyle
gözler önüne serilirken, Excellence Koşuyolu
evlerinin kapıları Koşuyolu’nun tarihe tanıklık
etmiş sokaklarına, konsept kafelerine ve doğa
harikası parklarına açılıyor.
Merkezi konumuyla dikkat çeken proje
Kadıköy ilçesi sınırlarında olmasının yanı
sıra, Anadolu Yakası’nın en önemli ve tarihi
ilçelerinden Üsküdar’a da komşu bir konumda
yer alıyor. Projenin ulaşım olanakları da en
önemli avantajları arasında yer alıyor. Kadıköy
– Kartal metrosunun Acıbadem istasyonuna
yakınlığıyla dikkat çeken projeden Anadolu
Yakası’nda birçok noktaya ulaşım kolaylıkla
gerçekleştirilebiliyor. Excellence Koşuyolu
sakinleri Marmaray’ın başlangıç durağı olan
Ayrılık Çeşmesi durağına yakın olmakla birlikte
Avrupa Yakası’na geçerken de Marmaray’ı
kolaylıkla kullanabilme imkânına sahip.
Excellence Koşuyolu, 15 Temmuz Şehitler
Köprüsü’nden, alışveriş merkezlerine, Bağdat
Caddesi’nden sahil yoluna kadar birçok önemli
noktanın da hemen yanı başında konumlanıyor.

MALl&MOTTO / 37. Sayı / M art 2 0 1 7

“Çeyrek asırdır mükemmele ulaşma gayretiyle
çalışıyoruz. Excellence Koşuyolu projemizi
de geldiğimiz bugünkü Sur Yapı tecrübesi ve
uzmanlığı ile ‘Mükemmelliğe Açılan Kapı’ olarak
görüyoruz. Sur Yapı’nın tam anlamıyla çeyrek
asırlık deneyimini ortaya koyduğu Excellence
Koşuyolu, ev sahibi olmak isteyenlerin yeni
hayatlarına başlarken arayacakları tüm detayları
bir arada sunuyor. Excellence Koşuyolu,
Anadolu Yakası’nın en nezih semtlerinden biri
olan ve şehrin tüm imkânlarını barındıran
Koşuyolu’nda yer alıyor. Huzurlu sokakları, canlı
şehir dokusu ve merkezi konumuyla Excellence
Koşuyolu, Avrasya Tüneli çıkışı ve Marmaray’a
yakınlığıyla adeta bütün İstanbul merkezlerine
bir adım uzaklıkta bulunuyor. Güçlü lokasyonu
sayesinde tüm İstanbullulardan ilgi göreceğini
düşündüğümüz projemiz Avrasya Tüneli’nin
yanı başında, Acıbadem metro istasyonuna 300
metre mesafede ve metrobüs gibi tüm toplu
taşıma araçlarına yalnızca yürüme mesafesinde.
Excellence Koşuyolu’nda İstanbul’un Tarihi
Yarımada manzarası evlere konuk oluyor.
Tarihi Yarımada ve Adalar manzarasına hâkim
proje; batı cephesinden Tarihi Yarımada, güney
cephesinden Kadıköy ve Haydarpaşa, doğu
cephesinden Adalar ve Marmara Denizi, kuzey
cephesinden Çamlıca manzaraları ile konut
sahibi olmak isteyenlere harika bir İstanbul
panoraması yaşatmaya hazırlanıyor. Excellence
Koşuyolu ile bölgenin değerine değer katacak,
samimi bir yaşam merkezi oluşturmaya çalıştık
ve amacımıza da ulaştığımızı düşünüyorum.”
diyor.
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TOMMY HILFIGER, GIGI HADID İŞ BİRLİĞİYLE 2017 BAHAR SEZONU
İÇİN TASARLADIĞI TOMMYXGIGI KOLEKSİYONUNU TANITTI
2017 Bahar Sezonu için hazırlanan ve tommy.com üzerinden görüntülenebilen “TommyXGigi” koleksiyonu,
Tommy Hilfiger’ın Los Angeles’ta düzenlediği ikinci TOMMYNOW defilesinde mankenlerin podyuma çıktığı
gün dünya çapında satışa sunuldu.
Tommy Hilfiger, ilk kez eylül 2016’da New
York Moda Haftası’nda “Şimdi Gör, Şimdi Satın
Al” defilesini düzenlemişti. TOMMYNOW
defilesinde sergilenen TommyXGigi de dâhil
tüm tasarımlar tommy.com adresinden satın
alınabiliyor. Tasarımlar ayrıca 60 ülkedeki
Tommy Hilfiger mağazaları, toptancılar,
alışveriş destekli sosyal medya ve canlı yayın
akışı uygulamaları ve Facebook Messenger için
tasarlanmış yeni nesil yapay zeka destekli TMY.
GRL sohbet ve alışveriş botu vasıtasıyla satışa
sunuluyor.
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2017 Bahar Sezonu için Tommy ve Gigi “
to
be part” girişimiyle müşterileri tasarım sürecine
katılmaya davet etti. Ekim 2016’da tüketiciler,
sosyal medya üzerinden favori tasarımlarına oy
vermeye çağrıldı. En popüler dört tasarım olan
bir bomber, bir hoodie, bir polo gömlek ve bir
denim pantolon, üzerinde Naomi Davis (The
Rockstar Diaries), Camille Charrière (Over the
Rainbow) ve Eleanor Calder (The Trend Pear)
tarafından hazırlanan patchwork rozetleriyle
kişiselleştirildi. Bu tasarımlar TOMMYNOW
moda şovuna dâhil edildi ve dünyanın her
yerinde satışa sunuldu.
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TommyXGigi koleksiyonunda kadın giyimi ve
ayakkabıların yanı sıra saat ve güneş gözlüğü gibi
aksesuarlar da yer alıyor. Tasarımlar, Hadid’in
modern stillere getirdiği özgün yorumları,
Hilfiger’ın “klasik havalı Amerikan tarzı” ile
buluşturuyor. “Summer of Love”dan ilham alan
TommyXGigi 2017 Bahar koleksiyonu, Tommy
Hilfiger markasının Doğu Yakası köklerine bir
Batı Yakası dokunuşu katıyor. Kumsalda rahat
bir yaşam vaadiyle California’yı akla getiren
tasarımlar, Gün Işığı Eyaleti’nden ilham alan
rozet ve yamalarla süsleniyor. Rugby çizgileri,
denim kumaş ve rahat siluetler California’nın
sakin ve kaygısız havasına bir övgü niteliği
taşırken, koleksiyonun tümünde Tommy
Hilfiger’ın mirasına bir saygı duruşu olarak
markanın imzası niteliğindeki kırmızı, beyaz ve
mavi renkler yer alıyor.
Tommy Hilfiger, kadın giyim kategorisini dünya
genelinde büyütme taahhüdünün bir parçası
olarak 2015 yılının Aralık ayında Gigi Hadid’in
markanın küresel kadın giyim elçisi olduğunu
duyurmuştu. Bu strateji, Tommy Hilfiger’ın
yeni kadın giyim vizyonunu ortaya koyarken,
markanın, eğlenceli bir moda anlayışıyla
pekiştirilmiş şık klasikler sunan dünyanın önde
gelen premium tasarımcısı olma konumunu da
pekiştiriyor.
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Hayranlar TommyXGigi koleksiyonuyla ilgili
gelişmeleri tommy.com adresinden ve sosyal
medyada #TommyXGigi ve @TommyHilfiger
üzerinden takip edebilirler.
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Bize kendinizi anlatır mısınız?
İzmir Amerikan Koleji’nden mezun
olduktan sonra Koç Üniversitesi İşletme
Bölümü’ne devam ettim. Daha sonra
Londra’daki Baehampion Üniversitesi’nde
pazarlama yüksek lisansı yaptım. Eğitimimi
tamamlayınca 2011 yılında Henkel’de
çalışmaya başladım. Ticari pazarlama, satış
ve pazarlama gibi 3 farklı departmanda görev
yaptım. Şimdi ise Diadermine markası ile
ilgileniyorum.
Bize Diadermine markasından bahsedebilir
misiniz?
Diadermine markası, 110 yılı aşkın süredir
yenilikçi kırışıklık karşıtı cilt bakım
ürünleriyle dermatolojik bir uzman. Öncü
dermatolojik araştırmalara dayanan yüksek
kaliteli cilt bakım ürünleri üretiyor ve
ulaşılabilir fiyata kullanıcılarına sunuyor.
Diadermine dermatologları, en son bilimsel
araştırmalara dayanan yenilikçi formüller
geliştirerek yaşlanma ihtiyaçlarına çözüm
getiriyor.
Günümüz Türkiye’sinde kadının toplumdaki
yeri ve önemi için neler söylemek istersiniz?
Günümüzün bilgi toplumunda kadınların
başarabilecekleri birçok konu var. Bu
noktada eksik olan ise kadınlara fırsat
eşitliğinin sağlanması. Hem eğitim hem
de istihdam anlamında kadınların yeterli
şansı bulabilmeleri gerekiyor. Her modern
toplumda olduğu gibi, ülkemizde de kadının
ait olduğu noktada, hak ettiği değeri alması
çok önemli. Ülke olarak ilerleyebilmemiz
için de kadınların ekonomik yaşama daha
fazla katılmalarına, kalkınmadan daha fazla
pay almalarına ve aile içindeki konumlarında
iyileşme sağlanmasına ihtiyacımız var.
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Kadınları işe almada ve karar
mekanizmasında yer almalarında pozitif bir
ayrımcılık gerekiyor mu?
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Kadınlar, kurum politikalarımızda
çok önemli bir yere sahip. Kadınların
güçlendirilmesine son derece önem veriyoruz.
Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde kadın
yöneticilerin oranını artırmak önceliklerimiz
arasında. Kadın çalışanlarımıza uluslararası
kariyer ve deneyim fırsatları da sunuyoruz.
Bugün Türk Henkel’de görev aldıktan sonra,
dünyadaki diğer ülkelerde orta ve üst düzey
yönetici konumuna gelen pek çok kadın
yöneticimiz bulunuyor. Bununla birlikte

Melis KANTARCI
Diadermine Marka Müdürü

“Diadermine markası olarak; daima kadınların ve gençlerin
yanında olmak bizler için çok önemli.”
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Türkiye’de kadının iş gücü piyasası içindeki
konumu ile ilgili görüşleriniz nelerdir?

oranı ise %58,8. Bildiğim kadarı ile ülkemizde
ise bu oran sadece %27 civarında. Bu tablo
aslında her şeyi net bir şekilde ortaya koyuyor.
Kadın istihdamını artırmak için sizce neler
yapılmalı?

Kadın istihdamının, bir ülkenin gelişmişlik
düzeyinde yadsınamaz bir önemi var.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre,
Dolayısıyla kadınların iş hayatına katılımını
Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin istihdam oranı
kolaylaştırmak, onların önlerindeki engelleri
incelendiğinde; kadın istihdam oranının en
kaldırmak gerekiyor. İlk adım tabii ki eğitim.
Kadınların, meslek sahibi olacakları eğitim
yüksek olduğu ülke %72,5 ile İsveç iken en
düşük olduğu ülke %39,9 ile Yunanistan. Avrupa fırsatlarından yararlanabilmeleri lazım. Bunun
Birliği üye ülkelerinin ortalama kadın istihdam
yanı sıra kadınları cinsiyetçi bakış açısıyla

sadece belirli mesleklere yakıştıran bakış açısı
da değişmeli. Anne olan kadınların iş hayatına
katılımı için, özellikle şehir merkezlerinde
çocuk bakım hizmetlerinin kapsamının
genişletilmesi gibi uygulamalara da ihtiyaç var.
Cinsiyet eşitlikçi bir perspektifin yerleştirilmesi
ve sosyal bir dönüşümün sağlanması için de
politikalar üretilmeli.
2017 hedef ve projelerinizden bahsedebilir
misiniz?
Diadermine markası olarak, her yıl daha
inovatif ürünleri portföyümüze ekleyerek
farklı yaş ve cilt ihtiyaçlarına cevap vermeye
devam etmek istiyoruz. Çalışmalarımızı da bu
doğrultuda sürdürüyoruz.
Marka olarak kadınlara yönelik ne gibi
uygulamalarınız var?
Diadermine markası olarak; daima kadınların ve
gençlerin yanında olmak bizler için çok önemli.
Günümüzde kadınların birçok farklı konuda
desteğe ihtiyaç duyduklarını gözlemliyoruz.
Ayrıca gençleri topluma yararlı bireyler
olarak yetiştirmek için sürdürülebilir sosyal
sorumluluk projelerinin önemini biliyoruz.
Buradan yola çıkarak, çok istediği halde meslek
sahibi olamayan kadınlara hayatta yeni bir
fırsat yaratmak ve gençleri sosyal sorumluluk
konusunda bilinçlendirmek için “Kadınlar ve
Gençler Güçlensin, Destek Sensin” projesini
oluşturduk.
Proje kapsamında, meslek sahibi olmak
isteyen kadınlara kişisel bakım mağazaları
zinciri Watsons’ın iş birliği ile Diadermine
Akademi’de eğitim olanağı sağlayacağız. 80 saat
süren güzellik uzmanlığı eğitimini başarıyla
tamamlayanlara ise Milli Eğitim Bakanlığı
onaylı sertifikalar verilecek. Kursiyerler ayrıca
eğitim sonrası Watsons ve Henkel’de çalışma
fırsatı da elde edebilecek. Bunun yanı sıra
toplum gönüllüsü üniversite öğrencilerinin
de Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda sosyal
sorumluluk eğitimleri almalarına katkıda
bulunulacak.
Sektörünüzde çalışmak isteyen kadınlara
tavsiyeleriniz nelerdir?
Güncel hayatın parçası olsunlar, çok
yönlü olabilsinler, gelişmeye ve çalışmaya
odaklansınlar, geri planda kalmasınlar.
Kadınlar Günü ile ilgili dergimizden nasıl bir
mesaj vermek istersiniz?
Lütfen eşit olduğumuzu unutmayalım.
Çalışmaya, üretmeye, geliştirmeye ve hayata
katılmaya odaklanalım. Hem toplum hem de
aile içinde söz sahibi olabilelim. Geri planda
kalmayı kesinlikle kabul etmeyelim.
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istihdamda ve görevlendirmede bir denge
politikamız var. Kimseye pozitif bir ayrımcılık
yapmıyoruz, bunun yerine kadın ve erkek
çalışanlarımızın sayısını her konumda dengeli
olacak şekilde planlıyoruz.

195

MALl&MOTTO / M o d a

ARIZONA MUSE, AQUAZZURA MARKA ELÇİSİ OLDU
Amerikalı top model Arizona Muse, ayakkabı
dünyasının en gözde markaları arasında yer alan
ünlü İtalyan ayakkabı markası Aquazzura’nın
marka elçisi oldu. Ünlü model markanın reklam
kampanyalarının yanı sıra, mağaza açılışları da
dahil olmak üzere pek çok etkinliğinde markanın
kurucusu ve tasarımcısı Edgardo Osorio’ya eşlik
edecek.
Arizona Muse’u gördüğü an onunla çalışmaya
karar verdiğini söyleyen Edgardo Osorio,
“Arizona, her anlamda tam bir Aquazzura kadını.
Doğal güzelliği, inanılmaz enerjisi ve karizması
olmasının yanı sıra aynı zamanda çalışan bir
anne.” dedi.
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Arizona Muse ise konuyla ilgili açıklamasında,
“Aquazurra’nın marka elçisi olmaktan çok
büyük gurur ve heyecan duydum. Aquazzura
ayakkabıları, başta konfor, zerafet olmak üzere şık
bir ayakkabıda olması gereken tüm unsurları en
iyi şekilde bir araya getiriyor.” dedi.
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AYŞE TÜTER’LE MUTFAK SOHBETİ
Malatya Büyükşehir Belediyesi Çiğdem
Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi ünlü
Gurme Ayşe Tüter’i bayanlarla buluşturdu. “Ayşe
Tüter’le Mutfak Sohbeti” programında, özellikle
yöresel yemek tarifleri üzerinde duruldu.
Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
bünyesindeki Kadın Kültür ve Spor Merkezi’nde
düzenlenen söyleşi programı yoğun ilgi gördü.
Programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı
Ahmet Çakır’ın eşi Fatma Zehra Çakır, AK Parti
İl Başkanı Hakan Kahtalı’nın eşi Sadiye Kahtalı,
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Aile ve Sosyal İşler
Şube Müdürü Gülay Zengin ile çok sayıda kadın
kültür merkezi gönüllüsü katıldı.
Başkan Çakır’a teşekkür
Söyleşi programını yöneten Kadın Kültür ve
Spor Merkezi Koordinatörü Esra Altaş, böylesine
özel bir merkezi bayanların hizmetine sunan
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet
Çakır’a bayanların sürekli olarak teşekkürlerini

Ayşe Tüter, programda soruları yanıtlayarak
çeşitli yemek tarifleri verdi.
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ifade ettiklerini belirtti. Daha sonra söyleşiye
geçildi. Söyleşide, Malatya’da olmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getiren Ayşe Tüter, ilk defa
Malatya’ya geldiğini belirterek, “Çok beğendim
Malatya’yı. İnsanları da çok tatlı, esnafınız da
çok güler yüzlü. Allah, sağlıklı güzel yaşamlar
nasip etsin hepimize de sizlere de.” dedi. Bilindiği
gibi senelerce TV programları yaptığını anlatan
Tüter, “Kitap da yazdım. Bütün isteğim yöresel
yemeklerimizi; annelerimizin, anneannelerimizin
unutulmuş reçetelerini gün yüzüne çıkartıp yeni
nesillere aktarmak. Çünkü geçmişi olmayanın
geleceği olamaz. Her zaman Türk mutfağından
ve yöresel mutfaktan yanayım. Bana hep
soruyorlar, niye dünya mutfağı yapmıyorsun?
Bizim ülkemizde o kadar güzel yemekler var
ki derya. Niye bizim yemeklerimiz dururken
dünya mutfağı yapayım? Gençlerimiz bunları
öğrensin istiyorum, yarın çocuklarını sağlıklı
büyütebilmeleri için…” diye konuştu.

197

MALl&MOTTO / R ö p o rt aj

Şahin YALÇINKAYA
Kalıcı Makyaj Uzmanı

Bize kendinizden bahseder misiniz?
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Şahin Yalçınkaya linergistler (çizimcilik),
Almanya ‘dan onaylı uzman kozmetikçi
ve visagistler (yüz şekillendirici) olarak
çalışmaktayım.
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Conture Make Up (Kalıcı makyaj) için eğitimimi
Münih’te Long – Time – Liner Firmasında
başlayarak , uygulayıcı ve eğitmen olarak görev
yaptım.
1998 – 1999 yıllarında Long – Time – Liner
Firmasında bir yıllık liner eğitimimi aldıktan
sonra aynı firmada 1999 yılından itibaren
uygulayıcı ve öğretici olarak 2005 yılına kadar
görev yaptım. Bu süreç içerisinde firmamızın
düzenlediği ve katıldığı Münih – Fankfurt –
Düseldorf – Leipzig – Lins ve Paris fuarlarında
tanıtım ve uygulayıcı olarak firmamızı
temsil ettim. Ayrıca estetik ve plastik cerrahi
doktorlarının düzenledikleri seminerlerde de
yer alıp ,yapmış olduğumuz Conture Make Up

“Makyaj yapımı bu mükemmel metod sayesinde tarihe
karışıyor.”

özelliklerini anlatarak uyguladık. Aynı zamanda
Alopesias (tüy ve saç dökümü) hastalarının da bu
metottan faydalanarak daha doğal bir görünüme
sahip olabileceklerini yerinde uygulayarak
kanıtladık. Conture Make Up uygulama
hususunda Avrupa’nın en iyilerinden biri olarak
ve Türkiye de de bu metodu Ekaya Conture Make
Up olarak başarı ile uyguladığımızı düşünerek
hizmet vermeye devam ediyoruz.
Kalıcı makyaj ile yüz bakımına değer verip
aktif yaşayan ve sık makyaj yapma gereksinimi
duyan, makyaj ürünlerine alerjisi olan ve yüz
hatları soluk tüm bayanların kaş, kirpik ve dudak
hatlarında gerçekleştirdiğimiz mükemmel bir
çizim ile doğal görünümlü, formu düzgün ve
belirgin yüz hatlarına makyaj yapmadan birkaç
yıl kalıcı şekilde sahip olma hayaliniz artık
mümkün.
Münih’in Long Time Liner Firmasında 7 yıl ilk
Türk ünvanı ile öğretici ve uygulayıcı olarak
işlem yapan Almanya’nın profesyonel firmaları

arasında bulunan Ekaya Conture Make Up,
1999 yılından bu yana profesyonel ve deneyimli
bir şekilde Münih’in seçkin yerlerinde kaliteli
işlemleri ile beğenilen ve kendine özgü tekniği ile
işlem yaparak tüm bayanların makyaj yapmadan
bakımlı ve etkileyici görünüm ile güzellikte
gelebileceğiniz en son çözümü sunuyor.
Türkiye genelinde kalıcı makyajın kötü bir
imaja sahip olduğu ve uygulamalarda son
derece bilinçsiz ve kötü işlemlerin yapıldığı
günümüzde Ekaya Conture Make Up’ın çok
yönlü olup, her cilt pigmentine uygun, doğal
renk cümbüşü olan, anti bakteriyel cihaz ve
ürünleri ile çalışan Ekaya Conture Make Up
yüz hatlarınızı ön plana çıkartmak sureti ile
mimik ve ten renginizi belirleyerek kesinlikle
alerjik ve yan etkisi olmayan pigmentinize uygun
rengi itinalı bir şekilde cildin ilk üst tabakasına
mikropikmentasyon metodu ile uygulanır.
Tüm bu işler sürecinde hiç kanamayan ve yara
izi olmayan hemen hemen acı hissinin olmadığı
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son derece doğal görünüm sunan bu metot ile
yaklaşık 2 saatlik bir işlemden sonra aktif yaşayan
bakımına ve kaliteye önem veren tüm bayanların
günlük sorunu haline gelen makyaj yapımı bu
mükemmel metot sayesinde artık tarihe karışıyor.
Kalıcı makyaj nedir?
Renklerimiz bitkisel ve mineral kökenli olduğu
gibi ağır metal ya da gliserin içermezler. Bu
renkler elbette tıbbi ürünler olarak 93/04
EWG sayılı Avrupa standartlarına uygun imal
edilmiştir ve tüm alerji testlerinden geçmiş
kesinlikle cilde yatkınlığı kanıtlanmış olup, 1988’
den bu yana Avrupa genelinde sorunsuz şekilde
kullanılmaktadır.
Kalıcı makyaj metodu çok yönlüdür. Kaşlarda,
göz kapaklarında ve dudak çizgilerinde
istenilen düzeltmeler yanında yaralanmalar
veya hastalıktan meydana gelen problemler
giderilebilir.
Kalıcı makyaj kimlere uygulanır?
•Yüz makyajına değer veren gün boyunca aktif
halde iken bakımlı görünmek isteyen tüm
bayanlara,
•Kaşlarının seyrek ve cansız olmasından ya
da kaşlarının form bozukluğundan memnun
olmayan bay ve bayanlara,
•Göz kalemi kullanmakta zorlanan , lens
kullanan gözünde kozmetik ürünlere alerjisi olan,
güçsüz kirpiklere sahip olan bayanlara ve baylara,

Ekaya Conture Make Up ile tüm şartlar altında
gün boyunca makyaj yapma ve tazeleme
zahmetinden kurtulmakla kalmayıp ten rengine
uygun dikkat çekmeyen mükemmel formlu
kaşlara, güçlü kirpik görünümü ile canlı ve ışıltılı
gözlere, kusursuz çizimi ile doğal renkli dolgun
ve pürüzsüz dudaklarla tüm bayanların yıllar
boyunca son derece bakımlı ve ışıltılı görünmesi
sağlanır.
İşlem sürecinden bahseder misiniz?
İşlem öncesi ayrıntılı bir danışmanlık yapılır.
Müşterimizin cilt ve tarzına uygun bir renk
seçildikten sonra peeling uygulaması ile
temizlenir ve yüz ölçümü alınır. Önceden
belirlenen pigment rengi ile aynı tonda olan
makyaj kalemi kullanılarak renk ve şekil doğal
çizgi hatlarınızı ön plana çıkartmak sureti ile
çizim kusursuz bir şekilde resmedilir.
Müşterimizin onaylamasından sonra Long –
Time – Liner üretimi olan ve sterile edilmiş
conture 2000 malzemeleri vasıtası ile renk
pigmentleri cildin üst tabakasına itinalı bir

şekilde yerleştirilir. Böylece yeni yapılan işlem
başlarda renk olarak yoğun olsa da birkaç
gün içerisinde renk yoğunluğunu doğal bir
görünüme bırakmaktadır.
Yapmış olduğumuz kalıcı makyaj birkaç
periyodik işlemden sonra mükemmel bir
şekil ve renk alarak uzun yıllar sporda,
yüzmede, saunada, kısaca her yerde ve her
zaman doğal ve bakımlı bir görünüme sahip
olmanızı sağlar. Yüzünüzün çerçevesini
oluşturan kusursuz bir kaş ifadesini bulan
canlı ve belirgin bir göz ruju akmayan ve iz
bırakmayan pürüzsüz doğal bir dudağa sahip
olursunuz. kalıcı makyajın kalıcılığı sizin
cilt özelliğinize, yaşınıza ve yaşam tarzınıza
bağlıdır.
Kaşlarda, dudaklarda ve kirpiklerde
uygulama şekli nasıldır?
Kaşlar genelde dengesiz veya sık kaş alma
sebebi ile seyrekleşir ve şeklini kaybeder.
İnce tek kaş tellerinin çizimi ile eksik olan
tüy bitimi tamamlanır veya gölgelendirme
yoluyla var olan kaşlara mükemmel bir
görünüm verilir. Bu sayede kaşların doğru

vurgulanması ile yüze pozitif bir ifade gelir ve
daha genç görünüm sağlanır.
Genel olarak dudaklar, dudak çevresi
kırışıklıkları pürüzlü veya soluk çizgi sebebi ile
cansız görünebilir.
Mükemmel resmedilmiş dudağa cildinizin
tonunu tamamlayan doğal bir renk veya arzu
edilen en moda renkler uygulanır. Eğer dudak
şeklinin büyütülmesi isteniliyorsa yeni dudak
çizgisi ile doğal dudak çevresi arasında kalan cilt
yüzeyi Ekaya Conture Make Up ile özgün bir
şekilde ve istenilen renk ile gölgelendirilebilir.
Bu işlemden sonra belirgin ve ruj izi bırakmayan
taze bir dudak rengine sahip olursunuz.
Dikkat çeken bir gözü üst ve alt kirpik kökünü
güçlendirme sureti ile elde ederiz. Bu sayede
makyaj yapmadan gür ve koyu kirpik görüntüsü
sağlanmış olur.
Eğer lens kullanıyor ve hassas gözlere sahip
iseniz bu metot sayesinde makyajınızı her zaman
tazeleme zahmetinden kurtulmakla kalmayıp
gözlerinizin daha belirgin ve canlı bir görünüm
alması sağlanmaktadır.
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•Dudakları ince, pürüzlü ve soluk dudağa sahip
olan bayanlara uygulanabilir.
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Sevginar BAŞTEKİN
1K Kimya CEO’su
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Deterjan sektörüyle tanışmanız nasıl oldu?
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Ben aslında biyokimyacıyım. İTÜ’den mezun
olduktan sonra biyokimya alanında çalıştım.
Özel sektörde üretim müdürlüğü yaptım.
Oğluma hamile kalınca işten ayrıldım. Ama
sürekli ne üretebilirim diye düşünüyordum.
Eğitim için Almanya’ya gidip geldiğim dönemde
oradaki leke çıkarıcı ürünler dikkatimi çekmişti.
O yıllarda leke çıkarıcı ürünler Türkiye’de
bilinmiyordu. 2000 yılında, oğlum altı aylıkken,
tekstille uğraşılan bir iş yerimiz vardı. O iş
yerimize bir laboratuvar kurdum. Kendime ait
ürünler yapmaya ilk orada başladım. Tam bir
yıl boyunca leke çıkarıcı ürünler için Ar-Ge
çalışması yaptım. Tükenmez kalem lekesi, pas
lekesi gibi özel lekeler için altı farklı leke çıkarıcı
ürün geliştirdim. Farklı ürünler de geliştirdim.
O zamanki firma çok ortaklı bir firmaydı ve

“Bizim mottomuz; akıllı temizlik.”
zamanla işler yürümemeye başladı. Ben sadece
üretimle ilgileniyordum. Satış ve pazarlamayla
ilgilenmiyordum. Firma 2008’de kapandı.
Highgenic’in başarı öyküsünden bahseder
misiniz?
2010 yılında eşim bana ne iş yapmak istediğimi
sordu. “İstersen ben sana destek olayım yeniden
dene, istersen başka bir işle uğraş, istersen hiç
çalışma.” dedi ve ben tekrar bu işe atılmaya karar
verdim. 2010 yılında 1K Kimya – Highgenic
markasını kurduk.
Markaya sıfırdan başladık. Sütten ağzı yanan
yoğurdu üfleyerek yiyor, 1 – 1,5 sene kadar çoğu
işi kendim yürüttüm. Benim o zamana kadar
hiçbir satış tecrübem yoktu. Firmaların satın
alma birimleriyle kendim görüşmeye başladım.

Normalde bir markanın bir yerlere gelebilmesi
için minimum iki yıl geçmesi gerekir. Biz 1-1,5
yılın sonunda önemli şeyler başardık. Narsprin
adlı ürünümüz çok tuttu. Satış patlaması
yaşandı. Bunun üzerine A101 tüm Türkiye’deki
şubelerinde satışa başladı. Bu da firmamız için
bir sıçrama noktası oldu.
2013 yılında şimdiki fabrikamıza taşındık.
Otomasyona geçtik. Gelen talepler ve
bilinirliğimiz zamanla arttı. 2003 yılında ArGe’sini yapmış olduğum silikonlu temizleyicimizi
2014 yılında BİM insert’e aldı. Ürün iki günde
tükenmiş. Hem bizim telefonlarımız, hem de
BİM’in telefonları kilitlendi. Çalan her telefon
tüketici telefonu. Her arayan ürünü bulamadığını
söylüyor. BİM’in satın alma biriminden beni
arayıp “Artık telefonlara bakmak istemiyoruz,
herkes arayıp mavi suyu soruyor.” dediler.
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Ürünleri sürekli satışa sunmak için deneme
prosedürleri var. Ürünü denemeye aldılar.
2016’nın ocak ayında tüm BİM’lerde satılmaya
başladı. Diğer ürünlerimiz insert’te yer almaya
başladı. BİM’in çok sıkı fabrika denetimleri var.
İşçiler üretim sırasında bir şey yiyip içiyorlar
mı anlamak için çöp kutularını dahi kontrol
ediyorlar. Bu denetimlerden 100 üzerinden 94
aldık. Birçok ünlü firma bu kadar puan alamıyor.
Silikonlu temizleyiciyle birden popüler olduk.
Ürün kadınlar arasında fısıltı gazetesiyle oldukça
yayılmış. Bizi bilen tüketiciler ürünlerimizi
alıyordu ama silikonlu temizleyici bu kadar
yayılmasaydı bu derece tanınmayacaktık.
Silikonlu temizleyicimiz camsil ile deterjan

arasında bir ürün. Yani biz aslında yeni bir
deterjan kategorisi yarattık. Deterjanda yeni bir
kategori yaratmak çok zordur. Düşünsenize,
deterjanla ilgili üretilmemiş ne olabilir ki?
Farklı firmalar bizi taklit etmeye başladı. Benzer
ürünler ürettiler, daha kötü ürünler ürettiler. Ve
bizden önce TV reklamları yapmaya başladılar.
Bunun üzerine biz de ekim – kasım ayı gibi TV
reklam kampanyası başlattık. Böyle böyle altı
sene geçti.
Önceden logoda sadece Highgenic yazısı vardı.
2011’de logoya benim siluetimi eklemeye karar
verdik. Bu markanın arkasında gerçekten bir
kadın olduğunu, bir kadın kimyager olduğunu

vurgulamak istedik.
Deterjan üretimi genelde erkek işi olarak
görülür. Ama temizliği genelde kadınlar yapar.
Ben bir kadın duyarlılığıyla, kendim neyi
sevdiğimi, neyi nasıl yapmak istediğimi göz
önüne alıp, buna göre ürünler yapıyorum.
Ürünleri önce kendi evimde deniyorum,
çevremdekilere denetiyorum. Kadınlar için
üretiyorum gibi düşünebiliriz. Dikkat edin,
global markalarda hep bir güç vurgusu vardır.
Erkek gelir yumruğunu vurur, hız, güç vs.
vurgulanır. Aslında buna gerek yok. Bizim
mottomuz akıllı temizlik. Siz hayatın tadını
çıkarın, temizliği Highgenic yapar. Silikonlu
temizleyiciyi kullanın, haftada iki kere yerine
bir kere toz alın.
Bu iş için çok çalıştım. Çok emek harcadım.
Örneğin Narsprin Jel’in formülünü oturtmak
için iki yıl çalıştım. Hep kendi farkımı katmaya
çalıştım. Etiketimiz üzerinde çalışırken bile
sevgimi katmaya çalıştım. Yakın zamanda
ambalaj ve etiketlerimiz değişecek. Ürüne
bakıldığında Highgenic markasına ait olduğunu
anlaşılacak şekilde tasarımlar yapıyoruz.
Benzer markalardan farkınız nedir?
Fiyatlarınız nasıl bu kadar uygun olabiliyor?

Ben hep optimum fiyatı hedefledim. Tabii
ki her ürünün bir maliyeti var. Ama fiyat
maliyetin 3-5 katı olmasın ki herkes rahatça
ulaşabilsin, ürünü severek kullansın. Bazen
Anadolu’daki tüketicilerimiz fotoğraf
gönderiyorlar. Fotoğraftaki mutfakta
70’li yıllarda hepimizin evinde olan tahta
tabaklıklardan var, altta da silikonlu temizleyici
ve Narsprin var. Düşünsenize, ülkedeki her
yer İstanbul gibi değil ki. Asgari ücretin
altında çalışan o kadar çok insan var ki. İyi
ürün kullanmak bu insanların hakkı değil mi?
İnsanlar illa 20 TL vermek zorunda değiller
ki. Fiyat politikamızı oluştururken bunları
düşündük.

Emine Türkkan

Sevginar Baştekin

Herkes bana bu ürün niye bu kadar ucuz
diye soruyor. Rakip firmalar bile “Bu ürün
pahalı da olsa satardı, niye bu kadar ucuz
konumlandırdınız?” diye kızıyorlar. Bu kadar
fiyat farkı olunca rekabet edemiyorlar.
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Kaliteli ürünü optimum fiyata almak insanı
mutlu eden bir şey. Sadece deterjanda değil,
tüm ürünlerde. Ben de bunu insanlara
hissettirebilmek istedim. İyi ürün illa pahalı
olacak diye bir şey yok. Ürünlerimizin
benzerleri 14-15 TL civarında. Fiyatlar
onların pazarlama – reklam taktiklerinden
dolayı bu düzeyde. Reklam bütçesini nereden
çıkartacaklar? Tabii ki ürünün fiyatından
çıkartacaklar. Bir avantajımız da şu; kapak,
şişe vb. ürünleri çok sayıda aldığımız için
maliyetimizi minimumda tutuyoruz.
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KOÇ HOLDİNG’İN 2016 YILI KONSOLİDE CİROSU 70,9 MİLYAR TL,
ANA ORTAKLIK PAYI NET DÖNEM KÂRI İSE 3,5 MİLYAR TL OLDU
Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu: “Belirsizlikler ve zorluklarla geçen 2016’da küresel vizyonumuz
ve stratejik hedeflerimiz doğrultusunda kararlılık ve cesaretle ilerlerken, 6,2 milyar TL yatırım yaptık.
İstihdamımız bir önceki yıla oranla %6,4 arttı ve 6 bine yakın yeni çalışma arkadaşımız aramıza katıldı. Tam
90 yıldır ülkemizde liderliğin, başarının ve güvenin sembolüyüz. Gelecekte de dijital teknolojilerin sunduğu
fırsatlardan en yüksek seviyede yararlanırken, ülkemiz için değer yaratmayı sürdüreceğiz.”
Koç Holding, 2016’yı güçlü finansal performansı
ve başarılı sonuçlarıyla kapattı. 2016 yılında Koç
Holding’in konsolide cirosu 70.9 milyar TL, ana
ortaklık payı net dönem kârı ise 3.5 milyar TL
olarak gerçekleşti. Koç Holding 2016 yılında 6,2
milyar TL kombine yatırım gerçekleştirirken, son
5 yılda yaptığı yatırım miktarı ise 30 milyar TL’ye
ulaştı.
Koç Holding’in finansal sonuçlarını
değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent
Çakıroğlu, 2016’da dünyada ve Türkiye’de tarihsel
önemde gelişmeler yaşandığını belirtti. Çakıroğlu
şöyle devam etti: “Siyasi tarihimize kara bir
leke olarak geçen darbe girişimi, ülkemizde
ve dünyanın dört bir yanında yaşanan terör
olayları başta olmak üzere küresel ve bölgesel
ölçekte faaliyet ortamını zorlaştıran olağanüstü
gelişmelere şahit olduk.”
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Levent Çakıroğlu: “Uzun vadeli
başarılarımızdaki en önemli faktör güçlü insan
kaynağımızdır.”
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Tüm bu gelişmelere karşın, Koç Holding’in
güçlü bilançosu ve titiz risk yönetimi sayesinde
2016’da da istikrarlı performansını devam
ettirdiğine dikkat çeken Levent Çakıroğlu,
sözlerini şöyle sürdürdü: “Belirsizliklerle ve
zorluklarla geçen 2016’da küresel vizyonumuz ve
stratejik hedeflerimiz doğrultusunda kararlılık ve
cesaretle ilerlerken, 6,2 milyar TL yatırım yaptık.
Topluluğumuzun uzun vadeli başarılarındaki
en önemli faktör hiç kuşkusuz güçlü insan
kaynağımızdır. 2016 yılında da insan kaynağımız
gelişti ve büyüdü. İstihdamımız bir önceki yıla
oranla %6,4 arttı ve 6 bine yakın yeni çalışma
arkadaşımız aramıza katıldı. Konsolidasyona
dâhil olan şirketlerimizi esas alırsak, geçtiğimiz
yıl 89 bin seviyelerinde olan istihdamımız, bu yıl
95 bini aştı. Koç Holding’in farklı sektörlerden
oluşan portföy yapısı, faaliyet gelirlerinin
sağlandığı pazarların çeşitliliği, risklere dayanıklı
güçlü bilançosu ve istikrarlı performansı
yatırımcılar tarafından da büyük takdir görüyor.
Geçtiğimiz yıllarda Borsa İstanbul’daki en
değerli holding şirketi olmayı başarmıştık.
2016’da ise sadece en değerli holding şirketi
olmakla kalmayıp, en değerli şirket konumuna
yükseldik. Teknoloji ve inovasyon odaklı büyüme
stratejimizle faaliyet gösterdiğimiz sektörlerdeki
lider pozisyonlarımızı güçlendirdik. Ülkemizde

Ar-Ge ve inovasyona en çok yatırım yapan, en
çok patent başvurusunda bulunan topluluğuz.
Avrupa Komisyonu’nun Ar-Ge harcamalarının
büyüklüğüne göre oluşturduğu ‘2016’da
Dünyanın En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan 2.500
Şirketi’ listesinde de Koç Holding ile birlikte 3
topluluk şirketimiz daha yer aldı. Ayrıca, 2016
yılında dijital teknolojilerin sunduğu fırsatlardan
en etkin şekilde faydalanıp, yeni büyüme alanları
yaratmak üzere Koç Holding liderliğinde tüm
topluluğumuza yayılan bir ‘Dijital Dönüşüm
Programı’ başlattık. Bu girişimle topluluğumuzun
ürün, hizmet, iş süreçleri ve iş modellerini
kökten değiştirme potansiyeline sahip olan
dijital teknolojilerin sunduğu fırsatlardan
tüm şirketlerimizin en yüksek seviyede
yararlanmasını sağlamayı, işlerimiz için ilave
değer yaratmayı, hızla değişen rekabet ortamında
şirketlerimizi daha da güçlendirmeyi ve yeni iş
alanları yaratmayı amaçlıyoruz. Tam 90 yıldır
ülkemizde liderliğin, başarının ve güvenin
sembolü olarak, Türkiye’de dijital dönüşümüne
de liderlik etmeyi ve ülkemizin geleceğine değer
katmayı hedefliyoruz.”

ile Avrupa’da en çok satılan ikinci marka olma
konumunu korudu. Pakistan’ın lider beyaz eşya
şirketi Dawlance’ı bünyesine katarak uluslararası
konumunu daha da güçlendirdi. Klima üretimi
konusunda LG Electronics ile ortaklığını 2023’e
kadar uzattı.

Levent Çakıroğlu: “2016 yılında da ülkemiz
ekonomisinin lokomotifi olmayı sürdürdük.”

Levent Çakıroğlu: “Sosyal sorumluluk
faaliyetleriyle ortak değer yaratmayı
sürdürüyoruz.”

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç
Holding’in faaliyet gösterdiği sektörlerde 2016
yılında da ülkemiz ekonomisinin lokomotifi
olmayı sürdürdüğüne dikkat çekti. Levent
Çakıroğlu, sektörler bazındaki gelişmelere ilişkin
özetle şunları söyledi:
Otomotiv üretimi ve ihracatının lokomotifi
olarak çok başarılı bir yılı geride bıraktık. Tofaş,
fikri ve sınai haklarına sahip olduğu Egea
Projesi’nde, Sedan’ın yanı sıra Hatchback ve
Station Wagon üretimine hız verdi. 2016 yılında
Fiat Egea Sedan Türkiye’nin en çok satılan
otomobili oldu. Tofaş, 2016 yılında toplam 383
bin adet ile ülkemiz otomotiv sanayinin en çok
üretim yapan şirketi ve üretiminin %70’inden
fazlasını ihraç ederek sektörünün ihracat lideri
oldu. Ford Otosan ise 2016 yılında Türkiye’de
sıfırdan geliştirilen ve üretilen ilk ve tek kamyon
motoru yeni nesil Ecotorq motorun seri
üretimine başladı.
Beyaz eşya pazarında dünyanın farklı bölgelerine
yatırımlarımız devam ediyor. Arçelik, Beko

2016 yılında rafinerilerini tam kapasite çalıştıran
Tüpraş, 30,3 milyon ton satış hacmiyle geçtiğimiz
yıla göre toplam satışlarını %5 artırdı. Opet,
istasyon yatırımlarına devam ederken, Aygaz LPG
satış hacmini 2,1 milyon tonun üzerine çıkartırken,
satış gelirlerini de geçtiğimiz yıla göre %5 artırdı.
Yapı Kredi 2016 yılında toplam aktiflerini 271
milyar TL’nin üzerine çıkarırken, 245 milyar TL
kredi hacmiyle de ülke ekonomisine en büyük
katkıyı sağlayan 3. özel banka oldu. Dijital
bankacılık konusunda Avrupa’da ve ülkemizde
bir ilki gerçekleştirerek, göz tarama teknolojisini
müşterilerine sundu. Yapı Kredi’nin son bir yılda
mobil bankacılık hizmetlerini aktif olarak kullanan
müşteri sayısı %62, internet bankacılığı müşteri
sayısı ise %27’lik artış gösterdi.

Koç Topluluğu olarak ekonomik kalkınma
ve toplumsal kalkınmayı bir bütün olarak
gördüklerini vurgulayan Levent Çakıroğlu, şöyle
devam etti: “Vehbi Koç Vakfımız, eğitim, sağlık
ve kültür alanlarında, vakfımıza bağlı kurumlar
tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, sivil toplum
kuruluşlarıyla kurduğu işbirlikleri ve öncü
çalışmalarıyla her geçen yıl etkinliğini artırıyor.
Vakfımızın ve kurumlarımızın yanı sıra, Koç
Holding ve topluluk şirketlerimizde yürütülen
sosyal sorumluluk faaliyetleriyle toplumsal değer
yaratmayı 2016 yılında da sürdürdük. Uzun
vadeli ve stratejik bakış açısıyla çalışanlarımız
ve bayilerimizin gücüyle yürüttüğümüz
projelerimizin sonuçlarını memnuniyetle izliyoruz.
2015 yılından bu yana sürdürdüğümüz ‘Ülkem
İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ projemiz dikkate
değer bir gelişim izliyor. Türkiye’nin dört bir
yanında gerçekleşen farkındalık seminerleriyle
65 bine yakın kişiye ulaştık. Toplumsal cinsiyet
eşitliği konusunda zihinlerdeki değişimi sağlayacak
farkındalığı oluşturabilmek için sorumlulukla
çalışmayı sürdüreceğiz.”

Levent Çakıroğlu
Koç Holding CEO’su
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BİRLEŞME VE SATIN ALMALAR İÇİN ZORLU BİR YILDI
Rekor sayıdaki küçük ölçekli girişim sermayesi işlemleri sayesinde,
toplam işlem adedi geçen senelerdeki seviyesini korurken, işlem hacmi
2015’e göre %53 azaldı ve 2009 kriz yılından sonraki en düşük seviyede
gerçekleşti.
Türkiye’de profesyonel hizmetler alanında
30’uncu yılını tamamlayan Deloitte Türkiye,
“2016 Yılı Birleşme ve Satın Almalar Raporu”nu
yayınladı. Türkiye’de birleşme ve satın almaların
genel görünümünü ortaya koyan rapora
göre, iç ve dış politik gelişmelerin olumsuz
etkisinin hissedildiği 2016 yılında, 248 adet
işlem gerçekleşti, toplam işlem hacmi yaklaşık
7,7 milyar dolar oldu. Bu tutar, 2009 finansal
krizinden sonra gerçekleşen en düşük işlem
hacmi oldu. İşlem hacmi 2015’e göre yaklaşık
%53’lük bir düşüş gösterdi.
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Toplam işlem adedi, rekor sayıdaki girişim
sermayesi ve melek yatırımcı işlemlerinin
etkisiyle, geçmiş yıllardaki seviyesini korudu.
Söz konusu girişim sermayesi işlemleri hariç
tutulduğunda ise, toplam işlem adedinde 2015’e
göre %21 azalma olduğu görüldü. Özel sermaye
fonlarının ise daha temkinli olduğu gözlendi.
Büyük ölçekli işlemlerin sayısı ve işlem hacmine
katkısı son derece sınırlı kalırken, piyasayı
küçük ve orta ölçekli işlemler domine etti.
Yabancı yatırımcıların işlem hacmi 2015’e göre
%67 daralma ile 3,8 milyar dolara geriledi ve
tarihsel olarak en düşük seviyelerinden birini
gördü. Batılı yatırımcıların işlem sayısında ise,
2015’e göre %36 azalma olurken, Uzak Doğulu
yatırımcıların işlemleri ise en yüksek seviyesine
ulaştı.
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Deloitte Türkiye Kurumsal Finansman Ortağı
Başak Vardar rapora ilişkin olarak “Ekonomik
büyümede yavaşlama, jeopolitik tehditler
ve iç politik gelişmeler sebebiyle yatırım
ortamında durgun bir dönemden geçiyoruz.
Hem yatırımcıların hem şirket hissedarlarının
temkinli davrandığı ve piyasaların çalkantılı
olduğu bir yılı geride bıraktık. Geçmiş yıllarda
görülen büyük hacimli işlemler sınırlı kalırken,
girişim sermayesi ve melek yatırımcıların
desteklediği küçük ölçekli start-up yatırımların
sayısında artış oldu. 2017’yi de zorlu bir yıl olarak
görüyoruz; yatırımcıların güven tazeleyeceği
bir ortama ihtiyaç var. Hızlı bir toparlanma
beklememekle birlikte, Türkiye’nin orta ve uzun
vadeli hikâyesinde bir değişiklik yok ve yabancı
yatırımcıların bu hikâyeye yatırım yapmaya
devam edeceklerini düşünüyorum.” dedi.

Başak Vardar
Deloitte Türkiye Kurumsal Finansman Ortağı

Yabancı yatırımcıların işlem hacmi son yedi
yılın en düşük seviyesinde
Yerli ve yabancı yatırımcılar işlem hacmine
eşit katkı yaparken; yerli yatırımcılar 155
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adet, yabancı yatırımcılar ise 93 adet işleme
imza attı. Yabancı yatırımcı işlemleri, 2015’e
göre sayı olarak %26, işlem hacmi olarak ise
%67 azaldı. 3,8 milyar dolar tutarında oluşan
yabancı yatırımcı işlemleri tarihinin en düşük
seviyelerinden birini gördü (2015 – 11,5 milyar
dolar). Ayrıca, yerli yatırımcıların da işlem hacmi
%20 oranında düşüş ile toplam 3,9 milyar dolar
seviyesinde seyretti. İşlem hacmine en fazla katkı
yapan yatırımcılar her biri %31 pay ile Uzak
Doğulu ve Avrupalı yatırımcılar oldu. Avrupa
ve Kuzey Amerika bölgesinin dâhil olduğu
Batılı yabancı yatırımcıların işlem sayısında
%36 oranında düşüş göze çarptı. 2015 yılında
90 adet işlem gerçekleştiren Avrupalı ve Kuzey
Amerikalı yatırımcıların işlem sayısı 2016’da 58’e
düştü. Başını Güney Kore ve Japonya menşeili
yatırımcıların çektiği Uzak Doğulu yatırımcıların
işlemleri ise tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.
Girişim sermayesi ve melek yatırımcı işlemleri
2016’ya damgasını vurdu

Özelleştirme işlemleri sınırlı seviyede kaldı
2016’da özelleştirme işlemleri, son on yıldaki en
düşük seviyelerinden birini gördü; toplam 6 işlem
ile 1,1 milyar dolarlık bir hacim yarattı. Sınırlı
sayıdaki özelleştirme işlemlerinin tamamı enerji
sektöründe yapılırken; bu işlemlerin toplam işlem
hacmine katkısı %14 seviyesinde gerçekleşti.
Ortalama işlem hacmi düştü
Küçük ölçekli girişim sermayesi işlemlerinin
damga vurduğu 2016 boyunca, 500 milyon dolar
üzerinde tek bir işlem oldu. 50 milyon doların
altında olan işlem büyüklüğüne sahip 211 işlem,
toplam işlem sayısının %85’ine denk gelirken,
toplam işlem hacminin %28’ini oluşturdu.
2015’te 67 milyon dolar olan ortalama işlem
değeri, küçük ölçekli girişim sermayesi ve melek
yatırımcı işlemlerindeki rekor artışın etkisiyle
yarı yarıya azaldı ve 31 milyon dolara geriledi. En
büyük 10 işlem hariç tutulduğunda, geri kalan

işlemlerdeki ortalama işlem büyüklüğü ise
20 milyon dolar oldu. Girişim sermayesi ve
melek yatırımcı işlemleri hariç tutulduğunda
ortalama işlem hacmi geçmiş yıllara paralel
olarak 42 milyon dolar seviyesindeydi.
İnternet ve mobil hizmetler, teknoloji ve
enerji sektörleri hareketliydi
İnternet ve mobil hizmetler, teknoloji ile enerji
sektörleri işlem sayısında önde gelen sektörler
olarak birlikte toplam işlem sayısının %43’ünü
oluşturdu. Enerji sektörü 2,4 milyar dolar
işlem hacmi ile yılın en yüksek işlem hacmine
sahne olan sektörü oldu. Eğlence sektörü tek
işlem ve aynı zamanda yılın en büyük işlemi
olan Mars Sinemaları işlemi ile toplam işlem
hacminde en büyük pay alan ikinci sektör
oldu. Finansal hizmetler ve üretim sektörleri
ise geçmiş yıllar ile paralel olarak hem işlem
sayısına hem işlem hacmine önemli katkı
yaptı. Yatırımcıların uzun zamandır favori
sektörleri olan perakende, gıda ve içecek ile
hizmetler sektörlerinde hareketlilik devam
etti.

2017’de üretim, enerji ve teknoloji sektörleri
aktif olacak
Raporda, 2017 yılına ilişkin öngörülerine de yer
veren Deloitte Türkiye Kurumsal Finansman
Ortağı Başak Vardar şu değerlendirmede
bulundu: “Devam eden iç ve dış politik riskler
göz önüne alındığında 2017 yılında hızlı bir
toparlanma beklemiyoruz. Bu yıl da birleşme ve
satın alma işlemleri açısından zor bir dönem bizi
bekliyor. Geçmiş dönemdeki işlem hacimlerini
hemen yakalamak mümkün olmayabilir. Bununla
birlikte, yatırımcıların Türkiye’nin orta ve uzun
vadeli potansiyeline güvenerek yatırım yapmaya
devam edeceğini düşünüyoruz.”
Deloitte’a göre 2017 yılında en aktif sektörlerin
teknoloji, üretim ve enerji sektörleri olması
bekleniyor. Her ne kadar batılı yatırımcıların
ilgisi zayıf olsa da Uzak Doğu / Asya menşeili
yatırımcı iştahında artış görülüyor. Fon toplama
sürecini tamamlayan özel sermaye fonlarının
yatırım arayışında olacağı ve yine 2016’da
olduğu gibi start-up yatırımlarında hareketlilik
yaşanacağı öngörülüyor.
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Finansal yatırımcı işlemlerinde; kalkınma
bankaları, özel sermaye fonları, girişim sermayesi
şirketleri, melek yatırımcılar, yatırım holdingleri,
aile fonları gibi çok çeşitli yatırımcı profilleri
görüldü. Özellikle girişim sermayesi ve melek
yatırımcı kaynaklı işlemlerdeki önemli artış
sebebiyle finansal yatırımcılar, rekor seviyedeki
100 işlem ile toplam işlem sayısına %40 oranında
katkıda bulundu. Bununla birlikte finansal
yatırımcılar tarafından gerçekleştirilen işlem
hacmi geçen yıla göre %48 oranında düşüş
göstererek 1,6 milyar dolar seviyesini işaret
etti. 100 finansal yatırımcı işleminin 68’ini
girişim sermayesi şirketleri gerçekleştirdi. Özel
sermaye fonlarının son derece temkinli olduğu
bu dönemde, fon toplama sürecini başarıyla
tamamlayan özel sermaye fonları ile 12 çıkış
işlemi göze çarptı.
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E-TİCARET GELİŞİYOR ALIŞVERİŞ MOBİLLEŞİYOR
Nielsen’in online araştırmasına katılanların %57’si son altı ay içerisinde yurt dışındaki bir
e-perakende firmasından ürün satın aldığını belirtiyor. Perakende firmaları, cihaz penetrasyonu
sayesinde ‘öncelikle mobil’den ‘sadece mobil’ stratejisine geçiş yaparken tüketiciler için de bu
stratejiye uygun ödeme seçenekleri sunmaya başlıyor.

E-ticaret, giderek daha mobil hale gelirken
yenilikçi teknolojiler, dünya genelindeki
tüketicilerin ürünlere sınırsız bir şekilde
erişimini mümkün kılıyor. Tüketiciler artık ne
kendi bölgelerindeki yerel mağazaların ne de
ülkelerindeki diğer mağazaların sundukları ürün
seçenekleriyle sınırlı değiller. Nielsen’in global
araştırmasına online olarak katılanların %57’si
son altı ay içerisinde yurt dışındaki bir online
perakende firmasından ürün satın aldığını
belirtiyor. Bu trendin yaygınlaşmasını sağlayan
mobil yeniliklerse çeşitli coğrafyalarda farklılık
gösteriyor. Hindistan’da daha hızlı yüklenen
perakende uygulamalarından Sahra Altı
Afrika’da dijital cüzdan tanımlı kartlara kadar
sayısı hızla artan bu yenilikçi fırsatlar sayesinde,
perakende firmaları yeni tüketicilerine farklı ve
yeni şekillerde hizmet verirken tüketicilerin ise
kendilerine sunulan bu fırsatları kullandıkları
görülüyor.
Teknolojinin benimsenmesi ve alt yapıların
iyileştirilmesi daha fazla sayıda tüketiciyi online
platformlara çekiyor, böylelikle tüketiciler hem
dijital platformlara daha fazla aşina oluyor
hem de bu platformları kullanırken kendilerini
rahat hissediyor. Sonuç olarak, online ticaretin
sürekli gelişimi kaçınılmaz görünüyor. Yaşanan
tüm bu gelişmelerle beraber Nielsen Global
Online Ticaret Araştırması’nda (Nielsen Global
Connected Commerce Survey) 26 ülkede 13.000
katılımcıya ulaşarak tüketicilerin neden e-ticareti
kullandıklarını araştırdı.
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Türkler online alışverişte en çok seyahat satın
alıyor
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Türkiye, %60’la online alışverişte en fazla seyahat
satın alınan ülkeler arasında üçüncü sırada. Bu
alanda ilk sırada ise %67 ile İspanya yer alıyor.
ABD ise %62 ile İspanya’nın ardından ikinci
sırada geliyor. Türkiye’nin online alışverişte
dünya sıralamasına girdiği bir diğer alan ise
paketli gıda ürünleri. Türkiye bu alanda da %21
satın alma oranı ile yedinci durumda.

Nur Serenli
Nielsen Türkiye E-ticaret Müşteri Çözüm Ortağı

uygulama ve internet sitesi hizmetleri sunarak
bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyor.
Araştırmaya online olarak katılanların %32’si
internet bağlantılarının online alışveriş yaparken
kendilerini rahat hissetmelerini sağlayacak kadar
kesintisiz ve güvenilir olmadığını belirtiyor. Söz
konusu pazarlarda mobil cihazlar, e-ticaretin
Mobil cihazlar, e-ticaretin büyümesinde önemli büyümesinde çok önemli bir rol oynarken bir
çok yeni ve yetersiz hizmet alan tüketiciyi de
rol oynuyor
online platformlara çekmeyi başarıyor. Bu durum
Birçok bölge halen düşük internet penetrasyonu, mobil cihazların gelecekte de öneminin devam
edeceğini gösteriyor. Nielsen Türkiye E-ticaret
yüksek erişim maliyetleri ve güvenli olmayan
Müşteri Çözüm Ortağı Nur Serenli konuyla
bağlantılar gibi önemli alt yapı zorluklarıyla
ilgili olarak “Birçok insan alışveriş yapmak için
karşı karşıya. Bazı yenilikçi e-perakende
bilgisayar kullanırken, bazı ülkelerde alışveriş
firmaları tüketicilerine hızlı yüklenen mobil

yapmak için mobil cihaz kullanma oranı çok
daha yüksek. Hindistan, Tayland, Türkiye ve
Nijerya'da birçok kategoride ortalamadan daha
fazla akıllı telefon/mobil telefon üzerinden
alışveriş yapılıyor.” açıklamasını yaptı.
Türkiye’de online alışverişte güven endişesi var
Nur Serenli “Özellikle büyüyen pazarlarda
bütün kategorileri etkileyen güven ve teknik alt
yapı gibi çeşitli engeller söz konusu. Öncelikle
güven, önemli bir sorun olarak karşımıza
çıkıyor. Çevrim içi katılımcıların yarısından
fazlasının (%57), e-ticaret sitelerinin kişisel
bilgilerini güvenli bir şekilde saklayacağından
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Online alışverişlerde farklı ödeme şekilleri de
ön plana çıkıyor
Teknoloji ve perakendecilik dünyası hızlı
bir şekilde gelişirken ödeme yöntemleri
de değişiyor. Son altı ayda online alışveriş
yaptıklarını ifade eden katılımcıların yarısından
fazlası (%53) ödeme için kredi kartlarını
kullandıklarını belirtirken yaklaşık her on
katılımcıdan dördü (%43) PayPal (%43),
ATM kartı (%39) ya da banka hesaplarından

otomatik ödeme (%38) gibi çeşitli dijital ödeme
sistemlerini kullandıklarını bildirdiler.
Çin’de dijital ödeme sistemlerinin kullanımı
son derece popüler. Çinli katılımcıların %86’sı
son altı ay içerisinde yaptıkları bazı online
alışverişler için dijital ödeme sistemleriyle ödeme
yaptıklarını belirtirken, bu oran araştırmaya
katılan batı avrupalılar arasında %56, Alman
katılımcılar arasında ise %68 oldu.
Hindistan’da online alışverişçiler için banka
hesabından otomatik ödeme (%61) ve ATM kartı
(%71), en yaygın ödeme yöntemleri arasında
yer alırken teslimat anında nakit ödeme Hintli
katılımcılar (%83) tarafından kullanılan en
yaygın yöntem oldu. Hindistan’da teslimat anında
nakit ödeme seçeneğinin bu kadar popüler
olmasını etkileyen faktörler arasında, ülkede
yaşayan önemli sayıdaki tüketicinin herhangi
bir bankada bir hesabının bulunmaması, kredi
kartı penetrasyonunun oldukça düşük olması ve
birçok müşterinin kredi kartına yönelik güvenlik
endişelerine sahip olması sıralanabilir.

Emirlikleri (%68), Suudi Arabistan (%59),
Kolombiya (%57) ve Tayland (%56) gibi birçok
gelişmekte olan ülkede popüler bir e-ticaret
trendi olarak karşımıza çıkıyor.
E-ticaret, orta sınıfla gelişiyor
Tüketiciler, alışveriş için giderek daha çok
bulundukları coğrafi bölgenin dışındaki
online perakende firmalarına yöneliyor.
Son altı ayda online alışveriş yapan Hintli
katılımcıların yaklaşık dörtte üçü (%74) yurt
dışında bulunan bir perakendeciden ürün
satın aldıklarını belirtti. Bu trend gelişmekte
olan ülkelerin sınırlarını aşıyor; batı avrupalı
katılımcıların yaklaşık üçte ikisi, yurt dışındaki
bir perakendeciden ürün satın aldıklarını ifade
ederken bu konuda en yüksek oran İtalyan
(%79) ve Alman (%73) katılımcılara ait.

Nielsen Global Perakende Başkanı Patrick
Dodd “Perakende, küreselleşme olgusuyla
pek de iyi geçinemeyen son sektörlerden bir
tanesiydi. Günümüzdeyse tüketiciler teknoloji
sayesinde ürünlerin dünyasına daha önce hiç
Nielsen Global Perakende Başkanı Patrick
yapamadıkları kadar erişebiliyorlar. Seçeneklerin
Dodd bu konuya “Hindistan örneği bize
sayısı, sınır ötesi e-ticaretle fazlalaştı. Daha
online alışverişte yaşanan büyümenin kredi
pahalı ürünler satın alabilen orta sınıf, artık
kartı penetrasyonu ve gelişimine bağlı
bulundukları bölgedeki mağazada yer almayan
olmadığını gösteriyor. Alışverişçiler her
ürün çeşitlerine ulaşmak istiyor. Sonuç olarak
şeyden önce güvenliğe önem veriyor, bu
söz konusu tüketiciler, orijinal yabancı markaları
nedenle perakendeciler bankalarla iş birliği
satın almak için çoğunlukla bu ürünleri kendi
gerçekleştirerek online işlemler için güvenli ve
ülkelerinde bulabilecekleri fiyatların da altında
güvenilir seçenekler sunmalılar.” sözleriyle açıklık satan yurt dışı pazarlarına açılıyor. Öte yandan,
getirdi.
artık gelişmiş pazarlardaki tüketiciler de kendi
ülkelerinde ödeyecekleri fiyatın çok daha
Teslimat anında nakit ödeme Nijerya (%76),
altında ürün satan yabancı firmalara doğrudan
Filipinler (%73), Rusya (%70), Birleşik Arap
erişebiliyor.” dedi.
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şüpheleri var. Endişeler %67 ile en fazla Meksika
ve Tayland'da; bunu %66 ile Çin, %66 ile
Filipinler, %66 ile Türkiye ve %66 ile Güney
Afrika takip ediyor.” şeklinde konuştu. Öte
yandan Hindistan, mobil trendleri yönlendiren
ülkelerden biri olarak göze çarpıyor. Bu
ülkedeki bir dizi online perakende firması
‘öncelikle mobil’den ‘sadece mobil’ stratejisine
geçmiş durumda. Mobil alışverişe geçiş sadece
gelişmekte olan ülkelerde yaşanan bir olgu
değil. IBM, 2015 yılında ABD’de yılın en yoğun
alışverişinin yaşandığı gün olan Kara Cuma’da
gerçekleştirilen tüm online alışveriş trafiğinin
%57’sinin mobil cihazlarla yapıldığını bildirdi.
2014 yılının aynı döneminde bu oran sadece
%15’ti.
Nielsen Global Perakende Başkanı Patrick Dodd
ise “Giderek daha fazla sayıda tüketici, online
alışveriş için mobil cihazları tercih ederken,
uyumlu mobil stratejiler perakendeciler için
önemli bir yenilikçi unsur haline gelecek. En
başarılı stratejiler bir taraftan sunulan mobil
deneyimleri optimize eden ve farklılaştıran diğer
taraftan ise mağaza içi ve mobil hizmetlerin
entegrasyonunu her pazarın gerçeklerine göre
iyileştiren girişimler olacak.” dedi.
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ERKEKLER TEMİZLİKTE SORUMLULUK ALIYOR, DÜNYA GENELİNDE
KADINLARIN YÜKÜ HAFİFLİYOR
Dünya genelindeki tüketicilerin %45’i ev işinin paylaşılan bir sorumluluk (%28) ya da erkekleri
ilgilendiren bir iş (%17) olduğunu belirtiyor. İç görüler, ev bakım endüstrisini etkileyen makroekonomik
güçleri aydınlatıyor.
yarısından fazlası (%51) aile içinde kadınların
temizlik ürünlerinin çoğunluğunu satın aldığını
belirtirken, yaklaşık üçte biri (%23) bunun
paylaşılan bir sorumluluk olduğunu, biraz daha
az orandaki katılımcı (%21) ise çoğu ürünün
ailedeki erkek tarafından satın alındığını ortaya
koyuyor.
Nielsen Global İş Ortağı Sarah Peters, ev
bakımının sadece kadınlara ait olduğuyla ilgili
görüşün yanlış olduğunu ifade ederek sözlerine
şu şekilde devam ediyor: “Birçok evde kadınlar,
temizlik sürecinde başlıca paydaştan biri olmaya
devam ediyor. Ancak giderek daha da artan
sayıda erkek, ev işlerinde aktif rol oynamaya
başladığı için pazarlama stratejilerinin, ürün
inovasyonundan pazarlama mesajlarına kadar,
cinsiyetler arası daha dengeli bir yaklaşımı
benimsemesi gerekiyor. Bunun içinse her bir
cinsiyetin temizlik işiyle ilgili yaklaşımlarının
ne olduğunun daha derinden anlaşılması,
mevcut ürün ve pazarlamayla ilgili boşlukların
belirlenmesi gerekiyor.”
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Toz ve kir, dünya genelindeki tüketiciler
için önlenemeyen başlıca iki unsur. Durum
böyle olunca hatırı sayılır miktardaki zamanı,
evlerimizi ve giysilerimizi temiz tutmak için
harcadığımıza şaşırmamak gerekiyor. Nielsen’in
ev temizliği ve çamaşır yıkama alışkanlıklarını
incelediği yeni global araştırmasına katılanların
yaklaşık üçte biri (%31) her gün evlerini
temizlediklerini ve yine aynı orandaki katılımcı
(%31) her gün çamaşır yıkadıklarını belirtiyor.
Kültürel gelenek, ürün bulunurluğu, inovasyon ve
finansal açıdan bazı konulara dikkat edilmesiyse
dünya genelindeki uygulamalarda kullanılan
araçların birbirinden farklılık göstermesine işaret
ediyor.
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Kim temizliyor ve kim satın alıyor?
Günümüzde katılımcıların %44’ü, temizliğin
büyük bir bölümünün ailedeki kadın tarafından
yapıldığını belirtiyor. Ancak bu durum erkeklerin
iş yükünü paylaşmadığı anlamına gelmiyor.
Dünya genelindeki katılımcıların %28’i ev
temizliğinin aile içinde kadın ve erkek arasında
paylaşılan bir iş olduğunu belirtirken görüşülen
kişilerin %17’si ev temizliğinin büyük bir
bölümünün erkekler tarafından yapıldığını ifade
ediyor. Ürün satın alma sorumluluğunun kimde
olduğu büyük ölçüde temizliği kimin yaptığını
yansıtıyor. Dünya genelindeki katılımcıların

Dünya genelindeki mağazalarda temizlik ne
durumda?
Modern perakendeciler, katılımcıların temizlik
ürünlerini nereden satın aldıklarıyla ilgili
verdikleri cevaplarda her bölgede en üst sırada
yer alıyor. Dünya genelindeki katılımcıların
dörtte üçünden fazlası (%77) son 12 ay içerisinde
büyük bir perakende zincirinden (büyük
mağaza ya da hipermarket) temizlik ürünü satın
aldıklarını belirtiyor.
E-ticaret Asya Pasifik’teki önemli kanallardan
biri. Bu bölgedeki katılımcıların %37’si son 12
ay içerisinde bir internet perakendecisinden
ev temizlik ürünü satın aldığını paylaşırken,
dünya genelinde bu oran %23. İnternet alışverişi
özellikle Hindistan (%48), Çin (%43) ve Güney
Kore (%43)’deki internet katılımcıları arasında
popüler.
“Dağıtım, ürünün denenmesinde en itici güç
olurken ürünün satış hacmiyle de doğru orantılı.”
açıklamasında bulunan Peters, konuşmasına
devam ederken, “Hâlihazırda e-ticaret, ev
temizlik ürünlerinin satışında küçük bir orana
sahip, ancak toplam satış kanalındaki payı
özellikle Asya’da giderek artıyor. Bölgelerdeki
ekonomik refahın artması, ev temizlik
ürünlerinin satışını yükseltirken hem fiziksel

mağazalar hem de internet perakendecileriyle
güçlü ilişkiler oluşturmak ve devam ettirmek
büyümenin artırılmasında çok daha önemli
olacak.” dedi.
Asya - Pasifik bölgesindeki katılımcılar aynı
zamanda geleneksel mağazalardan satın alma
eğilimi gösteriyor. Bölgedeki her 10 katılımcıdan
dördü, son 12 ay içerisinde temizlik ürünlerini
küçük, aile işletmesi mağazalardan satın
aldıklarını belirtiyor. Bu oran global ortalamanın
%10 üzerinde seyrediyor.
Tüketiciler ürün beklentilerini açıklıyor
Ürünün etkinliği ve değeri, ev temizlik ürünleri
için beklentilerde en üst sırada yer alıyor.
Dünya genelindeki katılımcıların %61’i bir ev
temizlik ürünü satın alırken performansının (iyi
temizleme) çok önemli olduğunu ifade ediyor.
Bunun yanı sıra, katılımcıların yarısından fazlası
(%54) iyi bir fiyat/değer oranının önemini
vurguluyor. Ürünün etkinliği, önceki deneyimlere
ve güvene dayanılarak değerlendiriliyor. Dünya
genelinde her 10 katılımcıdan dördü, ev temizlik
ürünü tercih ederken önceki deneyimlerin çok
önemli olduğunu paylaşırken biraz daha az
orandaki katılımcı (%37) güvenilir markanın
önemini vurguluyor.
Tercih listesinin ikinci sırasında yer alan ürün
özellikleri de göz ardı edilmemeli. Yaklaşık her 10
katılımcıdan üçü (%29) kullanımı ve saklanması
kolay olan ambalaj türlerinin ya da tüm ailenin
ihtiyacını karşılayan ambalaj boyutlarının (%28)
çok önemli olduğunu paylaşıyor. Bunun yanı sıra,
bazı tüketiciler yeşil özellikleri önemsiyor. Dünya
genelindeki katılımcıların %26’sı ürünün içindeki
malzemelerin organik/tamamen doğal olmasının
çok önemli olduğunu vurgularken %24’ü çevre
dostu/sürdürülebilir ambalajların çok önemli
olduğunu belirtiyor.
Çamaşır deterjanı satın alan tüketiciler (%59)
de seçim yaparken, performansı listenin en
başına yerleştiriyor ve lekeleri çıkarmada en iyi
olan deterjanları tercih ettiklerini paylaşıyor.
Katılımcıların yarısından fazlası (%54) yüksek
etkinliğe sahip ürünleri (yani daha az suya
ihtiyaç duyan) ve %46’sı ise farklı giysi türlerinde
kullanabilecekleri deterjanları tercih ettiklerini
belirtiyor. Global katılımcıların üçte birinden
fazlası (%35) ağır kimyasalların yer almadığı
deterjanları tercih ettiklerini ifade ederken, biraz
daha az orandaki katılımcı ise (%32) çevre dostu
deterjan tercihlerini vurguluyor.
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PREMIUM ÜRÜN ALMAK TÜRK TÜKETİCİLERE KENDİLERİNİ
İYİ HİSSETTİRİYOR
Dünya genelinde tüketiciler yüksek hayat standardı arayışında. Bu durum yalnızca varlıklı olanları da
kapsamıyor. Dünyanın önde gelen araştırma şirketi Nielsen’in hızlı tüketim ürünleri pazarı için yaptığı
Global Premiumlaşma Araştırması’na göre, belirli bir kategorideki ortalama fiyattan en az %20 daha yüksek
maliyetli ürünler olarak tanımlanan “Premium” sınıfındaki ürünlerin satışında hızlı bir büyüme görülüyor.
Araştırma, söz konusu büyümenin ülkemizde de geçerli olduğunu gösteriyor.
Premium ürünler ülkemizde yükselişte
Nielsen’in gerçekleştirdiği araştırma, premium
segmentin pek çok pazarda toplam kategori
satışlarını geride bırakarak güçlü bir büyüme
gösterdiğini ortaya koydu. Tüketiciler yalnızca
lüks kategorisindeki çok pahalı ürünleri satın
alma eğilimi göstermiyor, aynı zamanda gündelik
ürünlerde de premiuma yöneliyor. Kişisel
bakım, güzellik, ev bakımı ve içecek kategorileri,
dünya genelinde pek çok pazarda güçlü satış
büyümesi sergiliyor. Öyle ki, dünya genelinde
pek çok pazarda premium kategorisindeki
büyüme, hızlı tüketim ürünlerinin (FMCG)
pek çok alt kategorisindeki toplam büyümeyi
geride bırakıyor. Güneydoğu Asya'da premium
segment %21 oranında büyüdü. Bu oran, orta
ve düşük fiyatlı segmentlerin (sırasıyla %8 ve
%10) iki katından fazla. Aynı dönem içinde
premium ürünler Çin'de %23'lük büyüme
gösterdi. Latin Amerika'da Meksika ve Venezuela
hariç tüm pazarlarda premium segment,
haziran 2016 itibarıyla son 12 ay içinde toplam
FMCG büyümesini geçti. Premium segmentin
ülkemizdeki yükselişi ise sürüyor.
“Tüketiciler, ürünleri kendilerini nasıl
hissettirdiğine bağlı olarak satın alıyor.”

premium olarak değerlendirdiğini söyleyenler,
dünya genelindeki katılımcıların üçte birini bile
oluşturmuyor ve bu veri, “premium” iddiasını
destekleyecek açık bir değer sunmadan fiyatları
yukarı çeken şirketlere net bir uyarı niteliği
taşıyor.
Stil ve tasarım, Türk insanı için daha önemli

Türkiye ve dünya genelindeki araştırma verilerini
karşılaştıran Nielsen Türkiye Genel Müdür
Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan “Dünya
Premium ürünlerin fiyatı, tüketici tercihini
genelinde üstün stil veya tasarımı premium
etkilemiyor
ürün özelliği olarak görenlerin oranı %38 iken,
ülkemizde bu oran %43. Dünya genelinde
Katılımcılar, premium ürünleri daha çok
tüketicilerin %31’i için ürünün pahalı olması
“olağanüstü kalite” ve “performans” ile tanımlıyor. premium olarak algılanması için yeterli. Türk
Premium ürünlerin tercih edilmesinin,
tüketicilerin ise sadece %21’i, fiyatın bir ürünü
katılımcıların büyük bir çoğunluğuna göre
premium yaptığını düşünüyor. Dünyada bir
ortalama üstü fiyat etiketleriyle de bir ilgisi
ürünün “el yapımı” olması %29, az bulunur
yok. Öyle ki, bir ürünü pahalı olduğu için
olması da %21 oranında premium algısına yol

açıyor. Buna karşın, aynı özellikler ülkemizde;
el yapımı olmada %37 ve nadir olmada %30 gibi
sonuçlarla dünya ortalamasının oldukça üzerinde
belirleyici rol oynuyor.” dedi.
Premium ürün almak, Türk insanına iyi
hissettiriyor…
Tüketiciler premium ürünleri rasyonel veya
duygusal gerekçelerle satın alıyor ancak duygusal
gerekçeler, statü ve başarı arzusunun görece daha
yüksek olduğu yükselen pazarlarda daha çok
ön plana çıkıyor. “Premium ürün satın almak
kendimi iyi hissettiriyor” diyenlerin oranı şu
şekilde değişiyor;
Asya/Pasifik’te %55
Avrupa’da %29
Afrika/Orta Doğu’da %48
Latin Amerika’da %28
Kuzey Amerika’da %36
Türkiye’de %55
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Nielsen Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Didem
Şekerel Erdoğan açıklamasında "Artan refahla
birlikte, tüketiciler bütünlüklü bir deneyim
sunan ürünleri daha çok talep eder hale geldi.
Pek çok tüketici, temel ihtiyaçlarını karşılayacak
ürünlerin ötesinde, ürünleri kendilerini nasıl
hissettirdiğine bağlı olarak satın alıyor. Farklı
deneyimler yaşamaya yönelik beklentiler önemini
korumaya devam ediyor. Örneğin geçtiğimiz yıl
Türkiye atıştırmalık kategorisindeki büyümeye
en büyük katkının premium segmentteki
inovasyonlardan geldiğini görüyoruz.” ifadelerine
yer verdi.
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ÖZDİLEKPARK ANTALYA’DA HER ŞEY AŞK İÇİN

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla
ÖzdilekPark Antalya, birbirine sevgiyle bağlı
çiftleri mutlu edecek yeni bir kampanya
düzenledi. 11-14 Şubat 2017 tarihleri arasında
ÖzdilekPark Antalya’dan aynı gün yapılan 150
TL ve üzeri alışverişlere Özdilek Kutulu Havlu,
250 TL ve üzeri alışverişlere Floretta Pamuklu
Battaniye hediye edildi. Kampanyaya ilgi
yoğundu.
Ayrıca yine 11-14 Şubat tarihlerinde saat
14.00-19.00 saatleri arasında giriş kat etkinlik
alanına kurulan platform üzerinde “Sevdiğinle
Aşka Adımla” etkinliğine katılan çiftler hem
eğlendi hem de oyunu başarıyla bitiren çiftler
tek kişilik sinema bileti kazandı. Çiftler etkinlik
sırasında hem eğlendi hem de hediye bilet
kazanmanın sevincini yaşadılar.
14 Şubat günü saat 18.00-20.00 saatleri
arasında ise Vals Sanat Merkezi yaptıkları dans
gösterileri ve müzik dinletisiyle kendilerini
izlemeye gelenlerin güzel vakit geçirmelerini
sağladı.
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ÖzdilekPark Antalya her zaman olduğu gibi
biribirinden güzel etkinliklerle ziyarete gelen
müşterilerini karşılamaya devam ediyor.
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TÜKETİCİ NEDEN ONLINE ALIŞVERİŞİ TERCİH EDİYOR?
Günümüzde artık mağazaları tabana kuvvet
dolaşma devri eskide kaldı. E-ticaret sitelerinde
sunulan seçeneklerin fazlalığı, mağazaya göre
indirimli alışveriş yapma fırsatı hepimizi
heyecanla online alışverişe yönlendiriyor.
Zaman tasarrufu, evden çıkmadan
oturduğumuz yerden alışveriş yapmanın
rahatlığı, yorulmadan ayağımıza gelen hizmet,
ürün çeşitliliği, ürünler ile ilgili yorumları
görebilme, ürün karşılaştırmaları ve teslimat
kolaylığı tüketicileri online alışverişe çeken en
önemli unsurlar.
Yeni nesil teslimat sistemi, Pit Start Kurucusu
Deniz Cem Altaca tüketicileri e-ticaret
sitelerinden alışveriş yapmaya iten sebepleri
sıraladı:
Avantajlı fiyatlar, indirim seçenekleri
yakalıyorum
Onlarca çeşidin yanında online alışverişte
bir de daha uygun fiyata ürün bulmak
hepimize inanılmaz heyecan veriyor. İnternet
üzerinden araştırma yapan bir çok tüketici
online olarak istedikleri ürünlere hemen sahip
olabiliyor. Hem keyifli, konforlu ve güvenli
alışveriş yapıyorlar hem de çok uygun fiyat
avantajlarına sahip oluyorlar. Beğendiğimiz
bir ürünü incelerken sunulan "ikinci ürüne
%50 indirim" veya alternatif olarak yanında
bir hediye ürün vermek gibi kampanyalar
tüketiciye çok cazip geliyor.
Aynı gün teslimatla ürünlerime hemen
kavuşuyorum
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Alışveriş yapmak adeta hepimiz için bir
tutku, zamanımız ise dar. Bazen hediyeyi
son dakikaya bırakmak, bazen de AVM'lerde
harcanan zamanın aileye tercih edilmesi
online alışverişe yönelmemizde en büyük
nedenler arasında. Gelişen teslimat sistemleri
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ile artık bilgisayar başından aldığımız bir ürün
aynı gün ve hatta saatler içerisinde kapımızda
olabiliyor. Seçebileceğimiz teslimat yöntemleri
sayesinde hızlı, hasarsız haftanın her günü 7/24
hizmet veren teslimat tercihi de yapabiliyoruz.
Tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda onları
hoşnut edecek fikirden yola çıkarak kurulan
yeni nesil teslimat sistemi Pit Start, aynı gün
içinde farklı teslimat alternatifleriyle siz nereye
isterseniz oraya teslim ediyor.
Zamandan tasarruf ediyorum
"İnanılmaz yoğunum, evden çıkamıyorum
alışveriş yapmaya zamanım yok” diyen

tüketiciler, mobil uygulamalar üzerinden e-ticaret
sitelerine veya mağazaların internet sitesine
giriş yaparak alışveriş yapabiliyor. Koştur koştur
mağaza gezip zaman kaybetmek istemeyen
tüketiciler, tek bir tuşla cep telefonları üzerinden
diledikleri ürünlere hemen kavuşabiliyor.
Ürünleri ve fiyatları karşılaştırıyorum
İhtiyacımız olan ürün farklı mağazalarda satışta
ise, hemen kısa bir internet araştırması ile
karşılaştırma yapabilme imkanımız var. Bunun
için mağaza mağaza dolaşmamıza gerek yok.
Alışveriş merkezleri çok kalabalık
Yoğun iş yaşamı ve şehir hayatı içinde bir de
AVM'lerde uzun kuyruklar beklemek tüketiciyi
online alışverişe yönlendiren bir diğer neden
oldu. Ev konforundan oturduğumuz yerden
online alışveriş yapmak her zaman daha cazip
geliyor.
Ödeme rahatlığı yaşıyorum
Çok fazla nakit paranız yok veya kredi kartınızı
unuttunuz. Fakat mağazadaki ürünü de çok
beğendiğiniz. Ezberlenen kredi kartı bilgileriyle
hemen o markanın internet sitesine girerek tek
bir tuşla ürüne sahip olmanın verdiği mutluluk
anlatılmaz yaşanır:) Üstelik taksit avantajları
hatta ekstra indirim imkanını görmek bizi
heyecandan havalara uçuruyor.
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SMG’NİN MÜZİK VE ANONSLARI, AVM’DE GEÇİRİLEN ZAMANI ARTIRIYOR
Müzik ve teknolojiyi birleştiren hizmetleriyle Türkiye’de bir ilki
gerçekleştiren ve sektörde lider konumda bulunan SMG, müşterilerine
başta müzik, anons ve reklam yayını olmak üzere birçok çözüm sunuyor.
Alışveriş merkezlerindeki canlılığı artıran ve satışlara olumlu katkı
sağlayan bu hizmetler aynı zamanda, markalar ile müşteriler arasında
güçlü bir bağ oluşturuyor.
Dijital müzik yayıncılığının lider şirketi SMG,
hizmet verdiği markaların kimliğini, imajını,
hedef kitlesini ve lokasyonlarını göz önünde
bulundurarak sunduğu özel çözümleriyle
dikkat çekiyor. 350’nin üzerinde firmaya 8.500’e
yakın noktada hizmet veren SMG, müzik,
anons, reklam, yazılım, ses sistemi ve görüntü
çözümleriyle markalar ile müşteriler arasındaki
bağı güçlendiriyor. Alışveriş merkezlerindeki
mağazalar, restoranlar ve kafeler, SMG’nin
müzik, anons ve reklam hizmetleriyle hareketlilik
kazanırken, bu durum satışlara da olumlu katkı
sağlıyor.

bu noktada devreye giren anonslar, müşterileri
ikna etmekte son derece etkili bir yöntem.
“Müşterilerin satın alma kararlarını anonslar
belirliyor.” diyen SMG Yönetim Kurulu Başkanı
Gül Gürer Alimgil, anons kullanan markaların
bir adım öne çıktığına dikkat çekiyor.
SMG’nin profesyonel seslendirme sanatçılarından
oluşan ekibi tarafından hazırlanan anonslar,
markaların istediği noktada, sıklıkta ve tarihte
yayına alınıyor. Anons girdiğinde duran müzik
yayını ise, anonsun ardından kaldığı yerden
devam ediyor.

Markanın imajını yansıtan müzikler

Gül Gürer Alimgil
SMG Yönetim Kurulu Başkanı
hale getiren SMG, tüketici davranışları ve
beklentilerini doğru analiz ederek markalara
uygun bir reklam mecrası daha kazandırıyor.
Bu durum ayrıca, markaların müzik yayınları
arasına alacakları reklam spotlarıyla ek gelir elde
etmelerine de olanak sağlıyor.
Markalar reklam çalışmalarında tüketicileri bir
noktaya çekmeye çalışırken, SMG’nin müşterileri
ise, hâlihazırda o noktada bulunan tüketiciyi
yakalayabiliyor. Reklam spotları, haftalık veya
aylık yayın planlarıyla önceden programlanıyor
ve tıpkı anonslarda olduğu gibi kolayca müzik
yayını arasına eklenebiliyor.
Markalara özel hizmetler
Müzik, bekleme müziği, anons, reklam yayınları,
koku, ses sistemleri konusunda hizmet veren
SMG’nin bugüne kadar yaptığı/geliştirdiği işler
arasında; görüntü işleme/video analiz yazılımları,
gerçek zamanlı greenbox uygulamaları, hiçbir
ekstra donanım ya da yazılıma gerek duymayan
canlı video konferans sistemleri, ses analizi, ses
parmak izi, gelişmiş multimedya uygulamaları,
vücut hareketlerini algılayan vitrin uygulamaları,
etkileyici IOS/Android mobil uygulamaları,
saha personel takip sistemleri, mobil anketler,
GSM/SMS/IVR uygulamaları, mağazalar için
kişi sayma sistemleri, finans uygulamaları, veri
madenciliği ve iş zekâsı raporlama araçları,
işletim sisteminden ve platformdan bağımsız
çalışan uygulamalar yer alıyor.
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Markalara özel çözümler geliştiren SMG,
her bir mağaza veya AVM’yi, farklı bir radyo
SMG’nin deneyimli müzik direktörleri, müzik
istasyonu gibi düşünerek hizmet veriyor. Gül
listelerini markanın imajına uygun ve hedef
Gürer Alimgil, sundukları hizmetin detaylarını
kitlesine farklı bir deneyim yaşatacak şekilde
şöyle anlatıyor, “Kendi yazılımımız sayesinde,
oluşturuyor. Marka yöneticilerinin sevdikleri
örneğin beş anonsu, her on dakikada bir kez
müzikler yerine, işletmenin marka imajını
çalma komutu verebiliyoruz. Ya da üç anonsu,
yansıtacak müzikal stratejilerle hareket ediliyor.
üç ay boyunca sadece salı ve perşembe günleri,
Örneğin alışveriş merkezi genelinde, fon müziği
saat 14.00’te yapılacak şekilde sisteme entegre
işlevi gören ama aynı zamanda ziyaretçilere keyif edebiliyoruz. Bunun yanı sıra, stok bazlı anons
veren şarkılardan oluşan listeler hazırlanırken, şık yayını da gerçekleştiriyoruz. Bu sayede bir
bir butikte, easy listening tarzında müziklere yer
marka, A mağazasında bir üründen kalmadıysa
veriliyor. Çok şubeli markalarda her nokta için
bize, “Bu anonsu A mağazasından kaldıralım.
aynı ya da ayrı müzik yayını programlanırken,
B mağazasında ise aynı üründen çok fazla var.
müzik listeleri uzaktan erişim yöntemiyle
Bu noktada anonsu daha sık yayınlayalım.”
güncelleniyor. Yayınları, internet üzerinden değil diyebiliyor.
depola - çal yöntemiyle gerçekleştiren SMG, bu
sayede internet kotalarının bitmesinin önüne
Mağaza içi anonslar sadece satış amaçlı
geçiyor ve kasa işlemlerine engel olmuyor.
da kullanılmıyor. Alimgil, anonsun farklı
kullanımlarıyla ilgili olarak şu bilgileri
Halka açık alanlarda müzik yayını yapabilmek
paylaşıyor, “Sunduğumuz hizmetle çalışma
için, eser üzerinde hak sahibi olan müzik meslek saatleri dışında personel için de duyuru ve
birlikleriyle anlaşma yapılması gerekiyor. SMG
bilgilendirme anonsları yapılabiliyor. Kurumsal
müzik hizmetlerini, meslek birlikleriyle yapılan
müşterilerimize, kullanıcı adı ve şifreyle
sözleşmeler doğrultusunda yasal olarak sağlıyor
kullanabilecekleri bir panel aracılığıyla istedikleri
ve tüm müşterilerine ücretsiz olarak hukuki
zaman istedikleri mağazada kendi seslerini
destek veriyor. SMG ayrıca, Türkiye’deki müzik
kaydedip duyuru yapma imkânı sağlıyoruz.
meslek birliklerine ait olmayan, doğrudan
Örneğin, bir şirketin yönetim kurulu başkanı,
lisanslama metoduyla yurt dışından alınan çeşitli tek bir tuşla sesini kaydedip istediği mağazada
müzik kataloglarından içerikleri de, ekonomik
anında yayına aldırabilir, personele iletmek
bir çözüm olarak müşterilerine sunuyor. Bu
istediği mesajı tek bir tıkla ulaştırılabilir.”
eserlerin kullanımı için gerekli telif hakları
ve içerik bedellerinin ödemeleri de yine SMG
AVM reklamlarında yeni dönem başlıyor
tarafından yapılıyor.
Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri
Satın alma kararını anonslar belirliyor
arasında yer alan SMG, AVM ve mağazalarda
yeni bir reklam dönemi başlatıyor. Müzik
Pek çok müşteri ürün çeşitliliğinden dolayı satın
yayınında olduğu gibi, markaların mesajlarını
alma noktasında kararsızlık yaşayabiliyor. İşte
tüketiciye en keyifli şekilde ulaştırmayı mümkün
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BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ
2,5 TRİLYON TL’YE ULAŞTI
itibarıyla aktif büyüklüğü 2015 sonuna kıyasla
%7,5 artış göstererek 2,5 trilyon TL oldu. Toplam
aktifler arasında %64 ile en yüksek paya sahip
olan krediler aynı dönemde %8,4 artarak 1,6
trilyon TL olurken, Merkez Bankası tarafından
zorunlu karşılık oranlarında indirime gidilmesi
sebebiyle aktifler içinde bulunun zorunlu
karşılıklar da %4,2 azalarak 198 milyar TL oldu.
Yükümlülükler tarafında ise %53 ile en yüksek
paya sahip olan mevduatlar 2015 sonuna kıyasla
%7,7 artarak 1,3 trilyon TL’ye yükseldi.” dedi.
KPMG’nin raporundan öne çıkan noktalar şöyle:
Bankaların 9 aylık net kârı 29 milyar TL
Toplam aktifler içindeki yabancı para oranı
%38,9 olurken, toplam yükümlülükler içindeki
yabancı para oranı %42,7 seviyesinde oldu.
Bankacılık sektörü tarafından verilen kredilerin
yaklaşık üçte biri yabancı para cinsinden
olurken, mevduatlar içindeki yabancı para oranı
%39 oldu. Küresel krizden sonraki yıllarda,
Türk bankacılık sektöründe verilen kredilerin
toplanan mevduattan fazla artması sebebiyle
kredi mevduat oranı her geçen yıl yükseldi. 2010
yılında 0,85 olan kredi mevduat oranı, 2015
yılında 1,19’a, 2016 yılının eylül ayında ise 1,2
seviyesine yükseldi.
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Sinem Cantürk
KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektörü Lideri

KPMG Türkiye, 2017 Bankacılık Sektör
Raporu’nu açıkladı. Bankacılıkta 2016 yılının
değerlendirmesine yer verilen rapora göre,
Türkiye’de faaliyet gösteren 52 bankanın üçüncü
çeyrek itibarıyla toplam aktif büyüklüğü 2,5
trilyon TL’ye ulaştı. Bunun %64’ünü oluşturan
krediler aynı dönemde %8,4 artarak 1,6 trilyon
TL’ye ulaştı. Toplam aktif içindeki yabancı para
oranı %38,9 olurken sektörün geçtiğimiz yılın
dokuz ayında 29 milyar TL kâr elde etti.
KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektörü
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Lideri Sinem Cantürk, KPMG Türkiye’nin
gerçekleştirdiği Türk bankacılık sektörünün
araştırıldığı rapor hakkında bilgi verdi. Türk
bankacılık sektöründe 2016 yılı eylül ayı
itibarıyla 34 adet mevduat, 13 adet kalkınma
yatırım ve 5 adet katılım bankası olmak üzere 52
bankanın faaliyet gösterdiğini belirten Cantürk,
“Türkiye’deki bankaların şube sayısı geçen seneye
göre azalarak 11.926 adet olurken, bankalarda
toplam çalışan sayısı da geçen seneye göre
düşüş göstererek 211.673 kişi seviyesinde oldu.
Bankacılık sektörünün 2016 yılı üçüncü çeyreği

Bankacılık sektörünün kârlılık oranları
incelendiğinde, 2016 yılında sektörün kârlılık
oranının arttığı görülüyor. 2016’nın ilk 9 aylık
döneminde bankacılık sektörünün net dönem
kârı %54,7 artarak 29 milyar TL’ye yükseldi.
Bu dönemde kârını oransal bazda en hızlı
artıran bankalar %66 ile yerli özel bankalar
olurken, yabancı bankaların kârı %60,5,
kamu bankalarının kârı ise %41 artış gösterdi.
Özkaynak kârlılığı açısından incelendiğindeyse
geçtiğimiz sene %8,17 olan oranın bu sene ilk 9
aylık dönemde %11,03’e çıktığı görülüyor. Aktif
kârlılık ise geçen sene %1,08 düzeyinde iken, bu
sene bu oran %1,47’ye yükseldi.
Kârlılık konusunda 2017 zorlu geçecek
Türk bankacılık sektöründe 2016 yılında artan
kârlılık oranları ve sermaye yeterlilik oranlarının
yükselmesi artılar hanesine yazılırken, takibe
dönüşüm oranları yükseldi. Sektörde son
dönemde döviz kurlarında meydana gelen önemli
artışlar sebebiyle firmaların bilançolarında
meydana gelen bozulmalar takibe dönüşüm
oranlarının yükselmesinde etkili rol oynadı.
TL’nin değer kaybetmesiyle birlikte 2017 yılında
da söz konusu oranda artış öngörülüyor.
Önümüzdeki dönemde faiz artışları olmasa
bile, kredi mevduat oranının yüksek seyri ve ek
kaynak yaratmada doğabilecek zorluklar kredi
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büyüme hızında yavaşlamaya sebep olabilir. Bu,
kârlılık konusunda 2016’ya göre daha zorlu bir yıl
yaşanacağına işaret ediyor.
Türkiye’nin son dönemde risk priminin
artmasıyla birlikte bankaların yurt dışından
sağladığı sendikasyon kredilerinin maliyetleri
yükseldi. Bunun sonucunda borç çevirme
oranının da 2017 yılında özellikle Fitch’in olası
not indirimiyle birlikte düşmesi bekleniyor.
Bütün bunların yanında, 2017’nin ekonomik
büyüme anlamında 2016’dan daha canlı bir yıl
olacağı beklentisi, iç talepte ve turizmde 2016’ya
göre daha yüksek rakamlar beklentisi, sektör için
beklentileri olumlu yönde etkileyen faktörler.
2017’de içeride yeni negatif şoklar yaşanmazsa
sektörün gücü ve ivmesinin, gelebilecek dış
şokları karşılayabilecek ve büyüme performansını
sürdürebilecek düzeyde olduğu söylenebilir.
Bankacılıkta M&A piyasası canlıydı

BDDK tarafından çıkartılan sermaye

itibarıyla sağladığı 1,6 trilyon TL’lik kredinin
yarısını (802 milyar TL) ticari ve kurumsal
krediler oluşturuyor. Bunların dörtte birini
KOBİ kredileri (405 milyar TL), kalan %25’lik
kısmını ise tüketici kredileri ve kredi kartları (403
milyar TL) oluşturdu. Geçtiğimiz yılsonuna göre
verilen krediler %8,4 artarken, ticari ve kurumsal
krediler %12,8, KOBİ kredileri %4,1, tüketici
kredileri ve kredi kartları %4,7 artış gösterdi.
KOBİ kredilerinin gelişimine bakıldığında,
2016 üçüncü çeyreği itibarıyla en fazla kredi
164 milyar TL ile orta büyüklükteki işletmelere
verilirken, bunu 135 milyar TL ile küçük
işletmeler izledi.

Yeterliliğinin ölçülmesine ve değerlendirmesine
Geçtiğimiz yılsonuna kıyasla en fazla artış oranı
yönelik düzenlemeyle birlikte bankaların sermaye
%7,1 ile mikro işletmelere verilen kredilerde
yeterlilik oranlarında yükseliş yaşandı.
görülürken, orta büyüklükteki işletmelere verilen
krediler %4,5, küçük işletmelere verilen krediler
1,6 trilyon TL’lik kredi verildi
ise %1,5 arttı. Mikro işletmelere 106 milyar TL
kredi verildi.
Bankacılık sektörünün 2016 yılı üçüncü çeyreği

161 milyar TL ihtiyaç kredisi
Bireysel kredilerin yapısı incelendiğinde, 2016
yılında sağlanan 403 milyar TL’lik kredinin
yaklaşık %40’ını ihtiyaç kredileri, %38’ini konut
kredileri, %20,5’ini bireysel kredi kartları,
%1,5’ini ise taşıt kredileri oluşturdu. 2016’nın
üçüncü çeyreği itibarıyla 2015 sonuna kıyasla
toplam bireysel krediler %4,7 artış gösterirken,
konut kredileri %7,7, bireysel kredi kartları %3,8
ihtiyaç kredileri ise %2,6 artış kaydetti. Taşıt
kredileri ise 6 milyar TL’lik seyrini korudu.
Takipteki krediler 2016 yılı üçüncü çeyreği
itibarıyla 2015 sonuna kıyasla %14,6 artarak 55
milyar TL oldu. Böylelikle, kredilerde takibe
dönüşüm oranı %3,32’ye yükselerek 2010
yılındaki %3,66 seviyesinden sonraki en yüksek
düzeyine ulaştı. Takibe dönüşüm oranı tüketici
kredileri ve bireysel kredi kartları ile KOBİ
kredilerinde %4,5 seviyelerinde seyrederken,
ticari kredilerde ise bu oran %2 düzeyinde
seyrediyor.
En çok takip oranı toptan ticaret, tekstil ve
perakende sektörlerinde
Takibe dönüşüm oranlarına sektörel olarak
bakıldığında, en yüksek oranın %4,46 ile toptan
ticaret, %4,21 ile tekstil, %3,87 ile perakende
ticaret ve %3,78 ile inşaat sektörlerinde olduğu
görülüyor.
Tüketici kredilerindeki takip oranları
incelendiğinde, eylül 2016 itibarıyla %4,5
seviyesinde olan takibe dönüşüm oranının, 2009
yılındaki %6 seviyesinden sonraki en yüksek
düzeye ulaştığı görülüyor. Tüketici kredileri
içinde takibe dönüşüm oranı en yüksek olan
kalem yaklaşık %8,1 ile bireysel kredi kartları
oldu. Bunu %6,2 ile ihtiyaç kredileri, %3,5 ile taşıt
kredisi ve %0,4 ile konut kredisi takip etti.
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2016 yılı M&A piyasası açısından çok
hareketliydi. Haziran ayında Finansbank A.Ş,
Ortadoğu ve Afrika bölgesinin lider finansal
kuruluşu olan Katar’ın en büyük bankası Qatar
National Bank S.A.Q. (QNB Group) tarafından
satın alındı. Diğer taraftan, temmuz ayında ise
Körfez bölgesinin en önemli bankalarından ve
Katar’ın ilk özel bankası olan, The Commercial
Bank (P.S.Q.C.), Anadolu Grubu’nda bulunan
%25’lik hisseyi de alarak, ABank’ın tüm
hisselerinin sahibi oldu. Bunun yanı sıra, mayıs
ayında Bank of China’ya mevduat bankası
kuruluş izni verildi.
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AYYILDIZ’DAN FONKSİYONEL VE ŞIK TASARIMLAR
Türkiye’nin en büyük iç giyim ve mayo markalarından Ayyıldız, kadın iç çamaşırı koleksiyonu için şık
tasarımların yanı sıra fonksiyonel ürünler de hazırlıyor. Ayyıldız, lohusa annelere yönelik emzirme
sütyenlerinden korselere kadar geniş ürün yelpazesiyle farklı ihtiyaçlara cevap veriyor. %20 indirim imkanı
da mart ayı boyunca Ayyıldız’da devam ediyor.
Ayyıldız, birbirinden şık seçenekler içeren iç
çamaşırı koleksiyonunda gün boyu rahatlık
sağlayan ürünlere de yer veriyor. Günlük
kullanıma uygun tasarımlar, farklı zevklere hitap
eden renkleriyle dikkat çekiyor.
Yeni doğum yapan anneleri de unutmayan
Ayyıldız onlar için lohusa ürünleri sunuyor.
Koleksiyon, gecelik sabahlık setlerinin yanı sıra
emzirmeyi kolaylaştıran çıt çıtlı, göğüs pedli
sütyenler, atletler de içeriyor.
Ayrıca, estetik operasyonlar sonrası dönem
için tasarlanan toparlayıcı sütyenler, push-up
sütyenler, korseler de yer alıyor.
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Ayyıldız; konforlu, rahat ve şık ürünlerinde
mart ayı sonuna kadar %20 indirim imkânı da
sunuyor.
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ELELE AVON KADIN ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Elele AVON Kadın Ödülleri’nde 9 kategoride yılın kadınları belirlendi. Burcu
Biricik, Dilek Sabancı, Kalben, Ayşe Tolga, Hande Fırat, Ayşe Begüm Onbaşı gibi isimler görkemli törene
katılarak ödülünü kucaklayan isimler arasında yer aldı.
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Yasemin Allen
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Ayşe Begüm Onbaşı

Güzelliğe değer katan AVON ile Türkiye’nin
en köklü kadın dergisi Elele dergisi iş birliğiyle
üçüncüsü gerçekleştirilen Elele AVON Kadın
Ödülleri heyecanı zirveye taşıyan bir törenle yılın
en başarılı kadınlarını ödülleriyle buluşturdu.
Mirgün Cabas’ın sunumuyla gerçekleşen törende
oyuncu dalında Burcu Biricik, şarkıcı dalında
Kalben, yazar dalında Büşra Yılmaz ve spor
dalında Ayşe Begüm Onbaşı ödül aldı.
2016 yılının bilim kadını İlayda Şamilgil,
gazetecisi Hande Fırat, girişimcisi Ayşe Tolga
olurken; sosyal sorumluluk dalında Dilek
Sabancı, güzel sanatlar dalında da Türkan Derya
ödüle layık görüldü. 2016 yılındaki çalışmalarıyla
kadınlara ilham kaynağı olan AVON Temsilcisi
Zehra İrem Taşkın da “Yılın AVON Kadını”
ödülünü kazandı.

Ezel Ün

Zehra İrem Taşkın

Hande Orhan

Haberler / MALl&MOTTO
AVON Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika
İletişim Direktörü Hande Orhan, törenin
açılışında yaptığı konuşmaya AVON
temsilcilerinden birinin ilham veren hikâyesiyle
başladı. Hande Orhan, “Bizlerden çok farklı
koşullarda, çok farklı hayatlar yaşayan ama
her gece aynı dualarla uykuya daldığımız
kadınlar… Hepimizin hayalleri aynı: ayaklarımız
üzerinde durmak, kendini güçlü hissetmek,
çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunmak…
Üç yıl önce Avon olarak Elele dergisiyle yılın
kadınlarını ödüllendirmek üzere bu projeyi
başlatırken hayallerimize giden yolda bize güç
ve ilham veren kadınları ön plana çıkarmayı
amaçlamıştık. Bu gece burada sanatta, bilimde,
sporda, iş dünyasında, yaşamın her alanında
çevresine ışık saçan, büyük hayallerden yola çıkıp
gerçek değişimler yaratan kadınları göreceğiz.
Güzelliğin ve geleceğin anahtarı bu kadınlarda.”
diye konuştu.
Elele Dergisi Yayın Direktörü Ferhan Kaya Poroy
açılış konuşmasında, “Biz bu dünyaya yaşamı
ayakta tutmaya, hayatı güzelleştirmeye geldik.
Tıpkı bugün burada ödül alacak kadınlar gibi…
Sanatla, sporla, yazılarıyla, haberleriyle, şarkıları,
dizileri, sağduyularıyla dünyayı güzelleştiren
kadınları heyecanla izleyeceğiz. Ve bir kez daha
inanacağız ki; dünyayı kadınlar kurtaracak.” dedi.
Geceye ödül alan isimlerin yanı sıra adaylar,
sanat, basın ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri
katıldı. Halk oylamasının ardından nihai
kazananları belirleyen jüri üyelerinden şarkıcı
ve oyuncu Ayşegül Aldinç, senarist Ece Yörenç,
sunucu Jülide Ateş, gazeteci Mehmet Y. Yılmaz ve
Oben Budak da törene katılan isimler arasında
yer aldı.

Ayşe Tolga

Zeynep Mansur

İlayda Şamilgil
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Gözde Kaynak
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Ayşe Tolga

Jülide Ateş

Burcu Biricik
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Gökhan Alkan
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Seçkin Piriler

Sedat Ergin

Serkan Cayoğlu

Dilek Sabancı

Haberler / MALl&MOTTO

Şefik Öztek

Ayşegül Aldinç

Türkan Derya

Yasemin Allen
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Şebnem Özinal
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BEYMEN COLLECTION KADINI ZARAFETİ YENİDEN TANIMLIYOR
Farklı kültürleri keşfetmeyi hayatının merkezine
yerleştiren zarif ve entelektüel BEYMEN
Collection kadını, bu sezon cesur bir görsellik
kavramını kutlayan çarpıcı kadını anlatıyor.
Aklın ve zamansızlığın değer kazandığı yeni
sezonda BEYMEN Collection kadını, sakin
hayat eğilimi ile aynı zamanda daha heyecanlı ve
hedonistik yaşam arzusuna odaklanıyor.
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2017 İlkbahar/Yaz sezonunda BEYMEN
Collection, kusursuz arınmış siluetler, naif
desenler, saf ve parlak renkler ile sezonu
tanımlarken, günümüzün hayal edilen kadınını
temsil eden BEYMEN Collection kadını detayları
kullanmaktaki ustalığını gözler önüne seriyor.
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Sıcak ve doğal renklerin canlı renk tonları ile
buluştuğu tasarımlarda fuşya, mavi ve mint
yeşili tonları heyecan katıyor. Desenlerde
şehrin geometrisinden ilham alan abstrakt
desen, Fransızca yazılmış bir aşk romanından
esinlenerek hazırlanan el yazısı, tropikal
yapraklar ve rengarenk çiçek desenleri ön plana
çıkıyor.
Koleksiyonun en gözde parçaları arasında
zarif bir dantel etekle tamamlanan anvelop
gömlekler, taş detaylı safari ceketler, sade ve
rahat düz siluetler, gizemli yırtmaç detaylı
kaban ve pantolonlar yer alıyor. Tropikal ve
mimari yapıların tezat birleşimiyle minimalist
formların naif ışıltıların buluştuğu koleksiyon,
detaylardaki ustalığı ile herkesi büyülüyor.
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BEYMEN Collection, 2017 İlkbahar/Yaz
koleksiyonunu her sezon içinde keşfettiği yeni
kadına serüveninde eşlik edecek tasarımlar
arayanlara atfediyor…
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CAPACITY SANAT GALERİSİ AÇILDI

Capacity Sanat
Alışveriş
Merkezi
sanatsever
Capacity
Galerisi
20 Şubat5 Mart tarihleri
misafirlerini
unutmadı.
Alışveriş
ve eğlencenin
arasında Bekir Üstün’ün resimlerine
ev sahipliği
sevilen adresi,
galerisiyle
Bakırköy’ün
yapıyor.
Sergidesanat
Üstün’ün
İstanbul
peyzajlarıyla
kültür ve
sanat için dekeyifli
buluşma
noktası resmettiği
oldu.
birlikte
Anadolu’nun
yaşantısını
Sanat
yönetmenliğini
Hale
Kameroğlu’nun
eserleri yer alıyor. Alışveriş merkezinin 2. katında
üstlendiği
Capacity
Sanat
Galerisi,
misafirlerini
yer
alan sanat
galerisi
her gün
saat 10.00
ile 22.00
her ay ikiziyaret
yeni sergiyle
buluşturacak.
arasında
edilebilecek.
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Capacity Sanat Galerisi’nde 7 – 19 Şubat tarihleri
arasında Ayfer Yıldız’ın İstanbul’un tarihsel
gerçekliğini ve şiirsel güzelliğini ön plana
çıkartan resim sergisi büyük beğeni topladı.
Yıldız, resimlerinde bir dantel gibi ince ince
işlediği İstanbul’u ziyaretçilere yeniden sevdirdi.
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Ayfer
ardından Capacity
Capacity
Ayfer Yıldız’ın
Yıldız’ın sergisinin
sergisinin ardından
Sanat
Galerisi,
Bekir
Üstün’ün
resimlerine
ev
Sanat Galerisi, Bekir Üstün’ün resimlerine ev
sahipliği yapıyor.
yapıyor. 20
20 Şubat
Şubat –
– 55 Mart
Mart tarihleri
tarihleri
sahipliği
arasında
Üstün’ün İstanbul
arasında gezilebilecek
gezilebilecek sergide
sergide Üstün’ün
İstanbul
peyzajlarıyla
birlikte
Anadolu’nun
peyzajlarıyla birlikte Anadolu’nun keyifli
keyifli
yaşantısını resmettiği
resmettiği eserleri
eserleri yer
yer alıyor.
alıyor. Alışveriş
Alışveriş
yaşantısını
merkezinin 2.
2. katında
katında yer
yer alan
alan sanat
sanat galerisi
galerisi
merkezinin
her
her gün
gün saat
saat 10.00
10.00 ile
ile 22.00
22.00 arasında
arasında ziyaret
ziyaret
edilebilecek.
edilebilecek.
Bakırköy’ün merkezinde yer alan ve yılda
ortalama 22 milyon kişiyi misafir eden Capacity,
ünlü marka karması, cafeleri, gece saat 02.00’ye
kadar açık restoranları, sanatsal etkinlikleri ve
özel günlerdeki aktiviteleriyle hem alışverişin,
hem de yaşamın merkezi olmayı sürdürüyor.
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V2K DESIGNERS 2017 İLKBAHAR-YAZ KOLEKSİYONU:
BOHEM VE ROMANTİK
V2K designers 2017 İlkbahar-Yaz koleksiyonu, adeta bohem ruha bir saygı duruşu niteliğinde. Silüetler
daha özgür, romantik ve bohem.
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Koleksiyonda feminen silüetler egzotik bir stille
karşımıza çıkıyor. Şehirli kadınlar Alexis’in
hareketli tasarımları ve Zimmerman’ın pastel
tonlardaki naif elbiseleriyle daha romantik.
Monse’nin, basic gömleklerden yola çıkarak
hazırladığı tasarımlarında eklektik dokuların
uyumu göz kamaştırıyor. Alexander Wang ve
Ann Demeulemeester’ün asimetrik kesimleri
ve koleksiyonlarında hâkim olan militer tavır
yalın bir parçanın ne kadar sofistike olabileceğini
kanıtlar nitelikte. Denimler, yeni sezonda
alışılmışın dışında ve eskitilmiş formlarla
karşımıza çıkıyor. Yaz aylarından esinlenen
tropik motifleri tasarımlarına taşıyan Mira Mikati
ve Rockins en özel parçalarıyla V2K designers
koleksiyonunda yerini alıyor. Dora Teymur’un
maskülen tavırlı özel tasarım ayakkabıları ise
gardropların en karakteristik parçaları olmaya
şimdiden aday.
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HARVEY NICHOLS İLE ÇOCUKLAR KIŞIN DA ÇOK ŞIK!

MALl&MOTTO / 37. Sayı / Mart 2017

Billieblush, Dior Kids, Billybandit, Chloe, Fendi, Kenzo, Little Marc Jacobs, Premiata, Sonia Rykiel, Miss
Blumarine, Little Eleven Paris, Yves Salomon, Moncler, Sophia Webster ve Ugg markalarının en renkli,
en modern ve cool parçalarıyla bu kış çocuklar hem soğuktan korunuyorlar hem de şık bir görünümü
garantiliyorlar.
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YILIN SES GETİREN ETKİNLİKLERİ MART AYINDA ZORLU PSM’DE!
Zorlu PSM, mart ayında kendi alanlarında efsaneye dönüşmüş etkinliklerle heyecan verici bir takvim ortaya
çıkarıyor. Broadway tarihinin en önemli kült müzikallerinden West Side Story – Batı Yakasının Hikâyesi;
Barselona’da başlayıp tüm dünyaya yayılan, müzik, yaratıcılık ve teknoloji konseptleriyle katılımcılarına
eşsiz bir deneyim yaşatan Sónar İstanbul; Meksikalı electronica ve ambient sanatçısı Murcof ile Fransız
piyanist Vanessa Wagner; Kuzey Afrika’dan çıkıp tüm dünyayla buluşan Tinariwen; blackgaze türünün
kurucusu kabul edilen Alcest ve çok daha fazla etkinlikle Zorlu PSM’de mart ayında dinamik bir sanat
haritası bulunacak!

Murcof Vanessa Wagner
Pierre Terdjman
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West Side Story – Batı Yakasının Hikayesi /
1-18 Mart / Ana Tiyatro
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İlk kez sahnelendiği 1957’den beri Broadway’in
fenomen müzikali, William Shakespeare eseri
Romeo ve Juliet’in modern bir uyarlaması olarak
tanımlanan West Side Story – Batı Yakasının
Hikayesi, 1-18 Mart tarihleri arasında Zorlu PSM
Ana Tiyatro’da 21 performans sergiliyor.
Porto Rikolu çete The Sharks ve ABD’li çete
The Jets’in New York sokaklarındaki rekabetini
görkemli bir koreografi eşliğinde yansıtarak,
iki farklı çete üyesi Tony ve Maria’nın aşkına
odaklanan ikonik müzikal, Broadway
sahnesinden dünya çapında turneler, gösteriler
ve uyarlamalarla daha da pekiştirdiği efsanesiyle
Zorlu PSM’de olacak.
Sónar İstanbul / 24-25 Mart
Barselona’da başlayıp tüm dünyaya yayılan,
müzik, yaratıcılık ve teknoloji konseptleriyle

katılımcılarına eşsiz bir deneyim yaşatan
Sónar festivali, Türkiye’de ilk kez 24-25 Mart
tarihlerinde Zorlu PSM’de düzenleniyor. Berlinli
iki prodüktör Apparat ve Modeselektor'ün
elektronik müzik sahnesine damgasını vuran
grubu Moderat, İrlandalı electro pop kraliçesi
Róisín Murphy, techno müziğin yenilikçi DJ
ve prodüktörü Nina Kraviz, elektronik müziğe
türler arası bir yorum getiren İngiliz prodüktör
Floating Points (Solo Live), ikonik dubstep
prodüktörü ve Hyperdub'ın kurucusu Kode9
(DJ Set), Avusturyalı dinamik techno ikilisi
HVOB (Live), space disco'nun Norveçli temilcisi
Prins Thomas (DJ Set), WARP Records'ın önde
gelen isimlerinden biri olan elektronik müzik
prodüktörü Clark, hip hop etkileşimli elektronik
müziğin en başarılı isimlerinden Nosaj Thing
(Live), techno sound'unun çağdaş temsilcisi
Matias Aguayo, kısa sürede büyük bir başarı
yakalayan İngiliz elektronik soul ikilisi HONNE,
ünlü caz müzisyeni Jimi Tenor ile eşi Nicole
Willis'in deep house projesi Cola & Jimmu ve çok
daha fazlası Sónar İstanbul'da sahne alacak.

İki gün boyunca, Zorlu PSM’nin 4 farklı
sahnesinde eş zamanlı gerçekleşecek olan
Sónar İstanbul, “The Immediate Future”
(Yakın Gelecek) temasıyla tamamen İstanbul’a
özel kurgusuyla sanatseverlerle buluşacak ve
katılımcılarına bir festivalden daha fazlasını
yaşatacak.
LOKALİZE: Dünya Kadınlar Günü – Nilipek,
Selin Sümbültepe, Merve Çalkan, Sedef
Sebüktekin / 8 Mart Çarşamba / Studio / 20.30
Yeni nesil şarkıcı-söz yazarı ekolünü müzik
sahnemizde başarıyla temsil eden dört genç ve
yetenekli sanatçı Lokalize serisi kapsamında 8
Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Studio’da sahne
alacak. 7 Pink Floydlar ve 2 Prenses ile Emir
Bey gibi gruplarla başlayan müzik kariyerini bir
süredir solo olarak devam ettiren Nilipek; kendi
parçalarının yanı sıra farklı isimlerin şarkılarına
yaptığı cover’larla özel bir yeri olduğunu
kanıtlamış Merve Çalkan; solo çalışmalar yaptığı
2015'ten bu yana Renk Vermez Sana adlı parçası
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ediyor. Edebiyat tarihinin ikonik isimlerinden
Virginia Woolf ’un günlükleri, tezleri ve yazdığı
mektuplardan aldığı ilhamı Max Richter’in
elektronik müzik ve klasik müziği sentezlediği
besteleriyle birleştiren eser, galasının yapıldığı
2015 yılından bu yana büyük ilgi görüyor. Yapım,
Wayne Mcgregor’un yaratımıyla, en iyi klasik
koreografi dalında Critics’ Circle Ödülü’nü
kazanmasının haricinde, sahne sanatları
dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak
kabul edilen Olivier Ödülleri’nden de en iyi yeni
dans yapımı ödülü ile döndü.

Roisin Murphy
ve Fas asıllı Fransız caz sanatçısı Hindi Zahra'nın
İmik Simik adlı parçasına yaptığı akustik cover'la
adını duyuran Selin Sümbültepe; Akustik adlı
4 parçalık bir EP yayınlayan, yakında yepyeni
çalışmalarıyla müzikseverlerin karşısına çıkmaya
hazırlanan Sedef Sebüktekin Zorlu PSM’de bir
araya gelecek.
LOKALİZE: Büyük Ev Ablukada - Ay Şuram
Ağrıyo / 11 Mart Cumartesi / Studio / 16.00 &
19.00

Tinariwen / 22 Mart Çarşamba / Drama
Sahnesi / 21.00

Virginia Woolf ’un etkileyici hayatı ve eserlerini
Royal Opera House sahnesine taşıyan bu
büyüleyici performans, 21 Mart 2017 tarihinde
Zorlu PSM’de, Studio ekranında.

Kariyerlerinde 7 albüm bulunan ve son olarak
2014 yılında Elwan’ı yayınlayan Tinariwen,
deve sırtındaki akülerle beslenen elektro
gitarlar eşliğinde müzik yaptığı serüvenini
Glastonbury, Roskilde ve Coachella gibi
dünyanın en ünlü festivallerinden sonra Zorlu
PSM’ye taşıyor. Güney Afrika’da gerçekleşen
2010 Dünya Kupası’nın açılış etkinliğinde
sahne alan ve 2012 yılında Tassili isimli
albümüyle En İyi Dünya Müziği Albümü
dalında Grammy kazanan Tinariwen, Kuzey
Afrika’dan çıkıp tüm dünyayla buluşan
müziğiyle 22 Mart 2017’de Zorlu PSM Drama
Sahnesi’nde olacak.

LOKALİZE: Gaye Su Akyol / 22 Mart
Çarşamba / Studio / 21.00

Murcof x Vanessa Wagner / 29 Mart
Çarşamba / Drama Sahnesi / 21.00

Gaye Su Akyol’un türler arası bir zaman
yolculuğuna çıkaran, şarkıları, kozmik bir canlı
performansla Lokalize serisi kapsamında Zorlu
PSM’ye konuk oluyor. 2014’te yayınlanan ilk
albümü Develerle Yaşıyorum’da Türk sanat
müziğini modernize edip post-Türk sanat müziği
kalıbına hayat veren, ikinci albümü Hologram
İmparatorluğu’yla bu yılın en iyi albümlerinden
birine imza atan Gaye Su Akyol 22 Mart’ta
Studio’da olacak.

Meksikalı electronica ve ambient sanatçısı
Murcof ile Fransız piyanist Vanessa Wagner,
Zorlu PSM sahnesinde olacak. Murcof ve
Vanessa Wagner’ın klasik müziğin yaratıcı
noktalarında seyahat eden, türler arası
atlayışları ise başarılı bir şekilde gerçekleştiren
uyumlu birlikteliğine 29 Mart 2017’de Zorlu
PSM sahnesinde tanık olunuyor.

Türkçe Edit furyasından Detroit Techno’ya kadar
farklı tarzlara sahip, ustalıkla harmanlanmış
setleriyle ülkemizin en başarılı DJ’lerinden biri
olan Kaan Düzarat ise Gaye Su Akyol öncesinde
ve sonrasında kabinin başına geçecek.

İlk bakışta birbirine uzak görünen türler olan
black metal, post-rock ve shorgaze’i müziğinde
bir araya getiren ve “blackgaze” denilen bu
tarzın öncüsü olan Fransız ikili Alcest, 30 Mart
akşamı Zorlu PSM Studio’ya konuk oluyor.

Alcest / 30 Mart Perşembe / Studio / 21.00

Kurulduğu günden bu yana kendine özgü tarzı,
müziği ve şarkı sözleriyle büyük ilgi görerek bir
fenomene dönüşen Büyük Ev Ablukada, akustik
performanslarını 16.00 ve 19.00’da Studio’da
sergiliyor.

Zorlu PSM’de sezon boyunca devam eden Royal
Opera House gösterimleri, Wayne McGregor’ın
ünlü İngiliz yazar Virgina Woolf ve eserlerini
onurlandırdığı balesi Woolf Works ile devam

Alcest Promo
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Royal Opera House Gösterimi: Woolf Works /
21 Mart Salı / Studio / 19.00
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BEYMEN COLLECTION ERKEĞİ 2017 İLKBAHAR SEZONUNDA
ŞIKLIĞI YENİDEN TANIMLIYOR
Her sezon erkeklerin değişen alışkanlıklarına
uyum sağlayan BEYMEN Collection, şık ve
konforlu tasarımlarıyla 2017 İlkbahar Yaz
sezonuna dinamik bir giriş yapıyor.
Üç ana gruptan oluşan BEYMEN Collection
Erkek 2017 İlkbahar Yaz Koleksiyonu’nda,
sartorial ve casual gruplarının yanı sıra, sık sık iş
seyahati yapan erkekler için tasarlanan yeni bir
seyahat grubu “travel line” da yer alıyor.
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Koleksiyonun sartorial grubunda takım
elbise ve ceketlerde İtalyan işçiliğinin uzman
zanaatkârlığı ön plana çıkıyor. Kusursuz
kalıplar, gömleklerdeki geniş renk ve desen
seçenekleriyle alternatif bir görünüm kazanıyor.
Casual kombinlerde, minimal detaylı trikolar
öne çıkarken, micro jakar desenlerin kontrast
renk birleşimleri, ince ayrıntılar ve değerli
malzeme kullanımlarıyla oldukça zenginleşiyor.
Astarsız triko ceketler ve parça boya koton
ceketler, konfor ve şıklığın bir arada olabileceğini
gösterirken, naturel dokulara sahip keten
karışımlı takım elbiseler ise alışılagelmiş klasik
duruşa alternatif giyinmeyi sevenler için
tasarlandı.
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BEYMEN Collection erkeği 2017 İlkbahar Yaz
sezonunda da renk seçimini naturel tonlardan
yana kullanıyor. Kakao kahvesi süet grubu,
gece mavisi dış giyimler toprak tonlarındaki
geçişleri örnek alarak sezona alçakgönüllü bir
giriş yaparken, koleksiyon baharın kendini
göstermesiyle birlikte sıcak ara tonlar ile ısınmaya
başlıyor.
Koleksiyonun seyahat grubu; gri, lacivert ve
beyazlarla birleşen yalın renk paletiyle dikkat
çekiyor. Teknik kumaşlar ile hazırlanan rüzgar
koruyucu, su itici finisaja sahip olan rüzgarlık ve
kabanların yer aldığı gruptaki ürünlerin her biri
sade ve yenilikçi tasarımları ile yolculuklar için
akıllı kombinler sunuyor. Gün boyu formunu
koruyan non iron gömlekler ve jersey takım
elbiseler hareketli yolculuklarda BEYMEN
Collection Erkeği’nin kusursuz görünümünü
tamamlarken, eşofman takımlar ise seyahat
stresini atmak için yapacağı yürüyüşlerde stil
sahibi bir duruş katıyor.
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Şıklığı detaylarda keşfeden BEYMEN Collection
Erkeği’nin yeni sezondaki aksesuarları; farklı renk
seçenekleri ile deri portföyler, deve tüyü rengi
ve lacivertin hakim olduğu seyahat çanta grubu,
sartorial kombinleri destekleyen krokodil baskılı
çanta seti ile geniş bir koleksiyona sahip.

233

MALl&MOTTO / M o d a

TOMMY HILFIGER İKİNCİ TOMMYNOW DEFİLESİNİ LOS ANGELES’TAKİ
VENICE BEACH’E TAŞIDI
Tommy Hilfiger, 2017 İlkbahar “Hilfiger Collection” ve “TommyXGigi” koleksiyonlarını TOMMYLAND’de
California esintili müzik ve sanat festivali ortamında sundu. Etkinlikte “Gördüğünü al” konseptli defilenin
açılışını da yapan süper model Gigi Hadid ile birlikte tasarlanan ikinci “TommyXGigi” koleksiyonundan
tümü anında satın alınabilecek görünümler sunuldu.
Tommy Hilfiger, markanın ikinci sezon içi
defilesi olan ve 2017 İlkbahar koleksiyonunun
sunulduğu TOMMYNOW etkinliğini, 8
Şubat 2017 Çarşamba günü, Los Angeles’taki
Venice Beach’te kurulan “TOMMYLAND”
alanında düzenledi. Modanın California esintili
müzik ve yaratıcılıkla buluşmasını kutlayan
“TOMMYLAND”, geri plandaki ikonik Venice
Beach günbatımıyla, batı kıyısının ideal moda
festivali oldu. “Gördüğünü al” defile konseptinde
liderliğini sürdüren Tommy Hilfiger’ın 2017
İlkbahar defilesinden tüm görünümlerle
birlikte Gigi Hadid ile birlikte tasarlanan ikinci
TommyXGigi koleksiyonu da podyuma çıktıkları
an dünya çapında 70’ten fazla ülkedeki tüm satış
kanallarından satın alınabilecek şekilde sunuldu.
KOLEKSİYONLAR
Gigi Hadid’in açılışını yaptığı TOMMYNOW
defilesinde, süper modelin Tommy Hilfiger’la
ikinci ortak koleksiyonu TommyXGigi beğenilere
sunuldu. Gigi Hadid, kadın spor giyimi ve
ayakkabılarıyla saat ve güneş gözlüğü gibi
aksesuarlardan oluşan Tommy Hilfiger kadın
giyim koleksiyonlarının küresel marka elçisi.
TommyXGigi koleksiyonu, süper modelin
kendine özgü rahat batı kıyısı estetiğini,
Hilfiger’ın imzası olan doğu kıyısı stilleriyle
buluşturuyor.
TOMMYNOW defilesinde markanın kadın giyim
koleksiyonlarının zirvesindeki Hilfiger Collection
2017 İlkbahar koleksiyonundan görünümler de
sunuldu.
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TOMMYLAND
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Gigi Hadid

Batı kıyısının müzik ve sanat festivallerinden
ilham alan TOMMYNOW etkinliğine, 2.000
müşteriyle, 1.000 basın mensubu, satın almacı,
VIP ve sektörden influencer’lardan oluşan
3.000 kişilik bir topluluk katıldı. İlham veren,
beklenmedik moda deneyimlerinin keyfini
çıkarmaya davet edilen konuklar, Frankie
Collective’in küratörlüğünü üstlendiği bir
Tommy Hilfiger vintage dükkânından alışveriş
yapma fırsatı buldular. Ayrıca TOMMYLAND’in
nefes kesen panoramik manzarasında Kamikaze
ve Landslide ile eğlenip, Smorgasbord tarafından
seçilen Los Angeles’ın en lezzetli festival
yiyeceklerinin tadına baktılar ve geceyi canlı
müzik performanslarının keyfini çıkararak
noktaladılar.
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Defilenin finalinde Tommy ve Gigi tarafından
sahneye davet edilen, sekiz Grammy ödüllü
Fergie; modeller, ünlüler, basın mensupları ve
müşterilerden oluşan topluluğa bir konser verdi.
En büyük solo hitlerini, yeni single’ı M.I.L.F.$
ve Black Eyed Peas ile liste başı şarkılarını
seslendiren Fergie’nin ardından Amerikalı soul
ikilisi Lion Babe, TOMMYLAND sahnesinde
listelerde tırmanmaya devam eden hit parçalarını
sundu.

Hilfiger’ın modayı demokratikleştirme
vizyonuyla geliştirilen TOMMYNOW, anında
alışveriş yapılabilen kanallardan oluşan
bir ekosistem aracılığıyla tüketicilere anlık
memnuniyet sunuyor. Bu sezon yeni kanallar
ve gelecek nesil özellikler sunan marka,
küresel tüketicilerle yaşama ve alışveriş yapma
biçimlerini yansıtan kişisel bir yaklaşımla
bağlantı kurmak amacıyla dijital inovasyonlardan
yararlanıyor.
TOMMYNOW 2017 İlkbahar defilesiyle
Tommy Hilfiger, 3D resim tanıma özellikli
ticaret teknolojisini podyumda lanse eden ilk
marka oldu ve TOMMYNOW defilesinden
ürünleri satın almak için kesintisiz bir alışveriş
deneyimi sundu. Moda tutkunları, önde gelen
görsel arama teknolojisi geliştirme firması Slyce
ile iş birliği içinde markalı olarak tasarlanan
“TOMMYLAND” SNAP:SHOP uygulamasını
kullanarak podyumda yürüyen modeller veya
mağazadaki ürünler gibi üç boyutlu hareketli
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Dijital Ticaret
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görüntülerin ya da reklamlardaki ve editoryal
yazıların içindeki iki boyutlu resimlerin
fotoğraflarından alışveriş yapabildi. Resim arama
sorgularının hızla artması ve her gün mobil
uygulamalar aracılığıyla üç milyardan fazla
resmin paylaşılması nedeniyle, resim tanıma
özellikli ticaret teknolojisi tüketicilerin sevdikleri
görünümleri arama ve satın alma biçimlerini
değiştirme açısından muazzam potansiyele sahip.
2017 İlkbahar defilesinde sunulan tüm
görünümler, SNAP:SHOP uygulamasının yanı
sıra markanın küresel toptan satış ağı ve kendi
mağazaları, tommy.com, sosyal medya içeriği,
alışveriş edilebilir canlı yayın akışı ve yapay zekâ
destekli konuşan robot TMY.GRL aracılığıyla da
satın alınabiliyor. Canlı yayın akışının istendiği
an izlenebilen OnDemand versiyonunda favori
görünümlerini özel segmentlerde bir araya
getiren küresel stil influencer’ları yorumlarda
bulunuyor ve defileden alışveriş yapan
müşterilere kendi bakış açılarını sunuyor.
Modeller
Süper model Gigi Hadid’in açılışını yaptığı
defilede Bella Hadid, Joan Smalls, Sara Sampaio,
Hailey Baldwin, Stella Maxwell, Tammy Williams,
Romee Strijd, Devon Windsor, Lineisy Montero,
Maartje Verhoef, Julie Hoomans ve Luping Wang
gibi top modeller podyuma çıktı.
Ön Sıra Konukları
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Tommy Hilfiger’ın eşi, Dee Hilfiger, Lady Gaga,
Lewis Hamilton, Lucky Blue Smith, Sofia Richie,
Kaia ve Presley Gerber, Nash Grier, Gigi’nin anne
ve babası Yolanda Hadid ve Mohammed Hadid,
kardeşleri Anwar Hadid ve Alana Hadid defileyi
en ön sıradan izleyen konuklar arasındaydı.
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İLKBAHAR 2017 KOLEKSİYON DETAYLARI
“Gördüğünü al” akımı sahile taşınırken 2017 İlkbahar
Hilfiger Collection ve TommyXGigi kapsül koleksiyonlarına
anında erişim sağlıyoruz.
California’nın gençlik enerjisinden, rahat yaşam tarzından ve
kendi popüler kültür mirasımızın karşılık bulduğu müzik ve
stil festivallerinin ruhundan ilham aldık. Amerika’nın favori
stillerini bolca denim, batı kültürü referansları ve armalarla
yorumlayarak daha kişisel hale getirdik.
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Güneş batarken, en mükemmel moda festivalini ve kendinizi
harika hissettirecek şekillerde kombinasyonlar yapabilme
özgürlüğünü kutluyoruz.
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GOOGLE SİZİ NASIL BİLİYOR?
Günümüzde sosyal medya, markalaşmada büyük önem arz ediyor. Hedef kitleye ulaşmada en kısa yol olan
sosyal medyanın doğru kullanımı ise firmalara uzun vadede büyük kâr getiriyor. Bu kapsamda markalaşmak
ya da var olan markasının tanıtımını yapmak isteyenlerin sosyal medyayı stratejik bir şekilde kullanmaları
gerektiğini söyleyen CRM Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, markaların bu konuda özel
stratejiler belirlemesi gerektiğini aktardı.
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Ramazan Becer
CRM Medya Yönetim Kurulu Başkanı
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Günümüzde aranılan bilgiye ulaşmada herkesin
eli ilk olarak Google aramasına gidiyor. Peki
ya Google’da sizin adınız aranırsa? CRM
Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan
Becer, markalaşma sürecindeki şirketlerin
internet aramalarında ortaya çıkan binlerce
sonuç arasından fark edilebilir olmalarının
önemine vurgu yaptı. Sosyal medya hesaplarının
firmaların online tanıtımını yaptığını söyleyen
Becer, “Dijital medya unsuru bugün her alanda
karşımıza çıkmaya devam ediyor. İyi bir sosyal
medya yönetimin markalaşma sürecindeki
şirketlere büyük getirisi oluyor. Hedef kitle
üzerinde iyi bir izlenim oluşturmak sosyal medya
ile mümkün.” açıklamasında bulundu.

“Markaları tanımlayan şey yaptıkları işlerdir”
Sosyal medyada doğru bir profil yaratmanın,
hedeflere ulaşmada atlanılmaması gereken bir
basamak olduğunu söyleyen Becer, “Sosyal
medya şirketin müşterisiyle birebir iletişim
kurmasını sağlayan çok etkili bir ortam. Şirket
müşterisinin nabzını orada yokluyor, orada
anında feedback alabiliyor. Bu aşamada markanın
hedef kitlesiyle kurduğu doğru iletişim uzun
vadede markanın itibar yönetimine katkı
sağlıyor. Yani aslında sosyal medya, markalara
kendi tanıtımlarını yapmak için büyük bir fırsat
veriyor diyebiliriz. Yeni bir ürün alacak olsak,
bir yere iş başvurusunda bulunacak ya da bir
yerden iş teklifi de alsak ilk olarak internette
arama yapıyoruz. İnternette gördüğümüz
tavsiye ve referanslar karar mekanizmamızı
doğrudan etkiliyor. Markaları tanımlayan şey
onların yaptıklarıdır. Yaptıklarını karşı tarafa
göstermenin en kısa yolu da sosyal medyadır.”
dedi.

“Kişisel markalar da kurum markasına
destek verir”
Kişisel markalaşmada sosyal medyanın
öneminin daha fazla olduğuna dikkat
çeken Becer, “Sosyal medya milyonlarca
insanın buluşma noktası. Burada insanlar
kendilerini özgürce ifade etme fırsatı
buluyorlar. Bu da kişisel markalaşma
sürecinin hızlanmasını sağlıyor. Bugün sosyal
medya fenomeni dediğimiz kitle bunun en
büyük örneklerinden aslında. Ünlüleri de
unutmamak gerekiyor. Kendi markalarını
yaratmak için sosyal medyayı kullanıyorlar
hem de uzman desteği alarak. Çünkü insanlar
onları hep sosyal medyadan takip ediyorlar.
Hayranlarıyla paylaştıkları bir fotoğraf onları
zirveye de taşıyabiliyor, ipe de götürebiliyor.
Doğru bir sosyal medya kullanımı, hem
firmalar hem de kişisel markalaşma
sürecindeki kişiler için kilit nokta.” şeklinde
konuştu.
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ŞÜPHELİ ARAÇLARA AVM GİRİŞİNDE “ELEKTRONİK DUR”
Son dönemde artan toplumsal olaylar, kalabalığın yoğun olduğu AVM’lere ek
güvenlik önlemleri getiriyor. Ankara’da bir süre önce valilik tarafından, AVM
girişlerinde plaka tanıma sistemi getirilmesi yolunda yayımlanan genelgeyi hayata
ilk geçiren, Oran’daki One Tower AVM oldu.

Başkent Ankara’da son birkaç yıldır terör
olaylarının sıklaşması, kentte bir kültür haline
gelen ve insanların en fazla bir araya geldiği
mekânlar olan AVM’lerde güvenlik önlemlerinin
daha da artırılmasına yol açtı.

AVM girişlerine de X-Ray cihazlarını koyduk.
Ziyaretçilerimizin One Tower AVM’ye yalnızca
ana kapılardan girişlerine izin veriyoruz.” dedi.

Ankara Valiliği’nin birkaç ay önce yayımladığı
genelgenin hemen ardından, AVM girişine plaka
tanıma sistemi kurduklarını belirten One Tower
AVM Genel Müdürü Ferhat Bank, “Genelge bize
ulaşır ulaşmaz cihazı derhal temin etme girişimde
bulunduk. Süreç tamamlandı ve plaka tanıma
sistemini AVM girişlerine yerleştirdik. Ayrıca

Bank, ziyaretçilerden takdir toplayan
sistemle şüpheli plakalı araçların AVM’ye
girmek istemesi durumunda, doğrudan garaj
girişlerinde sistemin ilgilileri uyardığını
belirterek, şunları söyledi:

AVM otoparkına girmek istediğinde, AVM’de
yer alan güvenlik kameralarını sürekli takip
eden güvenlik ekibimize ‘ARANIYOR’ sinyali
otomatik olarak iletiliyor. Araç içeri girdiğinde
otomatik olarak kepenkler kapatılıyor, araç giriş
yaptıktan sonra çıkışı sağlanmıyor. Araç AVM
ziyaretçilerinin zarar görmemesi için ayrılan özel
bölgeye alınıyor, 5188 sayılı kanun gereği şahıs
veya şahıslar güvenlik görevlilerimiz tarafından
gözetim altına alınarak 155 polis ihbar hattına
bilgi veriliyor.”

“Plaka takip sistemiyle bir araç One Tower

Başkent’te, yaklaşık 42 AVM bulunuyor.

Sabıkalı araç “ARANIYOR” sinyali veriyor
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Ferhat Bank
One Tower AVM Genel Müdürü
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GÜVENİLİR ALIŞVERİŞİN ADRESİ KİPA
Kipa, ürünlerinin güvenliğini sağlamak için yılın 290 günü mağazalarında; 250 günü öz marka tedarikçilerinde
denetim gerçekleştiriyor, yılda ortalama 4500 ürün analizi yapıyor ve çalışanlarına 14 bin saat eğitim veriyor.
Kipa Kalite Müdürü Gülten Mutlu Dereli, “Amacımız müşterilerimizin kaliteli, güvenli ve aynı zamanda
beğenilerine uygun ürünleri içleri rahat bir şekilde evlerine götürmelerini sağlamak.” dedi.
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Gülten Mutlu Dereli
Kipa Kalite Müdürü
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Günümüzde, tüketicilerin aklındaki “Tükettiğim
gıda güvenilir mi?”, “Aldığım gıda ve gıda dışı
ürünler istediğim kalitede mi?”, “Giydirdiğim
T-shirt’ün boyası çocuğumun sağlığına uygun
mu?” gibi sorular Kipa’da yanıt buluyor. Kipa
kalite departmanı, mağazalardaki ürünlerin
güvenilirliğini garanti altına almak için
mağazalarda 290 gün, tedarikçilerde 250 gün
denetim yapıyor, çalışanlarını 14 bin saat eğitiyor
ve ürünlerinde ortalama 4.500 analiz yapıyor.
“Ürünleri sürdürülebilir kalitede yasal mevzuatlar
çerçevesinde güvenli bir ortamda müşterilerimize
sunmak” sloganıyla yola çıkan Kipa, öz markalı
ürünlerinde genetiği değiştirilmiş organizma
(GDO) ihtiva eden ham madde kullanmıyor.

ürünlerin ise -18 derecede tüketiciye ulaşması
için Türkiye’de sıcaklık göstergeli etiket kullanan
ilk perakendeci Kipa oldu.
“Hem güvenli hem de müşterilerimizin
beğendiği ürünleri rafa çıkarıyoruz”

Kipa Kalite Müdürü Gülten Mutlu Dereli,
“Tedarikçi seçiminde öncelikli olarak yerel
tedarikçileri tercih ediyoruz. İş olanaklarının
artması adına küçük ve orta ölçekli işletmeleri
desteklerken, eğitim ve teknik altyapı
iyileştirmelerini de sağlıyoruz. Bunun yanı
sıra bazı öz marka ürünlerimizi pazar lideri
firmalara ürettiriyoruz.” dedi. Dereli sözlerini
şöyle sürdürdü: “Kipa’nın öz marka ürünlerinde
Ürün güvenliği için denetim ve eğitimde
GDO’suz hammadde kullanımından kızartma
süreklilik
yağında yaptığımız ölçümlere kadar her
alanda uyguladığımız yüksek standartlarla
Kipa kalite departmanı Kipa’nın öz marka
tüketicilerimizin her aşamada güvenilir
ürünlerini ulusal ve uluslararası standartlara göre ürünlere ulaşmasını sağlıyoruz. Ürünlerimizin
analiz ettikten sonra müşterilerilerinin beğenisine kalitesinden eminiz, ürünlerimizi rafa çıkmadan
sunuyor, beğenilmeyen ürünler rafa çıkmıyor.
önce ilk olarak müşterilerimize soruyor, onların
Kipa, mağazalarda ise belirlediği gıda güvenliği
beğenisini alan ürünleri satışa sunuyoruz. Bu
ve hijyen standartlarıyla tüketicilere güvenli
nedenle müşterilerimiz sebebi ne olursa olsun
ürün sunulmasını sağlıyor. Bu amaçla Kipa’da
kalitesini beğenmedikleri Kipa markalı ürünleri
çalışanların eğitimlerine öncelik veriliyor, düzenli bize iade edebilirler. Amacımız tüketicilerimizin
denetim ve analizler ile sürecin devamlılığı takip beğenisini kazanmış ürünleri güvenle sofralarına
ediliyor. Soğuk ürünlerin 4 derecede, donuk
taşımalarını sağlamak.” Şeklinde konuşuyor.
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SPORT IN STREET’İN 48. MAĞAZASI WATERGARDEN İSTANBUL’DA AÇILDI

Büyüme hızıyla dikkat çeken Sport in Street, 48.
mağazasını, sıra dışı bir yeme-içme ve eğlence
merkezi olarak konumlandırılan Ataşehir’deki
Watergarden İstanbul’da hizmete açtı. “Hep
Sneaker” diyenlerin mağazası Sport in Street,
dünyaca ünlü spor markalarının onlarca sneaker
modeliyle beraber geniş bir bot koleksiyonu da
sunuyor.
Türkiye ayakkabı perakende sektörünün lideri
FLO Mağazacılık bünyesinde bulunan ve çok
markalı sneaker konseptiyle hizmet veren Sport
in Street’in yeni mağazası, Ataşehir’de bulunan
Watergarden İstanbul’da açıldı. Önümüzdeki
yıllarda mağaza sayısını hızla artırarak ülke
geneline yaymayı hedefleyen Sport in Street,
Watergarden İstanbul’da açtığı mağazası ile
birlikte Türkiye genelinde 48 mağazaya ulaştı.
Sıra dışı konseptiyle dünyada ilkleri içinde
barındıran Watergarden İstanbul’da açılan Sport
in Street, yaklaşık 80 metrekarelik bir alanda
müşterilerine hizmet verecek.

Watergarden İstanbul’un özel renk cümbüşüyle
şenlenen atmosferinde tuğla duvarlar ve neon
tabelalarıyla sokak ruhunu dekorasyonuna
taşıyarak farklılaşan Sport in Street mağazaları,
mağaza parfümü ve müzikleriyle sokağın
enerjisini müşterilerine hissettiriyor. Sport in
Street mağazalarında Nike, Adidas, Kinetix,
Reebok, New Balance, Skechers, Lumberjack,
Puma, Lumberjack Sport, Dockers by Gerli
gibi kendi kategorilerinde lider markalar satışa
sunuluyor.
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“Kendi alanında lider markanın ürünleri satışa
sunuluyor”
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ARMANI GRUBU, İSTANBUL’DA İLK ARMANI/CASA MAĞAZASINI AÇTI

MALl&MOTTO / 37. Sayı / M art 2 0 1 7

Toplam 218 m2’lik, iki katlı Armani/Casa
konseptinde, özenle seçilmiş malzeme, renk
ve formlardan oluşan mobilya, aksesuar ve
kumaşlar, yaratıcı ve parlak, yumuşak geçişli bir
atmosferde sergileniyor.
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Mekânda tüm görüş alanının etrafında çevresiyle
birlikte ürünlerin gruplaştırılarak sergilenmesi
için özel olarak tasarlanmış paneller bulunuyor.
Bu paneller, iki tarafında bronz renkli, çizgili
polikarbondan, ince ve parlak metal yapılı
iki parçadan oluşuyor. Aksesuarlar için
tasarlanan sergileme sistemi ise, parlak siyah
lake ile kaplanmış, tam uzunluklarda direklerle
desteklenmiş, net cam raflardan tasarlanmış.
Farklı sergileme alanlarını belirlemek için ise
mevcut zeminle birleşiminde parlak siyah
yansıtıcı alüminyum yerleştirilmiş.
Kuruluşundan bu yana on beş yılı aşkın süredir
Armani/Casa, lüks mobilya sektöründe dünya
lideridir. Kelime olarak stil ve zarafet, Giorgio
Armani’nin sıcak, ahenkli, son derece rahat
ve sofistike cenneti yaşayan hayallerinden
kaynaklanmaktadır. 2003 yılından bu yana,
Armani/Casa İç Mimari Tasarım Stüdyosu, özel
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müşterilerine ve gayrimenkul müşterilerine
eksiksiz iç mekân tasarım hizmetleri
sağlamaktadır. Giorgio Armani’nin sanatsal
yönlendirmesiyle yapılan stüdyo çalışmaları,
özenli mimari araştırmaların sonucunu ve
projenin kültürel, coğrafi ve mimari bağlamı
üzerine kapsamlı bir çalışmanın ürünü olan
yaratıcı çözümlerin geliştirilmesini içerir. Bireysel
tasarımlar ise müşterinin kişisel özellikleri ve
estetik değerleri göz önüne alınarak geliştirilir.
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Armani/Casa İç Mimari Tasarım Stüdyosu’nun
araştırması, yerleştirme işleminde yer alan tüm
materyallerin, renklerin ve kaplamaların yanı
sıra standart veya özel üretim mobilyaların
tasarımında da etkili olmuştur. Bunların
tümü, her tasarımın benzersiz ve müşterinin
gereksinimlerine uygun olmasını sağlamaktadır.
Armani/Casa İç Mimari Tasarım Stüdyosu’nun
en bilinen projeleri arasında; Maçka Konutları
İstanbul, Türkiye; Mumbai'deki Dünya Kuleleri,
Hindistan; Century Spire, Manila, Filipinler
ve Miami, Florida'daki Armani/Casa konutları
bulunmaktadır. Armani/Casa, 40 ülkede, 27
öncü mağazası ve 29 corner mağaza olmak
üzere toplam 56 mağazayla hizmet vermektedir.
Mağazalar, Milano, Paris, Londra, New York,
Los Angeles, Miami, Hong Kong, Tokyo,
Şangay Pekin ve Türkiye dâhil olmak üzere
dünyanın dört bir yanındaki büyük şehirlerde
bulunmaktadır.

243

MALl&MOTTO / Haberler

TOM’S KITCHEN DELI DUBAİ’DE AÇILDI
Açtığı restoranlar ile İngiltere, Türkiye, Hong Kong ve Dubai’ye lezzetlerini sevdiren Tom Aikens, “Deli”
konseptli restoranını Dubai Parks & Resorts’da açtı.
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Uluslararası üne sahip İngiliz şef Tom Aikens,
Dubai Parks & Resorts’ta açtığı Tom’s Kitchen
Deli ile misafirlerini ağırlamaya başladı. Orta
Doğu'nun en büyük bütünleşmiş tema parkını
ziyaret eden aileleri rahat ve samimi atmosferinde
ağırlayan Tom’s Kitchen Deli, günün her saatine
uygun alternatifler sunuyor.
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Tom Aikens, mutfak ekibiyle birlikte tasarladığı
menüde taze şarküteri ürünleri ile hazırlanan
lezzetlere ağırlık verdi. Aikens açılış ile ilgili
“Dubai, mutfağıyla ün salmış bir nokta olarak
biliniyor. Bu yüzden ilk büyük uluslararası Tom’s
Kitchen Deli’yi Dubai’de açmanın heyecanını
yaşıyoruz.” dedi.
Tom's Kitchen Deli’de taze ürünlerle hazırlanan
wrap çeşitleri, sıcak sandviçler ve hamburger gibi
lezzetlerin yanı sıra sağlıklı ve hafif alternatiflerin
bulunduğu günlük olarak değişen bir menü
de sunuluyor. Ayrıca konuklar, pamuk şeker,
cheesecake, dondurma ve krep gibi çeşitli
tatlıların da tadını çıkarabiliyor.
Tom’s Kitchen Deli, dekorasyonu ve atmosferi
ile rahat bir ortamda yemek deneyimi sunuyor.
Günlük değişen menüsünün yanı sıra renkli
tavanı, rahat ve şık mobilyaları ile Tom’s Kitchen
Deli’nin dekorasyonu da dikkat çekiyor.

Tom’s Kitchen İstanbul:
Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı İngiliz şef Tom
Aikens’ın “İngiliz brasserie” konseptiyle hizmet
veren restoranı Tom’s Kitchen İstanbul, Zorlu
Center’da misafirlerini ağırlıyor. Tom’s Kitchen,
sıcak ve rahat bir ortamda kahvaltıdan akşam
yemeğine kadar sunduğu lezzetli ve farklı
seçeneklerle, Londra’dan sonra İstanbul’da da
seçkin damaklarda yer edindi.
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VICTORINOX’UN ÖDÜLLÜ VALİZLERİ RENKLENDİ
Victorinox, işlevselliğiyle ön plana çıkan Spectra 2.0 valiz modelini yeni renk seçenekleriyle beğeniye
sunuyor. Kullanım kolaylığı, dayanıklı yapısı ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Victorinox Spectra
2.0, aynı zamanda en iyi seyahat bavulu ödülünün de sahibi.
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Victorinox Spectra 2.0, kırılma ve çizilmeye
dayanıklı malzemesiyle sık seyahat edenlerin
öncelikli tercihi oluyor. Şık tasarımıyla diğer
valizlerden kolaylıkla ayırt edebileceğiniz
Victorinox Spectra 2.0, 360° yüksek manevra
kabiliyeti sağlayan ideal bir çekiş ile eldeki ağırlığı
sıfıra indiriyor.
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2014 yılında düzenlenen ve turizmin en
iyilerinin ödüllendirildiği “Travel-Leisure
Tasarım Ödülleri”nde en iyi seyahat bavulu
ödülünün sahibi olan Victorinox Spectra 2.0,
“göz kamaştırıcı” anlamını taşıyor. Özellikleriyle
benzerlerinden sıyrılan Spectra 2.0, seyahat, tatil
ve iş gezilerinizde size rahat ve kolay bir kullanım
imkanı sunuyor.
Dış görünümü ile sade ama şık bir duruşa
sahip olan Victorinox Spectra 2.0 valizlerin iç
dizaynı da oldukça kullanışlı. Çift bölmeli valizin
geniş alanında eşyalarınızı taşıyabilirken, daha
küçük eşyaları ön bölmesinde bulunan işlevsel
gözlerde muhafaza edebilirsiniz. Spectra 2.0’ın
alt kısmındaki dört adet tekerlek ile kolay taşıma
fonksiyonu kazanan valizler, renk seçenekleriyle
de farklı alternatifler sunuyor. Renk gamına
kırmızı, siyah seçeneklerinin yanı sıra mavi,
bej ve gri seçeneklerini de ekleyen Victorinox
Spectra 2.0, tüm seyahatlerinizde en yakın
arkadaşınız olacak.
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ZORLU PSM SON 5 AYDA, 40.000’E YAKIN TİYATROSEVERİ AĞIRLADI
Zorlu PSM, bünyesinde yer alan Ana Tiyatro, Drama ve Studio sahnelerinde İstanbul’un her iki yakasındaki prestijli tiyatro topluluklarının değerli
oyunlarını ağırlamayı sürdürüyor. 4. sezonunda, eylül ayından bu yana 40.000’e yakın izleyiciyi ağırlayan Zorlu PSM’de, tiyatroseverlerin
oyunlara olan ilgisi her geçen gün artıyor.
Sanatın farklı dallarını aynı çatı altında
buluşturan Zorlu Performans Sanatları
Merkezi, bu vizyonunu tiyatroya da
yansıtarak birçok değerli sahnenin ve
topluluğun oyunlarını ağırlamaya devam
ediyor.

Zorlu PSM prodüksiyonu “Yoldan
Çıkan Oyun”, sadece bu sezon 5.000’den
fazla izleyiciyle buluştu
Zorlu PSM prodüksiyonu ve Talimhane
Tiyatrosu iş birliğiyle sahneye konan ve 2.
sezonunda oynadığı 10 temsilde toplam
5.000’den fazla tiyatrosevere ulaşan
Yoldan Çıkan Oyun, sezon sonuna kadar
izleyiciyle buluşuyor.
Tiyatroya ilgi büyüyor
Kurulduğu günden bu yana birçok yerli yabancı, özgün ve başarılı tiyatro oyununa
ev sahipliği yapan Zorlu PSM, içinde
bulunduğu sezonla birlikte, biletleri satışa
çıktığı andan itibaren yoğun ilgi gören 29
farklı oyuna sahnelerini açıyor. Geride
bıraktığımız sezonun ilk 5 ayında Zorlu
PSM, bu oyunlarla 40.000’e yakın izleyici
ağırladı. Yoğun ilgiyle karşılanan tiyatro
oyunları, İstanbul’un her iki yakasına
yayılan tiyatro topluluklarının seçkileriyle
Zorlu PSM’de tek bir çatı altında
toplanıyor. Her yaştan tiyatroseverin
yoğun ilgisi, kültür-sanat camiası adına da
yüz güldürüyor.

Zorlu PSM 4. Sezon Tiyatro Oyunları
Listesi:
Zorlu PSM - Talimhane Tiyatrosu
• Yoldan Çıkan Oyun
Müşterek
• 39 Basamak
Pangar Tiyatrosu
• Kozalar
Şahika Tekand ve Studio Oyuncuları
• Godot’yu Beklerken
Oyun Atölyesi
• Pencere
• Köprüden Görünüş
• Kundakçı
• Aşk Delisi
• Hansel ve Gretel’in Öteki Hikayesi
Moda Sahnesi
• Bütün Çılgınlar Sever Beni
• En Kısa Gecenin Rüyası
• Hamlet
• Roberto Zucco
• Torun İstiyorum
• Seviyoruz ve Hiçbir Şey Bilmiyoruz
• Bira Fabrikası

• Bir Başkadır A.
Platform Tiyatrosu
• Köpeklerin İsyan Günü
Tiyatro iN
• Akciğer
Talimhane Tiyatrosu
• Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince, Ama
Şimdi iyi
Zorlu Çocuk Tiyatrosu
• Karlar Ülkesi
• Lunapark Gezegeni
Sadri Alışık Tiyatrosu
• Yatak Odası Diyalogları
• Guguk Kuşu
• Frankenstein
• Binde Bir Gece Diyalogları
GalataPerform
• Yaşlı Çocuk
1001 Sanat
• Tuhaf Bir Pazar Günü
Tuba Ünsal Prodüksiyon
• İsimsiz Yıldız
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Zorlu PSM, 4. sezonunda, aralarında
Anadolu Yakası’nın değerli tiyatro
salonları Oyun Atölyesi ve Moda
Sahnesi’nden “Pencere, Köprüden
Görünüş, Kundakçı, Aşk Delisi, Hamlet,
En Kısa Gecenin Rüyası, Bütün Çılgınlar
Sever Beni” gibi oyunların da bulunduğu
pek çok temsile ev sahipliği yapıyor.
Zorlu PSM, aynı zamanda Çolpan
İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu’ndan
“Yatak Odası Diyalogları, Guguk
Kuşu, Frankenstein, Binde Bir Gece
Diyalogları”, Şahika Tekand ve Studio
Oyuncuları’ndan “Godot’yu Beklerken”,
Pangar Tiyatro Topluluğu’ndan
“Kozalar”ı ve Müşterek’ten “39 Basamak”ı
izleyicilerle buluşturuyor. Bunların
yanında toplam tiyatro seyircisi içinde
yaklaşık 6.500 kişinin izlediği Zorlu
Çocuk Tiyatrosu’nun farklı oyunları da
Zorlu PSM’de minikleri ağırlamaya devam
ediyor.
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WEPUBLIC’İN YENİ ÇEKİM ALANI “WEPUBLIC TOWER”
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Özgür ve yeni nesil alışveriş anlayışıyla açıldığı
ilk günden bu yana perakende dünyasını
farklı deneyimlerle buluşturan WEPUBLIC,
yeniliklerine devam ediyor. Mağazanın en yoğun
alanına kurulan yeni WEPUBLIC Tower, yıl boyu
farklı etkinlikler ve pop up mağazalar ile alışveriş
dünyasının nabzını tutacak.
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WEPUBLIC’in orta alana kurulan iskelesinden
ilham alarak tasarlanan, dört katlı taşınabilir
mağaza konseptindeki WEPUBLIC Tower,
yap boz formatıyla kolayca farklı yerleşimlere
dönüşebiliyor. Mağazanın yeni çekim alanı
WEPUBLIC Tower, yatay ve dikey bağlantıları,
dinamik ve renkli formatıyla sürekli yenilenen
bir değişimin savunucusu olarak yıl boyu farklı
konseptlerde "taşınabilir mutluluk" dağıtacak.
Keşfetmeyi ve yeniliği seven WEPUBLIC,
farklı mağazacılık anlayışı, çok beğenilen
kaydırağı, cafe ve oturma alanları, keşfetmeye ve
araştırmaya yönelik koridorlarının ardından yeni
alanı WEPUBLIC Tower ile yeni sezonda tüm
dostlarına heyecan ve eğlence sunmaya devam
ediyor.
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WEST SIDE STORY MÜZİKALİYLE İLGİLİ BİLİNMEYEN 7 GERÇEK

MALl&MOTTO / 37. Sayı / M art 2 0 1 7

Gençliğin, sokak çetelerinin, polis sirenlerinin, Porto Rikolu kızların ve onların New York’un düz çatılarından
sarkan eteklerinin, romantizmin, “Maria”, “Tonight”, “Somewhere”, “America” ve “I Feel Pretty” gibi
unutulmaz şarkıların, yaz sonunda Manhattan’da buluşan havalı gençlerin, mambo’nun, caz ve rock’n’roll’un
hikâyesini müzikalde buluşturan West Side Story (Batı Yakası’nın Hikâyesi), 1-18 Mart tarihleri arasında
Zorlu PSM’ye konuk olacak. Bu kült müzikalin – izlemeye kısa bir süre kala – sahne arkası gerçeklerine göz
atma zamanı...
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1- Müzikal, bu yıl 60. yaşını kutluyor.
1957’de yapılan Broadway prömiyeriyle hem
müzikleri hem de danslarıyla müzikal türünü
yeniden tanımlayan West Side Story, 10 Oscar
kazanan film versiyonuyla da milyonlarca izleyici
kitlesine ulaştı. West Side Story, gençliğe dair
korkuları ve kahkahaları, aradan geçen 60 yılda
hâlâ tanımlamaya devam ediyor.

olacaktı. Ancak gerçek hayatta Los Angeles’ta
Meksika çeteleri arasındaki bölge savaşlarını
gören Robbins ve ekip arkadaşları (özellikle
oyun yazarı Arthur Laurents ve besteci Leonard
Bernstein) şehrin Polonya asıllı Amerikalı “Jetler”
ve Porto Rikolu “Köpekbalıkları”nın savaştığı
hikâyeye yoğunlaştı. Böylece “Batı Yakası’nın
Hikâyesi” doğdu.

2- Hikâye aslında “Doğu Yakası Hikâyesi”
olarak adlandırılacaktı.
Koreograf ve yönetmen Jerome Robbins’in
yarattığı şovun Romeo & Juliet’ten esinlenen
konsepti, aslında New York’un güneydoğu
yakasında, rakip İrlandalı ve Yahudi çetelerle ilgili

3- Dansçılardan bir nevi gerçek çeteler
oluşturuldu.
Robbins, kamera arkasında dansçıların karaktere
girebilmeleri için Jetler ve Köpekbalıkları’nın
birbirleriyle sosyalleşmelerini yasaklamıştı. Hatta
bu amaçla, bir gün çete şiddeti hakkında bir

makaleyi ve bir cinayet fotoğrafını dansçıların
görebileceği şekilde asıp altına “Bu sizin
hayatınız” notunu ekledi.
4- Devrimsel bir müzikal olarak kabul gördü,
desteğini çeken isimler oldu.
Müzik ile dansın hikâyeyi ve karakterleri
yönlendirme şeklinden ötürü West Side Story,
alışılmış müzikallerin kalıbına girmiyordu.
Bu sebeple kendi döneminde riskli bir fikirdi.
Örneğin; müzikalde perde her kapandığında
daha fazla karanlık sahneye taşınıyordu. Şovun
ilk destekçilerinden, önemli tiyatro yapımcısı/
yönetmeni ve The Actor’s Studio’nun kurucusu
Cheryl Crawford şovun, Broadway’in komedi ve
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alışılmış müzikal unsurlarından çok azına sahip
olduğunu söyleyerek desteğini çekmişti.
5- Müzikleriyle Michael Jackson’ın Thriller’ını
solladı.
1957’de prömiyerini yapan müzikal, dünya
çapında eleştirmenlerin beğenisine sunuldu.
1961’de ise film versiyonu 10 Oscar ödülüne
layık görüldü. West Side Story ile Robbins
özel koreografi ödülü alırken, Bernstein ve söz
yazarı Stephen Sondheim tarafından hazırlanan
soundtrack ise Billboard’un listelerinde 54 hafta
boyunca liste başı olarak kaldı. Bu süre, Michael
Jackson’un dünyaca ünlü Thriller albümünden
fazla!
6- James Dean, Toy rolünü oynayacaktı.
Hikâyenin yazarı Arthur Laurents, West Side
Story’nin başrolü Tony’yi oynayacak kişinin
James Dean’in olmasını istemişti. Ancak, müzikal
hayata geçirilemeden, 1955 yılında, James Dean
hayatını kaybetti.
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7- Esas prodüktör müzikal için finansman
bulmaktan vazgeçmişti.
West Side Story’nin orijinal yapımcısı, ciddi
konuları ele almanın bir Broadway müzikali
için çok riskli olduğunu düşündüğü için şov
yolun yarısındayken gösteri için finansman
bulmaktan vazgeçti. Başka bir yapımcının ise,
Broadway tarihinin en başarılı müzikallerinden
biri olacağına dair inancı West Side Story’nin
milyonlarca insana ulaşmasına olanak sağladı.
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ROLLS-ROYCE MOTOR CARS, 113 YILLIK TARİHİNDEKİ İKİNCİ
EN YÜKSEK SATIŞ REKORUNA İMZA ATTI
Rolls-Royce Motor Cars yaptığı açıklamada, markanın 113 yıllık geçmişi içinde, 2015 satışlarına kıyasla %6’lık
yükselme yaşanan, yıllık en yüksek ikinci satış sonuçlarını duyurdu. 50’den fazla ülkede müşterilere toplam
4.011 araç teslim edildi. Böylece markanın gücü ve direnci, bir yıl boyunca dünya çapındaki lüks ürünler
piyasasının zorlu koşullarında onaylanmış oldu.
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Rolls-Royce Motor Cars CEO’su Torsten MüllerÖtvös, "Bu çarpıcı sonuç, dünyanın en seçici
müşterilerine, en iyi İngiliz lüks ürünlerinin
hitap ettiğini kesin bir ifadeyle doğruluyor."
dedi.

252

“Rolls-Royce, Batı Sussex'te Goodwood'taki
Centre of Luxury Excellence’taki (Lüks
Mükemmellik Merkezi) işçilerin sıkı çalışmaları
ve yaratıcılıklarının ürünü olan gerçek bir Büyük
Britanya imalat başarısı hikâyesidir. Uzun vadeli,
sürdürülebilir, başarılı bir büyüme stratejisine
kararlı bir şekilde bağlıyız ve bu sonuç,
küresel belirsizliklerin arasında bu yaklaşımı
doğruluyor. 2016, Rolls-Royce'un rönesansının
başarıdaki ilk bölümüne imza atmak için
mükemmel bir yıl olduğunu kanıtladı. RollsRoyce için başarı Büyük Britanya için başarı
demektir ve Rolls-Royce'un merkezimizdeki
yerini korumaya olan bağlılığımızı huzurunuzda
tekrar doğruluyoruz."
Şirket, Amerika kıtasının da aralarında

bulunduğu en büyük küresel pazarlarda en
yüksek satış oranlarını kayda geçirdi. Amerika’da
%12, Avrupa’da %28 ve Asya-Pasifik bölgesinde
%5’lik artış yakaladı. Özellikle %51 artışla
Japonya’da, %30 ile Almanya’da, %26 ile markanın
iç pazarı olan Büyük Britanya’da, %23 ile Çin’de ve
%10 ile ABD’de olmak üzere bireysel pazarların
bazılarında da önceki oranları geride bıraktı.
Koşulların olumsuz olduğu tek büyük bölge,
tüm lüks mallar için tüketici talebinin ekonomik
ve siyasi belirsizlik sebebiyle düşüşe geçtiği
Ortadoğu’ydu. Bununla birlikte, bu zorlu piyasa
koşullarına rağmen Ortadoğu, 2016 yılının
üçüncü en büyük pazarı olarak kayıtlara geçti.
Rolls-Royce Motor Cars Dubai, dünyada en çok
satış yapan bayilik ödülünü kazandı.
Uzun vadeli sürdürülebilir büyümeye olan
bağlılığının bir parçası olarak Rolls-Royce, 2016
yılında global bayilik ağını 136'ya çıkaracak altı
yeni yetkili bayii ilan etti. Yeni bayiiler Güney
Kore'deki Rolls-Royce Motor Cars Studio'yu ve

Dubai'de yenilikçi bir butik tarzında konsepti
kapsıyor.
Modeller
Rolls-Royce'un kaliteli ürünlerine yönelik
süreklilik kazanmış global talep, Wraith ve Ghost
modellerinin süregelen başarıları ve 2016 yılında
yeni Black Badge modellerinin tanıtılmasıyla
daha da arttı. Bir diğer büyük katkı da üstü açık
Dawn modellerinin şimdiye kadar yeni bir RollsRoyce modeliyle elde edilmiş en güçlü ön sipariş
oranlarıyla sağlandı.
2016, ayrıca yedinci nesil Phantom’ın son
üretim yılıydı. Onun yerine gelecek modelin
2018 sonlarında piyasaya çıkması bekleniyor.
Phantom, koleksiyonlarını tamamlamak için
nihai kişiye özel siparişlerini güvence altına
almaya can atan müşterileriyle, Rolls-Royce
tarihinin önemli bir parçası, şirketin en üst
düzey “amiral gemisi” ürünü ve "dünyanın en iyi
otomobili" olma statülerini korudu.
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Kişiye Özel Ismarlama (Bespoke)
Yılın en önemli noktası, şimdiye kadar
Rolls-Royce tarafından üstlenilen en büyük
siparişin başarıyla tamamlanmasıydı:
Makao'da bulunan THE 13 oteli için özel
olarak tasarlanmış ve el işçiliğiyle hazırlanan
30 adet Extended Wheelbase Phantom filosu.
İlk araba, 2016 Cenevre Uluslararası Motor
Show'da, The 13 Holdings Limited kurulu
eş başkanı ve lüks girişimcisi olan Stephen
Hung'a devredildi. Bunun gibi siparişler
Rolls Royce'un otomotiv dünyasındaki tek
gerçek kişiye özel ısmarlama (Bespoke) kralı
olduğunu doğruluyor.
Doğrusunu söylemek gerekirse satış
rakamları kadar, ısmarlama teklifinin devam
eden büyümesi de Rolls Royce'un gücünün
göstergesidir. Markanın temel inançlarından
biri, gerçek lüksün derinden kişisel olması
ve bu bağlamda Rolls-Royce'un ısmarlama
kapasitesine ve işçiliğine yoğun yatırım
yapmaya devam etmesidir.

Rolls-Royce'un başarısı, konfor seven
müşterilerin gereksinimlerinin içtenlikle
karşılanmasına dayanmaktadır. Bu, 2016'da
ikisinde de olağanüstü sonuçlar elde eden
markanın, “Provenance” (önceden sahip
olunan) ve “Financial Services” (Finansal
Hizmetler) programlarının başarısında da
yankılandı. Bu özel çözümler, günümüzün
lüks patronlarının çoğunun kaliteli nesnelere
yatırım yapma yollarını yansıtıyor.
Kapanışta Müller-Ötvös, "Geçtiğimiz yıllar
boyunca tarihi markamızın kazandığı
başarılardan gurur duyuyoruz. Rolls-Royce,
kendinden emin bir şekilde kararlılıkla
ilerlemekte. Çok yönlü lüks dünyasıyla ilgili
benzersiz ve ayrıntılı anlayışımıza dayanan iş
modelimiz, benzersiz ve ayrıcalıklı bir marka
olarak sağlam adımlarla gelişim üretmeye
devam ediyor. Müşterilerimizin bizden talep
ettiği budur ve bizim sunacağımız hizmet de
bu olacaktır." dedi.
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2016'da üretilen neredeyse her Phantom,
Ghost, Wraith ve Dawn, Rolls-Royce'un
dünyanın tek gerçek el yapımı lüks motorlu
taşıt yapımcısı olduğunu doğrulayan, eşi
benzeri olmayan ısmarlama (Bespoke)
tasarım öğelerini içeriyor. Bu pozisyon, 2016
yılında Phantom Zenith Koleksiyonu ve
“Dawn – Inspired by Fashion” modelinin yanı
sıra “Ghost Eternal Love”, “Nautical Dawn”,
“Dusk to Dawn” ve “Phantom Wisdom” gibi
benzersiz modeller de dâhil olmak üzere en
yeni ısmarlama (Bespoke) koleksiyonlarıyla
güçlendirildi. Phantom Zenith Koleksiyonu
için Bespoke Wraith Luggage Koleksiyonu
ve Picnic Hamper da dünya çapında ciddi
beğeniler alarak yüksek talep gördü.
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GENÇLERİN AŞIK OLDUĞU MARKALAR AÇIKLANDI!
The Brand Age dergisi ile Xsights Araştırma
Şirketi “AŞK, GENÇLİK ve MARKALAR:
Aşkın Marka Hali Araştırması”nın
sonuçlarını açıkladı. Gençlerin aşk denince
ilk akıllarına gelen marka Ülker ve aşkla
özdeşleştirdikleri reklam ise Algida oldu.
Günlük hayatın vazgeçilemeyen, en tutkulu
aşk markası ise iPhone. Kategoriler bazında
gençlerin âşık olduğu markalar; yiyecekte
Ülker, içecekte Coca Cola, giyimde Koton,
çocuk giyimde LCW, akaryakıtta Shell, beyaz
eşyada Vestel, otomotivde BMW, bankacılıkta
Garanti, takı-aksesuarda SoChic, kozmetikkişisel bakımda Gratis, teknolojide iPhone,
spor giyimde Nike, ayakkabı-çantada
Zara, mobilya-dekorasyonda Bellona,
süpermarkette Migros.
The Brand Age dergisi ile Xsights Araştırma
Şirketi, Türkiye geneli 18-25 yaş arası
gençlerin aşık oldukları markaları ve
gençlerin beğendikleri markalardan
beklentilerini ortaya koymak için “AŞK,
GENÇLİK ve MARKALAR: Aşkın Marka
Hali Araştırması”nı tamamlandı. Geçen yıl
ilki gerçekleştirilen araştırmada Türkiye
geneli tüm yaş grupları temsil edilirken,
bu yıl araştırma kapsamına sadece gençler
alındı.
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Bir markaya neden âşık oluruz?
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Araştırmaya göre, gençlerin bir markaya aşık
olabilmesi en fazla markanın müşterisiyle
kurduğu bağa bağlı. Bu bağ ne kadar
duygusal ve uzun ömürlüyse; gençler
markaya o denli âşık oluyor. Gençler daha
çok müşteri memnuniyetine önem veren
ve tüketici olarak kendini değerli ve önemli
hissettiren markalara âşık olduklarını
belirtiyor. Toplam değer 70 üzerinden
bakıldığında gençler %64’lük değerlerle
en çok “satış sonrası müşteri desteği
ve iletişimine önem veren” ve “müşteri
memnuniyetine önem veren” markalara
daha çok aşık olduklarını belirtiyor. %63’lük
değerlerle gençler, “topluma karşı sosyal
sorumluluk projeleri yapan” ve “çalışanlarına
değer veren” markaları aşık olmaya değer
görüyor. Bir markaya aşık olmada gençler
algısında an az etki eden kriterler %49 ile
“medyada sıkça haberlerinin çıkması” ve %50
ile “reklamlarında ünlü ve popüler isimleri
kullanması” yer alıyor. Ayrıca %54 gibi düşük
oranla “reklamlarının yaratıcı olması ve
dikkati çekmesi” de gençler için bir markaya
aşık olunmada düşük etkiye sahip.
Aşk denilince ilk akla gelen marka "Ülker"
Araştırma sonuçlarına göre, yardımsız açık

Haberler / MALl&MOTTO
uçlu biçimde sorulan soruda Ülker (%13)
aşk ile en çok özdeşleşen marka oldu. Aşk
denince akla gelen diğer markalar Turkcell
(%9), Çiçeksepeti (%9), Koçak Gold (%8),
Altınbaş (%7) ve Atasay (%7). Bu sonuçla, son
dönemlerde özellikle mutluluk odaklı ve aşk
kokan reklamların gençlerde karşılık bulduğu
söylenebilir.
Aşk denilince ilk akla gelen reklam "Algida"
reklamı
Gençler algısında Algida reklamları (%30) aşkı
en iyi anlatan reklam sıralamasında ilk sırada
yer alıyor. Gençlere göre aşkı en iyi anlatan
diğer reklamlar: Arçelik (%16), ETS Tur (%8),
Nescafe (%5) ve Zen (%5).

Spor Giyim & Malzeme Kategorisi: Nike
(%41,7)
Ayakkabı & Çanta Kategorisi: Zara (%17,7)

aşkından vazgeçtiği markalar ise en çok; Koton
(%15), Adidas (10) ve Samsung (%6) oldu. Bu
markalar gençler arasında sevilse de küçük
kitlelerde kayıplar yaşıyor.

Mobilya & Dekorasyon Kategorisi: Bellona
(%29)

Lüks kategoride gençler en çok otomobilleri
arzuluyor

Süpermarket Kategorisi: Migros (%50)

Gençlerin lüks kategoride en çok aşık olup
arzuladığı marka %15 ile BMW oldu. Ferrari
ve Mercedes %10’luk oranlarla gençlerin en
çok arzuladığı diğer markalar. Dikkat çeken
bir nokta da iPhone’un %10’luk oranla lüks
kategoride gençler tarafından beğenilip
arzulanması.

Gençleri üzen markalar
Araştırma sırasında gençlere, onları en çok
üzen markalar sorulduğunda Adidas (%15)
ve Garanti (%7) dikkati çekti. Gençlerin

Günlük hayatın vazgeçilemeyen, arzulanan
aşk markaları
Günlük hayatta gençlerin vazgeçemediği
markalar sıralamasında iPhone (%16) ve
Apple (%10) yüksek oranlarıyla ilk sırada yer
alıyor. Apple hem marka olarak hem de iPhone
ürünü ile toplam %26’lık oransal çoğunlukla
gençlerin kalbinde günlük hayatta vazgeçilmez
bir krallık kurmuş durumda. Gençler açısından
günlük hayatın vazgeçilmez markaları sırasıyla
Adidas, Zara, Nike ve DeFacto.
Kategori bazlı aşık olunan markalar
Araştırma sırasında gençlere 15 farklı
kategoride en beğendikleri ve âşık oldukları
markalar açık uçlu biçimde her bir kategori
ayrı ayrı şekilde soruldu. 18-25 yaş aralığındaki
gençliğin kategori bazında kalbini fetheden
markalar şöyle:
Yiyecek Kategorisi: Ülker (%24)
Alkolsüz İçecek Kategorisi: Coca Cola
(%38,3)
Giyim Kategorisi: Koton (%24)
Çocuk Kategorisi: LCWaikiki (%44,7)

Beyaz Eşya Kategorisi: Vestel (%34,3)
Otomotiv Kategorisi: BMW (%20)
Banka Kategorisi: Garanti Bankası (%24)
Takı & Aksesuar Kategorisi: SoChic (%16,7)
Kozmetik & Kişisel Bakım Kategorisi: Gratis
(%29)
Teknoloji & Cep Telefonu Kategorisi: iPhone
(%52,7)
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Akaryakıt Kategorisi: Shell (%27,3)
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OLEG CASSINI VIOLA CHAN İMZALI ÖZEL KOLEKSİYONUNU
GÖRKEMLİ BİR DEFİLEYLE TANITTI
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Oleg Cassini Kreatif Direktörü Viola Chan’in
hazırladığı çok özel Premium Line, moda
ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini
buluşturan defileyle tanıtıldı. Düzenlenen
defilede, 5000’in üzerinde boncuk, pul ve kristalle
hazırlanan, adeta birer sanat eseri olma özelliği
taşıyan ihtişamlı gelinlik ve abiye tasarımları
büyük beğeni topladı. Pera Palas’ın büyüleyici
atmosferinde gerçekleştirilen gece, zarif detayları
ile konuklara kraliyet düğünü havası yaşattı.
Oleg Cassini Kreatif Direktörü Viola Chan’in
özel olarak hazırladığı Kaleidoscopic Dreams
isimli Premum Line’ı 2 Şubat akşamı Pera Palas’ta
gerçekleştirilen defileyle tanıttı. Moda dünyasının
ve cemiyet hayatının tanınmış simalarını gecede
bir araya getirdi.

M o d a / MALl&MOTTO

Bir kraliyet düğünü atmosferinde geçen davette
her detay özel koleksiyonun ihtişamlı ve asil
karakterini yansıtıyordu. 100 yılı aşkın süredir
seçkin konuklara ev sahipliği yapan Pera
Palas’ın büyüleyici mekanı, elde işlenen özenli
bezemelerle ve çarpıcı çağdaş öğeleri birleştiren
koleksiyonun ruhuyla adeta bütünleşti. 5000’in
üzerinde boncuk, pul ve kristalle hazırlanan,
adeta birer sanat eseri özelliği taşıyan gelinlikler
ve abiye tasarımları, düzenlenen defilede büyük
beğeni topladı.
Oleg Cassini’nin mirasını günümüze taşıyan
çok yönlü bir tasarımcı
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Hong Kong’da doğan ve ortaokul yıllarından
itibaren Oxford, Londra ve ABD’de yaşayan
Viola Chan farklı kültürlerden besleniyor. Oleg
Cassini için hazırladığı gelinlik ve abiyelerle tüm
dünya kadınlarının beğenisini kazanan çok yönlü
bir tasarımcı olarak tanınıyor. Tasarımlarında,
Jacqueline Kennedy, Grace Kelly ve Marilyn
Monroe gibi isimleri giydiren ikonik modacı
Oleg Cassini’nin, “İyi giyinmek biraz aşık olmak
gibidir.” sözlerinden ilham alıyor.
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ZORLU PSM’DEN KÜLTÜR SANATA BİR ARMAĞAN DAHA
“ZORLU PSM CAZ FESTİVALİ”
Caz çatısı altında; blues, elektronik, etnik, funk, indie, klasik, pop ve rock müziğin heyecan verici renklerini
de içerecek şekilde kurgulanan Zorlu PSM Caz Festivali; bünyesindeki yan etkinliklerin çeşitliliğiyle 3-12
Mayıs tarihlerinde ilk kez gerçekleştirilecek.
Zorlu PSM’nin tüm sahnelerinin, 10 gün boyunca
aktif olacağı festival programında; Grammy
ödüllü piyanist Michel Camilo ile İspanyol
flamenko virtüözü Tomatito aynı sahneyi
paylaşacak. İskandinav cazının yaratıcısı Norveçli
saksafoncu Jan Garbarek, farklı coğrafyaların
enstrümanlarına kendi yorumunu taşıyan Alman
sanatçı Stephan Micus da festival kapsamında
sahne alacak. Yaşayan caz efsanesi Chick Corea,
piyano, perküsyon, gitar, çello ve bas gitar gibi
pek çok enstrümanda usta rock, soul ve blues
sanatçısı Beth Hart da festivalde cazseverlerle
buluşacak. Yerli sahnenin başarılı isimleri Önder
Focan & Şallıel Bros, Redd, Gaye Su Akyol, Esra
Kayıkçı ve daha birçok isim de festivalde yerini
alacak.
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Zorlu PSM Caz Festivali; müzik performansları
haricinde; konsept partilere, değerli konukların
katılımıyla gerçekleştirilecek panellere, farklı
konseptlerin işleneceği workshop’lara ev sahipliği
yapacak. Geniş yelpazesiyle plak pazarı, açık
havada ücretsiz etkinlikleri, film ve belgesel
gösterimleri İstanbul’da kültür-sanat hayatında
yepyeni bir geleneğin başlangıcını yapacak.
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Michel Camilo & Tomatito / 3 Mayıs, Çarşamba
/ ZORLU PSM ANA TİYATRO
Caz, Latin ve klasik müziğin Grammy ödüllü
piyanisti Michel Camilo; İspanyol flamenko
virtüözü Tomatito’yla 2000 yılında Spain
albümüyle başlayan müzikal birlikteliğini, Zorlu
PSM sahnesine taşıyor. Spain albümüyle, ilk
kez düzenlenen Latin Grammy Ödülleri’nden
En İyi Latin Caz Albümü ödülünü alan iki
usta, 2006 yılında yayınlanan Spain Again
albümüyle birlikteliğini kaldığı yerden devam
ettirdi. Zorlu PSM Caz Festivali’nde buluşacak
caz, latin ve flamenko müziğinin iki usta ismi
performanslarıyla cazseverlere unutulmaz bir
deneyim sunuyor.

Beth Hart
post-Türk sanat müziği kalıbına hayat vermesi,
bunu yaparken de rock ve arabesk elementlerini
şarkılarına eklemesiyle tanınan ve geçtiğimiz yıl
Roskilde Festivali’nde sahne alan Akyol, festivalin
öne çıkan yerli isimlerinden biri oluyor.

Esra Kayıkçı / 4 Mayıs, Perşembe /ZORLU PSM
STUDIO
İlk solo albümü “Bozgun Hatıra” ile pop, rock,
swing tonları arasında dinamik geçişlere sahip
Gaye Su Akyol / 3 Mayıs, Çarşamba / ZORLU
bir tını yaratan Esra Kayıkçı, Caz Festivali
PSM STUDIO
kapsamında Studio’ya konuk oluyor. Sanatçı,
Gaye Su Akyol’un türler arası zaman yolculuğuna caz çatısı altında kurguladığı renkli altyapısıyla
çıkaran performansı, Zorlu PSM Caz Festivali’nde dinleyicilere müzikal bir yolculuk vaad ediyor.
yerini alıyor. Kasım ayında yayınladığı ikinci
albümü Hologram İmparatorluğu’ndan Wire,
Jan Garbarek Group feat. Trilok Gurtu / 5
The Guardian ve Rolling Stone gibi mecralarda
Mayıs, Cuma / ZORLU PSM ANA TİYATRO
övgüyle bahsedilen ve “İstanbul’un yeni sesi”
İskandinav cazının babası olarak tanımlanan
olarak atfedilen Gaye Su Akyol, ilk albümü
Norveçli saksafoncu Jan Garbarek, cazın yanı sıra
Develerle Yaşıyorum’daki başarısını devam
new age ve dünya müziğine de göz kırpan tarzıyla
ettirdi. Türk sanat müziğini modernize edip
Zorlu PSM Caz Festivali seyircisiyle buluşuyor.

1960'ların sonlarında İskandinav ülkelerinde
yaşayan Amerikalı caz müzisyeni George
Russell'ın albümlerinde yer alarak başladığı
müzik kariyerinde, Chick Corea ve Don Cherry
gibi isimlerle çalışma imkanı bulan müzisyen;
Trilok Gurtu, Zakir Hussain, Hariprasad
Chaurasia ve Ustad Fateh Ali Khan gibi dünyanın
farklı yerlerinden müzisyenlerle ortak projeler
gerçekleştirmesiyle tanınıyor.
Anadolu’nun Kayıp Şarkıları “Canlı” / 7 Mayıs,
Pazar / ZORLU PSM ANA TİYATRO
2009’da gösterime giren, Türkiye'de ve dünyada
yoğun ilgiyle izlenen belgesel film Anadolu'nun
Kayıp Şarkıları’nın müzikleri canlı performansla
yeniden sahneye taşınıyor. Belgeselde yer alan
Anadolu mirası müziklerin batı müziğiyle
harmanlanacağı, canlı performans eşliğinde
dev perdeye yansıtılacak Anadolu’nun Kayıp
Şarkıları, Türkiye'nin önemli müzisyenlerini aynı
sahnede bir araya getiriyor. Orkestra üyelerinin
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arasında projenin düzenlemelerini de üstlenen
Alp Ersönmez ve Serhat Ersöz ile birlikte İzzet
Kızıl, Sarp Maden, Mert Önal, Hasan Gözetlik,
Ali Yılmaz, Göksun Çavdar ve filmin yapımcısıyönetmeni Nezih Ünen bulunuyor.
Stephan Micus / 10 Mayıs, Çarşamba / ZORLU
PSM DRAMA SAHNESİ
Çoğunlukla kendi oluşturduğu özgün bir dille
albümlerine hayat veren, çağdaş klasik müzik ve
dünya müziğinin en saygın isimlerinden biri olan
Alman multi-enstrümantalist sanatçı Stephan
Micus, kendi deneysel kimliğinde harmanlanmış
tarzıyla Zorlu PSM Caz Festivali’ne konuk
oluyor. 1976’dan günümüze kadar imza attığı
23 albümde enstrümanların tamamını kendi
çalan Mircus, müziğini ve bu müziklerin ait
olduğu coğrafyaların enstrümanlarını bilinen
formlarından çok farklı şekillerde ele almasıyla
fark yaratıyor.
Beth Hart / 10 Mayıs, Çarşamba / ZORLU PSM
ANA TİYATRO
Los Angeles’taki kulüplerdeki performanslarıyla
müzik kariyerinin ilk adımlarını atan ABD’li
caz, soul ve blues sanatçısı; müzisyen ve şarkı
yazarı Beth Hart güçlü canlı performansıyla
festival programında Zorlu PSM Ana Tiyatro
Sahnesi’nde yerini alıyor. Piyano, gitar, çello, bas
gitar ve perküsyondaki ustalığıyla aynı zamanda
bir multi-enstrümantalist olarak bilenen Hart,
Deep Purple’a back yapan tek ses, Jeff Beck’le
de defalarca turneye çıkan isim olarak müzik
dünyasında biliniyor. 2014 yılında En İyi Kadın
Blues sanatçısı olarak Grammy’ye de aday
gösterilen Hart’ın, “Love, Janis” isimli offBroadway müzikalinde başrol deneyimi de var.

Brian Blade

Önder Focan & Şallıel Bros “Funkbook” / 11
Mayıs, Perşembe / ZORLU PSM STUDIO
Gitarist Önder Focan ve Şallıel Bros olarak
tanınan saksofoncu kardeşler Anıl & Batuhan
Şallıel; "Funkbook" isimli projeleriyle Önder
Focan’ın bestelerinden oluşan funky bir
repertuarla festival kapsamında Zorlu PSM
Studio sahnesine geliyor. Nardis Jazz Club’ta
doğan “Funkbook”, Önder Focan'ın keyifli melodik besteleri çerçevesinde müzisyenlerin
icra ettikleri etkili doğaçlamaları caz referanslı
genç müziği temsil ediyor.
Chick Corea Trio with Brian Blade & Eddie
Gomez / 12 Mayıs, Cuma / ZORLU PSM
ANA TİYATRO
Günümüz caz standartlarını belirleyen
isimlerden biri olan, ABD’li efsanevi cazfüzyon piyanisti ve besteci Chick Corea, ABD’li
caz davulcusu Brian Blade ve Porto Rikolu
caz kontrbasçısı Eddie Gómez’le beraber
İstanbullu hayranlarıyla buluşuyor. Şimdiden
unutulmazlar arasında yerini ayırmış Chick
Corea ile Brian Blade ve Eddie Gómez‘in
sahnedeki yerlerini alacağı gecede efsaneler
birlikte ağırlanıyor.
Redd / 11 Mayıs, Perşembe / ZORLU PSM
DRAMA SAHNESİ
Türk pop/rock müziğinin günümüzdeki en
başarılı temsilcilerinden ve 1996’dan günümüze
6 stüdyo albümü ve Çağan Irmak’ın yazıp
yönetiiği Prensesin Uykusu’nun soundtrack’i
ile müzik sahnemizin en aktif isimlerinden
biri olan Redd; ilk kez gerçekleştirilecek Zorlu
PSM Caz Festivali’nde yerli sanatçılar arasında
yerini alıyor.

Corea
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GRAMMY MÜZİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Dünyanın en prestijli müzik ödülleri olan ve
bu sene 59’uncusu gerçekleştirilen Grammy
Müzik Ödülleri, ABD'nin Los Angeles
kentinde birbirinden ünlü isimlerin sahne
aldığı törenle sahiplerini buldu. Staples
Center'da düzenlenen ödül törenine 5 dalda
ödül kazanan 28 yaşındaki İngiliz şarkıcı Adele
damgasını vurdu.
V2K Designers’ın sponsorluğunda Türkiye’nin
en genç müzik kanalı Power TV’den canlı
verilen görkemli törende kazananlar sabaha
karşı belli oldu. 3 yıldır Türk müzikseverlerle
Power TV aracılığıyla buluşan Grammy
Müzik Ödülleri Töreni, bu sene de dünya ile eş
zamanlı olarak canlı yayınla 13 Şubat 04.00’te
Power TV’de ekrana geldi.
Tüm dünyada büyük ilgi gören ve müziğin
Oscar’ı sayılan Grammy Müzik Ödül töreni
bu yıl ilk kez Emmy ve Tony ödüllerinin
sahibi The Late Late Show’un sunucusu James
Corden tarafından sunuldu.
Rap, pop, rock, metal, klasik, dance, elektronik
gibi bir çok farklı müzik kategorilerinde
en iyilerin ödül aldığı Grammy Müzik
Ödüllerinde geceye “25” adlı albümüyle
“yılın albümü” ve “Hello” adlı parçasıyla
“yılın şarkısı” ödülleri dahil 5 ödül alan Adele
damgasını vurdu. Adele, sahnede aralık
ayında yaşamını yitiren İngiliz şarkıcı George
Michael'ın anısına “Fast Love” şarkısını
seslendirdi.
Ödülünü ikiye bölüp yarısını Beyonce’ye
verdi
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Konuşmasında “Yılın Albümü” dalının
bir diğer adayı olan “Lemonade”in sahibi
Beyonce'a atıfta bulunan Adele gözyaşlarına
hakim olamayarak, “Beyonce, Lemonade
albümü muazzamdı Tüm sanatçılar olarak
sana hayranız.” diyerek ödülünü ikiye böldü.
Sanatçının, ödülün bir diğer parçasını
Beyonce'ye verdi.
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Beyonce

Birbirinden ünlü isimlerin damga vurduğu
gecede Beyonce fırtınası esti!

Love Drought ve Sandcastles şarkılarını
seslendirdi.

Grammy performansı için dört gün boyunca
prova yapan ve gösterisinde çiçekler arasında
20’nin üzerinde dansçıyla yaklaşık dokuz
dakikalık performans sergileyen ABD’li şarkıcı
Beyonce, ekran başında izleyenleri büyüledi.
İkiz bebeklere hamile olduğunu kısa süre önce
açıklayan Beyonce’nin altın rengi cesur kraliçe
kıyafeti göz kamaştırdı. Şarkıcı, sandalye
üzerinde akrobatik hareketler eşliğinde
sergilediği showunda Lemonade albümünden

Müziğin dev isimleri, Grammy Ödüllerini
kucakladı
Grammy adayları açıklandığında ödüller
için en büyük çekişmenin Adele ve Beyonce
arasında yaşanması bekleniyordu. Beyonce,
geceden iki ödülle döndü.
Rap şarkıcısı “Chance The Rapper”, ilk
Grammy ödülünü kazandı. 23 yaşındaki
Chicagolu müzisyen, “En İyi Sanatçı” dahil

3 dalda ödülün sahibi oldu. Ocak 2016'da
hayata veda eden David Bowie de “En İyi
Rock Şarkısı” ve “En İyi Alternatif Müzik
Albümü” ödülüne layık görüldü. 2016'da
ölen Prince'in anıldığı gecede Katy Perry,
Metallica, John Legend, Lady Gaga, Alicia
Keys, Keith Urban, the Weekend, Daft Punk
ve Bruno Mars da sahneye çıkan ünlü isimler
arasında yer aldı.
Grammy Ödül Töreni’ni kaçıranlar için
tekrarı Power TV’de 13 Şubat 21:00, 14 Şubat
12:00, 15 Şubat 21:00, 18 Şubat 12:00 ve 19
Şubat 21:00’de yayınlandı.
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2017 GRAMMY MÜZİK ÖDÜLLERİ
KAZANANLARI
Yılın Albümü: Adele – 25
Yılın Kaydı: Adele – Hello
Yılın Şarkısı: Adele – Hello
En İyi Yeni Sanatçı: Chance the Rapper
POP
En İyi Solo Pop Performansı: Adele – Hello

En İyi Çağdaş Albüm: Beyoncé – Lemonade
DANS
En İyi Dans Kaydı: The Chainsmokers – Don’t
Let Me Down [ft. Daya]
En İyi Dans/Elektronik Müzik Albümü: Flume
– Skin
KOMEDİ
En İyi Komedi Albümü: Patton Oswalt – Talking
for Clapping

En İyi Grup Pop Performansı: Twenty One Pilots REMİX
– Stressed Out
En İyi Remix Kayıt: Bob Moses – Tearing Me Up
En İyi Vokal Pop Albümü: Adele – 25
(RAC Remix)
En İyi Geleneksel Vokal Pop Albümü: Willie
Nelson – Summertime: Willie Nelson Sings
Gershwin
RAP

GÖRSEL MEDYA MÜZİK
En İyi Toplama Soundtrack: Miles Davis &
Various Artists – Miles Ahead

En İyi Özgün Soundtrack: John Williams – Star
En İyi Rap Performansı: Chance the Rapper – No Wars: The Force Awakens
Problem [ft. 2 Chainz and Lil Wayne]
ALBÜM KAPAĞI
En İyi Rap İş Birliği: Drake – Hotline Bling
En İyi Albüm Kapağı: Jonathan Barnbrook –
En İyi Rap Şarkısı: Drake – Hotline Bling
David Bowie – Blackstar
En İyi Rap Albümü: Chance the Rapper –
Coloring Book

En İyi Boxset ve Limited Edition Albüm

Kapağı: Gérard Lo Monaco – Edith Piaf –
Edith Piaf 1915-2015
YAPIMCI
Yılın Yapımcısı: Greg Kurstin
MÜZİK VİDEOSU
En İyi Müzik Videosu: Beyoncé – Formation
En İyi Film Müziği: The Beatles – The
Beatles: Eight Days a Week – The Touring
Years
KLASİK MÜZİK
En İyi Orkestra Performansı: Shostakovich:
Under Stalin's Shadow– Symphonies Nos. 5,
8&9
En İyi Opera Kaydı: Corigliano: The Ghosts
of Versailles
James Conlon, kondüktör; Joshua Guerrero,
Christopher Maltman, Lucas Meachem,
Patricia Racette, Lucy Schaufer & Guanqun
Yu; Blanton Alspaugh, yapımcı (LA Opera
Orchestra; LA Opera Chorus)
En İyi Küçük Topluluk: Spektral Quartet
En İyi Klasik Enstrümantal Solo: Daugherty:
Tales Of Hemingway

R&B
En İyi R&B Performansı: Solange – Cranes in the
Sky
En İyi Geleneksel R&B Performansı: Lalah
Hathaway – Angel
En İyi R&B Şarkısı: Maxwell – Lake by the Ocean
En İyi R&B Albümü: Lalah Hathaway – Lalah
Hathaway Live

En İyi Rock Performansı: David Bowie –
Blackstar
En İyi Metal Performansı: Megadeth – Dystopia
En İyi Rock Şarkısı: David Bowie – Blackstar
En İyi Rock Albümü: Cage the Elephant – Tell Me
I’m Pretty
ALTERNATİF
En İyi Alternatif Müzik Albümü: David Bowie –
Blackstar

Adele

Chance The Rapper
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YUSUF FRANKO’NUN İNSANLARI
“BİR OSMANLI BÜROKRATININ KARİKATÜRLERİ”
Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri
Araştırma Merkezi (ANAMED), Ömer M.
Koç Koleksiyonu’nda yer alan, 19. yüzyıl sonu
Osmanlı bürokratı, hariciyeci, mutasarrıf,
cemiyet adamı ve aynı zamanda oyunbaz bir
karikatürist olan Yusuf Franko Kusa Bey’e ait
karikatür albümünü ve içindeki çizimleri ilk
kez sergiliyor. “Yusuf Franko’nun İnsanları: Bir
Osmanlı Bürokratının Karikatürleri” başlıklı
sergi, Yusuf Franko’nun karikatürlerinde
kendine yer bulabilmiş kişi ve mekânlara
odaklanırken, albümün sessizliklerine de
işaret ediyor. 26 Ocak’ta kapılarını açan sergi,
1 Haziran’a kadar ziyarete açık.
Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri
Araştırma Merkezi (ANAMED), Ömer M.
Koç Koleksiyonu’nda yer alan Yusuf Franko
Kusa Bey’e ait karikatür albümünü merkezine
alan sergiye ev sahipliği yapıyor.
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“Yusuf Franko’nun İnsanları: Bir Osmanlı
Bürokratının Karikatürleri” başlıklı sergide,
Yusuf Franko’nun 1884-1896 yılları arasında
bir albümde topladığı, Avrupa karikatür
geleneği ile etkileşime sahip çizimleri ilk defa

262

Haberler / MALl&MOTTO
gün yüzüne çıkacak. Sergide karikatürler
aracılığıyla, 19. yüzyıl sonunun zengin
kapitalistleri, yüksek cemiyet mensupları,
Osmanlı paşaları, levantenleri, sanatçıları
ve diplomatlarının hiciv yüklü portreleri
ziyaretçilerle buluşuyor. Yusuf Franko’nun
karikatürleri, özellikle 19. yüzyıl sonunun
Beyoğlu / Pera semtini, kendisinin de parçası
olduğu renkli sosyal ağları ve İstanbul’un
küresel mekânlarını gözlemek için izleyiciye
imkân sunuyor. Sergi, karikatürlerdeki
karakterleri ve ait oldukları mekânları takip
ederek, Galata ve Beyoğlu’nun bir finans
ve diplomasi merkezi haline geldiğinin,
uluslararası kültür-sanat trafiğinin uğrak
noktalarından biri olduğunun altını çiziyor.
Yusuf Franko’nun eserlerini ağırlıklı olarak
mekân perspektifinden okumaya çalışan
sergi, bir yandan Naum Tiyatrosu gibi
dönemin önemli mekânlarına değinirken,
diğer yandan albümde kendine yer
bulamamış, “artık olmayan” mekânları da
hatırlatıyor.
“Yusuf Franko’nun İnsanları; Bir Osmanlı
Bürokratının Karikatürleri”, döneminin
öncü karikatüristi Yusuf Franko ve
eserlerini odağına alarak, Franko Kusa
ailesinin Osmanlı Devleti’ndeki yeri ve
önemi, karikatür tarihi ve albümün çeşitli
ülkelerdeki uzun yolculuğundan sonra nasıl
tekrar Beyoğlu’na döndüğüne de değiniyor.
Sergide Yusuf Franko Kusa’nın albümü
ve karikatürlerinin yanı sıra, bu eserlerle
bağlantılı, başta Ömer M. Koç Koleksiyonu
olmak üzere farklı koleksiyonlardan fotoğraf,
belge ve yayınlar da sergileniyor.
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Yusuf Franko Kusa’nın “Types et Charges”
adını verdiği albümünün tıpkıbasımıyla,
Youssuf Bey: The Charged Portraits of Fin-deSiècle Pera adlı bir makale kitabının beraber
yer aldığı iki ciltlik çok özel bir yayın da sergi
açılışıyla eş zamanlı olarak satışa sunuluyor.
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MOSAFER’DEN NESİLDEN NESİLE BRIGGS & RILEY

MALl&MOTTO / 37. Sayı / M art 2 0 1 7

Dünyanın neresine giderseniz gidin, seyahate dair ihtiyaç duyacağınız en küçük detaya kadar oldukça geniş
bir ürün yelpazesi sunan Mosafer, ömür boyu garantili, ergonomik yapılı, modern görünümlü Briggs & Riley
TORQ ile seyahatlerde fark yaratıyor!
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Katarlı ünlü iş adamı Ashraf Abu Issa’nın kendi
tutkusu ve ihtiyaçları üzerine, bir seyahat daha
konforlu ve daha keyifli nasıl yaşanır fikriyle
hayat bulan Mosafer, seyahatleri kolaylaştıran
ve benzersiz deneyimlere dönüştüren ürün
çeşitliliği ile fark yaratmaya devam ediyor.
Dünyaca ünlü markaların seyahate dair ilgi
çeken ve kolaylık sağlayan tasarımlarına
yer veren Mosafer’in fark yaratan prestijli
seçeneklerinden biri de “Briggs & Riley” olarak
öne çıkıyor. Ömür boyu garantisiyle nesilden
nesile bavul olarak tanınan “Briggs & Riley”
sağlamlığını bu vaadiyle tescilliyor. Klasik
kumaş tipi valizlerden yeni nesil polikarbon
bavullara uzanan zengin ürün çeşitliliği içinde
gelişen dünyaya ve dolayısı ile artan seyahat
ihtiyaçlarına yönelik yepyeni çözümler yaratan
Briggs & Riley, yeni tasarımlarından TORQ ile
büyük ilgi görüyor. Kabin boyu, orta ve büyük

boy olarak 3 farklı alternatife sahip olan
Briggs & Riley TORQ’un Graphite isimli koyu
füme ve Ruby isimli yakut bordo renkleri
bulunuyor.
Polikarbon tasarımına yeni bir boyut
kazandıran Briggs & Riley TORQ’un en ilgi
gören seçeneği Carry – On Spinner kabin
boyu olarak öne çıkıyor. Seyahat dünyasının
bilinen diğer kabin tipi valizlerine göre
oldukça geniş bir iç hacme sahip olan Brigss
& Riley TORQ, yakın mesafe seyahatlerde bile
maksimumda eşya taşıma olanağına sahip.
Boyunun avantajı sayesinde havaalanında valiz
bekleme derdinden kurtaran, hacmiyle kısıtlı
eşya sınırlarını ortadan kaldıran Brigss &
Riley TORQ, önündeki özel laptop bölmesiyle
de ilgi çekiyor. Özellikle sıkça iş seyahatine
gidenlerin imdadına yetişen bu laptop bölmesi
sayesinde, valizi açma zahmeti yaşamadan

kolaylıkla bilgisayara ulaşma imkânı sunan
Brigss & Riley TORQ’un SpeedThru bölmesi de
mücevher ve kişisel eşyaları güvenle saklıyor,
güvenlik noktaları ve acil durumlarda valizin
içine hızla erişimi sağlıyor.
Özel bölmeleriyle hayatı da seyahatleri de
kolaylaştırıyor
Brigss & Riley TORQ iç kapak ve sıkıştırma
cepleri, giysilerin kaymasını engelleyen esnek
tasarımlı Outsider® bölümüyle kırışıklıkların da
önüne geçerek en özel ve gözde kıyafetlerinizi
seyahatiniz boyunca koruma altına alıyor.
Parlak görünümü ve renkleriyle adeta valizlerin
mücevheri etkisini sergileyen Brigss & Riley
TORQ, seyahatinde konforu ve ayrıcalığı
arttırmak isteyenleri tüm Mosafer mağazalarında
bekliyor.
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AŞK İLE LEZZET VIALAND’DE BULUŞTU!
Alışveriş caddeleri, nostaljik tramvayı, Vialand Tema Park ve Jungle İstanbul gibi keyfin ve heyecanın bir
arada olduğu Türkiye’nin en fazla ziyaret edilen yaşam alanı Vialand Alışveriş Merkezi, Gizem Özdilli ile
Sevgililer Günü için tatlı sürprizi yaptı.
14 Şubat’ta sevgilisine nasıl bir hediye alacağını
düşünenlere en tatlı öneriyi Gizem Özdilli,
Vialand Alışveriş Merkezi’nde sevenleriyle
paylaştı.
Yemeklerini aşk ve sevgiyle yapan Gizem
Özdilli, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel tatlı
tarifini Vialand ziyaretçileriyle hazırladı. Keyfin
ve heyecanın bir arada yaşandığı alışverişin
merkezinde sevenleriyle buluşan Gizem Özdilli
aşkla yapılan tatlıların püf noktalarını paylaştı.
Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte
kendi elleriyle hazırladığı Sevgililer Günü tatlısını
ziyaretçilere dağıtan Özdilli, tatlısının lezzeti ve
tarifiyle büyük beğeni aldı. “Aşk ve sevgiyi bir gün
değil her zaman hissedelim, hissettirelim.” diyen
Özdilli, Vialand ziyaretçilerine en son çıkardığı
yemek kitabı “Aşkın Lezzeti”ni imzaladı.
Sevgilim yok, benim tek sevgilim annem
Vialand Alışveriş Merkezi'nde Sevgililer Günü
öncesinde tatlı sürprizi yapan Özdilli, kendi
elleriyle yaptığı tatlıları ziyaretçilerine dağıtırken
hayranlarından gelen sorular üzerine “Sevgilim
yok, benim tek sevgilim annem.” dedi. “Sevgiyi
tek gün değil her gün yaşatın, özellikle erkekler
eşlerinize mutfakta yardım edin, yardımcı olun.”
diyerek gelen erkek ziyaretçilere seslendi.
Gizem'in sihirli formülü
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Vialand Alışveriş Merkezi'nde tatlı süprizi yapan
Gizem Özdili, hayranlarının ısrarı üzerine
güzellik formülünü açıkladı. Özdilli; “Aç karnına
yoğurt suyu, yemeklere tuz yerine sumak,
salatalara ve özellikle akşam yemeklerine zerdeçal
rendeleyin, zayıf ve sağlıklı olun.” dedi.
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YEMEKSEPETİ’NDEN 2016 LEZZET ALMANAĞI
Yemeksepeti, artık gelenekselleşen yıl değerlendirmesini yeni ve farklı verilerle
genişletti. Milyarlarca satır verinin işlenmesiyle elde edilen istatistikler arasında
lezzet trendleri ve tercihlerin yanı sıra, fiyat artışları, demografik değişimler, çevre
farkındalığındaki artış gibi konulara değinen detaylar da bulunuyor. Çalışma
şampiyonluk maçından bayram tatillerine Türkiye’nin bir yılının Yemeksepeti’ne
yansımasını ortaya koyuyor.
Yemeksepeti 2016 yılına yemek çerçevesinden
bakarak, geniş kapsamlı bir çalışma oluşturdu.
Danimarka’nın nüfusuna eşit hale gelen kullanıcı
sayısı, 148 milyon TL’ye ulaşan yıllık indirim
tutarı, 80 tane 600 sayfalık romana eş uzunluktaki
restoran yorumları, yan yana koysak Şanlıurfa’nın
etrafını tam üç kere dolaşacak sayıda lahmacun
satışı Yemeksepeti dünyasındaki şaşırtıcı 2016
verilerinden yalnızca bazıları.
Genel bakış
Yemeksepeti’nde 2016 yılı süresince 17 bin
restorandan yaklaşık 134 milyon porsiyon yemek
sipariş verildi.
1,7 milyon yeni üye katıldı ve Yemeksepeti
üye sayısı 6 milyon kişiye ulaştı. Bu anlamda
Yemeksepeti, içinde Danimarka veya Slovakya’nın
da bulunduğu 130 ülkeden daha kalabalık bir aile
haline geldi.
Tüm bu siparişlerin %62’si mobilden verildi.
Yemeksepeti’nde bu yıl toplam 1,2 milyon yorum
yapıldı. Bu yorumlar sayfa sayfa yazılsa, 80 tane
600 sayfalık roman olurdu.
En çok sipariş gelen iller nüfusla bağlantılı olarak
İstanbul, Ankara ve İzmir olurken, tüm şehirler
içerisinde sipariş cirosunu en çok artıran il, 4 kat
artışla Adıyaman oldu.
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Tüm yıl boyunca en çok sipariş verenler 1994
doğumlular oldu.
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Siparişlerin %40’ı kadınlar, %60’ı erkekler
tarafından verildi.
Verilen siparişlerin %3’ü kampüslere gitti. En çok
yemek siparişi veren üniversiteler sırayla Bilkent,
İTÜ, Koç, ODTÜ ve Boğaziçi oldu.
Dünyada Hint mutfağı, pizza, Asya yemekleri
gibi globalleşen lezzetler giderek ön plana
çıkarken, Türkiye’de bu yılın favorisi yine Türk
mutfağı oldu. İkinciliği burger ve pizza paylaştı.
En çok yenen lezzetler sırasıyla lahmacun, burger,
adana kebap, pizza, mercimek çorbası, et döner,
tavuk döner, çiğ köfte, sandviç ve pide olarak
belirlendi.

Haberler / MALl&MOTTO
Toplam 9 milyon lahmacun sipariş edildi. Bu
kadar lahmacun yan yana koyulsa Şanlıurfa’nın
etrafını üç kere dolaşırdı.
Kış aylarına geçişlerde çorba siparişleri %60,
ev yemekleri %88 artış gösterirken yaz aylarına
geçişlerde ise salata ve zeytinyağlılarda %30 artış
gözlemlendi.
Salatacıların tercihi bu yıl ton balıklı ve gavurdağı
oldu.
Suşiciler California roll’dan şaşmadı.
Ev yemeğinden vazgeçmeyenler kuru fasulye
pilav, etli yaprak sarma ve bulgur pilavı yedi.
Çorbacıların tercihi mercimek çorbasından yana
oldu.
Tatlıcılar en çok sufle istedi.
Kebabçıların favorisi değişmedi, Adana kebap ilk
sıraya yerleşti.
Kahvaltı siparişleri % 60 arttı. En çok kahvaltı
tabağı, poğaça ve menemen söylendi.
Börek siparişleri % 60, döner %55, ev yemekleri
siparişleri ise %50 oranında artış gösterdi.
Tatlı siparişlerinde donut’ı tercih edenlerin oranı
geçen yıla göre %90 arttı. Onu %73 ile puding ve
%57 ile şerbetli tatlılar takip etti.
TT olanlar
Dondurma siparişleri 3 katına çıktı. Geçen
senenin kış aylarına oranla bu kış dondurma
satışındaki artış %70’i gördü.
Fırsata doyanlar
Toplam 148 milyon 512 bin 215 bin lira
Yemeksepeti’ndeki Joker, Vodafone, Coca-Cola,
Kampüs ve diğer indirimler ile kullanıcıların
cebinde kaldı.

Tüm yıl boyunca en çok sipariş verilen gün
Pazar, en çok sipariş verilen ay ise Aralık oldu.
Türkiye’nin yemek saati akşam 19.00 olarak
belirlendi. En çok sipariş bu saat diliminde
geldi.
Gece geç saatlerde midesi kazınanlar da
buradaydı. Toplam siparişlerin %10’u gece 23.00
ile sabah 05.00 arasında verildi. Gecelerin fatihi
çiğ köfte dürüm, adana dürüm, lahmacun,
burger ve ıslak hamburger oldu.
Yeşili koruyanlar
2016 yılı süresince milyonlarca siparişte “Yeşili
Koruyalım” kutucuğu işaretlendi ve restorana
“Servis (plastik tabak, çatal, bıçak ve kağıt
peçete) gönderme” mesajı iletildi. Böylece 84
ton plastiğin doğaya karışması engellendi.
Özel günlere eşlik edenler
Sevgililer Günü’nde siparişler %20 arttı. Pratik
romantikler, sevgilileri için hiçbir masraftan
kaçınmadı, o gün sepet tutarları, ortalamaların

%18 üzerine çıktı. Siparişi en çok artan lezzetler
ise sırasıyla %35 ile sushi, %27 ile noodle ve
%20 ile meze oldu.
2016’da iki kez 9 günlük bayram tatili yapıldı.
Bayramlarda Türkiye ailecek yemek yedi, yaz
günlerine gelen tatilde seyahatlerin tadını
çıkardı. Bu sebeple Yemeksepeti siparişleri, her
iki haftada da %30 oranında düştü.
Beşiktaş’ın Osmanlıspor’u 3-1 yenerek şampiyon
olduğu 15 Mayıs akşamı, futbol gecelerinin
klasiği bozulmadı ve siparişini en çok artıran
lezzet %20 ile pizza oldu. Yıl boyunca oynanan
üç Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de, kebap
ve pizza birinciliği paylaştı.
Süper Ay lakaplı, 21. yüzyılda gerçekleşen
dünyaya en yakın dolunay sırasında, akşam tatlı
siparişleri, burger, pizza ve lahmacun gibi zorlu
rakiplerine kafa tutarak, en çok sipariş edilenler
arasında 3’üncü sıraya kadar çıktı.
Anneler Gününde kahvaltı siparişleri diğer
günlere göre %30 arttı.

Fiyatlarda değişim
Restoranlarda fiyat artışı, enflasyon rakamlarının
altında seyretti. Ortalama paket tutarı geçen yıla
göre %4,5 arttı.
Fiyatı en çok artanlar, %22 ile zeytinyağlılar, %20
ile sushi ve %15 ile salata, lahmacun ve meze oldu.
Kahve, kuru pasta ve dondurma ürünlerinin
fiyatları geçtiğimiz yıla göre düştü.
Türkiye için yemek vakti

MALl&MOTTO / 37. Sayı / M art 2 0 1 7

En çok indirim fastfood ve pizzada verildi. Bu
iki kategorideki indirim oranları ortalama %45’e
ulaştı.
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HUAWEI TEV İŞBİRLİĞİYLE TEKNOLOJİYE DAHA FAZLA
KADIN ELİ DEĞDİRECEK
Huawei, teknolojiye daha fazla kadın eli değmesi hedefiyle TEV işbirliğinde teknoloji ve bilişim alanında
öğrenim gören kız öğrencilerin eğitimine destek olacak “Huawei Teknoloji Bursu” kampanyasını başlattı.
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Şenol Özdemir
TEV Genel Müdür Yardımcısı
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Dünyanın önde gelen küresel bilgi ve iletişim
teknolojileri firması olan Huawei, kız
öğrencilerin teknolojiye olan ilgilerini teşvik
etmek ve bu alanda daha fazla yer almalarını
sağlamak amacıyla yalnızca maddi olarak
değil aynı zamanda eğitim, staj ve mentor
programları aracılığıyla onların kariyer
gelişimini desteklemek için bir proje başlattı.
Huawei, 1967 yılından bu yana Türkiye’nin
aydınlık geleceği için eğitime destek veren Türk
Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle; kız öğrencilerin
eğitimine destek olacak. Teknoloji alanında
çalışan kadın sayısının artırılmasını amaçlayan
Huawei, Huawei Teknoloji Bursu kapsamında
elektrik ve elektronik, bilgisayar, elektronik
haberleşme bölümlerinde öğrenim gören
öğrencilere burs verecek.
2017 yılında Türkiye’deki 15’inci yılını
kutlayacak olan Huawei Türkiye, sürdürülebilir
uzun soluklu projelerle öğrencileri desteklemeyi
amaçlıyor.
Orta Asya ve Kafkasya Bölgesi’nden Sorumlu
Başkan Yardımcısı Marco Xu, bireyler,
kurumlar ve endüstrinin eşgüdümüyle daha
iyi bağlantılı bir dünyanın zorunlu olduğunu
söyledi. Xu, “Bilgi ve iletişim teknolojileri
önümüzdeki yıllarda Türk halkının hayatını,

Mine Zaim
Huawei Türkiye Pazarlama
İletişimi Direktörü

ülkedeki endüstri ve ekonomiyi değiştirecek.
Huawei olarak bilgi ve iletişim teknolojileri
alanında öğrencilerin kariyer gelişimlerine katkı
sağlamak için buradayız. Huawei Teknoloji
Bursu kampanyasının ilk yılında bir grup kız
öğrenci ile başladıkları çalışmalarını daha
üst seviyelere ulaştırmayı hedeflediklerini
belirten Xu, orta ve uzun vadede daha fazla kız
öğrenciye ulaşarak bursiyer sayılarını artırmayı
planladıklarını ifade etti.
Huawei Türkiye Pazarlama İletişimi Direktörü
Mine Zaim, "Sürdürülebilir kalkınma,
ülkelerin gelişimi için hayati önem taşıyor.
Bu sebeple öğrencilerin yeteneklerini sadece
maddi imkânlarla değil, insan kaynakları ve
eğitim alanlarımızla yapılacak işbirliği sonucu
sağlanacak ek avantajlarla da zenginleştirmeyi
hedefliyoruz. Umarız bilişim sektörünün
geleceği açısından daha nitelikli insanlar
yetiştirilmesi için iş birliğimizi yaygınlaştırıp
uzun vadeye yayabiliriz.
“TEV olarak yarım asırdır seferberlik ruhuyla
eğitime destek veriyoruz”
TEV Genel Müdür Yardımcısı Şenol Özdemir
ise, dünyanın önemli teknoloji şirketlerinden
Huawei ile yaptıkları iş birliğinden

Marco Xu
Huawei Orta Asya ve Kafkasya
Bölgesi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı
duydukları memnuniyeti belirterek, “Türk
Eğitim Vakfı olarak yarım asırdır başarılı
gençlerimize eğitim yolculuklarında destek
veriyoruz. Seferberlik ruhuyla yürüttüğümüz
çalışmalarımız sonucunda yurt içinde
223.600, yurt dışında 1.665 eğitim bursu
sağladık. Eğitime katkılarımızı 27 adet
eğitim tesisi yaptırarak destekledik. Bugüne
kadar; 17 ilköğretim okulu, 3 anadolu lisesi,
İzmir, Trabzon ve Ankara’da olmak üzere
3 kız öğrenci yurt binası, 1 çıraklık eğitim
merkezi, 1 çok amaçlı toplum merkezi ile 1
çocuk kütüphanesini Türk milli eğitiminin
hizmetine sunduk. Ayrıca 2001 yılında üstün
ve özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü
Türkiye’deki tek okul olan TEVİTÖL’ü (TEV
İnanç Türkeş Özel Lisesi) devraldık.” dedi. Kız
öğrencilere destek vermek üzere oluşturulan
Huawei Teknoloji Bursu’nun, özellikle
toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda giderek
artan farkındalığa önemli bir katkı yapacağını
söyleyen Özdemir, “Bu projenin önümüzdeki
yıllarda yine Huawei iş birliğiyle genişletilerek,
daha fazla sayıda kız öğrenciye ulaşmasını
umut ediyoruz. Bu proje teknoloji ve bilişim
sektöründeki diğer firmalar için de önemli
bir örnek teşkil edecek. Huawei’yi bu duyarlı
yaklaşımı vesilesiyle içtenlikle kutluyor ve
teşekkür ediyoruz.” dedi.
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MÜKEMMEL TEMİZLİK KONUSUNDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
“Akıllı Temizlik” sloganıyla sektörü inovatif ev bakım ve temizlik ürünleriyle tanıştıran 1K Kimya CEO’su
ve Kimyager Sevginar Baştekin, mükemmel temizliğin püf noktalarını açıkladı. Temizlik yaparken dikkat
etmemiz gerekenleri ve doğru bildiğimiz yanlışları anlattı. İşte sıkça yaptığımız hatalar...
4- Tuvalet fırçasını ve haznesini çamaşır
suyunda bekletmek yeterlidir
Tuvalet temizliğine hepimiz çok önem veririz.
Tuvaletimizi çamaşır suyu dökerek fırça ile sıkıca
ovar, bu sayede hem tuvaletin hem de fırçanın
temizlendiğini düşünerek, hemen haznesine geri
koyarız. Oysa temizlik yaptığımız fırçanın da
mikroplardan iyice arınması gerekir. Bunun için
sık sık fırçanın haznesine 5-10 ml kadar çamaşır
suyu koyarak en az yarım saat bekletmeliyiz.
Hazne ve fırçayı durulandıktan sonra, kurumaya
bırakmalıyız. Islak ve nemli ortamlarda
mikroplar çok daha hızlı ürediği için, temizlik
sonrası mutlaka kurutmak gerekir.
5- Birkaç temizlik ürünü birlikte kullanılırsa
daha iyi temizlenir

Temizlik yapmak, silmek, süpürmek, toz almak...
Yaşadığımız yerin temiz olması, mikrop ve
kirlerden arınması için harcadığımız onca eforla
aslında farkında olmadan mikropları yayıyor,
daha çok kirletiyor ve bilmeden sağlığımıza zarar
veriyor olabiliriz. Yanlış temizlik malzemesi
kullanmak, hatalı temizleme teknikleri ya da
temizlik sırasında önlem almamak sadece
yanlış temizlik değil istenmeyen kazalara ve
sağlık sorunlarına da yol açıyor. HighGenic
markasının mucidi Kimyager Sevginar Baştekin,
temizlik yaparken düştüğümüz hataları ve doğru
yapılışlarını anlattı.
1- İnatçı ve zor kirler daha çok temizlik ürünü
ile daha kolay çıkar
Biz bayanlar içgüdüsel olarak inatçı ve zor lekeleri
ya da çok kirli gördüğümüz alanları temizlemek
için olması gerekenden çok daha fazla temizlik
ürünü kullanırız. Bu en sık yapılan yanlışlardan
biridir. Miktarın fazla olması kirin kolay çıkması
anlamına gelmez. Bu tarz kirleri temizlemek
için temizlik malzemesini kirin üzerine yeteri
kadar ve kirli yüzeyi kaplayacak şekilde sıkın ve

bekletin. Temizlik ürünü ile kirin çözünmesini
sağlayacak kadar zaman verin ve daha sonra
temiz bir bez yardımı ile silme, temizleme ve
durulama işlemini yapın.
2- Camları silmek için havanın açmasını
beklemek gerekir
Bayanlar camlarda temizlik için güzel güneşli
günler beklerler. Oysa cam temizliğinde bol
güneşli günler pek de işe yaramaz. Çünkü güneşli
günlerde cama uyguladığınız su zerrecikleri
aniden kurur, bu durum camda lekelere yol
açar. Cam silmek için en ideal zaman bulutlu
havalardır. Bu havalarda cam temizliği çok daha
rahat ve kolay yapılır.
3- Bol köpük mikropları öldürür
Hepimiz mikropların en köpüklü deterjanla
geçeceğine inanır, bolca köpüren temizlik
malzemelerini tercih ederiz. Oysa en köpüklü
deterjanla en hijyenik ortamı yaratmış
olmazsınız. Aksine mikropları yaymış ve
bilmeden sağlığınıza zarar vermiş olursunuz.

6- Bol çamaşır suyu mikroplardan arındırır
Çamaşır suyu ve çamaşır suyu katkılı
temizleyiciler iyi birer dezenfektan ve
mikroplardan arınmak için kullanılması gereken
ürünlerdir. Çamaşır suyunu çok miktarda
kullanmak asla daha etkili bir temizlik sağlamaz.
Ancak kullanırken almamız gereken önlemler ve
dikkat etmemiz gereken hususlar var. Örneğin,
kesinlikle banyo temizleyici gibi asit içerikli
diğer temizlik ürünleriyle birlikte veya aynı anda
kullanmamalıyız. Bu kimyasal bir reaksiyona
sebep olacağından sağlımız için son derece
tehlikelidir. Böyle bir durumda, hemen camları
açmak, içeriyi havalandırmak ve o alandan
ayrılmak gerekir. O nedenle, temizlik ürünlerinin
üzerindeki etiketleri ve üreticilerin üzerinde
belirtmek zorunda oldukları uyarı ve kullanım
talimatlarını iyi okumalı ve dikkat etmeliyiz.

MALl&MOTTO / 37. Sayı / M art 2 0 1 7

Sevginar Baştekin
1K Kimya Ceo’su

Ocağın üstündeki kurumuş, yağ, yemek ve
kahve lekeleri çıkmıyor mu? Siz de hemen önce
yağ çözücü bir temizleyiciyi başka bir temizlik
ürünüyle karıştırarak daha etkili ve kolay temizlik
yapabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Oysa
kullandığımız temizlik ürünleri öncelikle temizlik
yapılacak alana ve yüzeye göre sonrasında
da o yüzeyde oluşan kire, lekeye göre farklı
formüle edilmiştir. Ve formüldeki kimyasallar
bir araya geldiklerinde etkileşim yaratabilir,
sağlığımız için tehdit edici olabilirler. Ayrıca bu
birleşim, kullanılan yüzeye zarar verebileceği
gibi ve kalıcı hasara da yol açabilir. Bu tarz
istenmeyen durumlarla karşılaşmamak için her
temizlik ürününü kendi alanında ve etiketinde
tavsiye edilen şekilde kullanmalıyız. Böylelikle
istemediğimiz sürprizlerle karşılaşmamış oluruz.
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TOMMY HILFIGER, ROSSIGNOL İLE ORTAK ERKEK KAYAK GİYİM
KOLEKSİYONUNU TANITTI

MALl&MOTTO / 37. Sayı / M art 2 0 1 7

TommyXRossignol kapsül koleksiyonu,
Tommy Hilfiger’ın imzası olan logo konseptini,
Rossignol’un rafine teknik aktif giyimi ve üç
renkli horoz logosuyla buluşturan dört ikonik
kayak görümüyle dikkat çekiyor.
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Tommy Hilfiger, Rossignol ile işbirliğinden
doğan ve erkekler için kayak kıyafetlerinden
oluşan TommyXRossignol kapsül koleksiyonun
lansmanından duyduğu memnuniyetini dile
getirdi. Kayak sektöründe bir dünya lideri
olan Rossignol Group, 108 yıldır performans
ve zarafeti, konforu ve seçkinliği kusursuz bir
biçimde bir araya getirmesiyle tanınıyor. Tommy
Hilfiger’ın imzasını kucaklayan şık, yenilikçi ve
modern görünümlerle tasarlanan parçalar, 2017
ekim ayından itibaren Avrupa, Amerika kıtası ve
Asya Pasifik bölgesindeki seçili Tommy Hilfiger
mağazalarında satışa sunulacak.
Tommy Hilfiger iş birliği hakkında şunları
söyledi: “Kayak yapmak ve kış sporları çok genç
yaşımdan beri tutkum olmuştur. Bu kapsül
koleksiyonu çok uzun zamandır geliştirmeyi
arzu ediyordum. Bu konsepti gerçekten ikonik
bir şekilde hayata geçirmek için ideal ortak

da Rossignol idi. Kalite, mükemmel kalıp ve
modayı teknik işlevsellikle buluşturma gibi
ortak değerlerimizle kayak pistlerinden dünya
şehirlerine uzanabilen, kırmızı, beyaz ve lacivert
renklerimizle imzamızı attığımız bir koleksiyon
tasarladık.”
TommyXRossignol kapsül koleksiyonunda
erkekler için sunulan kışlık spor giyim ve teknik
ekipman arasında takviyeli kayak montları,
fermuarlı hırkalar, kayak pantolonları, kayaklar,
kayak botları, batonlar ve bir kask yer alıyor. Her
iki markanın logoları ve ortak renkleri kırmızı,
beyaz ve lacivert her tasarımda vurgulanarak
kayak ve kayak sonrası ruhuna kucak açan,
dağlardan şehre taşınabilen görünümler
yaratılıyor.
TommyXRossignol kapsül koleksiyonundan dört
görünüm, Pitti Immagine Uomo’da tanıtıldı.
Hilfiger Edition, Tommy Hilfiger Tailored ve
Tommy Hilfiger 2017 Sonbahar erkek giyim
koleksiyonlarıyla birlikte sunulan kapsül
koleksiyon, markanın gelenekselle modernliği
harmanlama tutkusunu yansıtan yenilikçi ama
tarihi bir mekânda sergilendi.

Haberler / MALl&MOTTO

COLUMBIA 40. MAĞAZASIYLA PALLADIUM AVM’DE YERİNİ ALDI!
Outdoor ve spor giyimde teknoloji ve tasarımlarıyla macera severlerin
vazgeçilmez markası olan Columbia, İstanbul Anadolu Yakası’nın
sevilen alışveriş merkezi İstanbul Palladium AVM’de kapılarını açtı.
Columbia, Palladium’da açtığı 40. mağazasıyla Türkiye çapında
yatırımlarını sürdürüyor.
Devrim yaratan teknolojileri ve şık tasarımlarıyla
spor giyimin önde gelen markası Columbia,
İstanbul Anadolu Yakası’nın sevilen alışveriş
merkezi Palladium AVM’de macera severlerle
buluşuyor. Columbia, markanın 40. mağazası
olma özelliği taşıyan Palladium şubesiyle mağaza
zincirine yeni bir lokasyon ekledi.
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Ödüllü teknolojileri ve şık tasarımlarıyla spor
giyimde fark yaratan Columbia’nın Palladium
AVM mağazası, 80 metrekarelik alışveriş alanı
ve eşsiz ürün çeşitleriyle macera severlerin
gözdesi olacak. Hem şehir hayatına hem de
doğa maceralarına mükemmel uyum sağlayan
Columbia ürünleri Palladium AVM mağazasında
moda severleri bekliyor.
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RUS VE YERLİ TURİSTİN İLGİSİYLE 2017’DE TURİZM YENİDEN
YÜKSELİŞE GEÇECEK
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2016 yılının ilk 11 ayında Türkiye’ye gelen
yabancı turist sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %30,9 gerileyerek 24.1 milyon kişiye düştü. Konuya
ilişkin bir değerlendirmede bulunan tatilsepeti.com Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, “2016 turizm
açısından zor bir yıl oldu ancak 2017 yılından oldukça umutluyuz. Gerek Rusya’dan yeniden turist gelmeye
başlaması gerekse yerli turistin özellikle sahil bölgelerine olan talebi, sektörümüzü yükselişe geçirecek.”
diye konuştu.
Ülkemize kasım ayında gelen turist sayısı, bir
önceki yılın aynı dönemine göre %21,4 azalarak
1 milyon 353 bin kişi oldu. Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre,
2016 yılının ilk 11 ayında Türkiye’ye gelen
yabancı turist sayısı da, bir önceki yılın aynı
dönemine göre %30,9 gerileyerek 24.1 milyon
kişiye düştü. 2016’nın Türk turizmi açısından
kolay geçmediğini söyleyen tatilsepeti.com
Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, 2017
yılı için oldukça umutlu olduklarını belirtti.
Küçükyılmaz, Rusya ile ilişkilerin düzelmesi
sonucu yeniden turist gelmeye başlaması, iç
pazarda da yerli turistin sahil bölgelerine ilgisi
ile birlikte 2017 yazı için beklentilerinin yüksek
olduğunu ifade etti.
Avrupalı turist, ocak - şubat
rezervasyonlarında belli olacak
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Koray Küçükyılmaz
tatilsepeti.com Genel Müdürü
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2017’de Rusya’dan üç milyon üzerinde turist
gelmesinin öngörüldüğünü hatırlatan Koray
Küçükyılmaz, Avrupalı turistlere yönelik
ise şunları söyledi, “Avrupa verileriyle ilgili
konuşmak için henüz erken çünkü oradaki esas

rezervasyon dönemi, ocak ve şubat ayları. Bunun
yanı sıra, ocak ayında Hollanda’da, mart ayında
ise Almanya’da düzenlenecek fuarlar, durumu
çok daha net bir şekilde görmemizi sağlayacak.
Sektör olarak beklentimiz, geride kalan yıla göre
çok daha fazla sayıda turist geleceği yönünde.
Fiyatlarda bir miktar düşüş olsa da, doluluk
oranlarının artmasıyla birlikte o noktada da bir
iyileşme yaşanacaktır.”
İç pazarda erken rezervasyona ilgi artıyor
2016 yılı içerisinde toplam turizm gelirlerinde bir
azalma olmasına rağmen, iç pazar rakamlarının
olumlu olduğunu vurgulayan Küçükyılmaz,
kayak için uygun bir sezon yaşanmasıyla
birlikte, yeni yıla pozitif başladıklarını ifade
etti. Aralık ayında %50’ye varan indirimler ile
erken rezervasyon dönemini başlattıklarını
söyleyen tatilsepeti.com Genel Müdürü Koray
Küçükyılmaz, “Geçen seneye göre çok daha
yüksek talep gördüğümüz erken rezervasyon
kampanyamızı sürdürüyoruz. 2017 yazında,
bir önceki yıla göre %10 ila 15 oranında artış
bekliyoruz” şeklinde konuştu.
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İSTANBUL AŞK HARİTASI MALTEPE PARK ALIŞVERİŞ MERKEZİ’NDE

Magma dergisi tarafından hazırlanan, Ayasofya
Camii’nden Pierre Loti’ye, Beylerbeyi Sarayı’ndan
Telli Baba’ya; İstanbul’un tarihi mekânlarında
yaşanmış en romantik aşk hikâyelerini gün
yüzüne çıkaran “İstanbul Aşk Haritası” sergisinin
açılışı, 10 Şubat tarihinde Saffet Emre Tonguç
tarafından gerçekleştirildi. Açılışta, büyüleyici
aşklara şahitlik etmiş İstanbul ile ilgili konuşma
gerçekleştiren Saffet Emre Tonguç’un ayrıca imza
günü düzenlendi.
ECE Türkiye tarafından yönetilen Maltepe Park
Alışveriş Merkezi, sevgililer günü döneminde,
ziyaretçilerini İstanbul’un en romantik sergisinde,
Ayasofya, Sirkeci Garı, Cibali Tütün Fabrikası,
Pierre Loti, Üsküdar, Kuşdili, Beylerbeyi Sarayı,
Göksu, Âşıklar Mezarlığı gibi yerlerde aşk dolu
bir gezintiye çıkardı.

MALl&MOTTO / 37. Sayı / M art 2 0 1 7

Maltepe Park Alışveriş Merkezi, 10 – 19 Şubat
tarihlerinde, yine bir yaratıcı etkinliğe imza attı
ve zamana meydan okuyan aşkları sergileyen
“İstanbul Aşk Haritası”nı ziyaretçilerine sundu.
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YENİ İNCİ’DEN KADINLAR GÜNÜ’NE ÖZEL %20 İNDİRİM
Yenilikçi ürünleriyle yıllardır kadınların göz
bebeği olan Yeni İnci, en iyisini hak eden
kadınlara “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nde
yeniincistore.com’da birbirinden şık ve kullanışlı
ürün alternatiflerini %20 indirimle satışa
sunuyor.
Tasarımlarıyla farklılık yaratan özellikle rahatlığı
ve yumuşacık dokusuyla öne çıkan ürünleriyle
Yeni İnci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel
gerçekleştirdiği %20 indirim kampanyasıyla
klasik renklerin yanında çeşitli renk
alternatifleriyle de kadınların ilgi odağı olacak.
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Kaliteyi ulaşılabilir fiyatlarla sunan, Türk
kadınını dinleyerek ihtiyaçları doğrultusunda
ürünler hazırlayan Yeni İnci, ürün gamını sürekli
genişletirken kimi tasarımlar ise dantel gibi
eklentilerle hem fiyat hem de şıklık alanında fark
yaratıyor. Yeni İnci, iç giyim modasını takip eden
kadınlar özellikle yeniincistore.com’dan online
olarak alışveriş kolaylığıyla bu özel kampanyayı
kaçırmayacak.
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AŞKIM KAPIŞMAK ANKAMALL’DA MUTLULUĞUN ŞİFRELERİNİ VERDİ
ANKAmall ünlü davranış bilimleri uzmanı ve yazar Aşkım
Kapışmak’ı ankaralılarla bir araya getirdi. Kişisel gelişim ve
romantik kitapların ünlü yazarı Kapışmak, Sevgililer Günü
öncesi buluştuğu hayranlarının sorularını da cevaplarken
önemli açıklamalarda bulundu.
ANKAmall’un “Fenomenlerle Takibe Takip”
sloganıyla Şubat ayı boyunca gerçekleştirdiği
etkinliklerde ikinci konuk Aşkım Kapışmak
oldu. Verdiği kişisel gelişim eğitimleri ve yazdığı
birçok kitapla hayranları tarafından büyük beğeni
toplayan ünlü yazar ve davranış bilimleri uzmanı
Kapışmak, Ankara’daki sevenlerine hem mutlu
olmanın hem de kişisel gelişim unsurlarının
tüyolarını verdi.
Kapışmak: “Güzelliği araya araya güzeli
unuttuk.”
Kapışmak ANKAmall’da kendisini yalnız
bırakmayan hayranlarına teşekkür ederek şunları
söyledi:
“İnsanoğlu güzelliği ararken güzellik kavramını
kaybetti. İnsanlar yaşadıkları kaygılardan
dolayı güzel ve güzellik kavramlarının değerini
unutuyorlar. Ancak unutmayalım ki hiçbir
uzman hayatlarımızı değiştiremez. Her insan
kendi hayatını kendisi değiştirir. Günlük
yaşamınızda kendinize huzurlu dakikalar yaratın.
Odaklananın ve bu sayede düşünün. İnsan fikir
üretir ama düşünemez. Düşünün ve gülmeye
çalışın. Bence tebessüm en değerli sadakadır.”
AVM içindeki özel set-up alanında
gerçekleştirilen etkinlikte hayranlarıyla sohbet
eden ünlü yazar, etkinliğin bitiminde son kitabı
Üzümlü Kek’i de imzaladı ve sevenleriyle bol bol
fotoğraf çektirdi.

ANKAmall şubat ayı boyunca ankaralıları
ünlülerle buluşturmaya devam etti. 18 Şubat
Cumartesi günü ünlü Şair ve Yazar Kahraman
Tazeoğlu’nun konuk olduğu programın bir
sonraki misafiri ise Pedagog ve Yazar Gözde
Erdoğan oldu.
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ANKAmall’da şubat ayında ünlüler geçidi
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ASTON MARTIN’IN 21. YÜZ YIL TASARIMI OLAN DB11 MODELİ TÜRKİYE’DE
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86’ncı Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkmasıyla
birlikte yoğun ilgiyle karşılanan Aston Martin DB11 Türkiye yollarına
iniyor. Ünlü “DB” neslinin amiral gemisi olarak tasarlanan DB11; Aston
Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar ayrıcalığıyla satışa
sunuldu.
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Göz kamaştıran yeni Aston Martin DB11,
86. Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda
görücüye çıkmasıyla birlikte yoğun ilgiyle
karşılanarak Türkiye’den rekor ön sipariş aldı.
Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu
Araçlar; ünlü “DB” neslinin amiral gemisi olarak
tasarlanan Aston Martin DB11’in teslimine aralık
ayı itibarıyla başladı. Dünya piyasaları ile aynı
anda İstanbul Yeniköy’de bulunan Aston Martin
Türkiye showroomunda satışa sunulan DB11 ilk
günden tüm ziyaretçileri büyüledi.

için yeni bir tasarım çağının müjdecisi olan
DB11; DB2/4, DB5 ve yakın geçmişte James
Bond için özel olarak tasarlanan DB10 gibi diğer
modellerinde de ön plana çıkan estetiğiyle marka
için bir dönüm noktası niteliği taşıyor. DB11,
yepyeni tasarım serisiyle şekil ve işlev arasındaki
ilişkiye yeni bir boyut kazandırırken modelin bu
ayrıcalıklı özellikleri tüm yorumlarda en dikkat
çekici noktaları oluşturuyor.

oluyor. 600 BHP ve 700 Nm’lik torku, DB11’i
bugüne kadar üretilen en güçlü DB modeli
olurken, 320 km’lik maksimum hız ve 0-100
hızlanmasını ise 3,9 saniyede tamamlıyor. Akıllı
tümsek aktivasyonu ve dur-başla teknolojisi
sayesinde bu güç, büyük ölçüde geliştirilen
verimlilikle destekleniyor.

600 beygir 700 NM tork

Aston Martin tarafından tasarlanan 5,2 litrelik
ikiz turbolu V12 motorundan güç alan DB11,
otomotiv yazarları tarafından test edildikten
sonra performansına dair yorumları tüm Aston
Martin ailesini gururlandırdı. Aston Martin

Aston Martin DB11 öncü aerodinamiğiyle, canlı
ve ayrıcalıklı bir tasarım anlayışını gözler önüne
sererken yeniden tasarlanan 5,2 litrelik çift
turbolu V12 motoruyla Aston Martin tarihindeki
en güçlü, en verimli ve en dinamik DB modeli

DB11, kendine has zarif tasarımı ve yeni
çift turbolu V12 motorunun muazzam
performansından yararlanmak için, DB11’in
şasisi, süspansiyonu, direksiyon sistemi ve
elektroniği yeniden ele alındı ve yeni temel
teknolojiler kullanıldı. GT, Sport ve Sport Plus
adlı çoklu dinamik sürücü modları, motor

El işçiliğinin altına gizlenen performans
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tepkisini ilerici bir anlayışla yoğunlaştırıyor. 8
vitesli otomatik ZF şanzımanı, yeni elektrikli
direksiyon sistemi ve fren esnasında Tork
Yönlendirme teknolojisiyle daha yüksek
çeviklik sunarken adapte edilebilir sönümleme
teknolojisini de güçlendirdi.
Aston Martin AeroBladeTM ile beslenen hava
freni
Ön kısımda yer alan çift çeneli döner kaporta,
karakteristik LED ön farlar ve ünlü Aston
Martin ızgarasının vurgulu hatları bunların en
önemlileri arasında yer alıyor. A sütunundan C
sütununa kesintisiz ilerleyen tavan kaplamaları
sayesinde profili de aynı şekilde göz alıyor. Sade
hatları arkaya doğru devam ediyor ve cesurca
tasarlanmış arka farlarla yumuşak bir biçimde
bir araya gelen eğimli bagaj kapağı yeni ve
belirgin bir grafik oluşturuyor.
Yenilikçi aerodinamik yapısı, kasa üzerinde
hava akışını zekice ileterek estetik devrimde
üzerine düşeni yaparak, DB11’in düzenli
yüzeylerini korurken aracın sarsılmazlığına
katkı sağlıyor. Tekerlek kemerinin içindeki
yüksek basınçlı havayı, yeniden tasarlanan
gizli bir hava deliğiyle dışarı atan solungaç
görünümlü “Curlicue” kıvrım sayesinde
öndeki yük azalıyor. Aynı zamanda, C
sütununun bağlantı noktasında yer alan gizli
hava girişleriyle beslenen güçlü hava freni
Aston Martin AeroBladeTM de arkadaki yükü
azaltıyor.

Gerçek bir 21. yüzyıl Aston Martin modeli olan
DB11, teknik ortak Daimler AG ile birlikte
geliştirilen en son teknolojiyi en yüksek kalite
ve el işçiliğiyle sunuyor. Renkli 12” TFT LCD
ekranın kullanıldığı yeni gösterge paneli, araçla
ilgili birincil bilgileri tam açıklıkla ifade ederken,
ortaya konumlandırılmış 8” TFT ekran ise bilgi
ve eğlenceye hizmet ediyor. Karakter tanıma,
çoklu dokunma ve hareket desteği sunan isteğe
bağlı dokunmatik yüzeyin yanı sıra döner
kontrolle kumanda edilen yeni uydu navigasyon
ve ses sistemi her zamankinden daha etkili. Yeni
otomatik park yardımı özelliği ve 360 derecelik
kuş bakışı kamera, düşük hızlarda güvenli
manevra yapma imkanı tanıyor ve aynı şekilde
aracın bilgi-eğlence sistemi tarafından kontrol
ediliyor.
Daha geniş kapı açıklığı, özellikle baş ve arka
kısımda daha geniş yolcu alanı, arka kısımda iki
çocuk koltuğunun yerleştirilebileceği tam entegre
ISOFIX takma noktaları ve el çantasıyla iki büyük
bavulu alabilecek kadar geniş bagaj kısmıyla
DB11 gerçek bir “Grand Tourer” niteliğinde.
Tonlama ve doku açısından huzur veren, dikkatle
koordine edilmiş tonlardan keskin kontrastlara
uzanan bir yelpazede sınırsız sayıda seçenek
arasından tercih sunuyor.
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Yenilikçi teknolojik donanım
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TÜRKİYE’NİN PARFÜM KARNESİ AÇIKLANDI
E-ticaret platformu n11.com, 2016 yılında en çok satan kadın ve erkek parfümlerini açıkladı. Verilere göre
kadınlar 2016 yılında Calvin Klein Euphoria’yı tercih ederken, erkekler tercihini bir klasik olan Vakko V De
Vakko’dan yana kullandı.
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E-ticaret platformu n11.com, 2016 yılının en çok
satan kadın ve erkek parfümlerini açıkladı. n11.
com’un verilerine göre geçtiğimiz yılın en çok
satan parfümü Calvin Klein Euphoria Edp oldu.
Yılların eskitemediği klasik Burberry Classic
listenin ikinci sırasında yer alırken, üçüncü
sıradaki Vakko V De Vakko erkeklerin parfüm
alışkanlıklarını gözler önüne serdi. Lancome La
Vie Est Belle ve Calvin Klein Euphoria Intense
erkek parfümü ise ilk 5’te yer aldı.
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E-ticaret platformu n11.com’un satış
rakamlarından derlediği verilere göre 2016
yılında en çok satan 20 parfüm şu şekilde:
• Calvin Klein Euphoria Edp 100ml Kadın
Parfüm
• Burberry Classic Edp 100ml Kadın Parfüm
• Vakko V De Vakko Edt 150ml Erkek Parfüm
• Lancome La Vie Est Belle Edp 30ml Kadın
Parfüm Seti
• Calvin Klein Euphoria Intense Edt 100ml Erkek
Parfüm
• Joop Homme Edt 125ml Erkek Parfüm
• Tom Ford Black Orchid Edp 100ml Unisex
Parfüm
• Burberry Classic EDT 100ml Erkek Parfüm
• Davidoff Cool Water Edt 100ml Kadın Parfüm
• Chanel Bleu De Chanel Edp 100ml Erkek
Parfüm
• Paco Rabanne Invictus EDT 100 ml Erkek
Parfüm
• Davidoff Cool Water EDT 125ml Erkek Parfüm
• Rochas Man Edt 100ml Erkek Parfüm
• Dior Homme Intense Edp 100ml Erkek Parfüm
• Vakko Infiniti Edp 100ml Erkek Parfüm
• Calvin Klein Beauty Edp 100ml Kadın Parfüm
• Burberry Weekend Edp 100 ml Kadın Parfüm
• Giorgio Armani Acqua Di Gio Edt 200ml Erkek
Parfüm

• Chloe Love Edp 75ml Kadın Parfüm
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• Versace Eros Edt 200ml Erkek Parfüm
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GÜÇLÜ VE SEÇKİN MARKALARIYLA HARVEY NICHOLS
2017 İLKBAHAR YAZ SEZONUNA HAZIR
Harvey Nichols 2017 İlkbahar/Yaz sezonuna
güçlü, genç, dinamik ve yepyeni bir merhaba
diyor. Türkiye’de sadece Harvey Nichols ve
Brandroom mağazalarında satışta olacak olan
markalarla moda severleri buluşturan Demsa
Group yeni sezonda çok renkli.
Kadın giyimde Summer Vibe, Active Wear
konseptleri ön plana çıkarken dantel ve yazlık
parkalar sezona yön veren parçalardan olacak.
Yepyeni dinamik markalarla sezon trendlerine
yön veren Harvey Nichols stil sahibi kadınlara
yine en özel parçaları sunacak.
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Erkek giyiminde sportif ve sartorial şıklık ön
planda olurken, Harvey Nichols bünyesindeki
güçlü aksesuar grubu ve sezon trendlerini
yansıtan must-have parçalarla erkekler yeni
sezonda cool ve zamansız görünümleriyle dikkat
çekecek.
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İNTERNETTE GÖRGÜ KURALLARI
yazılması, gereksiz bir yığın maille uğraşmalarına
ve zaman kaybına sebep olmaktadır. Yöneticiyi
bilgiye koyarken “Bu maildeki bilgilerden
yöneticim gerçekten haberdar olmalı mı?”
sorusunu kendimize sormalıyız.
BCC KULLANIMI ETİK OLMALIDIR
Birisiyle yazışırken bir başka şahsı bcc’ye
eklersek, yazıştığımız kişi, bcc’de olanı göremez.
İletişimde şeffaflık ilkesi ihlal edilmiş olur. Ancak
bcc kullanımı bazen toplu gönderilerde listedeki
şahısların birbirlerinin adresini görmemeleri için
kullanılabilir ki bu şekilde kullanımı çok zariftir.
MAİL ADRESLERİNİ KIDEM SIRASINA
GÖRE YAZIN
E-posta dağıtımlıysa astlara ve üstlere birlikte
gidiyorsa öncelikli olarak üst makamların
adresini, sonra da kıdem sırasına göre astları
listelemek gerekmektedir. Bilgi kısmında üst
makamın adresi, astlardan sonra yazılmamalıdır.
KONU KISMINDA KISALTMA
YAPILMAMALI
Konu bölümüne hakkında, dair, ait ibareleri
yazılmaz çünkü bunları yazmak muhatabımızın
zekâsına hakaret olarak yorumlanmaktadır.
Ayrıca konu, içeriği özetleyen birkaç
kelimeden olmalıdır. Konu kısmında kısaltma
yapılmamalıdır. “Rapor” uygunsuz bir konu
başlığıdır çünkü daha sonra arandığında bulmayı
kolaylaştıracak anahtar kelimelerden yoksundur.
Bunun yerine mesela “Güncellenmiş 2014 Bütçe
Raporu” gibi birkaç detayı barındıran bir konu
başlığı, arandığında bulmayı kolaylaştıracağı için
daha iyi bir başlıktır.
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Suna Okur
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Sanal ortamdaki ilişkilerimize, yüz yüze
kurduğumuz iletişimde olduğu gibi, gereken
özeni göstermeli ve hassas davranmalıyız. Çünkü
internet kullanımı ve sosyal paylaşım siteleri için
de geçerli görgü kuralları vardır.
Eğitim Danışmanı, Eğitmen, Yazar Suna Okur’un
Ötekiadam Yayınları’ndan çıkan “Suna Okur
ile Zarafet, Görgü ve Protokol” isimli kitabı bu
konuda önemli bir boşluğu dolduruyor.
Yazar Suna Okur, kitabında iletişim adabını şöyle
anlatıyor:
E-POSTANIN KARTPOSTALDAN FARKI
YOK
E-posta güvenilir bir iletişim aracı değildir.

Bu sebeple çok gizli ve çok özel iletilerin
elektronik ortamda gönderilmesi uygun değildir.
Bazen açık bir kartpostaldan farksız olduğu
unutulmamalıdır.
YANLIŞ KİŞİLERE GÖNDERMEYİN
Bir e-postada iki bölüm vardır, bilgi ve metin
kısmı. Başlık bilgilerini düzenlerken e-postanın
kime gittiğine bir kez daha göz atmakta fayda
vardır. Çünkü bazen isim benzerliklerinden
dolayı mailiniz çok farklı kimselere
gidebilmektedir.
HER MAİLE YÖNETİCİNİZİ EKLEMEYİN
Başlık bölümünde bulunan bilgi kısmına
her mailde yöneticinizi eklememeye özen
göstermelisiniz. Yöneticilerin her mailde bilgiye

SAYGI BİLDİREN KELİMELERDE
KISALTMA YAPMAK SAYGISIZLIK
E-posta metnini oluştururken mail daima
hitapla başlar. Hitapsız mail gönderilmez. Metni
oluştururken cümleler tam ve anlamlı olmalı,
kelimelerde kısaltma yapılmamalıdır. Özellikle
saygı bildiren kelimelerde kısaltma yapmak
saygısızlık olarak değerlendirilir. Sayın yerine
sn, saygılar yerine syg, teşekkürler yerine tşk
şeklinde kısaltmalar yapılmamalı, kelimeler tam
yazılmalıdır.
ELEKTRONİK ORTAMDA BAŞSAĞLIĞI
DİLENMEZ
Başsağlığı mesajı, tebrik, özür, nikâh veya nişan
davetiyeleri elektronik ortamda gönderilmez. Bu
tür gönderiler muhatabımızı dikkate almadığımız
veya davete katılmasını istemediğimiz şeklinde
yorumlanabilir.
BÜYÜK HARFLE YAZMAK BAĞIRMAK
ANLAMINA GELİR
Tamamı büyük harfle yazılan mailler bağırmak
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başkalarına göndermek görgüsüzlüktür.
POLİTİK GÖRÜŞÜNÜZÜ DESTEKLEYEN
BİR E-POSTAYI…
Savunduğunuz politik görüşü destekleyen
bir e-postayı ilgili ilgisiz herkese göndermek
uygunsuz ve daha sonra üzülme sebebiniz
olabilecek bir davranıştır. Gelen e-posta,
listelere hiçbir filtre kullanılmadan
gönderilmemelidir.

SOSYAL MEDYA ADABI

RESMİ YAZIŞMALARDA GÜLÜCÜK
KULLANMAYIN
Gülen yüz, ağlayan yüz gibi “smiley”ler iş
ortamında tanışıklığımız veya görüşmemiz
olmayan kimselere kullanılırsa laubalilik olarak
değerlendirilir. Smiley’ler ancak çok samimi
olduğunuz kimselerle yapılan gayrı resmî
yazışmalarda kullanılır.
HER MAİLDEN SONRA OKUNDU TEYİDİ
İSTEMEYİN
Her mailden sonra okundu teyidi istenmesi
güvensizlik olarak algılanmaktadır. Mailin
sonunda iletişim bilgilerinin bulunması gerekir.
Muhatabınız bir başka iletişim yönetimini
kullanmak istediğinde nezaketen işini
kolaylaştırmak gerekir.
BAŞKASININ YÜZÜNE SÖYLENMEYECEK

ŞEYLERİ YAZMAYIN
Unutulmamalıdır ki muhatabınız üslubunuza
bakarak sizi değerlendirme yoluna gitmektedir.
Bu sebeple, bilhassa kurum içi maillerde,
emredici tonlardan uzak durmak gerekir.
Başkasının yüzüne söylenmeyecek şeyler
elektronik ortamda yazılmamalıdır. E-postanın
yazıldığı alan, nezaket ve görgü kurallarından
azade değildir. Özellikle kaba söz ve imadan mail
yazarken de kaçınmak gerekir.
SAHİBİNE SORULMADAN E-POSTASI
BAŞKASINA VERİLMEZ
Toplu maillerde gizli karbon kopyayı
kullanmadan kişilerin adreslerini gizlememek,
kişilerin mahremine saygısızlık olarak
değerlendirilir. Çünkü ev ve cep telefon
numarası nasıl şahsa sorulmadan bir başkasıyla
paylaşılmazsa, e-posta adresleri de aynı
muameleyi hak etmektedir.
BU E-POSTAYI 10 KİŞİYE GÖNDER,
GÖNDERMEZSEN...
Son zamanlarda popülerleşen “Bu e-postayı 10
kişiye gönder, göndermezsen...” gibi mailleri

SAYFANIZI BEĞENMESİ İÇİN ISRAR
ETMEYİN
Listenizde olanlara blogunuzu, sayfanızı,
grubunuzu beğenmeleri için baskı yapmak,
bu isteğe uymayanları tekrar tekrar uyarmak
uygun bir davranış değildir.
SORMADAN ETİKETLEME
Fotoğraf albümündeki kişilerin haberi
olmadan, kendilerine sorulmadan
fotoğraflarını yayınlamak ayrıca adlarını
fotoğrafın üstüne yazmak kaba bir davranıştır.
EĞİTİMSİZLİĞİN VE SAYGISIZLIĞIN
GÖSTERGELERİ
Kişisel notlar veya ilaç reklamları için
arkadaşların facebook duvarlarını kullanmak,
buralara laubali mesajlar yazmak, takma ad
kullanarak sosyal paylaşım sitelerinde kaba,
çirkin, ayıp sayılacak şeyler yazmak ve siyasi
yorumlarda bulunmak eğitimsizliğin ve
saygısızlığın göstergesidir.
Unutmamak gerekir ki internet ortamında
insanlar, bizi yazdığımız şeylere göre
yorumlayacaklardır. Bu sebeple, yazdıklarımızı
bir kez daha gözden geçirmekte fayda vardır.
GEZDİĞİN GÖRDÜĞÜN, YEDİĞİN
İÇTİĞİN SANA KALSIN
Sosyal paylaşım sitelerinde ruh halinizi
yazmak, mahrem konuları paylaşmak, ne yiyip
içtiğinizi ilan etmek, gezilen yerlerin reklamını
yapmak, insanları özendirmeye çalışmak
görgüsüz olarak değerlendirilme sebebidir.
DEVAMLI CEP TELEFONUYLA
OYNAMAK
Bir arkadaş görüşmesinde, yemekte veya
toplantıda devamlı cep telefonuyla oynamak,
mesaj yazmak ve etrafla ilgilenmemek
görgüsüzlük olarak değerlendirilir.
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anlamındadır. Elektronik ortamda bir kelimeyi
bile -kısaltmalar hariç- büyük harfle yazmaktan
kaçınmak gerekir. Türkçe karakterlerin
yaygınlaşması için mail Türkçe karakterle
yazılmalıdır.

DÜN TANIŞTIĞINIZ KİŞİYE
ARKADAŞLIK TEKLİF ETMEYİN
Birkaç gün önce tanışılan ve herhangi
bir samimiyet geliştirilmemiş insanlara
sosyal paylaşım sitelerinde arkadaşlık teklif
etmek görgüsüzlüktür. Ayrıca arkadaşlık
teklifi için yaş, mevki ve statü göz önünde
bulundurulmalıdır.

283

MALl&MOTTO / Haberler

İŞLETME SAHİPLERİ ANLIK BİLDİRİMLERLE İŞ YERİNDE
OLAN BİTENİ TAKİP EDEBİLİYOR
Türkiye’nin ilk akıllı güvenlik hizmeti Pronet Plus, kullanıcılarına ev ve işyerlerinden uzakta olsalar dahi her
an olan bitenlerden haberdar olabilme imkânı sunuyor. Mekânda bir hareket olduğunda anında algılayarak,
kullanıcılarına anlık bildirimlerle durumu iletiyor. Akıllı video hizmeti sayesindeyse, bu bildirimler görüntülü
olarak da iletilebiliyor. Ev veya iş yerinin canlı yayında veya geçmişe dönük olarak izlenebilmesini sağlıyor.

Bugün teknolojinin getirdiği yenilikler ve
giderek hızlanan günlük yaşam, güvenlik
tanımının çerçevesini genişletiyor. Artık
güvenlik sistemleri kent yaşamında
ihtiyaç duyulan kişiye özel güvenlik
ve konfor standartlarını da yeniden
belirliyor. Pronet’in sunduğu Pronet
Plus Akıllı Güvenlik Hizmeti, tüm bu
ihtiyaçlara en yeni teknolojilerle yanıt
veriyor. Örneğin alarm sistemini uzaktan
açıp kapatabilmek mümkün oluyor. Fakat
elbette sunulan hizmet bununla sınırlı
değil.
Eczacılar, kuyumcular, avukatlar ve
doktorlar da kullanıyor
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Pronet Plus, iş yerlerini de güvenle
koruyor. İşletme sahipleri uzakta olsalar
bile olup bitenlerden kolayca haberdar
olabiliyor. Restoran, kafe, eczane,
kuyumcu veya mağazası olan işletme
sahipleri, dükkânın tam saatinde açılıp
kapandığından emin olabiliyor, dükkâna
ilk kim geldi, en son kim çıktı, seyahatte
bile olsa, cebinden takip edebiliyor.
Sistemi avukatlar ve doktorlar da aynı
şekilde büroları ve muayenehaneleri
için kullanıyor. Çalışanlar alarmı
kurmayı unutsa bile, işletme sahibinin
haberi oluyor ve sistemi uzaktan kurup
kapatabiliyor.
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Özel alanlar ve kasalar güvende
Pronet Plus iş yeri ve evlerdeki özel
mekânlar için tam koruma sağlıyor.
Eğer biri girmemesi gereken bir yere
girmeye çalışırsa, o bölge için özel olarak
uyarlanmış sistem sayesinde ev veya
işletme sahibinin bu durumdan anında
haberi oluyor. Hatta bu sistem kasa
kapılarına bile uygulanabiliyor. Akıllı
video sayesinde, odanın veya kasanın
kapısını kimin açtığı anlık görüntülü
bildirimle kullanıcıya iletiliyor.
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bir marka olan Under Armour’ın en önemli
özelliklerinden biri, ürünlerinde, tamamen kendi
geliştirdiği teknolojileri kullanması. Bunu da
“Tutku ve bitmek bilmeyen inovasyon aşkıyla
tüm sporcuları daha iyi bir noktaya taşımak”
vizyonuyla açıklıyor.
Dünyanın önde gelen performans spor giyim,
ayakkabı ve aksesuar markası Under Armour,
onuncu mağazasını 11 Şubat’ta Bursa Korupark
Alışveriş Merkezi’nde açarak Anadolu’da
büyümeye devam ediyor.
Geçtiğimiz yıl mart ayında Türkiye’deki ilk
mağazasını açan Under Armour, hızlı bir büyüme
stratejisi izleyerek birinci yılında İstanbul, İzmir
ve Ankara’nın ardından onuncu mağazasını
Bursa Korupark Alışveriş Merkezi’nde açtı.
Tamamen bir inovasyon fikri üzerine doğmuş

Kadın, erkek ve genç profesyonel sporculara
yönelik sportif performans arttırmayı amaçlayan
ürünler geliştiren Under Armour, içlikten takım
formalarına, ayakkabıdan iç çamaşırına, atletten
eldivene, şapkadan sırt çantasına kadar inovatif
bir anlayışla ürettiği geniş ürün yelpazesi ile
Bursa’daki spor tutkunlarının hizmetinde…
Under Armour markasının Türkiye’deki
perakende ortağı Doğuş Perakende Grubu’nda
Under Armour Ülke Genel Müdürü Aydın
Kanatlı, söz konusu yatırımlarla ilgili olarak:

“Under Armour, uluslararası pazarlara açılmaya
odaklanmış durumda. Biz de bu hedef dâhilinde
ilk yılımızda 10 mağazaya ulaştık ve bundan
sonra da yatırımlarımıza devam etmeyi
hedefliyoruz. Tabi, bizim için en az mağaza
sayısı kadar önemli olan, buradaki sporcuların
performansını en üst seviyeye ulaştırabilmek.
Buradaki sporcuları en ileri teknoloji kullanılarak
üretilen ürünlerimiz ve tasarımlarımızla
güçlendireceğiz.” açıklamasını yaptı.
Under Armour’ın dünya çapında “yol arkadaşı”
olduğu bazı sporcular arasında dünyanın en
ünlü NBA yıldızlarından MVP Stephen Curry,
olimpiyatlarda en çok madalya kazanan yüzücü
unvanının sahibi Michael Phelps ve dünyanın
en iyi tenis oyuncularından üç kez Grand Slam
şampiyonluğu kazanan başarılı tenisçi Andy
Murray yer alıyor.
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UNDER ARMOUR 10. MAĞAZASINI BURSA’DA AÇTI!
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IPEKYOL İLE ZAMANSIZ DENİM HİKAYESİ
Modern ve feminen görünümlerin temsilcisi Ipekyol, her stile ve her vücut tipine uygun farklı fit’ler sunan
Ipekyol Denim koleksiyonunda, yükselen trendlerle kusursuz denim anlayışını harmanlıyor.
Denimin zamansız tavrından ilham alan Ipekyol
Denim koleksiyonu, bu sezon retro efektli yıkama
ve eskitme detaylarının yanı sıra, yırtmaç ve paça
detaylarıyla da farklılaşarak yenilikçi bir tavırla
öne çıkıyor.
Ayakkabı tercihine göre, birbirinden farklı pek
çok stile adapte edilebilen ve vücut formunu
yeniden yorumlayan 6 farklı fitin yer aldığı
Ipekyol Denim fit guide, bir denim ile kusursuz
görünümü yakalamak isteyenlere rehberlik
ediyor.
Dapdar kalıbı ile vücudu toparlayan Skinny Fit,
esnek kumaşıyla da rahat hareket etme imkanı
sunuyor.
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Basenden diz hizasına kadar dar olan kalıbı ve
dizden topuğa genişleyen paçalarıyla Flare Fit,
70'lerin retro stilini yansıtırken siluetleri yeniden
şekillendiriyor.
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Geleneksel kalıbın, kısaltılmış paça ile modernize
edilmiş versiyonu Cropped Straight Fit
görünümünüze sihirli bir dokunuş katıyor.
Diyagonal ve asimetrik kesim paça detaylarıyla,
basenden aşağıya düz inen geleneksel kalıba
sahip Straight Fit bilekten bağcıklı espadrillerle
kombinlenerek şehrin enerjisine uyum sağlarken,
stilettolarla geceye uyumlanıyor.
Dize kadar dar inerek dizden itibaren hafifçe
bollaşan kalıbıyla vücuda yeni bir siluet
kazandıran, Cropped Flare Fit, klasik Flare Fit’in
sezon atmosferine uygun “mini’’ versiyonu olarak
tanımlanıyor.
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Rahat kalıbı ile Relax Fit ayakkabı tercihinize
göre her atmosfere ve ortama kolaylıkla uyum
sağlıyor.
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FUTBOLCULARA TL İLE MAAŞ DÖNEMİ
Spor Toto Süper Ligi’nde ilk yarının lider takımı Medipol Başakşehir, 1 Aralık itibarıyla tüm oyuncu
ödemelerini TL üzerinden yapma kararı aldı. Yerli ya da yabancı ayrımı olmaksızın tüm futbolcu ve teknik
ekibin maaşlarını yerli para cinsinde yapmayı hedefleyen kulüp, son günlerde değer kaybı yaşayan TL’ye
destek olan diğer birçok özel ve resmi kuruma katılan ilk futbol kulübü oldu. Peki, diğer 17 Süper Lig
ekibi de bu kampanyaya katılım gösterirlerse dövize karşı da art arda goller atabilir miyiz? Destek Yatırım
Araştırma Departmanı Türk ekonomisinin önemli dinamiklerinden futbol kulüplerinin futbolculara TL ile
maaş ödemesi durumunda ekonomiye ne gibi etkileri olabileceğini araştırdı.
Olası domino etkisi hangi boyutta hissedilebilir?
4 Büyükler Yılda 205 Milyon Dolar Maaş
Ödüyor
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15 Temmuz’daki darbe girişimi ile 8 Kasım’da
Trump’ın ABD’nin yeni başkanı seçilmesi TL
üzerinde 3. çeyrek itibari ile baskı oluşturmaya
başladı ve 2017’de tüm gözlerin TL’nin üzerine
çevrilmesine neden oldu. 2016’nın son
günlerinde başlatılan TL’ye destek çağrısına
kayıtsız kalmayan Türk halkı ve firmalar,
TCMB’nin verilerine göre 500 milyon dolarlık
YP mevduatını TL’ye çevirdi. 200 milyar dolara
yakın olduğu tahmin edilen yastık altı paralarını
da hesaba katarsak TL’ye dönen varlık hacminin
daha yüksek olduğu tahmin edilebilir.

288

Önemli bakanlıklar, BIST, EPDK, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi TL’ye dönen kurumların
birkaçı olarak sayılabilir. Ancak içlerinde
bir kurum daha da çok göze çarptı: Medipol
Başakşehir Futbol Kulübü! 2016-2017
sezonunda, futbolcu ve teknik ekibine yaklaşık
15 milyon euroya yakın yıllık ödeme yapacak
kulüp, 1 Aralık itibari ile ödemelerin TL
üzerinden yapılacağını ve birçok personelinin
de TL’de kalmayı sürdüreceğini umduklarını
bildirdi. Aralık ayından sonraki ödemelerin
TL üzerinden yapılacağını düşündüğümüzde,
yaklaşık 7,5 milyon euro karşılığında TL’nin
2017 yılı içerisinde ödeneceği beklenebilir. Başta
Türk futbolcuların ve teknik ekip elemanlarının
isteği üzerine olmak üzere, miktarın yarısının
TL’de kalacağını kabul edersek 4 milyon euro
karşılığı yaklaşık 14,5 milyon TL’nin piyasada
yerli para cinsinden varlıklarda kalabileceğini
öngörebiliriz. Yaklaşık hesaplamalara göre, şu
ana kadar TL’ye dönen mevduat miktarının
yaklaşık %1’i.
Domino Etkisi Yaşanabilir Mi?
Özellikle piyasaların küreselleşmesiyle
hayatımıza giren domino etkisi kavramını,
kısaca bir olayın başka olayları tetikleyerek
etki alanında büyüme yaratması diye
tanımlayabiliriz. O zaman cevap arayacağımız
ikinci soru: Medipol Başakşehir ile başlayan
hareket başka kulüpleri de etkileyebilir mi?

4 büyükler özelinde bakarsak; Fenerbahçe’nin
70 milyon euro, Galatasaray’ın 60 milyon euro,
Beşiktaş’ın 50 milyon euro ve Trabzonspor’un
25 milyon euro yakınında yıllık maaş ödemesi
bulunuyor. Diğer 13 kulüpte ise ödemeler, 20
milyon euro ile 4 milyon euro arasında değişim
gösteriyor. Toplamda ise, yıllık yaklaşık 350
milyon euro gibi büyük bir rakama ulaşıyoruz.
Aynı metodolojiyle, yarısının ödenmiş
olduğunu varsayıp yarısının da ödeme sonrası
dövize dönüldüğünü düşünürsek 87,5 milyon
euro’luk kısmın karşılığı TL’de kalacaktır. Bu
durum da, piyasalarımıza yaklaşık 320 milyon
TL bırakacak ve TL’ye olan talebi kuvvetli
şekilde yukarı çekecektir. Yeniden TL’ye dönen
YP mevduatlarla karşılaştırırsak, şu ana kadar
yapılan dönüşün %20’sine varan bir rakama
ulaşıyoruz. Binlerce kişi ve kurumun katıldığı
TL’ye dönüş hareketinin futbol kulüplerinin
katılımı ile ne kadar güçlenebileceğini sadece bu
rakamdan bile hissedebiliriz.
İşin bilanço boyutuna bakarsak, 31
Ağustos 2016 itibarıyla yaklaşık rakamlarla
Galatasaray’ın 115 milyon euro, Fenerbahçe’nin
105 milyon euro, Beşiktaş’ın 75 milyon euro
ve Trabzonspor’un 65 milyon euro net YP
yükümlülüğü bulunmaktadır. Kur hareketlerine
karşı korumasız olan yükümlülükler, TL’nin
döviz sepetine karşı %10 değer kaybettiği
durumlarda bilançolara 35 milyon TL’ye kadar
ekstra yük getirebilmekte. YP yükümlülük/
toplam yükümlülük oranları ise yaklaşık en
yüksek Fenerbahçe’de %37,5 iken en düşük %22
ile Beşiktaş’ta görülmekte ve üçte bire kadar
YP yükümlülüklere boğulmuş kulüpleri işaret
etmektedir.
Sonuç olarak, lig lideri Medipol Başakşehir’in
yaktığı meşalenin başka kulüplere ve oradan
da vatandaşlara sıçraması halinde, TL’nin YP
birimlerine karşı daha güçlü durabileceği futbol
kulüplerin de yardımıyla koruyabileceğini
istatistiklerden öngörebiliyoruz. Ayrıca, TL ile
yükümlülük oluşturmak onları kur riskinden
koruyabilir ve daha sağlıklı bilanço yapısı
kazanmalarını sağlayabilir.
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2016-2017 Sezonu Spor Toto
Süper Lig En Çok Maaş Alan
Futbolcular
1 - Robin van Persie (FB) € 4.900.000
2 - Wesley Sneijder (GS) € 4.500.000
3 - Simon Kjaer (FB) € 4.000.000
4 - Vincent Aboubakar (B
(BJK)
€ 3.300.000
5 - Lukas Podolski (GS) € 3.000.000
6 - Selçuk İnan (GS) € 2.850.000
7 - Mehmet Topal (FB) € 2.500.000
8 - Nigel de Jong (GS) € 2.500.000

10 - Emmanuel Emenike (FB)
€ 2.500.000
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9 - Martin Skrtel (FB) € 2.500.000
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SEVGİYE DAİR HER ŞEY KANYON’DA BULUŞTU!
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Kendine özgü üslubuyla evrensel müziğe ve özgün projelere imza atan ünlü
müzik adamı Aykut Gürel, Aykut Gürel & Friends projesiyle 10 Şubat Cuma
akşamı Kanyon misafirleri için tadına doyulmaz bir müzik ziyafeti sundu.
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80’ler, 90’lar ve günümüz parçalarından
hazırlanan geniş bir repertuarın yanı sıra Zuhal
Olcay’ın seslendirdiği birbirinden güzel, sevgi
dolu şarkılar ve şiirlerle Kanyon misafirleri
hafızalardan silinmeyen bir akşam yaşadı.
Hayata geçirdiği projelerle her zaman adından
söz ettiren Kanyon, 10 Şubat Cuma akşamı
ünlü müzik adamı Aykut Gürel’i, Aykut Gürel &
Friends projesiyle ağırladı. Türkiye’nin en değerli
oyuncu ve şarkıcılarından Zuhal Olcay’ın buğulu
sesi ve şiirlerinin de eşlik ettiği konser 4.000 kişi
tarafından izlendi.
Seni Yaşamak, Yine Akşam, Güller ve
Dudaklar, Pencere, Bir Harmanım Bu Akşam,
Yalnızlığım, Pervane gibi Zuhal Olcay’ın sesinden
duyduğumuz ve sevdiğimiz pek çok şarkıyla sevgi
dolu bir gece yaşandı.
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2017 DİJİTAL PAZARLAMA YILI OLACAK
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Ramazan Becer
CRM Medya Ajans Başkanı
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Son yıllarda teknolojinin hızla değişmesiyle
pazarlama anlayışında da çok büyük değişiklikler
yaşandı. Yaşamamızı şekillendiren pazarlamanın
dijitalleşmesi ise yöneticilerin bütçelerini
interaktif ortama çekmelerini sağladı. Bu
kapsamda dijital pazarlamanın bugün dünyanın
vazgeçilmez kanallarından biri olduğunu
açıklayan CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan
Becer “Dijital, hayatımızın her yerinde etkisini
göstermeye devam ediyor. Bunun farkında olan
yöneticiler de bütçelerinde interaktif pazarlamaya
yer veriyorlar. 2016 yılı rakamları gösteriyor ki,
2017 dijital pazarlama yılı olacak.”
Her gün kendini yenileyen teknoloji, satın alma
alışkanlıklarını değiştiriyor. Son on yılda da
dijital pazarlama sektörü önemini arttırmaya
devam ederken, dijital pazarlamanın 2017
yılında da büyümesini hızlandıracağına dikkat
çeken CRM Medya Yönetim Kurulu Başkanı
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Ramazan Becer, “Dijital medya firmaların kısa
sürede büyük kitlelere ulaşıp hedef kitlesine
karşı sempati kazanmasına ortam hazırlıyor.
Firmaların tanınırlığını artırmak da dijital
pazarlama ile mümkün oluyor. Eskiden bilinirliği
az olan dijital pazarlama bugün dünyanın
vazgeçilmez kanallarından biri. Bu yılın
rakamları önümüzdeki yılın da habercisi oluyor.”
dedi.
Dijitalde etkisini gösteremeyen reel fark
yaratamaz
Dijital pazarlama sayesinde diğer pazarlama
kanallarına olan ihtiyacın giderek ortadan
kalktığını söyleyen Becer, “İnternet ve teknolojik
gelişmeler bu hızla ilerlemeye devam ettikçe
artık tüm kurumlar reklam çalışmalarında dijital
pazarlamaya yer vermeye başladı. Bu gücün
farkına varan firmalar dijital alandaki varlıklarını
en iyi şekilde sürdürebilmek için profesyonel
destek almaya başladılar. Öyle ki artık dijital
pazarlamada etkisini gösteremeyen kurumların
reel alanda fark yaratmasını beklemek hayal
oldu.” şeklinde konuştu.

Dijital ve geleneksel pazarlama rakip
görülmemeli
Her geçen gün reklam harcamaları pastasından
aldığı payı artırmayı başaran dijital pazarlamanın
geleneksel pazarlama yöntemlerine de rakip
görülmemesi gerektiğini söyleyen Becer,
“Markaların reklamı farklı mecralarda sunması
marka değerini ve bilinirliğini arttırırken,
tüketicinin markaya olan güvenini de artıyor.
Reklamı üst sıralarda görünen reklamverenin ürünü
veya hizmetinin, diğer reklamverenlere oranla daha
kaliteli olduğu algısını doğuruyor.” açıklamasını
yaptı.

2016 yılını büyük bir büyüme oranıyla kapatan
dijital pazarlamanın geleneksel pazarlamadan
ayrılma noktasının anlık olarak analiz etme
fırsatının bulunması olduğunu belirten CRM
Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer,
“Dijital pazarlama ile markalar ürün ve hizmetlerini
bir veya birden fazla elektronik araç vasıtasıyla
tanıtıyorlar. Markalar neyin ne işe yaradığını ya
da yaramadığını dijital ortam sayesinde hızlıca
anlayabiliyorlar. 2017 yılında bu farkındalığın daha
da artacağını düşünüyoruz.” dedi.
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Pazarlamada birden fazla araç kullanmak
avantajlı
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OMMER HOTEL’DEN 5 YILDIZLI
“KAYAK PAKETİ” FIRSATI
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Ticaretin kalbi sayılan Kayseri’de iş seyahatleri
için de akılcı çözümler sunan Ommer Hotel,
kayak müdavimlerini sevindirecek geleneksel
kayak paketi kampanyasına başladı. Merkezi
konumu ve ayrıcalıklı imkânlarıyla her türlü
ihtiyaca cevap veren Kayseri’nin ilk yerel 5
yıldızlı oteli Ommer Hotel’in sunduğu ayrıcalıklı
hizmetlere ulaşmak, avantajlı “kayak paketi” ile
artık daha kolay.
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Müşteri odaklı hizmet anlayışı ve sosyal
Kayseri’nin ilk
donatılarıyla müşterilerine ayrıcalıklı imkânlar
sunan Ommer Hotel, rahat bir konaklama, eşsiz
yerel 5 yıldızlı
Kayseri lezzetleri ve ücretsiz Erciyes transferini
içeren kayak paketiyle beklentileri yükseltiyor.
Mini paket ve ultra paket seçenekleriyle ihtiyaca
oteli olan
uygun seçenekler sunan Ommer Hotel, yerli ve
yabancı kayak severleri bekliyor.
Ommer Hotel,
Kayak turizmi için olduğu kadar iş seyahatleri
misafirlerine
için de vazgeçilmez bir adres haline gelen Ommer
Hotel, şehrin panoramik manzarasına sahip
186 ferah odasıyla hizmet veriyor. Kayseri’nin
Anadolu
geleneksel lezzetleri ve dünya mutfaklarından
farklı tatları bir arada sunan otel içerisindeki
sıcaklığını ve
Mons Argaeus Restaurant ise yemekleri
unutulmaz bir hale getiriyor.
konukseverliğini
sunarken,
ücretsiz Erciyes
turları ve Kayseri
lezzetleriyle dolu
“kayak paketi”yle
tatilinizi hem daha
keyifli hem de
daha avantajlı hale
getiriyor.

Online rezervasyona %10 indirim imkânı
Seyahatlerinizi daha konforlu hale getirmek için
çalışan Ommer Otel, Joie Club'le keyifli bir mola
sunuyor. 2.200 m2 alanda kurulu, Kayseri’nin en
büyük hamamını içinde bulunduran Joie Club;
fitness, wellness, SPA'nın yanı sıra kapalı havuz,
Türk hamamı, sauna ve buhar banyosu gibi
hizmetlerle misafirlerine keyifli anlar vaat ediyor.
Ommer Hotel, web sitesi üzerinden yapılan
rezervasyonlarda uyguladığı %10 indirim
kampanyasıyla da ulaşabilir seyahatler sunuyor.
Türkiye'nin gözde kayak merkezi
6 bin yıllık geçmişiyle Roma, Bizans, Selçuklu,
Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin izlerinin
hâlâ okunduğu bir turizm şehri olan Kayseri,
artık kayak turizmi için de oldukça cezbedici bir
lokasyon olarak göze çarpıyor.
Kayak yapmak isteyenler için hem ekonomik
hem de dünya standartlarında hizmet sunan
Erciyes Kayak Merkezi, özellikle son yıllarda
Türkiye’nin gözde kayak merkezleri arasında yer
alıyor.

MALl&MOTTO / 37. Sayı / Mart 2017

Haberler / MALl&MOTTO

295

MALl&MOTTO / Haberler

PORSCHE 911 AİLESİNİN YENİ SPORTİF ÜYELERİ
Porsche, 911 model ailesini dinamik, rahat ve yüksek verimli 911 GTS modelleriyle genişletiyor. Yeni 911
GTS’lerin nisan ayından itibaren Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.
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Porsche’nin 911 ürün serisi, mart ayından
itibaren Almanya’da satışına başlanacak olan
GTS modelleriyle genişliyor. Türkiye’de de nisan
ayı itibarıyla satışa sunulması planlanan GTS
modelleri, 5 versiyonla sunuluyor: hem Coupé
hem de Cabriolet olarak alınabilecek arkadan
itişli 911 Carrera GTS ve dört çeker 911 Carrera 4
GTS ile dört çeker 911 Targa 4 GTS.
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Tüm versiyonları 7-ileri manuel şanzıman veya
opsiyonel Porsche Doppelkupplung (PDK) ile
satışa sunulan modellerde yer alan 3,0 litrelik 6
silindirli düz motor, yeni geliştirilen turboşarj
sayesinde, 911 Carrera S’den 30 hp ve önceki GTS
modelinden de 20 hp daha fazla güç sağlıyor.
Daha fazla performans için daha fazla güç
Yeni GTS’ler 2150 ila 5000 d/d arasında elde
edilen 550 Nm’lik maksimum tork değeriyle,
daha da iyi bir hızlanmaya ve esnekliğe sahip.
Gövdeyi 10 milimetre kadar alçaltan Porsche
Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM) tüm GTS
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modellerinde standart özellik olarak yer alıyor.
Ailenin en hızlısı 911 Carrera 4 GTS Coupé
Standart olarak Porsche Doppelkupplung (PDK)
ve Sport Chrono Paketi’yle alınabilen model 3,6
saniyede sıfırdan 100 km/s hıza ulaşıyor. Tüm
GTS modelleri, 300 km/s’yi aşan maksimum
hıza sahipken, manuel şanzımanlı arkadan itişli
Coupé ise 312 km/s hızla ilk sırada yer alıyor.
Yeni GTS’ler, performanstaki artışa rağmen
verimliliğini de koruyor. Örneğin, PDK bulunan
911 Carrera GTS, NEDC’ye göre sadece 8,3
l/100 km yakıt tüketiyor. Bu da 188 g/km CO2
emisyonuna denk geliyor.
Tipik bir GTS: İçte ve dışta birçok siyah parça
GTS modelleri, 911 model grubunda sadece
teknolojisiyle değil, görsel tasarımıyla da öne
çıkıyor. Tüm araçlar, geniş bir şasiye sahip
ve şasi uzunluğu arkadan itişli modellerde
dahi 1852 mm’ye ulaşmış. Yeni Sport Design
ön tampon, sportif karakteri vurguluyor. Ön
taraf, aerodinamik olarak optimize edilmiş.
Ön spoylerin alçak ve arka spoyler uzantısının
yüksekliğinin artırılmış olması, ön ve arka akstaki
kaldırma kuvvetlerini Carrera S modellerine
kıyasla daha da azaltıyor. Füme stop lambaları,
siyah hava girişleri ve standart olarak yer alan
spor egzoz sisteminin ortasına yerleştirilmiş
siyah çift egzoz borusu, aracın arka tasarımında
GTS’in hemen dikkat çekmesini sağlıyor. Arka
farlar arasındaki yeni siyah şerit, arkadan çekişli
modelleri tanımlıyor. Işıklı şerit ise dört çeker
modellere ait. Sport Design dış aynalar, parlak
siyah 20 inç jantlar ve kapılardaki GTS logoları
otomobilin profilini tamamlıyor. GTS’de ilk defa
siyah olarak sunulan karakteristik Targa çubuğu
ise 911 Targa’ya özellikle ayırt edici bir görünüş
kazandırmış.

GTS genleri, aracın iç mekanını da etkilemiş.
Sport Chrono Paketindeki kronometre, gösterge
tablosunun merkezi parçası olarak entegre
edilmiş. Özel olarak, GTS modellerinin satışa
sunulmasına denk gelecek şekilde daha da
geliştirilen Porsche Track Precision uygulaması,
otomatik kayıt, ayrıntılı görüntüleme ve sürüş
verisinin bir akıllı telefonda analizi gibi özellikler
içeriyor. Yeni bir dikiş desenine sahip Alcantara
koltukların başlıklarında GTS logoları bulunan
Sports Plus koltuklar, 4 yönde kumandalı olarak
ayarlanabiliyor ve daha fazla yan destek ve
rahatlık sağlıyor. Gösterge grubundaki siyah
fırçalanmış alüminyum şeritler ve direksiyon
simidi, orta konsol ve kolçaklarda yüksek oranda
göze çarpan Alcantara iç donanımdaki öne çıkan
diğer özellikler arasında yer alıyor.
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Yeni Porsche Track Precision ve yüksek kaliteli
donanım
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DEDEMAN GRUBU’NDAN 2017 YILINDA ÜÇ YENİ OTEL YATIRIMI

MALl&MOTTO / 37. Sayı / M art 2 0 1 7

1966 yılından bu yana turizm otelcilik
alanında hizmet veren Dedeman Grubu,
2017 yılında yatırımlarına hız kesmeden
devam edecek. Yılın ilk çeyreğinde ikisi
yurt içinde biri yurt dışında olmak üzere
üç otel yatırımı gerçekleştireceklerini
belirten Dedeman Turizm Yönetimi A.Ş.
Genel Müdürü Emrullah Akçakaya, 2017
yılında 2016’ya kıyasla %10’luk bir büyüme
planladıklarını dile getirdi.
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Dedeman ve Park Dedeman markalarıyla
yurt içinde 14, yurt dışındaysa Erbil-Irak ve
Oskemen-Kazakistan bölgelerinde 2 otel ile
faaliyetlerine devam eden Dedeman Grubu,
yılın ilk çeyreğinde yurt içinde Tokat ve
Osmaniye’de, yurt dışında ise ÖzbekistanTaşkent’te olmak üzere üç yeni otel yatırımı
gerçekleştirecek. Şu anda 16 faal otelde; bin
96 personel ve 2 bin 651 oda sayısı ile birlikte
hizmet verdiklerini belirten Dedeman
Turizm Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü
Emrullah Akçakaya, “2017 yılında personel
sayımızı bin 400’e, oda sayımızı 3 bin 60’a
çıkaracağız. Aynı zamanda 2023 yılında da
40 yeni otel yatırımı hedefliyoruz.” dedi.

Emrullah Akçakaya
Dedeman Turizm Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü
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2017 yılında hedef %10’luk büyüme
2016 yılında yaşanan olumsuz gelişmeler
turizm sektörünü doğrudan etkiledi.
Yaşanan bu olumsuzluklar ülkeye gelen
turist sayısında ciddi bir azalmaya ve
buna bağlı olarak sektörde çok ciddi
bir daralmaya neden oldu. Emrullah
Akçakaya, 2016 yılında önceki yıllara
kıyasla daha iyimser planlar yaptıklarını
fakat kriz stratejilerini uygulamak zorunda
kaldıklarını belirtti.
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2012 yılından itibaren artan arz ve azalan
talebe istinaden turizm sektöründe istenilen
başarıların yakalanamadığını vurgulayan
Akçakaya, “2017 yılında ülkemizin; sosyal,
kültürel ve siyasi durumunun olumlu
yönde gelişeceğine inanıyoruz. Sektördeki
yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyor
ve 2017 yılında 2016 yılına kıyasla %10’luk
bir büyüme planlıyoruz.” dedi.

299

MALl&MOTTO / Haberler

SIMSICAK KÜBA VE KARAYİPLER SİZİ BEKLER
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Baskın karakteristik özelliklere sahip,
komünizmin son kalesi konumundaki Küba’yı
keyifli bir gemi seyahatiyle keşfetmeye ne
dersiniz?
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Sıcacık iklimi, keyifli yeme-içme imkânları, ülke
insanının karakteristik özellikleri ve muhteşem
deniziyle Küba sizi bekliyor. Üstelik Küba’ya
kadar gitmişken Karayipler’in güzelliklerini de
keşfetme fırsatınız olacak. MSC Opera gemisiyle
Jamaica’da Montego Bay, Karayip adalarının
incisi Cayman Adaları’nın Georgetown kenti,
Meksika’nın popüler sahil kasabası Cozumel’e
kadar hepsi bu tropik gemi seyahatinde. Gemi
seyahatiniz boyunca deniz, güneş, kum keyfini
de doyasıya yaşayabilir, bol bol güneşlenip,
birbirinden güzel fotoğraflarla ve unutulmaz
anılarla bu seyahatten dönebilirsiniz. Gemi
seyahatlerinde kış dönemi olarak tabir edilen
şubat ve nisan ayları arasında katılabileceğiniz
bu gemi seyahatinde, 2,5 gün Küba’da gemide
konaklama, toplamda 7 gecelik seyahatte, uçakla
gidiş-dönüş ulaşımı dâhil paketleri MSC Cruises
yetkili satış acentelerinden alabilirsiniz. Arzu
ederseniz, yaz dönemi için de Küba-Karayipler
seyahatine alternatif programlar için şimdiden
yer ayırtıp, erken rezervasyon imkânlarından
faydalanabilirsiniz.
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HUSSEIN CHALAYAN GIZIA GATE’TE
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Türkiye’de ve dünyanın bir çok ülkesinde
merakla takip edilen tasarımcıların
koleksiyonlarını aynı çatı altında tüketicilerle
buluşturan Gizia GATE, modada ilkleri
sunmaya devam ediyor. GATE, bünyesindeki
moda markalarına her geçen gün yenilerini
ekleyerek büyümesini sürdürüyor.
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Dünyanın en önemli 100 moda tasarımcısı
arasında gösterilen, İngiltere’de 2 yıl üst üste
yılın moda tasarımcısı ödülü kazanan, moda
tasarımı ve çağdaş sanat arasındaki sınırları
kaldıran modanın dahisi Hussein Chalayan, SS
2017 koleksiyonu ile Gizia GATE’ te.
Hussein Chalayan “Room Tone” SS17
koleksiyonunda Londra’da yaşama ilişkin
soyut yorumunu ortaya koyuyor. Yoğun şehir
ortamından dijital çağın yükselişine, İngilizlerin
soğukkanlı olma eğilimleri gibi kültürel
normlara veya terör saldırılarının ürkütücü

tehdidine kadar birçok konuyu ele alıyor.
Modayı, teknolojiyi ve felsefeyi daha önce
görülmemiş şekilde bir araya getiren Hussein
Chalayan tasarımlarıyla yaratıcılığının sınırlarını
zorluyor. Korku ve stres gibi biyo-algılama
verilerini toplayan bir güneş gözlüğü ve bu
duyguların görüntülerini yansıtan bir kemer de
tasarımların içinde yer alıyor.
Koleksiyonda siyah, beyaz, gri, kum ve kırmızı
renklerin kullanıldığı örme, pamuklu viskoz ve
keten kumaşlarda, farklı şekillerde giyilebilen
tasarımlar yer alıyor.
Gizia Gate, Türkiye’de ve dünyanın birçok
ülkesinde merakla takip edilen 75 Türk
tasarımcının yanı sıra aksesuar, çantada her
sezon tasarımları ve kalitesiyle fark yaratan
global markaları moda takipçilerinin beğenisine
sunuyor.
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NIKE BU SEZON KADININ GÜCÜNÜ YANSITAN TASARIMLARLA
DİKKAT ÇEKİYOR
Sunduğu servis ve ürünlerle kadınlara ilham veren Nike bu sezon kadının gücünü yansıtan ve sporu stille bir
araya getiren koleksiyonuyla dikkat çekiyor. Farklı kesim ve esnek tasarımların öne çıktığı koleksiyon doğal
renk paletleri ve monokrom siluetlerden oluşuyor. Spor sütyeninden tayta, tişört ve uzun kollu üstlerden
ayakkabıya kadınların tüm ihtiyaçlarını karşılayan koleksiyonda koşu, antrenman ve günlük kullanıma
yönelik teknolojilere sahip tasarımlar yer alıyor.
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Performansı stille buluşturan koleksiyon,
farklı meslek dallarından sportif ve güçlü
kadınların buluştuğu ilham veren bir çekimle
tanıtıldı. Fotoğraf çekiminde milli voleybolcu
Naz Aydemir Akyol, model ve tasarımcı Ezgi
Bozkurt, oyuncular Elvin Levinler ve Ege
Kökenli, dansçılar Çisil Sıkı, Sam Gizem Sözer,
Umut Sönmez ve Yağmur Yavuz ile Nike Run
Club pacer’ı Ayşegül Gür yer aldı.
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Nike ayrıca bu sezon spor yapan kadınlar için
sunduğu antrenman ve koşu programlarına
hiç spor yapmamış kadınlar için özel olarak
tasarladığı program ve servisleri de ekliyor.
Kayıtlar nike.com/Istanbul üzerinden ücretsiz
yapılabiliyor.
Nike’ın çekiminde buluşan isimlerden
kadınlara ortak çağrı
Koleksiyon çekimi için bir araya gelen başarılı
isimler her kadının içindeki gücü bulmasına
yönelik mesajlarını paylaştı.

Naz Aydemir Akyol
“Profesyonel bir sporcu olarak çok küçük
yaşlardan itibaren yoğun ve limitlerimi
hep zorladığım bir tempo içinde yaşadım.
Bu da benim her türlü zorluğa karşı güçlü
durabilmemi sağladı. Ben her kadının içinde
bu gücün olduğuna inanıyorum. Yeter ki
onu bulmak için çabalasınlar.”
Ezgi Bozkurt
“Hayatım boyunca yeteneğimi ve hayallerimi
takip ederek pek çok işi bir arada yürüttüm.
Her zaman çok aktif bir yaşantım oldu.
Yaratıcı ortaklarından olduğum markaya
olduğu gibi bana da hep aktif ve güçlü
kadınlar ilham verdi. Bence kadınların
isteyip de üstesinden gelemeyecekleri bir şey
yok.”
Ege Kökenli
“Ben çok güçlü kadınlardan oluşan bir ailede
büyüdüm ve zaman ilerleyip büyüdükçe
çevremde hep böyle güçlü kadınlar tanımaya
başladım. Bunu görmek ve güçlü kadınların

varlığını bilmek bana da güç ve güven
veriyor. Sporun da kadınları güçlendirdiğine
ve hedeflerine ulaşmaları konusunda
kadınları motive ettiğine inanıyorum.”
Elvin Levinler
“Kadınların kolektif enerjisine çok
inanıyorum. Bu yüzden bir arada spor
yapmak bana ilham veriyor. Kendimi daha
güçlü hissediyorum. Yeni yıl için aldığım
kararlarda olduğu gibi tüm kadınlara
üşenmemeleri ve harekete geçmelerini
önerebilirim. Hayatın sporla çok daha keyifli
olduğunu görecekler.”
Çisil Sıkı
“Dans etmek benim için bir ifade biçimi.
Hayata karşı duruşumu, gücümü, özgüvenimi
dans ederken ortaya koyduğuma inanıyorum.
Bizimle dans eden genç kadınlara da ilham
verdiğimi düşünüyorum. Bunu bilmek çok
özel. Her kadının sevdiği şeyin peşinden
vazgeçmeden gitmesini ve başarmak için çok
çalışmasını öneriyorum.”
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KENT MEYDANI AVM “MEYDAN PATİLERİN” DİYOR

Kent Meydanı AVM kışın dışarıda kalan kedi
ve köpekler için bir proje başlattı. Patili dostlar
için soğuğu geçirmeyen malzemeden üretilen
prefabrik evler hazırlayan AVM; böylelikle soğuk
kış günlerinde sokakta kalan hayvanlar için bir
yuva oluşturmayı amaçladı.

MALl&MOTTO / 37. Sayı / M art 2 0 1 7

#meydanpatilerin projesiyle katlanabilir
haldeki prefabrik kedi ve köpek evleri AVM
danışmasında yer alarak konuyla ilgilenenlere
sunuldu. Daha ilk günden büyük talep gören
evler, AVM danışmasından ücretsiz olarak temin
edilerek istenilen yerlerde sokak hayvanları için
kurulabilecek.
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SOSYAL MEDYA TELEVİZYONU SOLLADI
Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral: “İnternet kullanıcılarını sosyal medya aracılığıyla sanal
dükkanlara çekmeyi başarırsak, e-ticaret sektörünün büyüklüğü 100 milyar lirayı aşar.”
artılarından biri günün her saati ve yılın her
günü alışveriş yapılabilmesi.
-Her yerden alışveriş yapma fırsatı:
Online alışverişte tüketici, yaşadığı şehirde
hatta ülkede bulamadığı ürünlere internet
üzerinden ulaşabiliyor.
-Geniş ürün yelpazesi: İnternetten alışverişin
bir avantajı da insanların ihtiyaç duydukları
her ürün ve her hizmete anında ulaşabilmesi.

İngiltere merkezli global sosyal medya
ajansı We Are Social’ın araştırmasına göre,
Türkiye’deki internet kullanıcılarının sosyal
medyada bir günde geçirdikleri ortalama süre
2 saat 32 dakika. Günlük ortalama televizyon
izleme süresi ise aynı araştırmaya göre 2 saat
18 dakika.
Bu da demek oluyor ki artık televizyon
ekranlarından çok, sosyal medyaya bağlıyız!
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We Are Social’daki 2016 Türkiye rakamlarına
göre aktif internet kullanıcısı sayısı 46 milyon
kişi. Yani, nüfusun %58’i internete bağlı. Bu
kitlenin %77’si internete düzenli olarak her
gün giriyor ve PC, tablet ya da akıllı telefonlar
aracılığıyla ortalama 4 saat 14 dakikalarını
internette dolaşarak geçiriyorlar.
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İnternet kullanıcılarının sörf yaparken ağırlıklı
tercihleri ise sosyal medya iken, en çok
kullanılan platform Facebook. Onun ardından
sırasıyla WhatsApp, Messenger, Twitter ve
Instagram’ın tercih edildiği görülüyor.
Her gün ortalama 2 saat 32 dakikalarını sosyal
medya platformlarında geçiren bu kişiler,
e-ticaret sektörünün hedef kitlesi arasında ilk
sırada yer alıyor.
400’ü aşkın sanal mağazadan alışveriş
yapanlara nakit para ödeyen Avantajix.com’un
kurucu ortağı Güçlü Kayral, Türkiye’deki
e-ticaret müşterilerinin sayısının 10 milyon
civarında olduğunu anımsatarak, “Günde

iki buçuk saat düzenli olarak sosyal medyada
turlayan 46 milyonun sadece 10 milyonu aktif
müşteri durumunda ve bu yeterli değil. O yüzden
de e-ticaretin genel perakende içindeki payı %2’yi
geçmiyor. Gelişmiş ülkelerde bu oran %6-12
aralığında. Dijital vitrinlere bakmakla yetinen 30
milyonu aşkın internet kullanıcısını sosyal medya
aracılığıyla dükkanlara çekmeyi başarırsak, halen
50-60 milyar düzeyinde olan e-ticaret sektörünün
büyüklüğü 100 milyar lirayı aşar. Böylelikle
gelişmiş ülkeler seviyesine çıkabiliriz.” diye
konuştu.
Kayral’a göre e-ticaretin avantajları şöyle:
-Zaman sınırlaması yok: E-ticaretin en büyük

-En uygun fiyat: İntenette fiyat araştırması
yapmak son derece kolay olduğundan,
aranılan bir ürünü en uygun fiyatla satın
alabilmek mümkün. Ayrıca e-ticaret
sitelerinden aldığı komisyonu müşteriye
aktaran, yani “alışveriş yapana para veren”
Avantajix.com gibi siteler, online alışverişlerin
benzersiz şekilde ucuza gelmesini sağlıyor.
Bu yüzden İngiltere, ABD, Almanya gibi
ülkelerde online alışverişlerin çoğu bu siteler
üzerinden yapılıyor.
-Kalabalıktan uzak alışveriş: E-ticaret,
alışveriş merkezinin, çarşı pazarın
karmaşasından, gürültüsünden ve
kalabalığından kaçanlara da çare oluyor.
Özellikle mağaza dolaşmayı sevmediği
araştırmalarla kanıtlanan erkek tüketiciler ile
alışverişe ayıracak zamanı olmayan kişileri de
bu dertten kurtarıyor.
-İkinci el ürünlere erişim: Sadece büyük
markaların ürünlerini size ulaştırmakla
kalmayan e-ticaret, ikinci el ürünlere
ulaşmanızı veya isterseniz kendi eşyalarınızı
satışa çıkarmanıza da yardımcı oluyor.

Haberler / MALl&MOTTO

SÖMESTR’DA EĞLENCENİN ADRESİ ANTALYA MİGROS
ALIŞVERİŞ MERKEZİ OLDU

28 - 29 Ocak ve 04 - 05 Şubat tarihlerinde
düzenlenen sömestr etkinlikleri kapsamında,
balon ve palyaço gösterisinden sihirbaz
gösterisine, çocuk tiyatrosundan pandomim
gösterisine, çocuk orkestrasından Kenya akrobasi
gösterisine kadar birbirinden farklı ve eğlenceli
birçok etkinlik alışveriş merkezi ziyaretçileriyle
buluştu. Büyük küçük tüm ziyaretçilerin yoğun
katılımıyla gerçekleşen etkinliklerde eğlenceli ve
bol kahkahalı anlar yaşandı.
Sömestr tatilinin son günündeyse ünlü çizgi
film karakterlerinin kostümleriyle alışveriş
merkezi içinde dolaşıp şarkılar söyleyen “Süper
Kahramanlar Bandosu”, ziyaretçiler tarafından
yoğun ilgiyle karşılandı. Büyük küçük tüm
ziyaretçiler bandonun şarkılarına hep birlikte
eşlik ettiler.
Ayrıca yarıyıl tatili boyunca karnesiyle alışveriş
merkezi danışma bankosuna gelen öğrencilere
boyama kitabı ve boyama kalemi hediye edildi.
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ECE Türkiye tarafından yönetilen Antalya Migros
Alışveriş Merkezi, uzun bir eğitim döneminin
ardından yarıyıl tatili için minik misafirlerine,
birbirinden eğlenceli showlar ve tiyatro
gösterileriyle keyifli bir tatil programı sundu.
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YENİ NESİL E-TİCARET MÜŞTERİSİNİN YENİ NESİL
TESLİMAT BEKLENTİLERİ
Tüketici ihtiyaçlarına göre değişen ve her geçen gün gelişen teslimat sektörü, online alışveriş yapan
kullanıcılara en kaliteli hizmeti sunmak için kolları sıvadı. Pit Start CEO’su Ferhat Öztürk, online alışveriş
yapan yeni nesil e-ticaret müşterisinin teslimat ihtiyaçlarını ve teslimat sektöründe değişmesi gerekenleri
anlatıyor:
Ülkemizde e-ticaret sektörü hızla ilerlerken,
e-ticaret müşterilerinin ihtiyaçları, istekleri ve
beklentileri de artıyor. Tüketicilerin çoğunluğu
alışverişlerini fiziksel olarak mağazalarda
gerçekleştirirken, son yıllarda online alışverişe
olan ilgi hızla artıyor. Günlük yaşantımızın
temposu, iş koşuşturmaları, artan sorumluluklar
ve özellikle trafik sorunları, aslında heyecan
duyarak, keyif alarak yapacağımız işleri
bile, eziyete dönüştürüyor. Neyse ki, artık
internet üzerinden istediğimiz her şeyi satın
alabiliyor ve ekstra bir çaba içine girmiyoruz.
Fakat tüketicilerin online olarak yaptıkları
alışverişlerde en önemli unsur, teslimat konusu.
Müşteri beklentilerini karşılayabilmede teslimat
seçenekleri ve süresinin oldukça önemli bir yeri
bulunuyor. TÜİK'in paylaştığı 2015 yılı e-ticaret
raporuna göre, %45’lik bir oranla internetten
alışveriş yapan kişilerin yaşadığı en büyük
sorun teslimatın belirtilen sürede gelmemesi.
Kullanıcıların %42'si yanlış/hasarlı üründen,
kalan yüzdesi ise güvenli ödeme konusundan
şikâyetçi. Güvenli ödeme konusu da oldukça
önemli, bu konuda oldukça iyi alınan tedbirler
var.
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Teslimat sektörü ise tüm bu verilerden yola
çıkarak her geçen gün kendini geliştiriyor ve
hizmet kalitesini arttırıyor.
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Ülkemizde e-ticaret’in yaygınlaşmaya başladığı
ilk zamanlarda, alınan bir ürün neredeyse 4 ila
5 günde elimize geçebiliyorken bugün aynı gün
teslim alabiliyoruz. Tüketicilerin çoğunluğunun
beklentisi, taahhüt edilen zamanda ürünün
kendisine ulaşması. Bu konuda birçok e-ticaret
şirketi bu sorumluluğu tam anlamıyla yerine
getirmeye çalışsa da, birçoğu hâlâ teslimat
konusunda sıkıntı yaşıyor. Biz tüm bu sorunları
göz önünde bulundurarak, e-ticaret odaklı
yeni nesil teslimat servisimiz Pit Start'ı hayata
geçirdik. İnternetten satın aldıkları ürünleri
tercihlerine göre aynı gün içinde teslim
ediyor, tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik
hizmet sağlıyoruz. Pit Start geleneksel teslimat
yöntemlerinden farklı olarak, pazar günleri de
olmak üzere 7/24 ve aynı gün içerisinde teslimat
gerçekleştiriyor.
Türkiye'de yaklaşık 30 milyonun üzerinde
internet kullanıcısı, 12 milyon da e-ticaret
müşterisi var. Mobil cihazlar üzerinden

internetten alışveriş yapma tercihi ise %52.
Bu artışla birlikte gelişen teknoloji ve hızla
ilerleyen e-ticaret siteleri teslimatta da
müşterilere en doğru ve en hızlı şekilde cevap
vermeyi sağlıyor.
Online alışverişlerde başlıca tüketici
sorunlarını şu şekilde özetleyebiliriz;
Yanlış veya hasarlı ürün sorunu:
E-ticaret müşterilerinin neredeyse yarısı yanlış
veya hasarlı ürünle karşılaşıyor. Tüketiciler
hem aldıkları ürünlere hem de ambalaja
büyük önem veriyor. Teslim edeceğiniz
ürünleri sevkiyata vermeden önce doğru
paketlendiğinden de emin olmanızda fayda var.
Firmanızın markasını ya da logosunu taşıyan
ambalajlar kullanmanız size avantaj sağlayabilir.
Aynı gün teslimat:
Günlük yaşantımızın temposu, iş
koşuşturmaları ve özellikle trafik sorunları,
aslında en çok heyecan duyarak, keyif alarak
yapacağımız işleri bile zorlanarak yapmamıza

neden oluyor. Bu yüzden internet üzerinden
istediğimiz her şeyi satın almaya çalışıyoruz.
E-ticaret kullanıcılarının en önemli sorunlarının
başında teslimat gecikmesi var. Bu sorun için
harekete geçen birçok firma, aynı gün teslimat
yöntemiyle tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerine
cevap veriyor.
Güvenli ödeme:
Markanıza imaj kazandıracak güvenli ödeme
sistemleri tüketici güveni kazandırır. Bankalar
ve ödeme alt yapısı sunan kuruluşlar 3D secure,
tek adımda ödeme kolaylığı gibi seçeneklerle
tüketici güveninin kademeli olarak artmasını
sağlayacaktır.
Sipariş takibi:
E-ticaret firmalarının çoğu, yapılan online
alışverişten sonra müşterilerine sipariş
takibi imkanı sunuyor. Bu sayede müşteriler,
ürünlerinin firmaya teslim edilmesini, teslimat
aracına yüklenmesini, ürünün ne zaman
geleceğini vb. süreçleri online olarak takip
edebiliyor.

E t k i n li k / MALl&MOTTO

FENOMENLER ANKAMALL’DA SEVENLERİYLE BULUŞTU

Ziyaretçilerine keyifli ve konforlu alışveriş
imkânı sunan, bunun yanı sıra birbirinden
renkli etkinliklerle ziyaretçilerini hayranlık
duyduğu ünlülerle bir araya getiren ANKAmall,
düzenlediği organizasyonla ünlü fenomenleri
ankaralılarla buluşturdu. Twitter fenomeni
Semih Varol, Vine ve Instagram fenomeni
Koray İzitaş ile sosyal medya uzmanı ve Twitter
fenomeni Mehmet Burak Torun, AVM'de
Ankaralı hayranlarıyla buluştu.

hayranlarımızla buluşmaktan dolayı çok
mutluyuz. Buraya gelen herkese çok teşekkür
ediyoruz." dedi.

AVM içerisinde kurulan özel set-up alanında
sevenleriyle bir araya gelen fenomenler
hayranlarıyla sohbet ederek bol bol fotoğraf
çektirdiler. Özellikle genç kızlardan yoğun ilgi
gören Semih Varol, Koray İzitaş ve Mehmet
Burak Torun sempatik tavırlarıyla kendilerini
görmeye gelen yüzlerce kişiye keyifli anlar
yaşattı.

Sosyal medya uzmanı ve Twitter fenomeni
Mehmet Burak Torun da ANKAmall'a teşekkür
ederek şunları söyledi:
"Ankara'nın en büyük AVM'si ANKAmall'da
bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Burada
hayranlarımızla bir araya gelmek bizim için çok
özel. Ankara'da çok güzel ve unutamayacağımız
bir etkinlik geçirdik."

Twitter'daki paylaşımlarıyla gündem yaratan ve
çok sayıda takipçisi olan fenomen Semih Varol,
Ankara'da görmüş oldukları ilgiden dolayı
mutlu olduklarını ifade ederek, "ANKAmall'da

Hayranlarıyla tek tek ilgilenen sosyal medya
fenomenleri soru cevap kısmının ardından
ANKAmall'a gelen hayranlarıyla bol bol fotoğraf
çektirdiler.

Çektiği videolarla genç neslin büyük beğenisini
toplayan Vine ve Instagram fenomeni Koray
İzitaş ise hayranlarına teşekkür etti ve
Ankaralıların kendilerine göstermiş olduğu
misafirperverlikten ötürü çok mutlu olduğunu
dile getirdi.
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ANKAmall birbirinden ünlü isimleri ankaralılarla buluşturmaya devam
ediyor. Sosyal medyanın tanınmış isimleri Semih Varol, Koray İzitaş ve
Mehmet Burak Torun düzenlenen etkinlikle Ankaralı sevenleriyle bir
araya geldi.

309

MALl&MOTTO / Haberler

UÇAĞA BİNMEDEN C VİTAMİNİ ALMAYI UNUTMAYIN
Tamamlayıcı Tıp Uzmanı ve Medikal Estetik Hekimi Dr. Sibel Özgül ulaşımda sıklıkla tercih ettiğimiz uçak
yolculuklarının bağışıklık sistemimizi olumsuz etkilediğini belirterek alacağımız basit önlemlerle sağlığımızı
koruyarak seyahat etmenin mümkün olduğunu açıkladı.
Uçak yolculukları sırasında uçağın elektrik
sisteminden kaynaklanan manyetik alan söz
konusudur ve özellikle mürettebat olmak üzere
yolcular da bu manyetik alana maruz kalırlar.
Buna basınç farkı, ısıtılan veya soğutulan
havanın sirküle edilmesi, jetlag oluşumu da
eklenince uçak yolculuklarının vücut üzerindeki
olumsuz etkileri daha da artar. Dr. Sibel Özgül,
bu durumun vücudumuzun bağışıklık sistemi
üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirterek
sağlıklı kişilerin de uçağa binmeden önce
özellikle 2 litre su içmelerinin önemli olduğunu
belirtti. Bol su içmenin yanında uçuştan önce
2 gram ve yolculuk ortasında 1 gram olmak
üzere toplam 3 gram; okyanus aşırı uçuşlarda
ise uçuştan önce 2 gram, yolculuğun ortasında
1 gram ve sonuna doğru 2 gram daha olmak
üzere toplam 5 gram C vitamini alınması
vücudumuzun bioritmini koruyarak olumsuz
etkilerini azaltacaktır. C vitaminine ilave olarak
alınan 200 mcg selenyumun da benzer şekilde
faydaları olacaktır. Dolaşım sorunu olanların
mutlaka, sağlıklı bireylerin de uzun uçuşlardan
önce ayrıca bebe aspirini kullanmaları gerekir.
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Bağışıklık sisteminin korunduğu uçuşlarda
kişinin bioritmi korunduğundan daha az
yorgunluk olacağına da belirten Dr. Sibel Özgül
bu yöntemin özellikle kış döneminde gribal
enfeksiyonlara karşı da uçuş sırasında ek koruma
sağlayacağını söyledi.
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Dr. Sibel Özgül
Tamamlayıcı Tıp Uzmanı ve Medikal Estetik Hekimi
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HANDE KAZANOVA İLE ASTROLOJİ ÜZERİNE KEYİFLİ SOHBETLER
ANTALYA MİGROS’TA GERÇEKLEŞTİ

Kalitesini yaptığı farklı aktivitelerle ortaya koyan
ve ECE Türkiye tarafından yönetilen Antalya
Migros Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerini astroloji
uzmanı Hande Kazanova ile buluşturdu.
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Astroloji severlerin merakla takip ettiği astroloji
uzmanı Hande Kazanova, Migros Alışveriş
Merkezi’nde ziyaretçilerle bir araya gelerek,
burçlar hakkında keyifli sohbetler gerçekleştirdi.
Ayrıca ziyaretçilerin kendi burçları hakkında
soru sorabildikleri bu etkinlikte, Hande Kazanova
burçlar ile ilgili önemli tüyolar da verdi.
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TÜKETİCİ HAK ETTİĞİ BÜYÜK DEĞİŞİMİ BEKLİYOR
Perakende sektörünün geleceğine ışık tutan PwC Küresel Toplam Perakende Araştırması’na göre, perakende
sektörü değişim konusunda yeni bir dönüm noktasında. Tüketici kendisini daha özel hissetmek isterken
teknoloji ve sosyal medyayı kullanmaya çok daha açık.
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Adnan Akan
PwC Türkiye Perakende ve Tüketici Ürünleri Sektörü Lideri
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Danışmanlık, denetim ve vergi hizmetleri şirketi
PwC’nin, tüm dünyada perakende sektörünün
geleceğine ışık tutan Küresel Toplam Perakende
Araştırması, bu yıl 25 bölgeden yaklaşık 23
bin katılımcı ile gerçekleştirildi. Araştırma
kapsamında Türkiye’den de bin kişi ile görüşme
yapıldı. Araştırmaya katılanların yanıtları,
bir sonraki perakende devrimine yön verecek
davranış değişikliklerini ortaya koyuyor.
Bu yıl altıncısı gerçekleştirilen Toplam Perakende
Araştırması; bugüne kadar sözü edilen değişim
için perakende sektörünün önemli bir dönüm
noktasında olduğunu ortaya koyuyor. Daha
fazla kişiye özel sadakat programları talep eden
tüketici, mobil cihazlardan alışveriş yapmaya
ve sosyal medya kullanımına daha açık.
Hizmet odaklı mağazaları; bilgi sahibi, ilgili ve

kalifiye çalışanları talep ediyor. Kısaca alışveriş
kavramının sınırlarını zorluyor.
PwC Türkiye Perakende ve Tüketici Ürünleri
Sektörü Lideri Adnan Akan araştırmadan
çıkan bulguları şu sözlerle değerlendirdi:
“Perakendecilik, dünyanın en eski iş alanlarından
biri olmasına rağmen, belli butik formlar dışında,
gelenekselliği kesinlikle kabul etmeyen bir sektör.
Sürekli gençleşiyor. Müşteri ne kadar gençse
perakende sektörü o kadar genç. Müşteriyi doğru
analiz ederek, bu dinamizmi hayata geçirebilen
perakendeciler de o kadar başarılı oluyor.
Toplam Perakende 2016, yenilikçilik konusunda,
müşterilerin, sektörün bir adım önünde
olduğunu kanıtlıyor. Perakendeciler, müşterilerin
mesajlarını doğru okuyarak hızlı bir dönüşüm

sürecine girerlerse, bugün sektörün en önemli
sorunlarından biri olan kârlılık konusunda
avantaj sağlayacaklar.”
Çinli tüketicilerin bugünkü eğilimleri sektörün
yarınını gösteriyor
Perakende sektörü verileri uzun yıllar içinde
analiz edildiğinde Çinli tüketicilerin alışveriş
davranışları küresel alışveriş davranışları için
öncü bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor.
Türkiye’deki tüketicilerin çok da uzak olmayan bir
gelecekte, şu anda Çinli tüketicilerin yaptıklarını
yapmaları şaşırtıcı olmayacak. Çinli tüketicilerin
%65’i ayda en az bir kez mobil cihazlar üzerinden
online alışveriş yaptığını, sadece %12’si ise
hiç online alışveriş yapmadığını söylüyor. Öte
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2. Alışveriş deneyiminde değer önemli,
eğer doğru fiyat olursa: Küresel ekonomideki
yavaşlama harcanan paraya karşı alınan
değerin, ki bu değer alışveriş sürecini
de kapsıyor, daha fazla sorgulanmasını
beraberinde getirdi. Değerine göre fiyatın da
uygun olması tüm gelir düzeyi gruplarında, her
ülkede ve her yaş grubunda önemli.
3. Mağaza trafiği, eğer o trafik herhangi
bir kanalda satışa dönüşebilirse anlamlı:
Müşteriler için mağaza deneyimleri karar
vermelerinde hâlâ çok önemli ama vurgulamak
gereken konulardan biri mağazaların rollerinin
değiştiği ve buna göre yeniden yapılanmaları
gerektiği. Çok kanallı perakendeciler için çıkan
mesaj; daha odaklanmış, daha özenli ve daha
cazip bir fiziksel mağaza deneyimi yaratmaları
yönünde. Bu deneyim de daha sonra herhangi
bir kanaldan satışa dönüşebilir. Mağazanın
mutlaka bir hikâyesi, konsepti olmalı.

Adnan Akan şu değerlendirmede bulundu:
“Tüketici alışkanlıkları özellikle genç nüfusun
olduğu bölgelerde çok hızlı değişiyor. Düne
kadar internet, fiyat ve ürün bilgisi araştırması
için kullanılırken, artık tüketici, araştırmasını
alışverişle tamamlıyor. Sosyal medyanın da
etkisiyle internete taşınan sosyal yaşamına,
alışverişi de katmış olması doğal bir sonuç
olarak karşımıza çıkıyor. Rahat, ekonomik,
çok seçenekli ve müşteri yorumlarının havada
uçuştuğu bu dünya, giderek cazibesini artırıyor.
Bizce bu, özellikle ülkemiz perakendecileri için
önemli bir fırsat. Online alışveriş kanallarının
gelişim potansiyeli hâlâ yüksek. Genç nüfuslu
ve yeniliklere hızlı uyum sağlayan Türkiye
tüketicisine sunulacak çok hizmet var.”
Fiziksel mağazalar hâlâ önemli
Online alışveriş oranları hızla yükseliyor evet
ama bu durum fiziksel mağazaları ortadan
kaldırmıyor. Tüketici elektroniği, bilgisayar,
ev aletleri, giyim ve ayakkabı gibi tüketicilerin
online araştırma yapmayı tercih ettiği ürün
kategorilerinde bile çoğu tüketici ürünü almak
için mağazaya gitmeyi tercih ediyor. Tüketici
elektroniği ve bilgisayar kategorisini ele alalım.
Katılımcılarımızın sadece %23’ü araştırmalarını
fiziksel bir mağazada yapmayı, %42’si ise
satın alma işlemini fiziksel bir mağazada
gerçekleştirmeyi tercih ediyor. Bu bulgular

müşterinin mağaza deneyiminin öneminin altını
çiziyor.
Adnan Akan, bu durumu şöyle değerlendiriyor:
“Fiziksel mağazaların hayal edilen kârlılığa
ulaşmaları için, daha hizmet odaklı, daha
yenilikçi olmaları ve yine müşterinin bir adım
önünde hareket etmeleri şart. Müşteriler fiyat
konusunda hassas olmalarına rağmen, seçtikleri
mağazada kişiye özel bir hizmet bekliyorlar.
Mağaza çalışanlarının bilgili, donanımlı ve
müşteri odaklı olmaları konusunda, tüm dünya
aynı fikirde. Yetenekli ve kalifiye mağaza
çalışanlarının yaratabilecekleri değişim,
rakamlarla ortada. Öte yandan araştırmanın
içinde de göreceğiniz gibi, perakende sektörünün
en önemli sorunlarından biri olan çalışan
devir hızı, perakendecileri çalışanına eğitim
yatırımı yapmak konusunda ikilemde bırakıyor.
İyi hizmeti eğitimli çalışan sağlıyor ama
eğitimli çalışan sayısı istenen düzeyde değil.
Perakendeciler bu konuda kendi içlerindeki yıldız
çalışanları eğitimci olarak yetiştirerek adımlar
atıyorlar. Hatta eğitimlerine müşterilerini davet
ederek, interaktif öğrenme ortamları yaratan
perakendeciler var. Eğitim yatırımlarının bu
denli düşük olduğu bir ortamda, eğitim alanında
atılacak her adım rekabetçi avantaj anlamına
geliyor.”
Araştırmada öne çıkan sonuçlar
Toplam Perakende Araştırması’nın sonuçları;
PwC analizleri ve üçüncü taraf araştırmalarıyla
bir sonraki köklü perakende değişimine ışık
tutan sekiz maddede özetleniyor:
1. Çinli tüketicilerin bugünkü eğilimleri, bize
yarını gösteriyor: Perakende sektörünün tarihsel
verileri gösteriyor ki günümüzün tüketicileri
Çinli tüketicilerin yıllar önceki davranışlarını
sergiliyor.

4. Perakendecilikte değişimi yeteneğin
yaratacağı “nihayet” anlaşıldı: Giderek daha
da karmaşıklaşan müşteriler bile fiziksel
mağaza deneyimini keyifli hale getirebilen
çalışanlar istiyor: Ürünle ilgili bilgi sahibi,
teknolojiye dair bilgi birikimi olan ve insan
ilişkileri kuvvetli çalışanlar.
5. Her mobil cihaz artık bir mağaza: Mobil
cihazlardan ticaret artık en çok tercih edilen
online alışveriş aracı olma yolunda kararlı bir
şekilde ilerliyor.
6. Yeni nesil tüketici “topluluk” kavramını
önemsiyor: Perakendecilerin, müşteri
“toplulukları” vasıtasıyla tüketiciyle
daha derin bir ilişki kurdukları açık; zira
tüketiciler bu topluluklara üye olmanın
kendilerine sağlayacağı faydaların farkındalar.
Perakendeciler her geçen gün bu toplulukları
oluşturmak için mağaza dahil tüm kanallardaki
formatlarını güncelliyorlar (örneğin
mağazalarda kafe bulunması ya da internet
üzerinde blog ve forumların oluşturulması
gibi).
7. Sosyal medyanın büyük etkisi tartışılmaz:
Müşteriler ürünle ilgili karar vermek ve
marka güvenilirliğini tartmak için ailelerinin
ve arkadaş çevrelerinin fikirlerinin, reklam
amaçlı mesajların ve medyanın yanı sıra sosyal
medyaya da güveniyorlar. Diğer yandan yaşa
ve bulunulan coğrafyaya göre sosyal medyanın
etkisi önemli ölçüde farklılaşıyor.
8. Perakendeciler, inovasyona/yaratıcılığa
öncülük edebilirsiniz:
Tüketiciler en sevdikleri perakendecilerde
yenilikçi pek çok şey görse de, çok az
perakendeci bu konuda ayrışabiliyor,
tüketicilerin akıllarında “yaratıcılıkta bir
numara” sıfatıyla yer edinebiliyor.
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yandan ankete Türkiye’den katılan tüketicilerin
%41’i ayda en az bir kez mobil cihazlar üzerinden
online alışveriş yaptığını, %27’si ise mobil cihazlar
üzerinden hiç online alışveriş yapmadığını
söylüyor. Her gün online alışveriş yapan Türk
tüketicilerin oranı (%16) Çin’in 2013’teki oranını
(%14) geçmiş durumda ve bu oran gün geçtikçe
artıyor. Mobil cihaz kullanımına gelindiğinde
Türkiye’deki tüketiciler Çin’i iki yıl geriden takip
ediyorlar.
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LEZZETLİ BALIK YEMENİN PÜF NOKTALARI
Ataşehir’in sevilen mekânlarından Beluga Fish
Gourmet’nin Şefi Cengiz Nalbant lezzetli balık
yemenin de püf noktaları var diyerek “Denizden
çıkan taze balığın pişerken dağılmaması için 4-5
saat dinlendirilmeli.” uyarısında bulundu.
Yenilikçi lezzetleri ve kalite anlayışıyla Türkiye’de
alanında en sevilen, ünlü isimlerin de tercihi
olan Beluga Fish Gourmet’nin şefi Cengiz
Nalbant, kömür ızgarasında pişirilen balığın
sağlık ve lezzet açısından daha uygun olduğunu
vurgulayarak balık yemenin püf noktalarını
balıkseverler için açıkladı.
Beluga Fish Gourmet’nin Şefi Cengiz Nalbant’tan
lezzetli balık yemenin püf noktaları;
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- Balığın lezzetini alabilmek için mevsiminde
yiyin.
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- Balığı kılçığıyla pişirin. Kılçığıyla pişirilen
balıklar daha lezzetli olur.
- Balık eti çok narindir. Bu yüzden denizden
çıkan taze balığın pişerken dağılmaması için 4-5
saat dinlendirildikten sonra pişirilmeli.
- Balığı ızgara olarak tercih edin. Sağlık ve lezzet
açısından en uygun pişirme yöntemidir.
- Balığınızı usta ellerden çıkan kaliteli
mekânlarda yiyin.

Cengiz Nalbant
Beluga Fish Gourmet’nin Şefi
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ESTETİKTE 2017 YILININ TRENDLERİ
Dünyada hızlıca yaygınlaşan ameliyatsız estetik uygulamaları 2017 yılında da ilgi çekmeye devam ediyor.
Aşk tutamaçlarına veda zamanı
Vücutta kalıcı yağlanmada ilk bölge olan aşk
tutamaçlarından artık ameliyat olmadan hem
kısa bir sürede hem de ağrısız bir şekilde
kurtulmak mümkün. Günlük yaşama hemen
dönebileceğiniz, bir öğle vaktini ayıracak kadar
kısa süren bir uygulama olan Lipocel Body Hifu,
soğutma odaklı ultrason teknolojisi ile yaz kış
demeden ameliyatsız incelme isteyenler için
çözüm oluyor. Karın, basen, bel bölgesi, kol ve
deri altında en az 1 cm kalınlıkta yağ bulunan
bölgeler için etkili olan Lipocel, özel soğutmalı
başlığı sayesinde de ağrısız ve günlük hayatı da
etkilemiyor. Uygulama esnasında deri altı kolajen
destek doku uyarılıyor ve daha gergin bir deri
elde ediliyor.
Kalıcı ve dolgun dudaklara sahip olmaya ne
dersiniz?
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Dudaklarını dolgunlaştırmak, büyütmek
isteyenler, kalıcı dudak dolgunlaştırması
Permalip ile istedikleri dudaklara kavuşuyor.
Permalip, kalıcılığıyla fark yaratırken
istenildiğinde de çıkarılma özelliği ile diğer
yöntemlerden ayrışıyor. Farklı boy ve dolgunlukta
seçenekleri olan Permalip, kişinin ihtiyacına göre
doğru implantı doktoru ile birlikte seçmesine
olanak da sunuyor.

316

Haberler / MALl&MOTTO
Ses dalgalarıyla gençleşin
Cilt uygulamalarında en önemli üç teknolojiyi
bir sistemde buluşturan Ultracel, cildin her
katmanına ulaşarak hastalara geniş bir tedavi
aralığı sunuyor. Ultracel Hifu, Altın İğne Tedavisi,
Grid Fraksiyonel Radyo Frekans Tedavisini son
teknolojileriyle tek sistemde sunan Ultracel,
cildin ihtiyacına göre kısa zamanda günlük hayatı
etkilemeyen bir çözüm sunuyor.

Çatlaklardan kurtulmak artık mümkün…
Çatlaklardan kurtulmak isteyenler ise çatlak
tedavisinde son trend Biodermogenesi ile
tanışıyor. Biodermogenesi tedavisi, tahrip olan
deriyi, destek katmanlarını enerji bazlı cihaz
yardımıyla uyarıyor ve yeniden yapılandırıyor.
Bi-One adı verilen bu cihazla düzenli seanslarla
çatlaklar yok edilirken, dokular tekrar canlanıyor
ve cilt doğal rengine dönüyor.
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Beautyform güvencesiyle Türkiye’ye gelen Lipocel
Body Hifu, Permalip, Ultracel, Bi-One etkili
çözümler sunuyor.
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PERAKENDENİN AKIL ÇAĞI
Türkiye’de ve dünyada perakende sektörü $3,000 trilyonluk global değeriyle cazibesini canlı tutuyor.
Tüketiciler programlanmış ticarete yöneliyor. Bir kaç yıl içinde programlı cihazlar müşteri adına alışveriş
yapabilecek.
indirim zamanı stokların internet üzerinden
daha çok seçenek sunması, sanal mağazaları
zaman kısıtlaması olmadan gezebilme imkânı
sağlaması, çevrimiçi alışveriş modellerini
çoğunlukla beyaz yakalı çalışan tüketiciler
için cazip kılıyor. Diğer yandan gelenekselden
vazgeçmeyen bir kesim olduğunu dile getiren
Güneser, fiziksel olarak ürünü görmek isteyen,
alışverişi keyif için yapan bir tüketici kitlesinin
var olmaya devam edeceğinin de altını çiziyor.
Tüketici akıllı alışverişe hazır
Araştırmalar, Birleşik Krallık’taki tüketicilerin
yarısından fazlasının iki yıl içinde
programlanmış ticarete hazır olacaklarını
gösteriyor. Bu sayede alışveriş sistemine
tanımlı cihazlar müşteri adına alışveriş
yapabilecekler. Birleşik Krallık’taki tüketicilerin
%49’u dijital teknolojinin alışveriş sürecini
daha da hızlandırdığı görüşünde birleşiyor. Bu
veriler tüketicilerin perakende sektöründe yeni
ve akıllı bir çağa hazır olduğunu gösteriyor.
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Ezgi Güneser
PageGroup Türkiye, Perakende
Departmanı Müdürü
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Uluslararası işe alım ve danışmalık şirketi
PageGroup’un gözlem ve araştırmalarına dayalı
perakende raporuna göre; perakende sektörü
özgün yöntemlerle hız kazanıyor. Ofcom’un
“Medya Kullanımı ve Davranışları 2015” verileri
gösteriyor ki, yetişkinlerin internet kullanımı
2005 yılında haftada sadece 10 saat civarında
iken şu anda yaklaşık 20 saat. Son dönemde
özellikle Çin’de e-ticarette gözle görülür bir
patlama yaşanıyor. Perakende sektörünün yıllık iş
hacminde her yıl %50’lik bir artış gözlemleniyor.
Tüketiciler ilerleyen dönemlerde internete
daha bağımlı olacak gibi görünüyor. Bu yüzden
şirketler için dijital perakende stratejilerinin
entegrasyonu büyük önem taşıyor.
PageGroup Türkiye, Perakende Departmanı
Müdürü Ezgi Güneser, Türkiye’de çalışan kesimin
zaman darlığı, yoğunluk gibi sebeplerle ağırlıklı
yenilikçi, çevrimiçi yöntemleri, tercih etme
eğiliminde olduğunu dile getiriyor. Özellikle

Dünyada perakende sektörü, tüketicilerin
alışveriş alışkanlıklarını iyileştirebilmek için
dijital seçeneklerden faydalanarak mağaza
içi deneyimini geliştirmeye çalışıyor. Sanal
deneme kabinleri ve önerilerde bulunan
alışveriş uygulamalarının yanı sıra tara ve git
sistemleri, perakendenin müşteri deneyimini
teknolojiyle yükseltme çalışmalarına sadece bir
iki örnek.
Kontrolü tüketicinin eline vererek, kendi
istedikleri şekilde mobil cihazlar üzerinden
ürünlerini inceleme ve ödemeli evlere servis
imkânı sağlamaları, perakende sektörünün
geleneksel yöntemlerle dijitali harmanlayarak
müşteriyi cezbetmesi anlamına geliyor.
Tüketici lüks yerine kaliteye para harcıyor
Moda sektörü perakendecileri, internet
mağazacılığıyla yarışabilmek için daha yüksek
kalibrede müşteri arayışını sürdürüyor.
Özel uzman istihdam eden perakendeciler,
geliştirdikleri müşteri deneyimiyle ürünlerine
daha fazla değer katmayı hedefliyor. Ezgi
Güneser, Türkiye’de müşterilerin son moda
ürün ve markaları alarak farklılaşmaktan çok
kaliteli ürün tercih etme eğilimleri olduğunu
belirterek, lüks markalara yüksek fiyatlar
ödemek yerine, müşterilerin kaliteli ürüne
daha fazla para harcamayı tercih ettiklerini

söylüyor. Ayrıca Türkiye’deki araştırmalar;
gösteriş yapma ve kendini ödüllendirme
isteklerinin gençler, öğrenciler, bekârlarla, eğitim
ve gelir seviyesi yüksek müşterilerde daha yaygın
olarak görüldüğünü gösteriyor.
Mağazacılık kişiselleşiyor
Gerçek deneyimlerle hızlı memnuniyetin bir
araya getirilmesi, tüketici eğilimleri açısından
perakendeciler tarafından kullanılan oldukça
etkili bir yöntem. Mağaza içi kablosuz internet
bağlantısı hizmeti, alışveriş yapanların
deneyimlerini ve beğendikleri ürünleri sosyal
medya üzerinden paylaşmalarına olanak
sağlıyor. Anketler ise satış esnasında etkileşime
geçmelerini mümkün kılıyor. Perakendeciler,
mağazalarını sadece duvarları olan ürünleri için
bir sunum alanı olarak düşünmekten vazgeçip,
daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma
alternatifleri geliştirme yollarına yöneliyorlar.
Diğer yandan mağazaların kablosuz internet
bağlantılarını kullanan müşterilerini takip
etmeleri yaygınlaşıyor. Alışveriş yapanlara,
deneyimlerinin takibi ile kişiselleştirilmiş özel
öneriler ve fırsatlar sunulabiliyor. Bu yolla
mağazalar, sizin markayı tekrar tercih eden
bir müşteri olup olmadığınızı, mağaza içinde
neler yaptığınızı, nerelerde dolaştığınızı ve ne
kadar zaman harcadığınızı takip edebiliyor.
Bu veriler de perakendecilerin, mağaza
tasarımlarını, vitrinlerini düzenlemelerini
iyileştirmek için kullanılıyor. Otomatize edilmiş
ödeme sistemleri ve alışveriş önerileri de ufukta
perakendeyi bekleyen yenilikler arasında. Bu
yolla müşterinin geçmiş alışveriş tercihleri
doğrultusunda yeni öneriler sunulabiliyor. Tüm
bu veriler perakendede yeni bir çağ başlatarak
mağazanın müşterinin 20 dakika önce incelediği
ayakkabıyla ilgili kişiselleştirilmiş bir kampanya
sunabilmesini de sağlıyor.
Perakendeciler alanlarının artık sadece bir satış
alanı olmadığının farkında. Markalarla kurulan
duygusal bağlar onları daha güçlü hale getiriyor.
Bu nedenle odak noktası satış rakamlarından çok,
insanları marka elçilerine dönüştürmeye doğru
kayıyor. Tokyo’da Adidas için yaratılan satış alanı
ve müze karışımı mağazada, koşu sonrası için
ideal, kiralanabilir soyunma kabinleri ve duşlar
yer alıyor. Perakendenin akıllı geleceği, satış
merkezlerinin tüketicilerin duygularına hitap
eden yerlere dönüşeceğini gösteriyor.
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fişleriyle kampanya katılım masasına gelerek
fişlerini onaylatacaklar. Her 150 TL’lik alışveriş
yapan ziyaretçiler araba kampanyasına katılım
hakkı elde edeceklerdir.
Antalya Migros Alışveriş Merkezi, yaza yıldızlı
girmek isteyen ziyaretçilerine çekilişle Mercedes
– Benz C 180 STYLE kazanma şansı sunuyor.

Kampanya sonucunda yapılacak çekilişle 1 şanslı
talihli Antalya Migros Alışveriş Merkezi hediyesi
olan 1 adet Mercedes – Benz C 180 STYLE marka
otomobilin sahibi olacak.

ECE Türkiye tarafından yönetilen Antalya Migros
Alışveriş Merkezi’nde yer alan mağazalardan
11 Şubat – 18 Haziran tarihleri arasında aynı
gün içinde toplamda 150 TL ve katları tutarında
alışveriş yapan ziyaretçiler, alışveriş fatura veya

Bu muhteşem hediyenin sahibi siz olmak
istiyorsanız, 11 Şubat – 18 Haziran tarihleri
arasında tüm ziyaretçilerimizi Antalya
Migros Alışveriş Merkezi’ne bekliyoruz.
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ANTALYA MİGROS’TAN YAZA GİRERKEN MERCEDES - BENZ C 180 STYLE
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2017’DE YATIRIMCININ GÖZDESİ OLACAK SEKTÖRLER
Türkiye’nin ilk Silikon Vadisi merkezli girişim sermayesi fonu olan 500 İstanbul’un Yönetici Ortağı Rina Onur
Şirinoğlu, 2017’de finansal teknolojiler, sağlık ve siber güvenlik gibi alanlardaki girişimlerin, yatırımcılar
açısından bir adım önde olacağını söyledi. Şirinoğlu, makine öğrenimi ve yapay zeka gibi teknolojilere
adapte olamayan şirketler için önümüzdeki 5 yılın son derece zor geçeceğini belirtti.
Girişimcilik ekosistemi büyümeye devam
ederken, birçok girişimin başarılı bir
şekilde hayata geçmesinde ve süreklilik
kazanmasında kritik rol oynayan yatırım
fonlarına başvurular da sürüyor. Türkiye’nin
ilk ABD merkezli girişim sermayesi fonu
olan 500 İstanbul’un Yönetici Ortağı Rina
Onur Şirinoğlu’nun verdiği bilgilere göre,
yatırımlarda sektör ayrımı olmasa da 2017’de
bazı alanlar diğerlerine kıyasla daha önde
olacak.
“Finansal teknolojiler, sağlık ve siber
güvenlik alanları başta olmak üzere, farklı
sektörlerdeki şirketlerin büyük çoğunluğu
makine öğrenimi ve yapay zeka kullanmaya
başlıyor.” şeklinde konuşan Şirinoğlu, “Trend
olacak bu teknolojilere adapte olamayan
teknoloji şirketleri için önümüzdeki beş yılın
çok zor geçeceğini söyleyebiliriz. Bu akım,
4-5 yıl önceki büyük veri ve bulut akımlarına
benzer özelliklere sahip. 500 İstanbul olarak
yatırım yaptığımız 14 ve yatırım sürecinde
bulunduğumuz 6 olmak üzere toplam 20
girişimi incelediğimizde, yaklaşık üçte
birinde yapay zekâ veya makine öğrenimi
kullanıldığını görüyoruz. Globalde de bu
alana yapılan yatırımın beş yıl öncesine
kıyasla yıllık bazda dört kat arttığı gerçeği,
durumu net bir şekilde ortaya koyuyor.” dedi.
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Sağlık ve genetiğe yönelik yatırımlar artıyor
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Sağlık teknolojileri ve genetik alanındaki
yatırımların da her yıl rekor seviyelerde
artmakta olduğuna dikkat çeken Rina Onur
Şirinoğlu, “Bunun ana sebepleri olarak buluta
geçişi, büyük veriyi ve makine öğrenimini
gösterebiliriz. 500 İstanbul’a başvuru yapan
1.000’i aşkın girişim içinde, ABD’de yaşayan
Türklerin kurduğu tam 20 sağlık girişimi
yer alıyor. Bunlardan ikisine yatırım yaptık,
dördü ise henüz değerlendirme aşamasında.
Türkiye’de de benzer alanda faaliyet gösteren
çok sayıda girişim göstermek mümkün. 500
İstanbul olarak bizim odağımızda şu an üçü
yer alıyor.” şeklinde konuştu.
Buluta geçişin de gündemdeki diğer alanlar
arasında bulunduğunu söyleyen Şirinoğlu,
500 İstanbul portföyündeki şirketlerin
hemen hepsinin bulut tabanlı şirketlerden
oluştuğunu, bu şirketlerinin dördünün ana
hedeflerinin ise süreçlerin buluta geçişini
kolaylaştırmak olduğunu sözlerine ekledi.

Rina Onur Şirinoğlu
500 İstanbul Yönetici Ortağı

Haberler / MALl&MOTTO

Güçlenerek büyüyoruz.
2012 yılının aralık ayında bölgenin ilk ve
tek alışveriş merkezi olarak hizmete açılan
Plato’nun 5. yılına girdiğini belirten Genel
Müdür Salih Tolan; “Geçtiğimiz 4 yıl içerisinde
ülkemizde ekonomik ve siyasi anlamda birçok
önemli gelişme yaşandı. Bulunduğumuz bölge
hızla gelişirken, yeni alışveriş merkezleri
açıldı ve rekabet ortamı oluştu. Bu süreçte
edindiğimiz tecrübelerle kendimizi sürekli
geliştirmeye çalıştık ve kiracılarımıza her
zaman destek olduk.” dedi.

Salih Tolan
Plato AVM Müdürü
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Ulusal ve yerel 70 markaya ev sahipliği yapan
Plato Alışveriş Merkezi’nin ayda yaklaşık
500.000 ziyaretçi ağırladığını belirten Tolan,
“Sultanbeyli’nin en merkezi noktasında
bulunmamız sebebiyle hem markalar hem
de kiracılar tarafından öncelikli olarak
tercih ediliyoruz. Bölgenin büyük m2’li tek
yapı marketi Tekzen’in ve yine bölgenin tek
teknoloji marketi olan Vatan Bilgisayar’ın
Plato’da bulunması bunun en dikkat çekici
örnekleridir. Aynı zamanda, açılışımızdan bu
yana kiracımız olan LC Waikiki markasının
aldığı büyüme kararını hayata geçirmesiyle
alışveriş merkezimizin gücüne güç katılacaktır.”
diye belirtti.
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İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSİ 2016’DA 6.5 PUAN GERİLEDİ
Türkiye İMSAD tarafından yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, 2016 yılını bir önceki
yıla göre 6.5 puan düşüşle tamamladı. Bileşik endeksteki gerilemede TL’deki değer kaybı, darbe girişimi,
artan terör olayları gibi siyasi ve ekonomik etkenler etkili oldu. 2017 yılında, ekonomiyi canlandırmak için
açıklanan teşvik paketlerinin yanı sıra, 20 yıl vadeli 0,70 faiz oranlı kampanyaların iç piyasada hareketliliğe
etki etmesi bekleniyor.
Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi
Sanayicileri Derneği) tarafından her ay
yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik
Endeksi 2013 yılı ağustos ayından bu yana inşaat
malzemeleri sanayindeki faaliyet, güven ve
beklentileri ölçüyor. Endeks 2016 yılını 6.5 puan
gerileme ile kapattı.
2013 yılı ağustos ayı 100 puan olarak kabul
edilen bileşik endeks, 2014 yılını 103.66 puandan
kapattı. 2015 yılında yaşanan siyasi belirsizlik
ve jeopolitik gelişmeler ile endeks 2015 yılı
sonunda 100 puanın da altına inerek 97.21 puana
geriledi. 2016 yılına yükselerek başlayan bileşik
endeks, mayıs ayında yeniden 100 puanın üzerine
çıkarak 101.8 puana yükseldi. Ancak temmuz
ayından sonra yaşanan gelişmeler ve küresel
koşullarda oluşan değişimlerin etkisiyle bileşik
endeks ağustos ayından sonra yeniden gerilemeye
başladı. Endeks yılı 90.71 puan ile kapattı.
Bileşik Endeks aralık ayında bir önceki aya göre
2.07 puan düştü. Düşüşte her üç alt endeksteki
gerileme etkili oldu. Faaliyetlerde gerileme bu kez
daha yüksek gerçekleşti.
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Son aylarda yaşanan gelişmeler ile mevsimselliğin
artan etkisi endeks üzerinde olumsuz olarak
hissediliyor. 2016 yılında İnşaat Malzemeleri
Sanayi Endekslerindeki gerilemede TL’de değer
kaybı, darbe girişimi, terör olayları ve çevre
ülkelerdeki savaş atmosferi gibi faktörlerin etkili
olduğu görülüyor. 2017 yılında, ekonomiyi
canlandırmak için açıklanan teşvik paketlerinin
yanı sıra, kentsel dönüşüm süreci, 20 yıl vadeli
%0,70 faiz oranı gibi konut kampanyalarının iç
piyasada hareketliliğe etki etmesi bekleniyor. Öte
yandan, TL’deki değer kaybının, terör olaylarının
ve anayasa referandumu sürecinde yaşanan siyasi
gerginliklerin 2017 yılında da endeksler üzerinde
etkisini göstereceği öngörülüyor.
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Fethi Hinginar
MSAD Başkanı
satışlar ve ihracattaki gerilemeye bağlı düşüş
yaşandı. İç satışlar ve ihracattaki gerileme ile
cirolar da düştü. Faaliyetler piyasa koşullarına
bağlı olarak durağan ve zayıf seyretmeye devam
etti.
Güven kaybı sürüyor

Güven seviyesi aralık ayında bir önceki aya göre
1.8 puan geriledi. Güven seviyesi geçen yılın
İç satışlar, ihracat ve üretimde gerileme yaşandı aynı ayına göre 8.4 puan daha düşük kaldı. Yıl
genelinde en çok güven endeksinde gerileme
oldu. Türkiye ekonomisinin genel gidişatına
Faaliyet endeksi aralık ayında bir önceki aya
ilişkin güven zayıflıyor. İnşaat malzemeleri
göre geriledi. Piyasa koşullarının zorlaşması
sanayine yönelik güven de zayıflama gösterdi.
ve beklentilerdeki bozulmaya ilave olarak
Yurt içi pazarlarına yönelik güven ise aralık
mevsimsellik de faaliyetleri olumsuz etkiledi.
ayında belirgin bir düşüş gösterdi. İhracat
Faaliyet endeksi aralık ayında 2.4 puan düştü.
pazarlarına yönelik güven ise durağan kaldı.
Faaliyet endeksi geçen yıl aralık ayı faaliyet
Ekonomi dışı alanlarda yaşanan gelişmeler
endeksinin de 5.2 puan altında kaldı. Aralık
ayında faaliyetlerin tamamına yakınında gerileme güveni olumsuz etkilemeye devam etti.
Güvende iyileşme için ekonomi dışı risklerin
yaşandı. Yurt içi satışlarda aralık ayında bir
azalması bekleniyor. Ekonomide alınan
önceki aya göre gerileme oldu. İhracat aralık
önlemlere ve desteklere rağmen ekonomiye ve
ayında gerileme gösterdi. Üretimde özellikle iç

sektörlere yönelik güvende halen bir iyileşme
başlamadı.
Düşen siparişler beklentileri zayıflattı
Beklenti endeksi ağustos ayından bu yana
geriliyor. Faaliyetlerde görülen durağanlık ve
güven kaybının sürmesiyle birlikte beklentiler
de olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Beklenti
endeksi aralık ayında bir önceki aya göre
1.8 puan düştü. Beklenti endeksi geçen yılın
aynı dönemine göre ise 4.6 puan daha düşük.
Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde
gerileme aralık ayında da sürdü. İnşaat
malzemeleri sanayine ilişkin beklentilerde
de gerileme oldu. Önümüzdeki 3 aya ilişkin
alınan yurtiçi siparişleri aralık ayında da
hissedilir ölçüde geriledi. Mevsimsellik etkisini
artırdı. Önümüzdeki 3 aya ilişkin alınan
ihracat siparişleri ise göreceli daha sınırlı bir
düşüş gösterdi. Önümüzdeki 3 ayın üretim
beklentisinde ise iç ve dış siparişlerdeki düşüşe
bağlı olarak gerileme yaşandı.

E t k i n li k / MALl&MOTTO

ECE Türkiye tarafından yönetilen Antalya Migros
Alışveriş Merkezi, Sevgililer Günü’nü tüm çiftleri
sevindirecek sürprizlerle kutladı. Migros Alışveriş
Merkezi, Sevgililer Günü’ne özel aşkı temsil eden
kırmızı kalpli uçan balonları, hostes eşliğinde tüm
çiftlere hediye etti.
Alışveriş merkezine gelen ziyaretçiler, aynı zamanda
merkezde yer alan mağazaların birbirinden göz alıcı
takı ve aksesuarlarıyla katıldığı, zemin katta yer
alan “Aksesuar Günleri” sergisinde sevgililerine özel
hediyeler seçip, keyifle alışverişlerini tamamlama
şansına da sahip oldular.
Ayrıca Antalya Migros Alışveriş Merkezi, romantik
bir evlilik teklifi organizasyonuna da ev sahipliği
yaptı. Balonlar, pankartlar, mumlar ve kırmızı
güllerle gerçekleşen evlenme teklifi sonrasında genç
çift evliliğe ilk adımını Antalya Migros’ta atmış
oldu.
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SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE AŞIKLARIN ADRESİ ANTALYA MİGROS
ALIŞVERİŞ MERKEZİ
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OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI
2016 YILINDA %1,6 ARTTI
2016 yılı aralık ayı sonu itibari ile 1600cc
altındaki otomobil satışlarında %4,92 artış,
1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip
otomobil satışlarında %2,53 ve 2000cc üstü
otomobillerde de %35,73 azalış izlendi. 2016
yılında 44 adet elektrikli ve 1.010 adet hibrit
otomobil satışı gerçekleşti.
2016 yılı aralık ayı sonunda otomobil pazarında
ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek
paya %44,57 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki
otomobiller 337.375 adet ile sahip oldu.
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2016 yılı aralık ayı sonunda dizel otomobil
satışlarının payı %61,51’e geriledi ve otomatik
şanzımanlı otomobillerin payı %57,27’ye
yükseldi.

324

2016 yılı aralık ayı sonu otomobil pazarı
segmentinin %81,85’ini yine vergi oranları
düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer
alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre
değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine
%49,88 pay alan C (377.549 adet) segmenti
ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde
ise en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan
otomobiller (%47,86 pay, 362.292 adet) oldu.

Türkiye otomotiv pazarında, 2016 yılında
otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı
983.720 adet olarak gerçekleşti. 968.017 adet
olan 2015 yılı otomobil ve hafif ticari araç pazar
toplamına göre satışlar %1,62 oranında arttı.

2016 yılı aralık sonu hafif ticari araç pazarı
gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en
yüksek satış adetine %70,69 pay ile van (160.310
adet), ardından %11,58 pay ile kamyonet
(26.259 adet), %8,84 pay ile minibüs (20.037
adet) ve %8,9 pay ile pick-up (20.176 adet) yer
aldı.

2016 yılı aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç
toplam pazarı 141.912 adet oldu.156.173 adet
olan 2015 yılı aralık ayı otomobil ve hafif ticari
2016 yılı aralık ayı otomobil satışları bir önceki
araç pazar toplamına göre satışlar %9,13 oranında yılın aynı ayına göre %5,51 azalarak
azaldı.
108.044 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen sene
aralık ayında 114.340 adet satış
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık
gerçekleşmişti.

aralık ayı ortalama satışlara göre %25,17
artış gösterdi.
Türkiye otomotiv pazarında, 2016 yılında
otomobil satışları bir önceki yıla göre %4,32
artarak 756.938 adet oldu. Geçen sene 725.596
adet satış gerçekleşmişti.
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DR. SPILLER BIOCOSMETICS
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Dr. Horst Spiller tarafından 1960 yılında kurulan şirket, ürün
yelpazesine yeni içerikler ve yeni konseptler ekleyerek çalışmalarına
devam etmektedir. Ürünlerin en büyük hedefi insan cildinin en iyi ve
en doğal şekilde kendini koruyabilmesidir. Bu nedenle ürünlerimizin
tamamı biocosmetic’tir.
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Ürün yelpazemiz kabine ve satış olmak üzere
oldukça geniştir. Bu ürün grupları içinde tüm cilt
tiplerine uygun temizlemeden nemlendirmeye,
ampullerden maskelere birçok medikal işlem
mevcuttur.

etkilidir. Ürünlerimiz genç, olgun, hassas, lekeli,
akneli ve akneye meyilli cilt tiplerinin ihtiyacını
karşılamaktadır. Evdeki günlük cilt bakımınızın
yanı sıra uzmanlar tarafından kök hücreleri
besleyen tedaviler uygulanır.

FARKLILIK

DOĞAL BAKIM

Dr. Spiller Biocosmetics, yüksek kaliteli
profesyonel cilt bakım ürünleridir. Ürünler,
dikkatlice seçilmiş değerli aktif içerikler
sayesinde cilt tahrişi ya da alerjik reaksiyon
potansiyelinin azaltılmasında yüksek derecede

Dr. Spiller Biocosmetics ürünlerinde, bitki
yağları, memba suyu ve şifalı bitki özleri gibi
doğal içerikler kullanılmaktadır. Ürünlerimizin
içinde kaplan otu, amber çiçeği, deniz yosunu,
schisandra ve diğer yüksek etkili doğal madde

özlerinin yanı sıra jojoba, zeytin, argan ve gül
yağları bulunmaktadır.
Dr. Spiller Biocosmetics, hissedebileceğiniz ve
gözle görebileceğiniz sonuçlar için vitaminler,
lipozomlar, oligopeptitler, hyaluronik asit ve
oksijen gibi en gelişmiş biyolojik maddeler ile
birlikte çalışmaktadır.
Özenli ve kaliteli kontrolümüzle alerjiye yatkın
ve hassas ciltler için uygun olan DR. Spiller
Biocosmetics ürünlerinin yapımında kullanılan
hammaddenin saflığı garanti edilmektedir.

Haberler / MALl&MOTTO
AYRICALIKLI ÜRÜNLER - SAF VE LÜKS
Dr. Spiller Biocosmetics’in farkını sadece
etkinliğiyle değil, gözle görülebilir koklanabilir
ve hissedilebilir özelliklerini deneyerek de
keşfedebilirsiniz. İpeksi yumuşak kremler,
ferahlatıcı jeller ve canlandırıcı yüz maskelerinin
daha ilk kullanımda cildinizi nasıl şımarttığını
hissedeceksiniz. Özel formülasyonumuz, aktif
bileşenlerin cilde daha iyi nüfuz etmesine
yardımcı olurken, cildin kendini koruma ve
yenileme sistemine benzetilmiştir.
DAİMA ÖNDE
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Bilim ve teknoloji daima gelişmektedir. Bu
sebeple sürekli olarak kendi laboratuvarlarımızda
ürün yelpazemizi geliştirmekteyiz ve
araştırmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz. Bu
nedenle ürünlerimiz daima cilt bakımı ürünleri
arasında en öndedir. Ayrıca bu ürünlerin
hammaddelerinin işlenmesinde çok titiz
davranılması gerektiğinden üretim teknikleri için
sürekli yatırımlar yapılmaktadır.
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RIHANNA VE LEONARDO DICAPRIO’LU SEVGİLİLER GÜNÜ MÜCADELESİ
Rihanna ve Leonardo DiCaprio’nun Madame Tussauds İstanbul’da yer alan balmumu figürleri 13-14 Şubat
tarihlerinde Zorlu Center’da hayranlarıyla buluştu. “Kim daha çok seviliyor?” konseptiyle düzenlenen
yarışmayla, bu Sevgililer Günü’nde “gönüllerin sevgilisi” ünlüsü Leonardo DiCaprio oldu.
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Madame Tussauds İstanbul ve Zorlu Center,
14 Şubat Sevgililer Günü’nü dünyanın dört
bir yanında milyonların sevgisini kazanmış
yıldızlarla kutlamak isteyenler için eğlenceli bir
etkinliğe imza attı.
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Madame Tussauds İstanbul’da bulunan Rihanna
ve Leonardo DiCaprio’nun balmumu figürleri 1314 Şubat tarihlerinde Zorlu Center’da sergilendi.
İki yıldızın hayranları arasında tatlı bir rekabet
yaratmak için sosyal medyada “Kim daha
çok seviliyor?” sorusunu akıllara düşüren bir
yarışma düzenledi. Yarışmaya katılmak isteyenler
yıldızlarla çektirdikleri fotoğrafları #ririsevgilim
ya da #leosevgilim etiketleriyle paylaştı. Her
iki ismin hayranları, Sevgililer Günü’nde
gönüllerinin sevgilileriyle selfie çekebilmek için
figürlerin önünde kuyruk oluşturdu. Yoğun ilgi
gören yarışma sonunda en çok paylaşılan figürün
sahibi ve “gönüllerin sevgilisi” figürüyle en çok
selfie çekilen ünlü Oscar ödüllü aktör Leonardo
DiCaprio oldu.

Haberler / MALl&MOTTO

Gökhan
Türkmen
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“ANLATABİLECEĞİM
HİKÂYELERİN
BİRİKMESİNİ
İSTİYORUM”
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MALl&MOTTO / R ö p o rt aj
Sevgili Gökhan Türkmen, iki yıl aradan sona
kendi şirketiniz olan “GTR Müzik”ten çıkan
“Sessiz” albümünüzden biraz bahsedebilir
misiniz?
Genel olarak albümün alınıp her noktasının,
her detayının incelenmesini isterim aslında.
Çok bütün bir albüm olduğunun ve her şeyin
birbiriyle alakalı ve bağlantılı şeyler olduğunun
görülmesini isterim.
Büyük çoğunluğun single çıkardığı günümüz
müzik sektöründe neden albüm? Sizce bu bir
risk değil mi?
Albümle uğraşmayı seviyorum. Albüm kapağı,
içeriği, fotoğrafları vs. Yaşadıklarımı aktarmak
istiyorum ve anlatabileceğim hikâyelerin
birikmesini istiyorum. Bu nedenle de albüm
yapmak biraz zamanımı alıyor. Single yapmış
olsam tek bir şarkı için ne konuşabiliriz? Şu anda
benim iki buçuk yılık birikimimi ve hikâyelerimi
konuşabiliyoruz. Bir de tabii insanlar benim
albüm çıkartmama alıştılar. Uzun uzun dinlemek
istiyorlar. Benim için albüm yapmak sanat
değerinde. Single yapmak kolay gibi görünse de
bana daha zor geliyor, daha çok yoruyor. Single'ı
çıkartıyorsunuz, üç ay sonra yeni bir şey yapmak
zorunda hissediyorsunuz.

Yeni albümünüzün çıkış parçası “Öyle Güzel
ki”… Kısaca bu şarkının hikâyesini anlatabilir
misiniz?
Bu şarkıyı Sinem ile ilişkimizin ikinci ya da
üçüncü ayında ona yazmıştım. Düğünde de
söylemiştik hatta :) Albüm için çıkış şarkısı
seçerken Atıl'a (Atıl Aksoy - aranjör) çıkış
şarkısı bu olabilir demiştim. Aranjesiyle ilgili
düşünürken Atıl sağ olsun aranjesini yaptı ve
yolladı. Çok sevdim ve çıkış şarkısı çıktı dedim.
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Sıradaki projeniz ne olacak? Albümü
kliplendirmeye devam edecek misiniz?
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Albümdeki birçok şarkıyı kliplendirmek
istiyorum. Şu an netleştirmeye çalışıyoruz.
Kendinize örnek aldığınız bir isim var mı?
Barış Manço her zaman kültürüyle, yaşayışıyla ve
karakteriyle örnek aldığım bir sanatçı.
Gökhan Türkmen’in bir günü nasıl geçer?
Çoğunlukla zamanım müzik yaparak geçiyor.
Bundan geri kalan vakti ailemle, dostlarımla ve
spor yaparak geçiriyorum.

R ö p o rt aj / MALl&MOTTO
Alışveriş merkezlerine gidiyor musunuz?
Gidiyorsanız en çok tercih ettiğiniz AVM hangisi?
Palladium ve İstinye Park’ı tercih ediyorum.
Kıyafetlerinizde olmazsa olmazınız nedir?
Şapkalarım ve aksesuarlarım.
Giyim tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Kendimi o an nasıl rahat hissediyorsam öyle
giyinmeyi tercih ediyorum aslında. Çoğu zaman
spor giyinirim, yerine göre spor-şık tercihimdir.
Neyi asla giymezsiniz?
Çok dar t-shirt ve türevleri.
Vazgeçemediğiniz bir aksesuarınız var mı?
Şapka ve takılar.
Kıyafet dolabınızı açtığınızda hangi renk
ağırlıkta?
Koyu renkler daha ağırlıkta.
Alışveriş yapmayı sever misiniz? Kiminle
alışverişe çıkarsınız?
Kiminle çıktığım çok önemli değil. Ama uzun
kalabileceğim için buna dayanabilen ya da benim
gibi alışveriş yapmayı seven biri olması şart tabii.
Dünyaya gelen ikinci çocuğunuzu da düşünerek
çoğul olarak soruyorum, çocuklarınız için
alışveriş yaparken nelere dikkat ediyorsunuz?
Özellikle alışveriş yaptığınız bir mağaza var mı?
Elimden geldiği kadar orijinal ve şık parçalar
almaya dikkat ediyorum. Nil Rona'nın üzerinde
yeni yeni kıyafet durmaya başladı. Leyla Ada
arkadan geliyor. Ona da ufaktan bir şeyler almaya
başladık :) Kos'un ve H&M'in çocuk kıyafetleri
güzel oluyor.

Sevdiğim bir markanın indirimde olduğunu
görünce bakıyorum tabii ki.
Son olarak “Bence AVM'ler ..............” (Boşluğu
doldurabilir misiniz?)
Her şeyin bir arada olması sebebiyle, işimi çabuk ve
rahat halledebildiğim güzel bir seçenek oluyor.

Röportaj:
Burçin Sel
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İndirimleri takip ediyor musunuz?
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MALl&MOTTO / M ak ale

SUNA DUMANKAYA’DAN GÜZELLİK SIRLARI
DOĞAL SAĞLIKLI İÇECEKLER

2 yeşil elma
1 yeşil limon
1 kırmızı elma
Yarım çay kaşığı tarçın

SUNA DUMANKAYA
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2 taze enginar
1 taze kereviz
2 salatalık
2 brokoli
1 limon
2 kuşkonmaz
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Üzüm
Greyfurt
Şeftali
Armut

1 yeşil elma
2 kırmızı pancar
1 parça taze zencefil
1 kivi
1 böğürtlen
6 adet dövülmüş karanfil

Bu karışımları mevsiminde sebze ve meyveler
tazeyken her gün düzenli olarak, meyve sıkacağından
geçirin ve bekletmeden için.

M ak ale / MALl&MOTTO

ENERJİ VEREN TARİFLER

MALZEMELER
2 kahve fincanı yulaf
1 kahve fincanı siyah üzüm
1 kahve fincanı ceviz
Arzuya göre bal
HAZIRLANIŞI VE
KULLANILIŞI
Malzemeleri rondodan geçirip
balla tatlandırabilirsiniz. Sabah
akşam birer tatlı kaşığı yiyin.

1 çay kaşığı çörekotu yğı
1 çay kaşığı susam yağı
2 damla acı badem yağı
HAZIRLANIŞI VE
KULLANILIŞI
Malzemeleri 1 bardak suyla
karıştırıp içebilirsiniz.
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MALZEMELER
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MALl&MOTTO / M ak ale

KİLİDİ MİDENİZE DEĞİL İŞTAHINIZA VURUN
saptanmıştır. Yapılan başka bir araştırmada
obez kişilerin kilo verdiğinde kandaki ghrelin
miktarının arttığı, anoreksik kişiler kilo
aldığında ise kandaki ghrelin miktarının
azaldığı ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar
ghrelin miktarının beslenmeden etkilenerek
değişiklik gösterdiğini kanıtlıyor.

Fatma Fidan
Tüm dünyada, 1 milyondan fazla insanın
fazla kilolu ya da obez olduğu bilinmektedir.
Türkiye de ise her 3 kişiden biri obez olarak
oranlanmaktadır.
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Açlık ve tokluk hormonları bu durumun
başkahramanlarıdır. Hormon dengelerinin
bozulması ile iştah artışı buna bağlı olarak
yanlış besinlerin tüketilmesine sebep olur
ve bu durumda kişiler kendilerini doymuş
hissetmemelerinden dolayı kilo almaktadırlar.
Hormonlarımızı tanıyarak iştahımızın önüne
geçebilir daha sağlıklı olabilirsiniz. Tanımanız
gereken bu hormonlar ghrelin ve leptindir.
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Ghrelin (Açlık Hormonu)
Ghrelin hormonu başlıca midenin içinde olmak
üzere sindirim sisteminin içinde salgılanır.
Büyüme hormonunun işlevini arttırır, mide
asidini yükseltir. Bu hormonun salgılanması
açlık durumuna bağlıdır. Yemek öncesi kanda
bulunan ghrelin miktarı artar, yemek sonrası
ise azalır. Ghrelin hormonu her 30 dakikada
bir beyne açlık mesajı gönderir. Bu mesajın
her biri yaklaşık 30 dakika kadar etki eder. Bu
süre zarfında açlık hormonu ihtiyaçtan fazlasını
yemeye sebep olarak kilo alımına neden olur.
Ancak tam doymadan yemekten kalkıp yaklaşık
20 dakika beklenirse, tokluk hormonu olan
leptin beyne tokluk mesajı göndererek az yemek
yememizi sağlar.
Yapılan araştırmalarda midede uzun süre
kalmadan hızla sindirilen bir yiyeceğin midede
uzun süre kalan ve yavaş sindirilen bir yiyeceğe
göre kişiyi daha hızlı acıktırdığı sonucu ortaya
koyulmuştur. Ve kandaki ghrelin miktarının
midenin boşalma hızıyla ilgili olduğu

Leptin (Tokluk Hormonu)
Leptin hormonu vücutta bulunan yağ
hücreleri tarafından ve az miktarda mide,
kalp gibi organlardan salgılanır. Vücuttaki yağ
depoları hakkında beynimize bilgi verir. Eğer
açlık durumu yoksa ve vücutta yeterli yağ
mevcutsa leptin sayesinde beynimizin iştahı
azalır ve vücut yağ depoları (kilo) olduğu
gibi korunur. Eğer vücut yağ depolarında bir
azalma varsa kandaki leptin miktarı azalır ve
beynimiz bunu iştah artışı olarak algılar.
Vücut yağ kütlesindeki değişim dolayısıyla,
leptin uzun dönem kilo kontrolünde etkilidir.
Leptin hormonunun kanda normal
seviyelerde bulunması tokluk hissini sağlar.
Leptin hormonunun kandaki miktarı
normalden aşağı düştüğünde ise bireyde
yeterli miktarda hissedilemez. Bu hormonun
görevi vücudumuzdaki yağ depoları hakkında
beynimize bilgi verir. Açlık durumunda, vücut
düşük leptin salgılar ve beyne daha fazla besin
tüketilmesi gerektiği sinyalini göndererek, yağ
depolarının artmasına sebep olur. Bu sebepten
dolayı leptin iştahı azaltmak için salgılanır.
Leptin hormonu yağ depolarını kontrol
eden bir hormondur. Yağ depoları belli
bir seviyenin üzerine çıktığı zaman leptin
hormonu, beyne kalori alımının kesilmesi
gerektiği sinyalini gönderir.
Yapılan çalışmalar sonucunda kilo
kaybetmenin kandaki leptin miktarını
azaltıcı etkisi olduğu bulunmuştur. Kişi kilo
verdikçe, kanınızdaki tokluk hissinizden
sorumlu leptin hormonunun miktarı azalıyor
ve bu da sizi daha çok yemeye teşvik ediyor.
Bilinçsiz yapılan diyetlerin hormonlar
üzerindeki negatif etkisi, haftalar geçtikçe
küçümsenmeyecek boyutlara ulaşır.
BAKLAGİLLER
Fasulye, mercimek ve nohut gibi baklagiller
lif içeriği yüksek besinlerdir. Uzun süre tokluk
hissi vererek, içerdiği fitoaglutininler ile
ghrelin hormonu azalır.
Özellikle barbunya fasulyesi ve ektraktı
ghrelin seviyesini azaltır. Bu yiyecek
aynı zamanda karbonhidratları şekerlere
parçalayan alfa-amilaz enzimini de
engelleyerek şekerin sindirilmesini yavaşlatır

ve bağırsaklardaki emilimini azaltır. Böylelikle
yeme isteği azalır, dolayısıyla kilo vermek
kolaylaşır.
ZEYTİNYAĞI
Zeytinyağı içeriğindeki yağ asitleriyle ghrelin
hormonunu düşürerek leptin hormonunun
seviyesini yükseltir.
KETEN TOHUMU
Keten tohumu da yağlı balıklar gibi omega-3
yağ asitleri içerir. Keten tohumu esansiyel yağ
asitleri ve çözünür lif açısından zengindir.
Omega-3 yağ asitleri içeren keten tohumu
yağların vücutta depo edilmesini engeller
ve yağ yakım hızı yükselir ve aynı zamanda
iştahı bastırır. Leptin hormonunun seviyesini
yükseltir.
SOMON
Omega-3 içermektedir. Somon ve omega-3
içeren diğer balık çeşitleri vücutta yer alan
leptin hormonunun arttırmasına neden olur.
ISPANAK
Bu besini tüketmeniz halinde leptin hormonu
seviyesi vücut tarafından arttırılır.
SOYA FASULYESİ
Protein açısından zengin bir besin olan soya
fasulyesi iştah azaltıcı özelliğe sahiptir. Ayrıca
kalorisi de düşük olduğundan tüketildiğinde az
kalori aldırır.
CEVİZ, FINDIK
Krom, insülin dengesini sağlamada oldukça
etkilidir. Kan şekerini dengelediği için ghrelin
hormonunu azaltır. Krom minerali fındık,
ceviz gibi kabuklu yemişlerden bulunur.
YULAF EZMESİ
Yulaf ezmesi açlık hormonu denilen
ghrelin hormonunu bastırır ve saatlerce tok
kalınmasına yardımcı olur. Lif içeriği de
yüksek olduğu için sindirim sisteminin daha
sağlıklı çalışmasını sağlar.
AVOKADO
Avokado lif ve tekli doymamış yağ asitleri
içerir. Bu içeriğiyle açlığı bastırır ve ghrelin
hormonunun seviyesini azaltır.
KAHVE
Kahve klorojenik asit (bir çeşit antioksidan) ve
ghrelin (iştah bastırıcı) gibi maddeler içerir.
YEŞİL ÇAY
Yeşil çay içerdiği epigallokateşin gallat
sayesinde doygunluk hissi veren hormonların
artmasını sağlar.
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OBEZİTENİN GİZLİ DÜŞMANLARI
Sabahları uyanmakta zorluk çekiyorsanız,
saçlarınız dökülüyorsa, uyku bozukluğu, cilt
bozukluğu, ani kilo alma ya da verme, aşırı
sinirlilik gibi şikâyetleriniz varsa siz de tiroit
hastası olabilirsiniz.
Tiroit bezi; köprücük kemikleri arasına
yerleşmiş bir salgı bezidir. Tiroit bezinin görevi
tiroid hormonlarını üretmek, depolamak ve
gerektiğinde kana vermek ve metabolizmayı
kontrol altına almaktır. Bu salgı bezi
metabolizmayı ve vücut ısısını düzenler, enerji
kaynaklarının kontrolüne yardımcı olur.
Tiroit ile ilgili hastalıklar
Guatr: Tiroit bezinin büyümesi
Nodül: Tiroit bezinin içinde normal dışı doku
oluşması
Hipotiroidzm: Hormonun az salgılanması
Hipertiroidzm: Hormonun fazla salgılanması
Haşimato Hastalığı: Tiroit bezinin
iltihaplanması
Graves Hastalığı: Tiroit bezinin büyümesi

oluşturduğu için çiğ yememek gerekir. Çünkü
bu sebzeler yendikten sonra kimyasal, enzimatik
parçalanma sonucunda guatrojenler oluşur.
Tiroid hormonlarının çalışmasını azaltır.
Bu yiyecekleri pişirerek tüketmek guatrojen
madde miktarını azaltacağı için, pişmiş olarak
tüketilmesi daha faydalıdır.
SINIRLI ÇİKOLATA
İçerisindeki kadmiyumdan dolayı çikolatayı
tiroid hastalarının dikkatli tüketmesi
gerekmektedir. Fazla alınan kadmiyum
selenyumu vücuttan atar.
SINIRLI İYOT TÜKETİMİ
İyot troid fonksiyonları için elzem bir
mineraldir. Eğer ihtiyacımızdan fazla alınırsa
otoimmün tiroid hastalığına neden olmaktadır.
İhtiyacınıza uygun, yeterli düzeyde iyot almaya
özen gösterilmelidir.

ÇİNKO
Çinko eksikliğinde tiroid hormon metabolizması
bozulur. Bu nedenle çinko açısından zengin;
ceviz, badem, tam tahıllar, deniz ürünleri, tavuk,
yumurta, sığır eti, kuzu eti, süt ve süt ürünleri
gibi besinler yeme alışkanlıklarınız arasında
olmalıdır.
YETERLİ SELENYUM
Selenyum minerali açısından zengin besinler
tüketilmelidir. Selenyum kaynakları; ceviz,
hindi ve dana eti, balık, kabuklu deniz ürünleri,
süt ürünleri, sebze ve meyveler, tam tahıllılar,
yumurta ve ay çekirdeği selenyum kaynağı
besinlerdendir.
BOL BOL SU
Tiroidde en fazla görülen problem ödemdir.
Ödem atmak için günde 2-2,5 lt su tüketilmelidir.

Tiroit bezi bir endokrin bezdir. Tiroit
bezinin yeterince çalışıp çalışmadığı beynin
“hipofiz” adı verilen bir bezden salgılanan
TSH hormonu ile kontrol edilir. Tiroit
bezinden T3(triiyodotironin) ve T4 (tiroksin)
isimli iki hormon salgılanır. Bu hormonlar
vücudumuzda metabolizmayı düzenler ve
metabolizma hızını kontrol eder. Fiziksel ve
mental gelişimde, sinir ve kas fonksiyonlarında
ve dolaşımda önemli rol oynar. Tiroid
hormonları normal değerden daha fazla
salgılanırsa; metabolizma hızlanır, kalp hızı
artar, kilo kaybı oluşur ve buna hipetiroidi
denir. Eğer bu hormonlar az salgılanırsa;
metabolizma hızı ve kalp hızı yavaşlar, kilo
artışı olur ve buna hipotiroidi denir. Tiroid
hormonlarının dengesizleşmesi durumunda
kolestrol ve trigliserit düzeyleri yükselebilir,
lenf akışı yavaşlayıp bu durum ödeme neden
olabilir. Hipotroidi olan kişilerde obezite,
bozulmuş glikoz toleransı, kalp damar
hastalıkları gibi birçok sağlık problemi ortaya
çıkabilir.
ÇİĞ YEMEK
Guatr oluştuğunda beslenmede soğan,
sarımsak, Brüksel lahanası, hardal, kırmızı,
şalgam, soya fasulyesi, turp, lahana, karnabahar
gibi taze sebzeleri guatrojen moleküller
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Tiroit bezi tarafından salgılanan hormonlar
metabolizmayı ayarlayan ve hızlandıran
hormonlardır.
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MALl&MOTTO / Kahve Molası...

“Her aşk katilidir bir öncekinin”

rüzgârlı bir tepenin yamacındayım şimdi
kent suskun
ve istasyonlar ayrılık için var bu şehirde
imlası bozuk üşümüş ve kirli bir çocuk olurum seni düşünürken
ömrüme iliştirdiğim martı leşleri
yamalı bir geçmişi oynar
imtihanlar ve intiharlar üzerine kurulu hayatlardan
gecenin en serseri yanını alırım günceme
durup durup şiirler yazmak yoluna
yeni bir yaşam biçimim oldu son günlerde
kendimi sende kalabalık buluşum belki de bundan

bana en çok sensizlik koyuyor
sonra babil’in asma bahçelerine asıyorum kendimi uyanmak
için

her gece yorganımın altında sakladığım
kırlangıç sürüleriyle geliyorum sana
sen uykudayken
babam her gece ölüyor şimdilerde
annem nihavent bir çığlık oluyor

yastığının altında yalnızlığın var biliyorum
oysa ben senden bir bardak su istedim
akdeniz değil
son yalnızı benimdir bu kentin
istanbul arkamdan gelir
ey hüznü yüzünde gülücük diye taşıyan kız
hep kendine mi saklarsın çocukluğunu

eski bir aşkını anlatıyorken bana
konuştuklarından yapılma bir sessizlik oluyor ağzım kaç kez
kanıyorum bir bilsen
–ya da hiç bilmesen–
sesinin ardında yüzün sessiz bir tabanca gibi duruyor kendimi
kötü kurulmuş bir cümle sanıyorum
gece yüklü bir kamyon uykularımı solluyor

ağzıma bir bulut bulaşsa da yokluğundan yapılmış
kayadan seken kurşun
en serseri yanımız olur kimi zaman
ve ben hep kendimi terk ederim senden
her katilin aşkı
her aşkın katili
bir öncekinin faili
hep ben olurum
hep ben ölürüm
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içime uzanan koridorların ortasından hep gülerdin beni
görünce
bense sana hep geç kalırdım
sona kalırdım
sonra kanardım
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yağmurlarla inseydin içime
içim senden yanaydı
yüzümdeki işgaller senden karaydı seni sevmek en gizli
ağlama biçimimdi sana yazacaklarım sil sil bitmezdi
ve ben
sende hiçbir şeydim
sen bende her şeyken

Kahraman Tazeoğlu

canım
yastığının altında biriktirdiğin yalnızlıkların
kendine varlaşıp bana yoklaşan biri yapar seni
ve ne kadar kaçsan o kadar yakınsındır aslında kendine
geciken sevdalar yıkık kentlere benzer bilirsin
ve sevgisizlik alır bir gün seni benden
işte bu yüzden
sen hep sevil
hep sevil
sevil

Kahve Molası... / MALl&MOTTO

“Aşk gecikmiş bir mutluluktur”
son tren çığlığında
istanbul çeker giderdi içimden
kırık zarlar kalırdı geriye
ve ben
saçlarımdan başlardım yaşlanmaya
bazen öyle güzel susardın ki ağzımdan koparılan bir çığlıkla
eklenirdim sessizliğine
yaralı sandallar geceye açılırdı
yüzün habersiz kopuk bir kirpik taşırdı düşürmenden
korkardım
solcu bir kız gibi bakardın
en mavi yanlarıma
tutulur kalırdım
aşk gecikmiş bir mutluluk oluyor
aşk engelli yüreklere
ve meleklerin âşık olduğu çocuklar hâlâ erken ölüyor buralarda
biliyor musun
bazen acıyorum bu şehre işte bu yüzden vatan caddesi’nde
her gece bir sarhoş ölüyor
sen giderek yaklaşıyorsun şiir gecelerime yasak denizlerde
yüzüyoruz oysa biz
–kulaç atmayı bilmeden–
sense bana eski bir şarkıyı dinletiyorsun “bir hadise var kimse
bilmiyor”
yalnızlık

düğümlenip sen çözülmek ne garip şey
ben ölürüm şehirler geçer içimden
zaman gözlerinde durur
karanlığı yarınca bıçkın bir otomobil farı
şehrin camlarından yansır ışıklar
şubat gözlerinde iki yıldız olur
dokunamam
yeniyetme ürkülerin var şimdilerde
hüznünden yapılma şen kahkahandan tanırım seni bir de
içindeki kırık aşklardan
ki içinden kusamadıkların
beni zehirler en çok
çünkü yanlış insanlara ağladığın geceler saklı bu kentin
koynunda
sonra
sana uzak bir radyoda anlam bulur sesim sesim ki
şehla bir üveyik yavrusuyla kazınmıştır
bu kentin duvarlarına kaldırımlarına
bir martı ölür istanbul kadar ben istanbul kadar ölürüm ve şehir
çürür içimde
sancılı bir sokak kalır sana
sanırım uykun geldi
çünkü gözlerim kapanıyor
bu intiharlar daha ne kadar saklanır bilmem
ey benim yangınlar ortasındaki fesleğenim
işte böyle geçiyor günler
sonra bir gün daha devriliyor
koca bir yürek kalıyor altında
bir susuşta sen oluyorum
seni gözlerinden seviyorum
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gün devrildi
koca bir yürek kaldı altında
oysa gölgeli bir parantezdi günler yüzünün deltasında
pazartesiden cumartesiye
aşk aynı gün ölmekti belki
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Haberler / MALl&MOTTO

KASAPDÖNER’İN YENİ SERVİSLERİNDE “HAYAT SENDE”
KasapDöner, Hayat Sende Derneği ile başlattığı iş birliği projesi
çerçevesinde masalarındaki amerikan servislerinde koruyucu ailelik
hakkında bilgi vererek uygulamayı teşvik ediyor.
“Hamburger çocuklarına döner yedirmeye geliyoruz!”
sloganıyla ilerleyen Türkiye’nin en sıra dışı döner
markası KasapDöner, yeni bir sosyal sorumluluk
projesine daha imza attı. Halen 47 şubesi bulunan
firma, koruma altındaki çocuklarla ilgili çalışmalarıyla
bilinen Hayat Sende Derneği ile başlattığı iş birliği
kapsamında amerikan servislerini koruyucu ailelik ve
dernek hakkında bilgi veren yenileriyle değiştirdi.
“FARKINDALIK YARATMAYA ÇALIŞIYORUZ”
Konuyla ilgili açıklama yapan Global Restoran
Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü Bahar Özürün,
KasapDöner olarak Türkiye’de yardıma ihtiyacı
olan her kesimin yanında olmaya çalıştıklarını
belirterek, “Koruma altındaki çocukların bu sürede
ve korumadan çıktıktan sonraki süreçte yaşam
kalitesini arttırmak, onları hayata hazırlamak
ve toplumla uyumlu sağlıklı bireyler olmalarını
sağlamak için çalışan Hayat Sende Derneği ile bir
araya geldik. Bu konuda neler yapabileceğimizi
araştırırken derneğimizin yönlendirmeleriyle aslında
bu çocukların en önemli ihtiyacının sevgi olduğunu
fark ettik. Bunun da ancak aile ortamında hak ettikleri
sevgiyi alarak çözümlenebildiğini gördük. Koruyucu
ailelik uygulamasının çok fazla bilinmediği, bunun
daha çok insana anlatılıp özendirilmesi gereğinden
yola çıkarak misafirlerimizle iletişimimizi sağlayan
servis kâğıtlarında bu konuda bilgilendirme yapmaya
karar verdik. Uygulamanın hem koruma altındaki
çocuklarımıza yeni koruyucu aileler bulma yolunda,
hem de farkındalık yaratma noktasında başarılı
olmasını diliyoruz. Hayat Sende Derneği ile olan iş
birliği çalışmalarımız devam edecek. Yakın gelecekte
dernek vasıtasıyla istihdam yaratıcı projeler de
geliştirmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

KasapDöner ve Bahar Özürün’e gösterdikleri duyarlılık
için teşekkür eden Hayat Sende Derneği Yönetim
Kurulu Üyesi Abdullah Oskay da, “KasapDöner gibi
bilinirliği oldukça yüksek bir markanın derneğimize
destek vermesi, özellikle farkındalık açısından
bizim için çok önemli. Umuyoruz ki KasapDöner
aracılığıyla birçok çocuğumuz yeni koruyucu ailelerine
kavuşacak.” şeklinde açıklama yaptı.

Tanıtım videosunu izlemek
için okutunuz.
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KASAPDÖNER’E TEŞEKKÜR
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MALl&MOTTO / Haberler

TÜRKLER 2017’DE EN ÇOK HANGİ ÜLKEYE GİTMEK İSTİYOR?
Türk turistler, 2017’de hangi ülkelere seyahat edecek? Seyahat sitesi momondo, son iki yıla dair uçuş arama
trendlerini araştırarak, bu yıl popülaritesini en çok artıracak rotaların hangileri olacağını belirledi.

PHUKET

Tatil hayalleri kurmaya ve hatta bir sonraki
seyahatimiz için uçak bileti bakmaya şimdiden
başladık. Peki, bu sezon en çok hangi ülkelere
ilgi göstereceğiz; hangi rotaları geçtiğimiz
yıllara göre daha fazla ziyaret edeceğiz? Seyahat
sitesi momondo, son iki yıla ait uçuş arama
trendlerini araştırdı, hangi ülkelere yapacağımız
seyahatlerin artış göstereceğini belirledi.
Araştırmanın en dikkat çekici bölümleri şöyle:
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2017’NİN GÖZDESİ TAYLAND OLACAK
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Araştırmaya göre, son iki yılda popülaritesini
en çok artıran ülke %66’lık artışla Tayland
oldu. Bu nedenle artış trendinin 2017’de de
sürmesi bekleniyor. Diğer yandan bu durum,
Türk turistlerin dünya genelindeki trendleri
de yakından takip ettiğini gösteriyor. Zira
Tayland, son yıllarda özellikle batılı ülkelerden
aldığı ziyaretçi sayısını son derece artırdı. Türk
turistlerin Tayland ziyaretlerini kolaylaştıran
bir başka etkense, Türk Hava Yolları’nın
geçtiğimiz yıl Bangkok’un ardından ünlü
Phuket Adası’na da doğrudan uçuşlara başlamış
olması.

DENMARK

Haberler / MALl&MOTTO

UKRAYNA POPÜLARİTESİNİ
SÜRDÜRECEK
Ukrayna ise %42’yle en yüksek artış trendi
yakalayan ikinci ülke oldu. Gerek Türkiye’ye
yakınlığı, gerekse hesaplı bir tatil destinasyonu
olmasıyla öne çıkan Ukrayna, özellikle
tatil dönemlerinde çokça tercih ediliyor.
momondo’nun geçmişte yaptığı araştırmalar,
Ukrayna’nın hem 2015 sonunda hem de
2016 sonunda yeni yıla girmek için en çok
tercih ettiğimiz ülkeler arasında yer aldığını
göstermişti. Ayrıca THY’nin mart 2017’de
Kharkov (Harkiv) seferlerine başlaması da,
Ukrayna seyahatlerini kolaylaştırıyor.
İSPANYA’DAN BU YIL DA
VAZGEÇMEYECEĞİZ
Üçüncü sırada ise Türk turistlerin her daim
en çok ziyaret ettiği noktalar arasında yer
alan Barcelona ve Madrid’e ev sahipliği yapan
İspanya yer alıyor. Diğer yandan son dönemde
Türk turistlerin Güney İspanya’ya ve özellikle
Endülüs’e yönelik ilgisinin arttığını da söylemek
gerek. Bu trend gösteriyor ki, İspanya bu yıl da
gözde rotalarımız arasında yer alacak.

ABD BEŞİNCİ, İTALYA 10. SIRADA
momondo verileri, Türk turistlerin ABD’ye
yönelik ilgisinin de artış trendinde olduğunu
gösteriyor. ABD, son iki yılda yaklaşık %34’lük
artışla listenin dördüncü sırasında yer alıyor
ve 2017’nin popüler rotaları arasında yer
alma ihtimalini güçlendiriyor. Listenin ilk beş
sırasında yer alan bu ülkeleri takip edenler ise
iki yıllık artış trendine göre şöyle: Sırbistan,
Avusturya, Birleşik Krallık, Almanya ve İtalya.
AZERBAYCAN FAVORİLERDEN
Son iki yılda en yüksek artış trendi yakalayan
beşinci ülke, %30’la kardeş ülke Azerbaycan.
Gerek turistik seyahatler, gerekse iş seyahatleri
için Türklerin sıklıkla ziyaret ettiği ülkenin
en popüler noktası ise elbette başkent Bakü.
Yüksek artış trendi, Azerbaycan’ın 2017’de de
favori rotalarımız arasında yer alacağını ortaya
koyuyor.
BEŞ AVRUPA ÜLKESİ DÜŞÜŞ TRENDİNDE
Diğer yandan son iki yılda Türkiye’den daha az
ziyaretçi almaya başlayan ülkeler de yok değil.

NEW YORK

BAKÜ

En çok düşüş gösteren 5 ülkenin tamamı ise
Avrupa ülkeleri. İsveç, %37’lik düşüşle ilk
sırada yer alırken, Belçika %35, Polonya ise
%30 düşüş gösterdi. Bu üç ülkeyi sırasıyla
Danimarka ve Macaristan takip ediyor.
Döviz kurlarındaki dalgalanma ve özellikle
İsveç, Danimarka gibi Kuzey Avrupa
ülkelerinde hesaplı tatil yapmanın güç
olması nedeniyle, düşüş trendinin 2017’de
de devam etmesi bekleniyor.
“MİLYARLARCA ARAMA YAPILIYOR”
momondo sözcüsü Serpil Öztürk, sonuçları
şöyle yorumladı: “Seyahat deneyimini
kolaylaştıran momondo üzerinden her
yıl milyarlarca uçuş araması yapılıyor.
Elimizdeki verilerin bu denli zengin olması,
bize seyahat trendlerinin hangi yönde
evrildiğini rahatlıkla saptama imkanı
veriyor. Bu araştırmamızda, son iki yıla
ait uçuş arama verilerini inceleyerek,
Türklerin 2017’de hangi ülkelere seyahat
etmeyi planlayacağını öngörüyoruz. Uçuş
aramalarının en çok artış gösterdiği ülkenin
Tayland olması ise Asya kıtasına ilgimizin
hızla arttığını gösteriyor.

KHARKOV
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KRONİK YORGUNLUĞU EGZERSİZLE YENİN
Hangi çabuklukta ve hangi yoğunlukta yorgunluk
hissettiğimiz, formumuzun ve zindeliğimizin
en önemli göstergesidir. Yorgunluğu
hissetmeye başladığımız eşiği yükseltmek ise,
antrenman yapmamızın başlıca nedenidir. En
formda sporcular, yorgunluğun kendilerini
yavaşlatmasını en iyi önleyebilenlerdir. Nitelikli
ve sistematik olarak uygulanacak bir antrenman
programı, vücudun yorgunluğa neden olan
etkenlere karşı direncini artırır. Bu sınırlayıcı
etkenlerin başlıcaları şunlardır:
Laktat Birikmesi:
Gereksinim duyduğumuz enerji iki ana
kaynaktan sağlanır. Yağlar ve karbonhidratlar.
Vücut karbonhidrat depolarını glikojen adı
altında oluşturur. Oluşan glikojenin bir kısmı
karaciğerde birikirken, çok büyük bir kısmı ise
kaslarda depolanır. Glikojen enerji oluşturmak
amacıyla parçalandığında, kas hücrelerinde
laktik asit oluşmaya başlar. Oluşan laktik asit kas
hücrelerinin etrafında bulunan vücut salgılarına
yavaş yavaş bulaşır ve böylece kana karışır. Kas
hücrelerini terk ederken hidrojen iyonları ortaya
çıkar ve bu iyonlar sayesinde oluşan tuza “laktat”
adı verilir. Oluşan laktat belirli bir seviyeye
ulaştığında asidik olan içeriği kas hücrelerinin
hareket özelliğini azaltır. Bu durum da, insanın
yavaşlamasına neden olur.
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Her seviyedeki hareket yoğunluklarında, vücut
karbonhidrat ve yağları enerji üretmek için
kullanır ve bu süreçte laktat kanda var olmaya
devam eder. Ancak egzersiz esnasında
glikojen tüketimi süreklilik kazandığından
kandaki laktat seviyesindeki artış hızlanır.
Düşük seviyedeki egzersizlerde vücut
laktatın oluşturduğu asidik içeriği
kandan temizlemekte zorlanmaz. Ancak
egzersizin dozu aerobik (hafif yoğunlukta
nefes alıp vermeli) seviyeden
anaerobik (hızlı nefes
alıp vermelioksijensiz ortam)
seviyeye
yükseldiğinde,
laktat üretimi
öyle yüksek
bir hıza ulaşır
ki; vücudun
laktat
üretim
hızı

Taylan Kümeli

laktat temizleme hızının üzerine çıkar. Oluşan
laktat birikimi, kısa süreli
yorgunluk hissi
yaratır. Bu noktada
sporcunun yapacağı
tek şey yavaşlamak,
laktat üretim
hızını azaltmak
ve vücudunun
kendini
toparlamasına,
temizlemesine
olanak sağlamaktır.
Bu tür yorgunluklar
genellikle, örneğin
koşarak bir tepeyi
tırmanmak ya da sprint
atmak gibi kısa süreli
fakat yüksek tempolu
egzersizler sonucunda
meydana
gelmektedir.
Glikojen
Tükenmesi:
Egzersizin
temposu ve
yoğunluğunda
iniş çıkışlar

yaşandıkça, vücudun enerji kaynağı olarak
karbonhidratlara başvurma oranı da azalıp
çoğalır. Uluslararası kalitede bir atlette bu
rakam 70-80 ml/kg/min aralığında görülürken,
normal lise çağındaki gençler için bu aralık
40-50 ml/kg/min arasıdır. Aerobik kapasite,
genetik özelliklerin yanı sıra fizyolojik olarak
kalp büyüklüğü, kalp atış sıklığı, bir batında
kan pompalama kapasitesi, kan hemoglobin
kapasitesi, vücudun ürettiği aerobik enzim
konsantrasyonları, mitokondrial yoğunluk ve
kas dokusu özellikleri gibi pek çok değişkene
bağlıdır. Yaşlandıkça aerobik kapasite düşer.
25 yaşından itibaren bu oran yılda yaklaşık %1
seviyesindedir. Ciddi olarak antrenman yapma
alışkanlığı elde etmiş kişilerde, 30'lu yaşların
sonlarına kadar bu kayıp ya çok az olur ya da
hiç görülmez.
KAYNAK BİTEBİLİR
Karbonhidrat böbrek ve kaslarda glikojen,
kanda ise glikoz şeklinde depolanır. İyi
beslenen bir sporcu 1500-2000 kcal arasında
glikojen ve glikozu form seviyesine ve vücut
büyüklüğüne bağlı olarak depolayabilir.
Bu fazla bir enerji değildir ve bu enerjinin
%75'inden fazlası kaslarda depolanır.
Karşılaşılan en önemli problem; glikojen

M ak ale / MALl&MOTTO

Kas Dayanıklılığı:
Antrenmanın sonlarında tam olarak hangi etkenin,
kasların doğru kasılıp gevşemesini bozduğu ya da

durdurduğu
ne yazık ki günümüzde
hâlâ bilinmiyor. Bu, büyük
bir ihtimalle, sinir sistemi ile
kasların ortak çalışmasını sağlayan
kimyasallardaki bir hata ya da
merkezi sinir sisteminin, kasların
kendilerine zarar vermelerini
önlemek için iç kontrolde bulunması
nedeniyle oluşuyor. Yüksek yoğunluklu
antrenmanlar sinir sistemine aktivite
için daha fazla kasa görev vermesini
öğretirken, vücudun kas dayanıklılığını
artırmada önemli rol oynar. İnterval
çalışması yoğunluklu antrenmanlar hızlı
reaksiyon gösteren kasların gelişmesini
sağlarken, uzun mesafe-zamanlı ve
düşük tempolu antrenmanlar ise düşük
reaksiyonlu kasları artırır. Böylece değişik
yoğunluklara alışan vücut, hareket çok
yüksek seviyelere ulaşmadığı ve düşük
reaksiyonlu kaslar elverdiği sürece, hızlı
reaksiyon gösteren kasları kullanmaz.
Eğer hızlı reaksiyon kaslarına
görev verilmeye başlanmışsa ve
aktivitenin yoğunluğuna bu kaslar
yetişemiyorsa; bu durumda düşük
reaksiyonlu kaslar da sinir sistemi
tarafından devreye sokulabilir.
Bu tür antrenmanlara alışan
vücuttaki kaslar için benzer
görev değişimlerini öğrenmek,
son derece önemlidir.
Nasıl tedavi edilebilir?
Eğer siz de kronik
yorgunluk sendromundan
şikâyetçiyseniz, hayat

tarzınızda ve beslenme biçiminizde yapacağınız
bazı değişikliklerle bu soruna çözüm
bulabilirsiniz. İşte yapabilecekleriniz:
- Tiroit yetmezliği, gizli bir tiroit bezi
tembelliği, böbreküstü bezlerinde, kortizon ve
benzeri hormonların yapımında bir eksiklik
olup olmadığını kontrol ettirmek için bir
hekime başvurun. Hormonal tetkiklerinizi
6 ayda bir yaptırın.
- Yorgunluğunuz kansızlıktan ileri
geliyorsa; B12, folik asit veya demir
kullanın.
- Günde 2.5-3 litre su için.
- Bağışıklık sisteminizi
güçlendirecek yiyeceklere
beslenmenizde yer
verin. Özellikle sebze ve
meyve tüketiminizi artırın.
Meyvelerden C vitamini açısından
zengin olan kuşburnu, karpuz, mandalina,
kivi ve portakalı tercih edin. Ispanak, pazı,
sivribiber, brokoli, Brüksel lahanası gibi yeşil
yapraklı sebzelerin tüketimini artırın.
- Sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek, sindirim
şikâyetlerini azaltıp uykuya dalmanızı
kolaylaştırır. Geceleri ağır ve yağlı yemekler
yememeye özen gösterin. Her gün, 7-8 saat
uyuyun.
- Kahve, çay, soğuk içecekler, kakao ve
benzerleri gibi kafeinli içeceklerin tüketimini
azaltın. Kahve yerine rahatlatıcı bitki çaylarını
tercih edin. Yeşil çaya ve ısırgan otuyla yapılan
bitkisel çaylara, beslenmenizde yer verin.
- Eğer kullanıyorsanız; sigarayı ve içkiyi azaltın.
- Sporu hayatınızın bir parçası haline getirin.
Düzenli olarak egzersiz yapın.
- Bazı gevşeme ve stres atma tekniklerini
öğrenin.
- Yaptığınız diyeti magnezyum, potasyum
ve çinkoyla destekleyin. Ayrıca B ve C grubu
vitaminlerinden de destek alın. Özellikle B12
vitamininden yararlanın. Bu vitamin, bağışıklık
sistemini destekler ve kan hücresi üretimini
artırır. C vitamini ise böbreküstü bezini
destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve
dokuların iyileşme sürecini hızlandırır.
- Enerji verici etkileri nedeniyle, ginsengi de
mutlaka kullanın.
- Uzun süreli yorgunluk sorununuz varsa ve bu
soruna bağışıklık sistemiyle ilgili problemler
de eşlik ediyorsa, beslenme programınızda
ekinezyaya da yer açın.
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ve glikoz depoları
tükenmeye yüz
tuttuğunda
yapılan
egzersizin
önemli derecede
yavaşlamasının
gerekmesidir. Zira vücudun enerji
kaynağı olarak güvenebileceği yegâne
kaynak olarak yağlar kalmıştır. Bu durum
duvara çarpma (bonking) olarak adlandırılır.
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KADINLAR İÇİN 9 SÜPER GIDA
Tükettiğimiz gıdalar ile sağlıklı kalmak arasındaki güçlü bağı hepimiz bilsek de iş uygulamaya gelince
başarılı olamıyoruz. Doğru seçilen gıdalarla hem sağlıklı, hem fit, hem de genç kalmanın mümkün olduğunu
söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çağatay Demir sofralardan eksik edilmemesi
gereken 9 süper gıda önerisi ve bunların faydalarını sıraladı:

Düşük yağlı yoğurt

Çağatay Demir
Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve
Diyet Uzmanı
Brokoli
Özellikle cilt sağlığı üzerinde olumlu etkisi olan
brokoli, antioksidan özelliğiyle cilt yenilenmesini
hızlandırır ve yaşlanmayı geciktirir. Cildimizi
esnek tutar, morarma ve çürümenin önüne geçer,
kansere karşı korur. Akne oluşumunu önler,
cilt kuruluğunu azaltır. Bunun yanında mide
ve bağırsak sistemimizin düzenlenmesinde de
olumlu etkileri vardır.
Havuç
A vitamini içeriği de yüksek olarak bilinen havuç,
hem sinir sistemi hem göz hem de cildimiz
için oldukça önemli bir gıdadır. Cilde parlaklık
verir, nem kazanmasını sağlar ve yenilenmesine
yardımcı olur. Kabızlığa iyi gelir, kalp dostudur ve
iltihabik hastalıklarda etkilidir.
Kivi
Kivi hem vücutta mutluluk veren seratonin

dair bazı çalışmalar bulunduğunu duyuruyor.
Tüm kırmızılar
Kadınların domates, kan portakalı ve karpuz
gibi likopen zengini gıdaları haftada üç - beş
kez tüketmeleri tavsiye ediliyor. Güçlü bir
antioksidan olan likopenin erkeklerde prostat
kanseri riskini azalttığı gibi, kadınlarda da meme
kanseri riskini azalttığını ortaya koyan yeni
araştırmalar var.

Yoğurtta bulunan faydalı bakteriler bağırsakları
ve sindirim sistemini düzenliyor ve rahatlama
sağlıyor. Bunun yanında kadınlarda mide ülseri
ve vajina enfeksiyonu risklerini azaltıyor. Henüz
D vitamini takviye edilmiş az yağlı süt veya
kanıtlanmamış olmakla birlikte, haftada üç ila beş portakal suyu
kez tüketilen az yağlı yoğurdun kadınlarda göğüs
kanseri riskini azalttığı yolunda görüşler var.
Kadınların günde belirli miktarlarda D
vitaminine ihtiyacı bulunuyor. Kalsiyumun
Yağlı balıklar
kemiklere faydalı olabilmesi için bağırsaklardan
emilmesi gerekiyor. D vitamini alımı kadınlarda
Balıkların en faydalı yeri olan omega-3 yağ
kalsiyum kaybı nedeniyle kemik kırılmalarına
asitlerini haftada iki üç kez yiyerek almak
kadar olumsuz sonuçlara yol açabilen
mümkün. Somon, sardalya vb. gibi balık
osteoporozun yanı sıra şeker hastalığı, multipl
çeşitleri, hücre zarını güçlendirdikleri gibi, kalp
skleroz (MS), göğüs, kolon ve yumurtalık
hastalığı, hipertansiyon, depresyon, eklem ağrısı
kanseri risklerini de azaltıyor. Kaliforniya
gibi rahatsızlıklara karşı korunmaya katkıda
Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar D vitaminin
bulunuyorlar.
bağırsak ve yumurtalık kanserini önleme
potansiyeli olduğunu ortaya koydu.
Fasulye
Çilek ve böğürtlen
Protein ve lif açısından son derece zengin
olan fasulyeyi haftada üç dört kez tüketmekte
Çilek, böğürtlen, kızılcık ve ahududu gibi
fayda var. Fasulye kalp krizi ve göğüs kanseri
meyveler aynı şarapta olduğu gibi anti kanserojen
riskini azaltmakla kalmıyor ayrıca kadınlık
özelliklere sahip ve hücre onarıcı olduğu bilinen
hormonlarının dengeli ve istikrarlı olmasına
antokyan maddesini içerirler. Antokyanlar
da katkıda bulunuyor. Uluslararası kanser
meme, mide ve bağırsak kanseri risklerini azaltan
araştırmalarına yer veren International
önemli antioksidanlar arasındadır. C vitamini ve
Journal of Cancer adlı bilimsel makale dergisi
folik asit açısından çok zengin olan bu meyveler,
araştırmacıları fasulye türlerinin ve mercimeğin
cildin yaşlanmaya karşı korunmasına da katkıda
göğüs kanserini önleyici etkileri olabileceğine
bulunuyorlar.
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hormonunun salgılanmasına yardımcı olur
hem de cildi güzelleştirir ve besler. Kolestrerol
düşürücü ve tansiyon düşürücü etkileri
bulunmaktadır. C vitamini içeriği yüksek olan
kivinin içeriği hücre DNA’sını korur, kan şekeri
regülasyonuna yardımcıdır.
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ELEKTRONİK SİGARA, SİGARAYI BIRAKTIRMAZ
Sigara kullanımı, dünya üzerinde yaşayan insanların sağlığını tehdit eden en önemli etkenlerden biri.
Gerçek sigara gibi içinde nikotin bulunan elektronik sigaranın buharı da solunum yollarında spazma neden
olur. E-sigaranın sigarayı taklit eden, kullanıcısının nikotin çekmesini sağlayan bir cihaz olduğunu belirten
Anadolu Sağlık Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez “Elektronik sigarada nikotinin yanı sıra
propilen glikol, gliserol gibi kimyasal maddeler, uçucu organik bileşenler ve ince partiküller bulunuyor.
E-sigara, kullanan kişide bağımlılığa ve solunum sistemi fonksiyonlarında bozulmaya yol açıyor. Ayrıca,
e-sigaranın kısa dönem sağlık riskleri konusundaki verileri oldukça sınırlı iken, uzun dönem sağlık riskleri
de bilinmeyenler arasında yer alıyor.” açıklamasında bulundu.
verici boyutta hızlı. Hatta yakın gelecekte e-sigara
satışlarının sigara satışlarını geride bırakabileceği
ön görülüyor.” açıklamasında bulundu.
İnternette e-sigara ile ilgili ciddi bir bilgi
kirliliği var
E-sigaranın internette satışının yaygın olması,
zamanının çoğunu bilgisayar başında geçiren
gençlerin e-sigaraya ulaşmasına neden olduğunu
söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Göğüs
Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez “Nikotin
içermediği belirtilen örneklerin hepsinde düşük
seviyede de olsa nikotin tespit edilmiş ve çoğu
örnekte tütünde de yer alan ve insan sağlığına
zararlı olduğu daha önce ispatlanmış olan
anabasine, myosmine ve beta nikotryine tespit
edilmiş. E-sigara ile birlikte sigara kullanımının
en sık kullanım türü olduğu da çalışmalarda
belirtiliyor.” dedi.
Elektronik sigara, sigarayı bıraktırmaz, sağlığa
zararlıdır
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), her ne kadar firma
sahipleri aksini söyleseler de, e-sigaraların “sigara
bırakma tedavisi” olarak toksisite çalışmaları
da dâhil yeterli çalışma yapılana kadar kabul
edilemeyeceğini vurguluyor.

MALl&MOTTO / 37. Sayı / M art 2 0 1 7

Dr. Esra Sönmez
Anadolu Sağlık Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı

348

Sigara bırakma polikliniklerinde hastalardan
sıkça duyulan sorulardan birinin e-sigaranın
tütün bağımlılığı tedavisindeki yeridir. Meyveli,
tatlı katkı maddeleri eklenerek e-sigaraların
gençler için cazip kılınmaya çalışıldığını aktaran
Anadolu Sağlık Merkezi Göğüs Hastalıkları
Uzmanı Dr. Esra Sönmez “Yapılan çalışmalar
göstermiştir ki farklı e-sigara markalarında
farklı içerikler bulunabilmekte, içerikleri
etiket bilgileriyle uyuşmamaktadır. E-sigara,
kullanan kişide bağımlığa ve solunum sistemi
fonksiyonlarında bozulmaya yol açıyor.
Ayrıca, e-sigaranın kısa dönem sağlık riskleri

konusundaki veriler oldukça sınırlı iken, uzun
dönem sağlık riskleri de bilinmeyenler arasında
yer alıyor.” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne üye ülkeler tarafından
oluşturulan Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi
(TKÇS) tütün kontrolüne yönelik uluslararası bir
anlaşma olup ülkemiz 2004 yılında Tütün Kontrol
Çerçeve Sözleşmesi’ni imzalamıştır. TKÇS 2014
yılı olağan genel toplantısında e-sigara tehdidine
dikkat çekmiş ve tüm üye ülkeleri:
• Sigara içmeyen bireyler ve özellikle de gençlerin
e-sigaraya başlamalarının önlenmesi,

Elektronik sigara tütün endüstrisinin bir ürünü • E-sigara ilişkili potansiyel sağlık risklerin
minimize edilmesi ve pasif maruziyetinin
önlenmesi,
Mevcut verilerin, tüm dünyada e-sigara
satışlarının belirgin ölçüde arttığını gösterdiğini
• E-sigarayla ilişkili ticari çevreler, özellikle de
vurgulayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra
tütün endüstrisinin, tütün kontrol faaliyetlerine
Sönmez “Elektronik sigara, tütün endüstrisinin
müdahil olmasının önlenmesi konusunda gerekli
ürünüdür. Özellikle, ürünü pazarlayan tütün
düzenlemeleri yapmak ve gerekli önlemleri almak
endüstrisinin ana hedef kitlesini oluşturan
konusunda uyarmıştır.
gençlerde e-sigara kullanımındaki artış endişe

BEL AĞRILARINDA GİRİŞİMSEL YÖNTEMLER
Kronik ağrıların tedavisinde bir yöntem de girişimsel yöntemler. Bel ve boyun başta olmak üzere birçok
kronik ağrının tedavisinde uygulanabilen girişimsel yöntemlerin en önemli faydasının çok hızlı bir iyileşme
sağlayarak hastanın günlük hayatına hızla geri dönebilmesini sağlamak olduğunu belirten Anadolu Sağlık
Merkezi Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşen Yücel “Her türlü kronik ağrıda uygulanabilen girişimsel yöntemler
olmakla birlikte en sık, baş ağrıları, bel/boyun ağrıları, kanser ağrıları, nöropatik ağrılar (şeker hastalığı,
kanser, zona, inme gibi hastalıklarda sıklıkla görülür), damar hastalıklarına bağlı ağrılar ve nevralji dediğimiz
çok şiddetli ağrılarda uygulanır.” açıklamasında bulundu.

Anadolu Sağlık Merkezi Algoloji Uzmanı
Prof. Dr. Ayşen Yücel, hastanın ağrısının diğer
yöntemlere yanıtsız olduğu takdirde girişimsel
yöntemlerin uygulanabildiğini belirtti. Bu
işlemlerin yapılmasının deneyim, özel aletler
ve bazı durumlar için ameliyathane şartları
gerektirdiğini anlatan Anadolu Sağlık Merkezi
Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşen Yücel “Ehil
olmayan kişilerin yapması durumunda ciddi
zarar verme ihtimali de mevcut.” açıklamasında
bulundu.

ilaçların enjekte edilmesidir. Bel fıtığı tanısı
konmuş ama ameliyat edilmemesi gereken
hastalarda iyileşmenin hızlanmasını sağlayan ve
şiddetli ağrıyı süratle azaltan bir yöntemdir.

Bel ağrılarında etkili

Nukleoplasti: Fıtıklaşarak sinirlere bası yapan
ve bu şekilde ağrı oluşumuna neden olan fıtığın
özel bir cihaz yardımıyla çıkarılması işlemidir.

Bel ağrılarının çok çeşitli nedenlerle oluştuğunu
söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Algoloji
Uzmanı Prof. Dr. Ayşen Yücel “Bel fıtığı,
kireçlenme de denilen faset eklemlerdeki
sorunlar, kaslarda tutulma gibi farklı ağrılı
durumlarda farklı girişimsel yöntemler
kullanılabilir. İlaç ve fizik tedaviyle düzelmeyen
hastalarda en sık uygulanan yöntemler:
Epidural enjeksiyonlar: Fıtığın sinirlere bası
oluşturarak ağrıya yol açtığı durumlarda ilgili
omurga düzeyinden sinirin çıkış bölgesine

Epidural lizis: Bel fıtığı ameliyatları sonrası
ağrısı geçmeyen veya artan hastalarda omurilik
dışındaki aralığa çok ince özel bir kateter
yerleştirilerek 2-3 gün süreyle o aralıktaki sinir
basılarını ortadan kaldırmaya yönelik özel
ilaçların verilmesi yöntemidir.

Faset eklem ve faset sinir blokları: Daha
çok “kireçlenme” olarak isimlendirilen faset
sendromuna bağlı ağrılarda bu eklemlerin
içine enjeksiyon yapılmasının yanı sıra radyo
dalgalarıyla kontrollü ısı uygulanarak bu
sinirlerin ağrı sinyallerini beyne taşıması
engellenebilir.
Girişimsel ağrı tedavisi alanında uzman
kişiler tarafından yapılmalı

Girişimsel yöntemlerin en önemli
faydasının hastanın ağrısında çok hızlı
bir düzelme sağlayarak günlük hayatına
hızla geri dönebilmesi olduğunu söyleyen
Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşen Yücel
sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak özellikle
bel ağrısında girişimsel yöntemler tek
başına değil, multidisipliner tedavi içinde
uygulanmalı. Yani hastanın ağrıları
girişimsel yöntemlerle tedavi edildikten
sonra mutlaka çeşitli egzersiz programları
uygulanarak yeniden ağrılı bir durum
oluşmaması için koruyucu önlem ve
tedaviler de yapılmalı. Girişimsel ağrı
tedavileri, diploması olan “ağrı uzmanı”
hekimler tarafından uygulanmalıdır.
Ancak bu işlemlerin yapılması deneyim,
özel aletler, bazıları için ise ameliyathane
şartları gerektirir. İşlemden sonra ortalama
bir gün ila bir hafta sonra hasta normal
hayatına geri dönebilir. Örneğin bel ağrısı
nedeniyle enjeksiyon yapılmış hastalarda
genellikle işlemden 1-2 hafta sonra kontrol
yapılıp şikayetlerinin ne kadar azaldığı
değerlendirildikten sonra koruyucu egzersiz
programı başlatılır.”
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Prof. Dr. Ayşen Yücel
Anadolu Sağlık Merkezi Algoloji Uzmanı
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Mesleki konumlarınız ve iş başarılarınız
gündeme gelecek, kişisel ilişkilerinizden
kopmayacaksınız. Fakat çok fazla yoğunluk
yaşamayacaksınız. Karşılaşacağınız engellerle
mücadele edecek güçtesiniz. Kendinize ait
doğrularınızdan emin olmak için; çevrenizi
sınamak isteyecek, kendinizi çok daha enerjik
ve cesaretli hissedeceksiniz. Başlayacağınız
yeni yaşam sürecinde kendi şartlarınızı
kullanacaksınız. Özgüveniniz oldukça yüksek.
Düşündüğünüz konuları gerçekleştirme
çabası içinde eski alışkanlıklarınızı gözden
geçirecek, gelişen şartlara göre rotanızı
ayarlayacak ve yeni bir şeyler yaratma
konusunda gayretli olacaksınız. Enerjiniz çok
yüksek. Davranışlarınızı ayarlamak zorunda
kalacaksınız.

Özgürlüğünüzü ifade etmek için uzaklara
gitme düşlerinizi biraz daha tartmalısınız.
Yine sosyal yaşantınızda bozulan
dostluklarınızı yeniden düzeltme imkanı
bulacak, derin bir çözülme devresine
gireceksiniz. Bu dönem aklınız çok karışabilir.
Sosyal ilişkilerinizde yeni durumlarla
karşılaşacaksınız. Söylenecek çok şeyiniz
olmasına rağmen fikrinizi beyan etmeniz
gereken konularda farklı bir şekilde sessiz
davranabilirsiniz. Yanlış anlaşılma korkusu
yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanma
konusunda size kısıtlamalar getirecektir.
Bu dönem dinlenmeye ve projelerinizin
planlarını yapmaya ihtiyacınız var. Her
şeye rağmen iyi niyetli ve neşeli hâlinizi
bozmayacaksınız.

Güneş kariyer evinizden size destek veriyor.
Gücünüzün farkındasınız. Sizden yaşça
büyük birinin varlığı size destek verecek.
Bu tür etkileşimlerin sizin için olumsuz bir
yönü olabilir. Bu da etkilendiğiniz çevre veya
kişinin fikirleri doğrultusunda asıl yapmanız
gereken uğraşılardan koparak, başka
konulara kaymanız olabilir. Para kazanma
konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi
şanslı kılacaktır. Bir bakıma kendi şansınızı
kendiniz yaratacaksınız. Cesur, aktif ve
risk almaya hazırsınız. Maddi korkularınızı
bir kenara atacaksınız. Bu ay akıllıca
adımlar atmalı ve hata yapmamalısınız.
Ortağınızın ve partnerinizin avantajlarından
faydalanacaksınız. Her türlü riskten ve
spekülasyondan uzak kalmalısınız.

İş bağlama konusunda oldukça başarılı bir
performans sergileyeceksiniz. Çalıştığınız iş
yerinde yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız;
şirketinize maddi kazanç sağlayacak birçok
anlaşmaya imza atacaksınız. Eğer çalıştığınız
iş yerinde memnun olmadığınız durumlar
söz konusu ise; değişik iş tekliflerinizi
değerlendirebilirsiniz. Kendi işinizi kurmak
istiyorsanız bu dönem oldukça uygundur. Bu
dönem kuracağınız iş kârlı bir yatırımı da
beraberinde getirecektir. Aile büyüklerinizin
uygun göreceği bir işi seçebilir veya aileden
gelen bir işi seçebilirsiniz. Sizden yaşça büyük
bir kişiyle ortaklık kurabilirsiniz. Danışmanlık
ve yöneticilik yapabilirsiniz. Bu dönemde
baskıcı duygularınızın da ortaya çıkması bazı
hatalara neden olacaktır.

Toplumsal olaylarda hayallerinizi ifade
etme şansı yakalıyorsunuz. Korkularınızı
yenmelisiniz. Ele alacağınız konuları pratik
bir şekilde sonuçlandıracaksınız. Sizi
eleştirebileceklerini sakın düşünmeyin. Siz
oldukça akılcı ve mantıklı davranıyorsunuz.
İlginç bir deneyimden geçtiğiniz özel bir
ay içindesiniz. Olaylara farklı bir boyuttan
bakacaksınız. Becerilerinizi hayata
yansıtma ve başarı kazanma özelliğiniz
artıyor. Gizli projeler içinde olacaksınız.
Bu konuda planlarınıza yardımcı olacak
kişileri seçmek istiyorsunuz. Yatırımlarınızı
gizli tutabilirsiniz. Amaçlarınızdan taviz
vermeden hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğiniz
aktiviteleriniz sayesinde başarılı bir dönem
geçireceksiniz. Hayata enerjik bakacaksınız.

Çevrenize kırıldığınız noktalarda kin duymak
yerine uzlaşmaya yanaşmalısınız. Beklediğiniz
ve değiştiremediğiniz konumlarınız sizi
zorlasa da şekil değiştirecektir. Daha aktif,
daha sistemli olmayı başaracaksınız. Saygın
dostluklar ilginizi çekecek. Hayatınıza daha
ciddi bakamaya başlayacaksınız. Sakinliğe
ihtiyacınız var. Çünkü aile bireyleriyle
tartışmak için bir çok nedeniniz olacak.
Tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek.
Üstelik ailenizden gelecek olan bu eleştiriler
canınızın daha çok sıkılmasına neden
olacaktır. İstekleriniz konusunda hırsınızı
ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi
yoğunlaştırmış durumdasınız. Sinirsel
rahatsızlıklar ve sindirim sistemi sorunları
yaşayabilirsiniz.

Satürn kişisel evinizde bulunmaya devam
ediyor. Engelleri sınav vererek atlatacaksınız.
Kararlı ve temkinli hareket etmenize
rağmen, aile yakınlarınızın düşüncelerinin
de hayatınızda yeri olacaktır. Bazılarınız
baba mesleğini devralabilir ve yeniden
yapılandırabilirler. Aileden kalan ve atıl
vaziyette bekleyen bazı maddi konuların
kazançlı bir şekilde gündem kazanması
söz konusu. Bireysel çalışmalarınızı
destekleyici yolculuklar yapacak ve yaptığınız
yolculukların yurt dışı menşeli olmasına
dikkat edeceksiniz. Yenilikler konusunda
temkinli hareket edeceksiniz. Hedeflerinizle
ilgili konularda heyecanlarınız ön plana çıksa
bile, otokontrolünüz sürekli olarak sizi tetikte
tutacak.

Bilinçaltı sezgilerinizin yüksek oluşu, hafta
içinde bile bulunduğunuz ortamlardan
kopmanıza neden olabiliyor. Çevrenize
ters düşmekten hoşlanmıyorsunuz. Bu ay
güçlü iş birlikleri içinde olacak ve uzun
süredir görüşmek istediğiniz kişilere
ulaşabileceksiniz. Hedefleriniz konusunda
iddialı ve ısrarcısınız. Çalışkan ve hırslı
yönlerinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız.
Koşullar ve içsel tepkilerinizi dengelemek
zorundasınız. Bazı gizli konuların açığa
çıkması çözüm yollarını da beraberinde
getirecek. Riskler konusunda temkinli
davranmalı ve öfkenizi kontrol etmelisiniz.
Yeteneklerinizi baskı altında tutmadan,
yapmanız gereken hamleleri akıllıca
yapmalısınız.

Karşıt evinizde Ay tutulması gerçekleşti.
Enerjiniz, çevrenizi etkileme konusunda sizi
atağa kaldırıyor. Kişiliğinizin disiplin tarafını
zorlayarak, rahat ortamları tercih edeceksiniz.
Daha atak ve cesur davranışlar içinde
bulunurken, girdiğiniz topluluklarda gözlerin
üzerinize çevrilmesine neden olacaksınız.
Sözleriniz kırıcı ve baskıcı olabilir fakat,
siz taviz vermeyen tavırlarınızla kendinizi
karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Gireceğiniz
topluluklarda toplumsal olaylarla ilgilenecek
ve ciddi girişim isteyen çalışmaların
öncülüğünü yapacaksınız. İşinizle ilgili
sizi ruhsal anlamda güçlendiren önemli
beraberlikler ve ortaklıklar kuracaksınız ve bu
beraberlikleri yıllarca sürdürmeniz yolunda
etkiler alacaksınız.

Hızlı hareket ederken, yerinde duramayan
bir imaj sergileyeceksiniz. Enerjinizin
akıcı olması detayları ve küçük ayrıntıları
da gözden kaçırmanıza neden olabilir.
Çalışma evinizde Ay tutulması gerçekleşti.
İletişim ve hedefleriniz konusunda oldukça
başarılı bir döneme gireceksiniz. Uzun
süredir planladığınız atılımları kolay bir
şekilde gerçekleştireceksiniz. İş konusunda
hedeflerinizi büyük bir hırs ve coşkuyla
takip edeceksiniz. Yapmanız gereken işler
konusunda kendinizi yetersiz hissedebilir
ve bu özelliğinizi kapatmak için çevrenize
karşı baskıcı davranışlar içinde olurken,
her türlü gücün arkasında maddi değerler
arayabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili başarı size
parayı da getirecektir.
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Kariyer evinizde ay tutulması yaşadınız.
Her şeyi kendiniz başarma duygusu içinde
olacağınız için, yeni rolleriniz size zorla
değil, teklifle gelecektir. Maddi ödülleri
hak ettiniz artık. Üstelik kazançlarınızı
değerlendirme zamanı. Doğru projeler ve
doğru yatırımlar için kolları sıvayın bakalım.
Öğrenme kabiliyetinizdeki artışlar, önemli
kararlar almanıza neden olacaktır. Bilginizi
çevrenizle paylaşırken, kendinizi ispat
etmek isteyeceksiniz. Çevrenizde entelektüel
aktivitelere katılırken, sanatsal gösterilere de
ilgi göstereceksiniz. Çalışma hayatınızla ev
yaşantınızı dengeli bir şekilde yürüteceksiniz.
Geçmişe bağlı bir takım sorunlar ortaya
çıkabilir. Siz gülümserken bile, kafanızda bir
takım hesaplarınız var.

MALl&MOTTO / 32.Sayı / E k i m

Jüpiter kişisel evinizde geri giderken ve
mücadeleci yönleriniz ortaya çıkarken,
savaşımlarınızın size getireceği başarı çok
önemli olacak. Yarışmaktan hoşlanacak, hiç
kimseye ödün vermek istemeyeceksiniz. Bu
dönemde daha bireysel ve özgün olacaksınız.
İsteklerinizdeki artış, duygularınız ve kendi
doğrularınız paralelinde önem kazanacak.
Çabalarınız ve amaçlarınızda takıntılarınız,
kişisel isteklerinizle örtüşecek. Sorunlarınızı
çözme yönünde yol gösterici bir rol alacak,
ortak düşünceleriniz doğrultusunda
kenetlenerek problemlerinizin üzerine
gideceksiniz. İş hedeflerinizi büyük bir hırsla
takip edeceksiniz. Geri giden Jüpiter geçmiş
iş fırsatlarını tekrar karşınıza çıkarırken aynı
zamanda sizi yoracaktır.
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AYIN BURCU BALIK
(19 Şubat-22 Mart)
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KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ
Sabır, eli açıklık ve duyarlılık bu burçta doğan
kişilerin en önemli nitelikleridir. Büyük bir
inandırma yetenekleri vardır. Dürüst, vicdan
sahibi, sadık ve uysaldırlar. Her çevreye kolayca
uyabilirler. Genellikle hayal dünyasında
yaşarlar. Yaşam görüşleri ciddi fakat gerçekçi
değildirler. Balık burcu, diğer burçlar arasında
dış etkenlerden en çok etkilenen burçtur. Düş
dünyasında, öylesine mutludur ki, bazen onun
aptal olduğunu bile düşünebilirsiniz. Ama,
zannettiğinizden daha akıllı ve kurnazdır.
Sinirli yapısını gizli bir sakinlikle örterken,
herkesin seçtiği özel bir kişi olmanın hayallerini
kurarlar. Yaşam onun için ürkütücü ve
korkunçtur. Balık burcu insanını dışarıdan
gözlemleyenler; duygusal yapısının bir aşk acısına
dayanamayacağını zannederler ve kötü haberi
hemen vermek istemezler. Aslında, kırılgan
görüntüsünün altında güçlü bir kişilik yatar. Göz
yaşlarını kısa sürede kurutur ve mendillerini bir
kenara atarak, yeni bir yaşamın içinde kendini
bulur. Onları teselli edecek o kadar kişi bulunur
ki; yeni bir aşk acısı kapısını çalıncaya kadar,
hayatını istediği gibi yaşar. Duygusal kırıklıklar
pes etmelerine yetmez ve bir sürü yarım kalmış
aşkıyla birlikte bir dolu anlatılacak anılarıyla
yaşamını tamamlar.
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FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
Balık etinde olup kol ve bacakları kısadır.
Soluk tenli, açık kahverengi gözlü, uykulu gibi
mahmur gözleri vardır. Kilo almaya meyillidirler.
Yaşı ilerlediği zaman alın açılır ve şakaklardan
beyazlamaya başlar. Her şeye çok çabuk
ağladıkları için, gözleri hep nemlidir. Balıklar son
derece hassas insanlardır. Kendi dünyalarında
yarattıkları fanteziler ve gerçekler arasında sıkışır
kalırlar. Zodyak’ın en melankolik burcudur.
Kafalarına taktıkları bir problemleri varsa,
çevrelerinden kopuk yaşarlar. Sürekli uykusuzluk
çekerler. Sinirleri çok hassas olduğu için de
çok çabuk yıpranırlar. Alkol ve uyuşturucuya
karşı dayanıklı bir yapıları olmasına rağmen,
her fırsatta bu tür şeylere sığınabilirler. Yıllardır
yapılan astrolojik araştırmalara göre; intihar
vakalarının çoğu balık insanlarında rastlanmıştır.
Psikologlara en çok giden kişilerin de balık
insanları olduğu saptanmıştır. Kış mevsimi
balıklar için çok zor geçer. Soğuk algınlığına
çabuk yakalanmaları, tüm mevsimi ellerinde

mendil ile geçirmelerine neden olur. Ayakları çok
hassas olduğu için, en küçük bir üşütmede karın
ağrısı çekerler ve çok çabuk yatağa düşerler.
KADINLARI
Sonsuz aşka ve romantizme inanırlar. Hayal
güçleri çok kuvvetlidir. Hayal kırıklıkları
yaşamlarından hiç eksik olmaz fakat yine de
aşkı aramaktan vazgeçmezler. Aşamadıkları kalp
ağrılarına rağmen, her yeni aşka umutla bakarlar.
Duyguları sürekli karışıktır. Güven arayışı içinde
oldukları için, bazen yanlış ilişkiler yaşamaları
her şeyi yeni baştan başlatmalarına neden olur.
Alışkanlıklarını kısa sürede terk ettikleri için
de, kalp acılarını çabuk unuturlar ve yeniden
aşık olurlar. Evliliğe en yatkın ve arzulu burçtur.
Çoluk çocuğa karışma konusunda acele ederler.
Geçmişten kolayca kopmadıkları için, anıların
yaşantılarında yeri çok fazladır ve kimsenin
geçmişleri için, kötü bir söz söylemelerine izin
vermezler. Dünyaya gözlerini açtıkları anda,
geçmişlerine bağlı olarak yaşarlar. Yaşamlarında
anneleri çok önemlidir. Duygu ve sezgileri
çok güçlüdür ve ideal eşlerini gördükler anda,
onların yaşantılarında önemli yeri olacaklarını
hissederler. Aldatmaktan ve aldanmaktan nefret
ederler ve bu konuda asla affedici değildirler.
Güvenli ilişkileri severler. Aşkta mantıkla
değil, duygularla hareket ederler. İçlerinde
devamlı reddedilme korkusuyla yaşarlar. Çoğu
kez duygularını açıklamaktan hoşlanmazlar.
Güvendikleri kişilerden aldıkları destek çok
önemlidir.
ERKEKLERİ
O, yalnız bir adamdır. Ne zaman, ne yapacağı
hiç belli olmaz. Onu tanıdığınız için şanslı
mısınız, hiç bilinmez. Size elini uzatır ve kendi
denizinde birlikte yüzmenizi teklif eder. Oysa,
her şey size yabancıdır. Şaşkınlıkla ona eşlik
etmeye çalışırsınız. Sizin sınırlarınızı bilmez.
Hep kendi sularında yüzer. Yüzmeyi onun
kadar bilmiyorsanız, alır başını çeker gider.
Onunla belki de asla bir daha karşılaşma
şansınız olamayacak ve akılınızda daima
gözyaşlarını silen bir Balık hatırlayacaksınız.
Bir gün bittiğine siz de inanmayacaksınız. Belki
de yıllar sonra, yanınızda size eşlik edecek bir
Balık erkeği olacaktır. Hangisinin olacağına
siz karar vereceksiniz. Kendi değer yargılarına
göre yaşamaktan yanadır. Çevreye farklı gelen

yapısıyla hep bir giz olarak anılacaktır. Kendini
güven içinde hissetmesi için, sürekli korunmaya
ihtiyacı vardır. Bu şartları ona sağlarsanız,
ömür boyu size yaslanacak ve mutlu olacaktır.
Kendinden uzaklaştığınızı fark ederse, sessizce
başka güvenler arayacaktır.
ÇOCUKLARI
Konuşmayı çok erken öğrenirler. Masal dinlemek
çok hoşlarına gider. Okumayı öğrenir öğrenmez,
hikaye kitaplarına sarılırlar. Edebiyata olan
düşkünlükleri küçük yaşta kendisini belli eder.
Okudukları hikâyelerden yola çıkarak şaşırtıcı
şekilde yenilerini uydururlar. Genellikle saf ve
çabuk incinen bu çocukları korumak gereklidir.
Sık sık üzülüp ağlayarak ilgi çekmek isterler.
Fakat niye üzüldüklerini bir türlü açıklamazlar.
Balık çocuklarının fantastik dünyaları vardır
ve bazen onlarla geçinmek kolay değildir.
Duygularını kolay ifade edemezler ve içine
kapanık yaşarlar. Onlarla alışveriş yapmak
zordur. Hep hayallerinde almak istedikleri bir
şey vardır ve onun aynısını bulmak için çarşı
pazar sizi dolaştırırlar. Onu fikrinden asla
vazgeçiremezsiniz çünkü anında size küser ve
ağlamaya başlar. Sessiz dünyalarında neler neler
vardır. Resim malzemeleri, kız ise; bebekler,
hikaye kitapları, hayvan resimlerinin olduğu
albümler, özellikle müzik dinleyebileceği bir
radyo.
GENEL
Derin sorgulamalar sonucunda kendinizi daha iyi
anlayacaksınız. Yaşamınızla ilgili zor düşüncelere
alışık olmadığınız için, detayları daha bireysel
değerlendiriyorsunuz. Alışkanlıklarınızı
yaşamın bütünlüğünü bozmadan katı bir
şekilde değerlendirmeyi öğreniyor, düzen içinde
yerinizi almaya hazırlanıyorsunuz. Öğrencilik
döneminden öğretmenliğe terfi ederken, geçiş
döneminin sancılarını hafifletmek için kozmik
desteği gelecektir. Sezgisel yetenekleriniz daha
da artıyor. Spiritüel konular belki şimdiye kadar
hiç ilginizi çekmemişti. Artık içinizden geçen
her şeyi kolayca yaşama dökebileceksiniz.
Ruhsal enerjinizin yardımıyla manevi yönünüz
güçlenecek ve başarmayı planladığınız olaylar
kendiliğinden rayına oturacak. Uzak yollarla ilgili
şanslar sizden yana. Finans konularına dikkat
etmelisiniz. Abartılı harcamalardan bütçeniz
olumsuz etkilenecektir. Büyük meblağlarda

BU AY SİZİ NELER BEKLİYOR
Güneş, Neptün, Merkür 14 Mart’a kadar
birlikte hareket ediyor. 12 Mart’ta yeni ay karşıt
evinizde doğuyor. Bu ay cesaret edemediğiniz
konular yön değiştirecek, belki de farklı
bir işe geçeceksiniz. İş yerinizde çıkabilecek
aksiliklere karşı hazırlıklı olmalısınız. Eğer,
gerçekten önemli bir ilişkiye sahipseniz; ciddi
kararlar alabilirsiniz. Ciddi beraberlikler için
uygun bir dönem. Siz kurallardan hoşlanan
ve belli kriterleri olan bir kişisiniz. Fiziksel ve
ruhsal anlamda yaşayacağınız değişimleri iyi
tespit etmelisiniz. Yaşamdan ne beklediğinizi
sorgulayarak, isteklerinizin yön değiştirmesine
izin vermelisiniz. Bilinçaltınızda bastırdığınız
duyguların açığa çıkmasıyla yaşantınızda değişen
koşulları yeniden değerlendirmeniz gerekecektir.

yönlendirecek enerjiler alacağınız bir
dönemdesiniz. Güçlü kişilerin desteğini
üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi
olumlu tutmayı başaracaksınız. Ortak
çalışmalarınızın ses getireceği, hayallerinizin
genişleyeceği bir ortamı paylaşacaksınız.
Yaratıcılığınızda harikalar yaratıyorsunuz.
Olumsuzluklar karşısında da, ketum tavır
takınıyorsunuz. 28 Martta dolunayla birlikte
tanışacağınız kişilerin sizin üzerinizde etkisi
parlak olacak. Aynı zamanda hayallerinizi yeni
bir döneme saklamak yerine hemen harekete
geçirmenizde fayda var.

Özellikle yanlış bir beslenme düzeni sizi
olumsuz etkileyebilir. Ayaklarınıza özen
göstermelisiniz. Düzenli egzersizleri
aksatmayın. Sağlık evinizde sert açılar var.
Sizi öz benliğinizle baş başa bırakacak terapi
niteliğinde seminerlerle rahatlayabileceğiniz
ortamlar yaratmak için uygun bir dönem. Bu
aktiviteler çerçevesinde hayır kurumları adına
faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Jüpiter karşıt
finans evinizde geri gideceği için mevsim
alerjileri ve sinüzitiniz sorun haline gelebilir.
Kronik rahatsızlıklarınızın nüksetmemesi için
sağlığınıza daha özen göstermek zorundasınız.

VENÜS GERİ GİDİYOR
Ayın büyük bir kısmı Venüs 2. finans evinizde
geri gidiyor. İstekleriniz konusunda çelişkiler
yaşamanız mümkün. Alışkanlıklarınız ve
yenilikler konusunda aşırı uçlar yaşayabilirsiniz.
Güvensizlik duygularınız sizi başkalarının
onayına muhtaç duruma sokabilir. Bu
arada hızlı gerçekleştirilebilecek idealler
peşinde olacaksınız. Hayal kırıklığı yaşamak
istemiyorsanız, dikkatli olmak zorundasınız.
Acelecilik kayıp getirebilir. Yaşamla ilgili
felsefi analizlere doğru bir yöneliminiz olacak.
İnsan ilişkilerinin neden ve sonuçlarıyla ilgili
psikolojik gözlemlere ağırlık vereceksiniz. Eski
ve unutulmuş borçlar vergiler ve hukuksal
sorunlar gündeme gelecektir. Sakin ve rahat
olun bu durumları kolayca atlatacaksınız.

BU DÜNYADA SİZ
Sonsuz aşka ve romantizme inanırsınız. Hayal
gücünüz çok kuvvetlidir. Hayal kırıklıkları
yaşamınızdan hiç eksik olmaz fakat yine de
aşkı aramaktan vazgeçmezsiniz. Aşamadığınız
kalp ağrılarınıza rağmen, her yeni aşka umutla
bakarsınız.

SATÜRN VE KARİYER YÜKSELMESİ
Kariyer ve toplumsal evinizde ilerleyen Satürn
iş hayatınızla ilgili konularda başarılı bir
döneme girdiğinizin habercisidir. Son derece
olumlu konumu ile meslek ve kariyer evinizi
aydınlatacağından sizin açınızdan bu durum
girişim, aktivite, kendinizi gösterme ve sahip
olduğunuz yeteneklerinizi iş anlamında hayata
geçirmek demektir. Karşıt finans evinizde
geri giden Jüpiter yüzünden olabilecek tek
olumsuzluk karşıt taraftan gelebilir. Yaşamın
size sunacağı dersler konusunda hazırlıklı
olmalısınız.

AŞK VE İŞ BİR ARADA
Aşk hayatınız oldukça ilginç gelişmelere sahne
olacak. Sevgiliniz yanınızda olacak ve sizi
mutlu edecek, özellikle maddi konularla ilgili
yardımlarını esirgemeyecektir. Konuşacağınız ve
paylaşımlarınızı aktaracağınız kişilerin önemli
destek verici davranışları sizi memnun edecektir.
Bu ay aranızda kavga çıkmasını istemiyorsanız,
sevgilinizle baş başa kalmak yerine, sosyal
aktivitelere beraberce katılmaya teklif etmelisiniz.
Sorunlarınızı tartışmaktan kurtulur ve bu dönemi
rahatlıkla atlatırsınız.
SAĞLIĞINIZI DENETİM ALTINDA
TUTMALISINIZ
MERKÜR FİNANS EVİNİZDE
Bu ay, sağlığınız oldukça iyi olmasına rağmen;
14 Mart’ta Merkür finans evinizde ilerliyor.
cinsel organlarınızın, midenizin, dişlerinizin ve
Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu
cildinizin hassas olabileceğini unutmamalısınız.

Duygularınız sürekli karışıktır. Güven arayışı
içinde olduğunuz için, bazen yanlış ilişkiler
her şeyi yeni baştan başlatmanıza neden olur.
Alışkanlıklarınızı kısa sürede terk ettiğiniz
için de, kalp acılarınızı çabuk unutur ve
yeniden aşık olursunuz. Evliliğe yatkın, arzulu
biçimde çoluk çocuğa karışma veya birlikte
yaşama isteği içindesiniz.
İŞTE GİZLİ YÖNLERİNİZ
Yargılayıcı olmamak, şefkat, endişeyi yüce bir
güce teslim etmek, ruhsal yola odaklanmak,
olumlu sonuçlara güvenmek, değişimi hoş
karşılamak.
UNUTMANIZ GEREKEN
ÖZELLİKLERİNİZ
Aşırı endişe tepkileri, aşırı analiz etmek,
saplantılı kaygı, ayrıntıların önemini
abartmak, eleştirici ilk tepkiler, hata bulmak,
esnek olmamak, kusursuz olmak.
BAŞARI RENGİNİZ: Beyaz, siyah, bordo
AŞK RENGİNİZ: Beyaz, gri, lacivert, bej,
kahverengi
SAĞLIK RENGİ: Çingene pembesi, portakal
rengi, parlak sarı, ateş kırmızısı.
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kimseye borç vermeyin ve kefil olmayın. Senet
ve çek olaylarına girdiğiniz zaman asla geriye
alamayacağınız kayıplarınız olacaktır. Ailenizin
sizinle ilgili öngörülerini göz ardı etmemelisiniz.
Yatırım konusunda, partnerinizin ve güçlü iş
birliği yaptığınız kişilerin düşüncelerinden
olumlu bir şekilde etkileneceksiniz. Onların
hatrı sayılır yardımlarını alacaksınız. Severek
yaptığınız işler başarıyı getirirken, para kazanma
konusunda da şanslı olacaksınız. İşinizi iyi
takip ederek disiplin içinde davranışlarınızı
sürdüreceksiniz. Birçoğunuz maddi konulardaki
başarınızı çevresel faktörlerle birleştirecek,
ortak işbirliği içine gireceksiniz. Sizi rahatlatan
ve kişiliğinizi vurgulayan işler için her türlü
çılgınlığa hazırsınız.
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BURÇLAR VE ALIŞVERİŞ
ATEŞ GRUPLARI:
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Ateş sıcak ve enerjiktir. Dokununca
yakıcıdır ama cesurdur. Yanmaya başlayınca,
özgürlüğüyle her yana savrulur. Ateş burcunda
doğan kişiler; sıcakkanlı, deli dolu ama
kızdıklarında etrafını yakıp kavuran ve birden
bire sönen, durulan bir yapı sergilerler. Ateş
burcunda doğanların özgüvenleri oldukça
yüksektir. Otoriter, coşkulu, enerji dolu,
yaratıcı, iddialı, cesaretli, hayata bağlı,
yaşamaktan zevk alan, neşeli ve hareketli bir
mizaca sahiptirler. Yaratıcılıkları gelişmiştir.
Hayatı dolu yaşarlar. Evleri de kendileri gibi
dinamik ve enerjiktir. Kırmızıyla dans eden
metal aksesuarlar ilk anda dikkati çeker. Uçuşan
havalı kumaşlardan perdeler, ipek örtüler,
ve soylu mekânlar daima ilgilerini çeker.
Kişiliklerinin parlak yansıması olan sarılar ve
güneş renkleriyle bezenmiş mekânlar onlara
göredir.
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KOÇ (ÖNCE BEN)
Girişimciliği simgelerler. İlk adımı hep onlar
atsın isterler. Engellendiklerini hissederlerse
çok çabuk hayal kırıklığına uğrarlar. Sürekli
yeni fikirler ve projeler peşinde koşarlar. Bu
özelliklerini dengelemezlerse, yaşamlarında
çok fazla problem yaşarlar. Yetersiz oldukları
konularda bile, kendinden emin tavır içinde
görünürler. Savaşçı bir ruha sahip olan Koç’lara
sakin bir iş çekici gelmeyecektir. Kendini ön
plana çıkaracak işleri seçecektir.

Salonlarında erotik bir tabloya rastlamak
mümkündür. Marsın sembolize ettiği metal
objeler, eski bir kılıç, dededen kalma bir tüfek
ev süsü olabilir. Evlerine karşı titiz davranırlar
ve seçimlerine hiç kimseyi karıştırmak
istemezler. Bu burcun kişileri dış görünüşlerine
çok önem verirler. Giysileri daima bakımlı ve
şıktır. Akıllarına takılan bir obje varsa sadece
onu bulmak için çarşı pazar dolaşırlar.

ASLAN (GÜCÜ ve GÖSTERİŞİ SEVERİM)
Asla karmaşık ve zor değildir. Her şeyiyle
ortada bir kişilik sergiler. O, lider ve patrondur.
Doğuştan yönetici bir kişiliği vardır. Elbette
hataları vardır, her şeye karışır. Hoş görülü
değildir. Fikirlerini karşı tarafa kabul
ettirme konusunda sıcakkanlı ve sevimlidir.
Görüntülerinin aksine; şaşılacak kadar hassas
ve kırılgandır. Ender depresyona girer ve
kendini çok çabuk toparlar. Yapıcı bir belleği
vardır. Hızlı düşünemez ama doğru karar verir.
Bastığı yerden emin olmadan adımını atmaz.
Affetmeyi iyi bildiğinden, başarısızlığı başarıya
çevirme konusunda beceriklidirler.

ASLANLAR NELERE PARA HARCAR?
Evlerine düşkün olan Aslanlar, huzurlu,
renkli, uyumlu döşenmiş evleri sever. Egzotik
ortamlarda yaşamayı hayal ederler. Aslanlar
lüksü çok severler. Gelir düzeyi ne olursa olsun
imkânları düzeyinde, gösterişli eşyaları tercih
ederler. İlginç objeler, altın varaklı eşyalar
ilgilerini çeker. Abartıyı seven aslanların,
ruhuna en çok hitap eden tarz barok tarzıdır.
Genellikle evleri bir tiyatro sahnesi gibidir.
KOÇLAR NELERE PARA HARCAR?
Uçuşan havalı perdeler, çiçekli kumaşlar,
Kırsal bölgelere yakın ama yine de şehrin içinde ipekler ve parlak aydınlatma sistemlerini
olmayı tercih ederler. Sıkışık ve bitişik evlerde
kullanırlar. Avizeleri krallara layıktır. Evleri
ruhları daralır. Uzun ömürlü ve uzun süre
bir saray yavrusu gibidir. Bahçelerinde eski
kullanabilecekleri mobilyaları tercih ederler.
heykeller görebilirsiniz. Çoğu gösterişli
Seçtikleri mobilyalar oldukça gösterişlidir.
antikaları severler. Işıklı ortamları severler
Kırmızı bir aksesuar mutlaka kullanırlar.
ve evleri oldukça aydınlıktır. Alışveriş
Özellikle yatak odalarında cinsel kimliklerini
yaparken keselerinin ağzını epey açarlar.
ön plana çıkaracak yansımalardan hoşlanırlar.
Giysileri de gösterişlidir. Altın metali severler.

Kuyumcuların kapısını çokça aşındırırlar. Tüylü
şapkalar ve ışıltılı elbiseler onlara göredir.
YAY (ÖZGÜRÜM ve AKILLIYIM)
Yaylar dünyaya araştırmak ve yargılamak için
gelmiş gibidir. Olaylara sonsuz bir özgürlük
duygusuyla yaklaştıkları için, hiçbir şeyden
etkilenmez, idealist ve sabırsız davranışlar
sergilemekten korkmazlar. Duygusal ve
fiziksel hiçbir baskıya dayanamazlar. Gülmeyi
konuşmayı ve eğlenceyi çok seven Yayların
çekici kişilikleri yüzünden çevreleri daima
kalabalıktır. İnandığı şeylere öylesine yürekten
bağlıdır ki, karşısındaki kişiyi de kolayca ikna
eder. Bilginin gücüne inandığı için bilmediği
her şeyi öğrenmeye çalışır. Bu yapısıyla meraklı
olmakla suçlanabilir. Yayın özgürlük duygusu
meslek seçiminde de etkili olacaktır. Asla kapalı
ortamlarda çalışmak istemeyecekler, geçici bir
süre için katlansalar bile, ilk fırsatta kendilerini
açık havaya atacaklardır. Yabancı kültürler
ve hukuk onların ilgisini çeker. Dinlerle ilgili
araştırmalar yapabilirler.

YAYLAR NELERE PARA HARCAR?
Yay burçları giyimde de en çok rahatlığa önem
verirler. Aradıklarını anında bulmak isterler.
Bulundukları alanlar havadar ve aydınlık
olmalıdır. Aksesuarlarının baş tacı aynadır.
Pratik ve kullanımı rahat eşyaları seçerler.
Eskicileri gezip, ilginç eşyalar bulmayı çok
severler. Genellikle pazarlık etmeyi sevmezler.
Mistik kumaşlardan yapılmış yastıklar ve
örtüler ilgilerini çeker. Duvara astıkları
tabloların genelde uzak ve etnik kültürleri
yansıtması, onların ne kadar çok gezdiklerinin
bir göstergesi sayılabilir. Müzik onların önemli
bir parçasıdır ve evlerinin bir köşesinde daima
bir müzik aleti olur. Koyu mavi, lacivert ve
mor tonlarını çok severler. Kıyafetlerinde
spor kıyafetleri tercih ederler. Fazla takıdan
hoşlanmazlar. Alışveriş yapmaktan büyük zevk
alırlar.
TOPRAK GRUPLARI:
Topraksız bir yaşam düşünülemez. Toprak

Deriler ve ahşaplar onları cezbeder. Çiçekli
desenlerle uyumlu kombinasyonlar yaratırlar.
Birçok boğanın evi çiçek bahçesi gibidir.
Vazoları daima kokulu çiçeklerle doludur.
Yumuşak renklerden hoşlanan boğaların favori
renkleri mavi, yeşil ve uçuk pembedir. Müziği
seven boğaların, evlerin bir köşesinde bir
müzik bölümü vardır. Alışverişlerde balkon
takımlarına, çiçeklere ve mutfak malzemelerine
daha fazla bütçe ayırırlar. Ayrıca pastel
yatak örtülerine bayılırlar. Kibar ve zarif takı
dizaynları da tam onlara göredir.
BAŞAK (HER ŞEYİ İNCELER VE TENKİT
EDERİM)
Öz eleştirisini yapabilen, mükemmeliyetçi
bir kişiliktir. Eleştiriyi sever. Ayrımcı, pratik
ve mantıklıdır. En ince detay bile aklını
kurcalar. Gelenek ve göreneklere göre davranır.
Hiç kimse çevresine bir Başak kadar özenli
ve saygılı yaklaşmaz. En küçük detayları
atlamadan, sessiz ve derinden çalışmaktan
hoşlanırlar. Çevresindeki kişiler onu işine
olan ciddiyeti nedeniyle, zor bir insan
olarak algılasalar bile kısa süre sonra onun
güvenilir bir insan olduğunu anlayacaklardır.
Onunla paylaşımları az olsa bile, saygı
duymayı öğreneceklerdir. Çözülmesi en
zor olan konuları da, ona getirecekler ve
güveneceklerdir. Çalışma ortamında titiz
çalışma sergilerler. Alışkanlıklarına çok düşkün
oldukları için özel eşyalarına dokunulmasından
hoşlanmazlar.

BOĞA (DİSİPLİN VE SABIR YAŞAM
BİÇİMİM)
Burçlar kuşağının en düzenli kişileridir.
Yaşamdan ne beklediğini tam olarak bilir.
Boğa’nın içinde çok güçlü bir enerji depolanmış
durumdadır. İnsanı rahatsız edecek kadar
inatçı ve sabittir. Zorluklar karşısında çok
dayanıklıdır. Mükemmel ve sadık bir dosttur.
Koruyucu ve sevgi dolu olmalarına karşın,
gereksiz kaygıları yüzünden çevresindeki
kişileri sinirlendirebilirler. Askıda kalan
işlerden nefret ederler. Genellikle güvenceli
ve emekliliği olan işleri seçerler. Düzene olan
müthiş eğilimleri ağır basar.
BOĞALAR NELERE PARA HARCAR?
Boğaların evleri mükemmel bir şıklıkla
döşelidir. Sakin, huzur verici renklere ve
dekorlara rastlanır. Güvende olma duygusu
ağır basan Boğalar rahat, büyük ve güzel bir
evde yaşamak isterler. Evlerinin yeşillikler
içinde şehrin dışında sessiz bir yerleşim
bölgesinde olmasına önem verirler. Geniş
bahçeli evleri tercih ederler. Modern eşyaları
sevmezler. Klasik eşyalardan hoşlanırlar.

BAŞAKLAR NELERE PARA HARCAR?
Genelde şehir dışında ağaçlıklı yerlerde
yaşamak isterler. Çevrelerine karşı düzenleyici
ve hassas davranırlar. Doğal mobilyalar onu
cezbeder. Gösterişli ve cazibeli eşyalar onlara
göre değildir. Evlerinin bir köşesinde hobilerini
sergileyecekleri bir masaları mutlaka olur.
Pamuklu desenler üstüne çiçekli döşemelik
kumaşları tercih ederler. Evlerindeki her şey
kombinasyon içindedir. Başaklar için, evin iç

mimari yönü çok önemlidir. Küçük biblolar ve
antikalar evlerinin bir köşesini süsler. Aileden
kalan bir antika onlar için çok önemlidir.
Onlar için modadan çok eşyanın sağlamlığı
önemlidir. Ahşap ve hasır bahçe takımları,
deri çantalar ve zarif tarzlarını yansıtan
giyimlere bütçe ayırırlar. Ayrıca müzik
ve kitap onların vazgeçemediği alışveriş
alışkanlıklarıdır.
OĞLAK (ŞÜPHELERİMDE HAKLIYIM)
Kuruntulu bir yapısı vardır. Hiç kimse onun
kadar kendini yiyip bitiremez. Oldukça
sabırlıdır. Ani gelen başarılar onu hep
kuşkulandırır. Zorluklarla nasıl baş edeceğini
bilen içgüdüsel bir yeteneği vardır. Disiplin ve
oto kontrolü çok çabuk öğrenir. Yaşama aşırı
ciddi ve sorumlu bakar. İdeallerine ulaşmak
için çok ağır koşullarda çalışmaktan yılmaz.
Her şeyi kolay kabul etmez ve sağlamcı
yapısından dolayı her şeyi etüt ederek tecrübe
eder. Depresyona çok açıktır. Nedensiz
korkuları vardır. Seçici yapısından dolayı;
kolay ilişki kuramaz. Onu etkileyecek olan
kişilerin varlıklı ve tanınmış kişiler olması
gerekir.

OĞLAKLAR NELERE PARA HARCAR?
Eskiye oldukça bağlı olan Oğlakların
seçtikleri mobilyalar çok modern değildir.
Oğlaklar gereksiz yerlere para harcamaktan
çekinmelerine rağmen, hoşlandıkları obje ve
eşyalar için, büyük meblağlar harcayabilirler.
Maddi olanakları çok yüksek olmasa bile,
bir Oğlağın evi her zaman şık ve zariftir.
Eski aile fotoğraflarını duvarlarına asmaktan
hoşlanırlar. Büyük mağazalar yerine küçük
eski antikacılardan eşyalar almaya bayılırlar.
Ahşaba ve ağaç işlerine meraklıdırlar. Özel
porselen takımlarına düşkündürler. Eskitilmiş
eşya tipleri favorileridir. Klasik eşyalara
bütçe ayırırlar. Yine antika halılara verdikleri
paranın haddi hesabı yoktur. Müzayede
salonlarında en çok onlar eli dolu çıkar.
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doğurgandır. Doğuştan ihtiyatlı ve dikkatli
olan toprak burcu insanlarının yöneticilik
yönleri gelişmiştir. İşlerini ve çevresini idare
etme eğilimindedirler. Olayları kontrol altında
tutmak isterler. Onlar için kendilerini güvende
hissetmek çok önemlidir. Havai değildirler.
Uzun süre aynı yerde kalıp yükselme
taraftarıdırlar. İstikralı olmaya ve çok çalışıp,
hayat standartlarını yükseltmeye önem verirler.
Son derece sadık ve vefakardırlar. Ölesiye
sevebilirler. Sevdiklerine oldukça bağlıdırlar.
Toprak grupları güzelliğe tutkundurlar.
Yaşamlarını ve evlerini çiçek bahçesine
çevirebilirler. Bulundukları mekânları hiç
durmadan çalışarak güzelleştirmeye çalışırlar.
Evleri düzenli ve hoştur. Renkler neşe dolu,
sade ve etraf pırıl pırıldır. Evlerini severlerse
mekân değiştirmekten hoşlanmazlar.
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HAVA GRUPLARI:
Hava gruplarında yoğun duygusallık ön
planda değildir. Çabuk seven ve çabuk bıkan
kişilerdir. Romantik ilişkiler yerine mantıklı
birliktelikleri tercih ederler. Yeni ve etkileyici
fikirlere her zaman açıklardır. Tek düzelik
onlara göre değildir. Grup arkadaşlarıyla
saatlerce konuşmaktan zevk almalarına rağmen,
duygularını anlatma konusunda oldukça
zorlanırlar. Karışık ilişkilerden hoşlanmazlar.
Özgür olmak onların prensipleridir.
Yalnızlıktan sıkıldıkları gibi fazla üstlerine
düşülmesinden de hoşlanmazlar. Kendilerini
bir kişiye teslim etmekten asla hoşlanmazlar.
Şehrin içinde sade bir ev ortamında yaşarlar.
Evleri kendilerini yansıtan objelerle doludur.
Evin içinde iletişimi sağlayacak, her türlü
donanımı görebilirsiniz. Evleri daima huzurlu
bir şıklık içindedir. Organik yuvarlak hatlı kibar
ve zarif eşyaları tercih ederler. Kaba ve büyük
materyaller evlerine giremez. Eksantrik eşyalara
ilgi duyan hava grupları zamanı çok ötesinde
yaşarlar.
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KOVA (FARKLI DÜŞÜNÜR, ÖZGÜRCE
YAŞARIM)
Nazik ve arkadaş canlısıdır. İnsanlara
sempatiyle yaklaşır. Orijinal düşünceli, ileriye
yönelik ve gelişimcidir. Her an başkalarına
yardıma hazır olmalarına karşın, yine belli
bir mesafeyi korumaya özen gösterir. Maddi
konularla çok bağlantısı olmayan Kova daha
çok zevk için çalışmaktan hoşlanır. Her türlü
yeniliğe, reforma, değişikliğe, gelişime hazırdır.
Görünüşte modern fakat fikirlerinde tutucudur.
Hata yaptığını kolay kolay kabul etmez. Yaşama
kuş bakışı bakar. Çevresini sorgulamadan,
araştırmadan, analiz etmeden güvenmez. Sabit
bir burç olması nedeniyle, istediği bir amaca
kanalize olur ve gerçekleştirinceye kadar peşini
bırakmaz.
KOVALAR NELERE PARA HARCAR?
Geniş ve havadar evlerde oturmayı tercih eden
kovalar özgür eşyaları severler. Rahatlarına

çok düşkün oldukları için de, evlerini
akıllarına estiği gibi döşemek isterler. Mekânın
aydınlatılması ve ışık oyunları onlar için çok
önemlidir. Masaları ve dolapları eski bile olsa,
mutlaka değişik olmalıdır. Geçmişin izlerini
evlerinde görmek isterler. İpek tafta ve rugan
tarzı mobilyaları severler. Duvarlarına astıkları
resimler genelde kişileri düşündüren cinstendir.
Perde olarak transparan, uçucu, şeffaf kumaşları
tercih ederler. Zamanın gerisinde ve ilerisinde
oldukları için, obje olarak bir heykel de bir uzay
gemisi de evlerini süsleyebilir. İlginç takılar
ve sıra dışı eşyalar satın alabilirler. Bazı erkek
kovaların teknoloji ve hız tutkuları vardır.
Bazen bir motosiklet onlar için oldukça caziptir.

İKİZLER (YARATICILIĞIMI SEVİYORUM)
Konuşmalarında bile aceleciliği görebileceğiniz
İkizlerin sabırsız yapısı yüzünden, elini attığı
her şeyin hızlı gelişmesini ister. Kurallı fakat
çılgın bir tempoda yaşar. Dikkatini tek bir
noktada toplaması imkansızdır. Çevresini
şaşırtma konusunda oldukça ustadır. Çok
yönlü meraklı yapısıyla, bir konu üzerinde
uzmanlaşması zordur. Konsantrasyon
eksikliğiyle başa çıkmayı öğrenirlerse,
birçok alanda başarılı bir biçimde karşımıza
çıkacaklardır.
İKİZLER NELERE PARA HARCAR?
Evleri sade ve mistiktir. Döşemelerinin basit,
düz çizgili, yumuşaklık duygusu veren, ışığı
yansıtacak, parlak kumaştan olmasına özen
gösterirler. Fazla eşyayı sevmezler. Duvarlarda
sarı renk hakimdir. Tarzları Kovalarınkine
benzer. Mistik tablolar duvarlarını süsler.
Ünlü bir ressamın orijinal eserini alamasalar
bile, taklidine sahip olmak isterler. Sık sık
mobilya değiştirirler. Kapalı odalar ve boğucu
mobilyalardan uzak dururlar. İletişim onlar için
vazgeçilmez bir olgudur. Bu nedenle telefon,
radyo televizyon, video, faks ve bilgisayar,
mutlaka evlerinin önemli köşesinde yer tutar.
Ayrıca geniş bir kütüphaneye sahiptir. Çok
sayıda kitap arşivine sahiptir. Bütçelerini aşan
alışverişleri vardır.

TERAZİ (HAKSIZLIĞA GELEMEM ve HER
ŞEYİ TARTARIM)
Terazi denge sembolüdür. Sevimli, nazik ve
geçinmesi kolay bir kişidir. Diplomasi ve iş
birliği onunla birlikte doğmuştur. Her şeyi
tartar ve kişileri birbirleriyle kıyaslarlar.
Başkalarında aradığı denge aslında çoğu kez
kendilerinde yoktur. Çok boyutlu düşünmekten
dolayı karar vermekte çoğu kez zorluk çekerler.
Uyum ve huzuru temsil eden Teraziler, iş
yaşamında tartışmalardan ve çekişmelerden
uzak yaşamaya özen gösterirler. Rekabetten
hoşlanmalarına rağmen mümkün olduğu kadar,
belli bir strateji izlerler. Eksikliğini hissettiği
konularda kendini yetiştirmek için çaba sarf
ederler. Çalıştığı ortamların estetik olmasına
dikkat ederler. Cazibesini ön plana çıkarmadan
istediği ortamları kendine kolaylıkla çekerler.
TERAZİLER NELERE PARA HARCAR?
Onlar için yaşayan ve nefes alan mekânlar
önemlidir. Evlerinin her zaman güzel kokması
önemlidir. Taze çiçeklerden vazgeçmezler.
Genelde vazoları günlük çiçeklerle doludur.
Yaşadıkları yerlere pastel tonlar hakimdir. Sevgi
temasını öne çıkaracak nesnelerle evlerini
süslerler. Bir terazinin koltuğuna serpiştirilmiş
birçok yastık görebilirsiniz. Büyük gül
desenlerini duvar kağıtlarında kullanabilirler.
Yaşadıkları ortam dinamik olmalı ve bir
hareket yansıtmalıdır. Modern tarzdan çok eski
eşyalara ilgi duyarlar. Evlerinde drapeli parlak
kumaşlardan yapılmış koltuk döşemeleri ve
saten yastıklar ince zevklerinin yansımasıdır.
Huzur ve uyum onlar için çok önemlidir.
Kıyafetlere ve kendisini mutlu edecek her şeye
bazen dengesizce para harcayabilir.

SU GRUPLARI:
Bu grupta doğanların en büyük özellikleri, son
derece duygusal olmalarıdır. Duyguların onlar
için verilmiş bir nimet olduğunu düşünürler.

YENGEÇ (HER ŞEYİ HATIRLARIM)
Stratejik konularda kararsız gibi görünen
genel görüntüsünün altında, ne yapacağını
duygusallığını da kullanarak belirlemiştir.
Dramatik yapısına herkes hayran olsun ister.
Müthiş bir hafızası vardır. Göze batan en büyük
özellikleri sürekli maddi güven arayışı içinde
olmalarıdır. Güçlü bellekleri müşterilerinin
isimlerini ve detaylarını hiç unutmaz. İş
yaşantılarının ilk başında çok zorluk çekerler.
Baskıya gelemez, çevrelerinden çok etkilenirler.
Aradıkları işi yakaladıkları anda başarıyı
sağlayacaklardır. Deniz ve su kenarlarında
kendilerini daha rahat hissedeceklerinden,
çalışma hayatlarını bu tür çevrelerde seçerlerse
mutlu olacaklardır. Başarıya ulaştıkları an da
bulundukları yere sıkı sıkı sarılır ve hiç kimse
onu bulunduğu yerden oynatamaz.
YENGEÇLER NELERE PARA HARCAR?
Şehir içinde yaşamak zorunda kalan
Yengeçlerin evlerinde mutlaka bir balkon
olması gerekir. Balkonlarda küçük saksılar
yetiştirmek hoşlarına gider. Çoğu yengeçler
bütçeleri müsait olduğunda deniz ve göl
kenarlarında oturmayı tercih ederler. Su onlar
için çok önemlidir. Geçmişin nostaljisini
sürekli yaşamak isteyen Yengeçler, eşyalarını
uzun süre saklarlar. Aile büyüklerinden kalmış
eski antika eşyalar onlar için çok önemlidir.
Çok pahalı olsa bile, antikacıları dolaşarak,

eski eşya ve değişik objeler toplamayı severler.
Sallanan koltuklar favorileridir. Kullandıkları
mobilyalar çok yumuşak ve rahat olmalıdır.
Döşemelik kumaş olarak, kadifeler ve ipekleri
tercih ederler. Pastel tonlar, özellikle uçuk
gri kumaşlardan hoşlanırlar. Ahşaplar ve
porselenlere ayrıca düşkündürler. Havuz
malzemelerine gereğinden fazla bütçe
ayırabilirler.
AKREP (MANYETİK SEZGİM YANILMAZ)
İnsanlar Akrepleri ya severler ya da nefret
ederler. Çok az kişi farklı düşünür ve bunların
başında astrologlar gelir. Çok güçlü acılar
karşısında dayanıklı olmalarına rağmen,
iğnelerini kendilerine batırıp yok olmayı
tercih edebilirler. Sezgileri çok güçlüdür. Bu
yetenekleri sayesinde arkadaşlarının iç yüzlerini
çok çabuk görürler. Gördükleri her şey onları
rahatsız ettiği için, kolay dost edinmezler.
Bir Akrep’le asla oyun oynanmaz. Kuvvetli
bir iradesi vardır. İşi bıkmadan kovalaması,
yaşamında önemli yerlere gelmesini sağlar.
Organizasyonların içinde bir Akrep’in olması,
her zaman iyidir. Amacına direkt olarak
yaklaşan bir Akrep’le hiç kimse boy ölçüşemez.
Analiz yeteneği ve sezgilerle bütünleşmiş bir
yaklaşım şeklini hiç kimse yargılayamaz. Hırslı
ve gizlice amaçlarına yaklaşan bir güce sahiptir.

parçalarını toplamayı severler. Renkli cam
objeler vazgeçemedikleri aksesuarlarıdır. Pahalı
aydınlatmalar onların tutkuları oldukları halde,
hiçbir zaman çok fazla aydınlık sevmezler.
Şamdan ve kırmızı mumlar evlerinin bir
parçasıdır. Parfümler ve ev kokularına çok
önem verirler. İç çamaşırları en çok bütçe
ayırdıkları bölümdür.

BALIK (DUYGULARIM ÖZELDİR)
Merhametli, sempatik ve anaçtır. Çok kolay
gözyaşlarına boğulur ve acı çeken insan
gördüğü zaman dayanamazlar. Su grubu olduğu
için derin, duygusal ve değişkendir. Karmaşık
bir dünyası vardır. Psikolojik rahatsızlıklara
çok yatkındır. Çok çabuk demoralize olur.
Kadere inanır. Hiçbir gerekçesi olmayan
fantezileri vardır. Alçak gönüllüdür. Rekabet ve
yarışmalardan kaçar. Yaşamda iddialı değildir.
Duygu dünyasında yaşayan Balık çalışmaktan
hoşlanmaz. Sezgileri çok kuvvetli olduğu için,
farkında olmadan öğrenir. Rol yapmaktan
hoşlandığı için, yaşamda farkında olmadan
oynar. Balıkların ofisleri ve çalışma alanları
genelde koyu renklerden ve kadifelerden oluşur.
Rahat ve sıcak ortamlardan hoşlanır. Hülyalara
dalarak yaşamalarından dolayı, gerçeklere
dönmesi oldukça zaman alır.

BALIKLAR NELERE PARA HARCAR?
Bir köşede akvaryum veya su sesini çağrıştıran,
bir müzik, kulağını okşayabilir. Uçuk mavilerin
ve pastel yeşillerin süslediği evleri gerçekten
huzur vericidir. Balıklar bütçelerinin elverdiği
ölçüde su kenarlarında oturmak isterler. İnce
ayrıntılı çiçekli yastıklar, pırıltılı kumaşlar,
AKREPLER NELERE PARA HARCAR?
dekorasyonlarını süsleyen özel zevkleridir.
Bir Akrep’in evinde ışık görmek mümkün
Doğal malzemeler kullanmayı severler. Taş
değildir. Koyu renkli loş bir ortamda kışkırtıcı
desenli eşyaları, yumuşak el dokuması kilimleri
bir hava yaratmaktan son derece hoşlanırlar.
fiyatlarına bakmadan alabilirler. Evlerinin
Oturdukları evler genellikle şehrin tarih kokan bir köşesinde mutlaka kır çiçekleri vardır.
semtlerindedir. Yokuş üstünde, eski bir çeşmesi Mumları ve güzel doğal oda kokularını asla
olan ve yolları parke taşlı mistik yerleri tercih
ihmal etmezler. Bazı zamanlar çiçek kokulu
ederler. Şehrin göbeğinde oturan Akrepler ise,
tütsülerle kendilerini mutlu ederler. Büyük
sokak arkalarındaki mekânları tercih ederler.
yastıklar ve saten yatak örtüleri onların en çok
Gizlilik ve güven onlar için çok önemlidir. Koyu satın aldıkları aksesuarlardır. Ayrıca kendilerini
deri koltuklar ve kırmızı objeler onlar için çok
güzelleştiren kişisel malzemelere para çok rahat
önemlidir. Dekorasyon için para harcamaktan
harcayabilirler. Özellikle müzik ve parfümlerde
kaçınmazlar. Genelde Akrepler ünlü kişilerin
bütçelerini aşabilirler.
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Çoğu zaman üzüleceklerini bile bile aşk ve sevgi
için, bir ilişkiyi göze alan aşk insanlarıdır. Ama
iş hayatlarında aynı cesareti gösteremezler. Çok
hassas ve yoğun duygular taşıdıkları için çabuk
kırılır ve hiçbir şeyi kolay unutmazlar. Hayal
güçleri geniş, sezgileri çok güçlüdür. Yaratıcılık
potansiyellerinden dolayı, sanat dallarında
çalışırlar. Evleri çok önemlidir. Çocukluk
anılarını hatırlatan mekânlar yaratmaya
çalışırlar. Bir ev satın almak istedikleri zaman,
çok güzel manzarası olan ve kendilerine huzur
verecek bir yer seçmek isterler. Genelde şehir
dışını tercih ederler.
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PENTİ YENİ SEZON İÇ GİYİM KOLEKSİYONUYLA ŞIKLIĞA DAVET EDİYOR

Penti, iddiali iç giyim koleksiyonuyla yeni
sezonda dikkatleri üzerine çekiyor. Bahar
renklerini özleyenlere, en sakin ve şık renk
tonlarıyla farklı tasarımlar sunan marka eğlenceli
detayları da unutmuyor. Ekru beyazların
eğlenceli leopar baskılarla detaylandırıldığı
modeller kadınların vazgeçilmezi olmaya aday.
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Bu sezon Penti’de sıcak bahar pembeleri, ekrular
ve vizonlar, yumuşak ışıltılarla daha da özel ve
elegan. Geometrik desen tutkunlarına geometrik
danteller ve ince düşünülmüş aksesuarlar sunan
marka herkesi yenilenmeye davet ediyor.
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“olmazsa olmazlarım
gözlük, şapka ve
ayakkabı”
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Simge
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MALl&MOTTO / R ö p o rt aj
Sevgili Simge, yepyeni single’ınız “Prens &
Prenses”in oluşum sürecini Mall&Motto
okuyucularına kısaca anlatabilir misiniz?
Prens&Prenses’in söz ve müziği Ersay Üner’e
ait. Aranjesini Ozan Bayraşa yaptı. Şarkıyı
üç sene önce Ersay’dan almıştık ve şarkı üç
senedir bekliyordu. Bir sabah Ersay’dan gelen
bir mesajla şarkıyı dinleyiciyle buluşturmaya
ve klip çekmeye karar verdik. Aldığımızdan
beri bizi çok heyecanlandıran bir şarkıydı.
Yankı ile beraber çıkartmak istemiştik ama
biraz düşününce ayrı olarak sunmak istedik.
11 Ocak’ta dinleyiciyle buluştuk.
Biraz da şarkının video klibinden
bahsedebilir misiniz?
Klibimizi Murat Joker çekti. Şarkının
ruhuna ve duygusuna çok uygun bir klip
çektiğini düşünüyorum. Zaten Murat da
şarkıyı duyduğu zaman çok heyecanlandı.
Depresyonu, yalnız kalan kadını, hikâyedeki
duyguyu çok iyi gösterdi. Fanus sahneleri,
suya düşme sahneleri, yataktan yükselme
sahneleri ve klibin bütün aşaması Murat
Joker’in yaratıcı ve güzel fikirleriydi. Klip
Beyoğlu’nda tarihi bir binada çekildi. Çok
keyifli bir çalışma oldu.
Sıradaki projeniz ne olacak?
Sırada bir single çalışmamız daha var. Yaza
giriş şarkısı olarak düşündüğümüz çok
güzel bir şarkı var elimde. Single’ın ardından
albüm çıkarmayı düşünüyorum. Albüm
hazırlıklarına da başladık, şarkılarımız
oluşmaya başladı.
Kendinize örnek aldığınız bir isim var mı?
Sezen Aksu var tabi ki. Yurt dışından ise
Beyonce’yi çok başarılı buluyorum ve takip
ediyorum.
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Simge’nin bir günü nasıl geçer?
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Konserimin ve işimin olmadığı günlerde
sabah ilk olarak uyanır uyanmaz bir kahve
içerim. Arkasından 1 saat spor yaparım,
pilatese giderim. Sonra güzel bir duş ve
kahvaltı. Sevdiğim insanlarla buluşurum.
Yoga yaparım. Ama işimin olduğu günler
çok yoğun bir tempo oluyor. O yüzden
konser günleri kendime pek fazla zaman
ayıramıyorum. Sahne hazırlığı yapıyorum.
Alışveriş merkezlerine gidiyor musunuz?
Gidiyorsanız en çok tercih ettiğiniz AVM
hangisi?
Genellikle eve yakın olanları tercih ediyorum.
Akmerkez, İstinye Park ve Zorlu Center’ı
seviyorum.
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Kıyafetlerinizde “olmazsa olmaz”ınız nedir?
Benim için moda çok önemli. Ancak bir parça
üzerime yakışmıyorsa moda dahi olsa onu
kullanmaktan uzak duruyorum. O yüzden
olmazsa olmazlarım aksesuar olarak gözlük,
şapka ve ayakkabı.
Giyim tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Genelde rahat ve spor kıyafetler giymeyi
seviyorum. Ama tabii ki sahnede bu durum
değişiyor.
Neyi asla giymezsiniz?
Leopar desenli herhangi bir şey giymem.
Vazgeçemediğiniz bir aksesuarınız var mı?
Kolumdaki kelebek bileklik.
Kıyafet dolabınızı açtığınızda hangi renk
ağırlıkta?
Gri ve siyah.
Alışveriş yapmayı sever misiniz? Kiminle
alışverişe çıkarsınız?
Çok severim. İşim dolayısıyla da alışveriş yapmak
durumundayım sürekli. Alper Sertman ve Ozan
Bayraşa ile alışveriş yapmayı seviyorum.
İndirimleri takip ediyor musunuz?
İndirimleri tabii ki takip ederim. Fakat vaktim
olmadığında takip etsem bile yararlanamıyorum.
Son olarak “Bence AVM'ler ..............” (Boşluğu
doldurabilir misiniz?)
Bence AVM’ler keyif verici mekânlar.
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SİSTEM 9’DAN AÇIK HAVA REKLAMLARINA 35 MİLYON TL’LİK YATIRIM
Türkiye ile birlikte 15 ülkede kurup yönettiği 26 binden fazla “Dijital Yayın ve Bilgilendirme Ekranları”
hizmetini “Geleceğe Taşıyan Dijital Çözümler” ilkesiyle sunan Sistem 9 yönetimi, büyümeyi hedeflediği
açık hava reklamları mecrasına 35 milyon TL’lik yatırım yapıyor.
Günümüzde biri “digital signage’’, diğeri
“açık hava reklamları’’ olmak üzere iki alana
odaklı hizmet veren Sistem 9 yönetimi, 2017
yılını yatırım yılı ilan etti. 2017 yılında açık
hava reklam mecralarında yatırımlarına hız
vereceklerini vurgulayan Sistem 9 Yönetim
Kurulu Başkanı Kaan Akın, “Olumsuz
gelişmelere inat, bu alana yapacağımız
yatırımlarımızı büyüteceğiz. Açık hava
reklamları mecrasına 35 milyon TL’lik
yatırım yapacağız.” diyor.
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Kaan Akın
Sistem 9 Yönetim Kurulu Başkanı
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Açık hava reklam mecrası için yeni
oluşturdukları LOOK!screens markasına
yeni alanlar ekleyeceklerini belirten Akın,
“LOOK!screens BEYOĞLU, LOOK!screens
GALLERIA LED, LOOK!screens İTÜ LED
ve LOOK!screens COIFFEUR ekranlarımıza
ek olarak çok yakında hizmet vermeye
başlayacak LOOK!screens AKMERKEZ
LED ile birlikte reklamverenleri günlük
3.5 milyon kişilik erişime ulaştıracağız.
Söz konusu yerlerin yanı sıra, önümüzdeki
dönemde yapacağımız yatırımlarla yeni
mekânları da dev Dijital Megalight’lar,
Dijital Raketler, LED’ler ve ülkemizde ilk

kez uygulanacak farklı dijital mecralarla
tanıştıracağız.” diye ekliyor.
Açık hava reklam mecralarının yönetiminde
Türk mühendisler tarafından geliştirilen,
tamamı Sistem 9’a ait olan S9Vision
Digital Signage yazılımının kullanıldığını
ve hali hazırda dünyada Türkiye ile
birlikte 15 ülkede kullanılmakta olduğunu
hatırlatan Akın bu konuda şu bilgileri
veriyor: “Türkiye’de hizmet verdiğimiz
firmaların yurt dışındaki şube sayısının
artışına paralel bir gelişme gösteriyoruz.
Günümüzde aralarında ABD, İngiltere,
Hollanda, Almanya, İsveç, Belçika,
Arnavutluk, Azerbaycan, Suudi Arabistan,
Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, KKTC,
Nahçıvan ve Katar’ın bulunduğu 14
ülkedeki müşterilerimiz Sistem 9’a ait
S9Vision yazılımını kullanıyor. Sistem 9
olarak, sadece dünya çapında kullanılan
bir yazılım geliştirmekle kalmadık, aynı
zamanda dünyada ‘Digital Signage’
olarak bilinen sistemi Türkiye’de ‘Dijital
Yayın ve Bilgilendirme Ekranları’ adıyla
yaygınlaştırdık.”
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