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Mall&Motto’nun yeni sayısından herkese merhaba,
Havamız yerinde! Hepimizin adına söylüyorum.
E biraz üst baş değişiyor, güneş daha erken merhaba diyor.
Böyle olunca kendimize gelmemiz daha kolay olmuyor mu?
Tamam, soruları bırakıyorum.
Yeni bir projemiz var.
Çok heyecanlı ilerliyor.
Geçtiğimiz kasım ayında BKM ile stand-up showlara başladığımdan beri
hayatımın akışı değişti. Bu işi yapan ender kadınlardan biri olunca hikâyem
çoğalıyor.
Yeni proje ise; canlı canlı yaptığımız talk showlar.
Meğer tatlı-eğlenceli sohbet ve şarkılara ne kadar çok ihtiyacımız varmış.
Yakın arkadaşlarım İrem Derici ve Merve Özbey’le beraber sahnede hem
gülüp hem güldürüp, şarkılarla tavan yapıyoruz. Birçok şehrin AVM’sinden
aldığımız teklifler hepimizi mutlu ediyor.
Farkındalık Stüdyosu, Serhat Türkkan’ın organizatörlüğünde, Özgür
Dere, Doğukan Conger, Murat Ulun ve Sertaç Sakin gibi değerli isimlerle
enerjimiz olay olay...
Sadece bu kadar mı? Olur mu canım... Sonrasında bol bol anlatırım.
Başında söylemiştim.
Havamız yerinde!
Mevsim herkes için iyi geçsin.
İyi okumalar,
Yasemin Şefik

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

AVM’LERİN KAPANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL
AYD Başkanı Hulusi Belgü, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in geçtiğimiz gün basında yer alan
bazı AVM’lerin yıkılacağı, hastane ya da benzeri amaçlı kullanılacağına dair açıklamalarına istinaden
değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin dört bir yanında faaliyetlerine devam
eden AVM'lerin kapanmasının söz konusu
olmadığını ifade eden Belgü; "Sayın Bendevi
Palandöken Bey’in yıllardır başarıyla temsil ettiği
kurum ve kuruluşların taleplerini dile getirme ve
ileriye dönük olmaktan ziyade güncel taleplerini
paylaşma arzusuyla yaptığı açıklamaları anlıyor
ve saygıyla karşılıyoruz.
Ancak bugün organize perakendenin sağladığı
800 binin üzerinde istihdamın 480 binini, yani
yarısından fazlasını AVM’lerimiz oluşturuyor.
Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdam çağrısı
doğrultusunda, ülkemizin gelişimi için gelecek
dönemde de AVM yatırımlarının artacağına
ve daha fazla çalışana ulaşacağımıza inancımız
tamdır.
Perakende markalarını kullanıcılarıyla
buluşturma misyonuna ek olarak AVM’ler, gerek
inşaat sürecinde gerekse ziyarete açıldığı andan
itibaren temizliğinden, güvenliğine kadar geniş
bir alanda istihdam sağlıyor.
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Diğer yandan, Sayın Bendevi Bey’in
açıklamalarında üzerinde durduğu cadde
mağazaları konusuna da değinmek isterim. Biz
önemli bir sektörün parçası olan belirleyici bir
dernek olarak, perakendecimizle, üreticimizle,
tedarikçimizle, AVM’lerimizle, cadde
mağazalarımızla bir arada, kol kola ekonomimizi
daha iyi yerlere getirebilmek, istihdama fayda
sağlayabilmek, toplumumuzun refah düzeyini
yükseltebilmek için çalışıyoruz.
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Gönül ister ki ülkemizin dört bir yanında
caddelerde mağazalar açılsın, perakende
markalarımızın kullanıcılarına erişimi
AVM’lerimiz dışında da artsın, ziyaretçiler
tüm markalara daha da kolay ulaşabilsin.
Ancak cadde mağazacılığı bugün ülkemizin
perakende alanındaki önde gelen isimlerinin de
dediği gibi çok zor. Bugün bir Avrupa ülkesine,
örneğin Paris’e ya da Roma’ya baktığınızda
şehir yapılanmasının meydanlar üzerine
kurulduğunu görüyorsunuz. Bu Orta Çağ’dan
kalma kentlerde yoğun olarak görülen bir
yapılanma şekli; meydanlar ve bu meydanların
etrafında yer alan mağazalar. Fakat paylaştığım
gibi ülkemizde bunun bir kültürel karşılığı
olmadığı; caddelerimiz, sokaklarımız buna imkan
vermediği için cadde mağazacılığı da bir o kadar
zorlaşıyor, kentleşmede önemli bir fonksiyon
görevi gören bu meydanların yerini ülkemizde
AVM’ler alıyor.

Hulusi Belgü
AYD Başkanı

Ek olarak Türkiye’deki AVM’lerde bin kişi
başına düşen kiralanabilir alan 141 m² iken
Avrupa’da bu sayı 206 m² olarak gözlemleniyor
ki bu metrekarelere gelir seviyesi bizden daha
düşük olan Avrupa ülkeleri de dahil. Bu durum
gösteriyor ki kültürel yapıları gereği bu kadar
çok cadde mağazasına ve alana sahip olmalarına
rağmen, Avrupa’da bin kişi başına düşen
kiralanabilir alan Türkiye’dekinden %31,5 daha
fazla.

alışveriş yapılan alanlar olmanın ötesinde gerek
ekonomimize gerekse toplumumuza birçok fayda
sunuyor.

Elbette AYD olarak bizler de AVM’ler konusunda
doygunluğa ulaştığını gözlemlediğimiz şehirlere
daha fazla yatırım yapılmaması konusunda
önlemlerimizi alıyoruz. Bugün Türkiye’nin 20
şehrinde AVM bulunmuyor, bu konforu ve
düzeni oralarda yaşayan halkımızla buluşturmak,
dernek olarak en büyük amaçlarımızdan
birini oluşturuyor. Üye kurumlarımızla bu
gelişmeleri istişare edip, yatırımların sektöre
aç alanlara yönlendirilmesi konusunda
değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Hiçbir
yatırımcının, hakeza derneğimizin de amacı
doğuştan ölü bir yatırımın hayata geçmesi
olamaz.

Ülkemizin yükselen değerleri olan perakende
markalarımız, AVM’ler içinde global markalarla
rekabet etme fırsatı buluyor; kendilerini hızla
geliştirme ve kat ettikleri bu gelişimle ülkemizi
yurt dışında temsil etme imkanına kavuşuyor.
Bugün yurt dışında bir Türkiye markası
gördüğümüzde elde ettikleri başarılarla hangimiz
gururlanmıyoruz?

Şu anda ülke genelinde halkımıza hizmet eden
377 AVM'miz bulunuyor. Bu AVM'lerimiz

Halkımızın gönül rahatlığıyla ailesi ve
arkadaşlarıyla vakit geçirebildiği, mevsimsel
değişikliklere maruz kalmadan, tüm sosyal
faaliyetlerini sürdürebildiği bu alanlar, perakende
markalarımızın gelişimi için de ciddi katma değer
sunuyor.

Tüm bu sonuçlar ve ülkemizin hem ekonomik
hem de toplumsal istikbali göz önüne
alındığında; cadde mağazaları AVM’lerin ikamesi
değil ancak yol arkadaşı, destekçisi olabilir.
Ekonomimizi ve ülkemizi, birini yıkıp yerine
diğerini getirmekle değil, her iki alanımızı da
geliştirmeye çalışarak daha iyi hale getirebiliriz
düşüncesindeyim.”

MALl&MOTTO / Haberler

Koton erkek giyimden 1,1 milyar TL ciro bekliyor
Erkek modasında iddiasını artırma hedefiyle, erkek koleksiyonuna yaptığı yatırım miktarını artıran Koton,
2017’de erkek giyimden 1,1 milyar TL ciro elde etmeyi hedefliyor. Teoman’lı Koton Jeans reklamıyla sezonun
ilk lansmanını gerçekleştiren Koton, yıllık cirosunun yaklaşık %30’unu oluşturan erkek koleksiyonuyla elde
ettiği geliri artırmayı ve erkek modasını şekillendiren koleksiyonlarla tüketiciye ulaşmayı amaçlıyor. Koton,
2017’de erkek giyiminde toplam 3 milyon parça jean satışı hedefliyor.
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Teoman

10

“Moda Koton’da” sloganıyla, tüketiciye farklı
stillerde geniş ürün seçenekleri sunan Koton,
2017’ye erkek giyim pazarında büyüme hedefiyle
girdi. Teoman’ın oynadığı reklam filmiyle
tanıttığı yırtık jean koleksiyonuyla bu sezon
erkek modasındaki ilk iddialı çıkışını yapan
Koton, hem toplam erkek giyim pazarında hem
de erkek jean satışlarında hedef büyüttü. Hazır
giyim sektörünün %20’sini oluşturan erkek
giyim kategorisindeki payını artırmak amacıyla
bu alana yaptığı yatırımı artıran Koton, erkek
kategorisinde, toplamda 1,1 milyar TL ciro elde
etmeyi hedefliyor.
Gülden Yılmaz: Erkek jean kategorisinde %66
büyüdük
Erkek koleksiyonu için belirledikleri hedefler
hakkında konuşan Koton Yönetim Kurulu
Üyesi Gülden Yılmaz, “Erkek jean satışlarında
muazzam bir büyüme kaydettik. Koton Jeans’in
erkek müşterilerimiz tarafından bu denli
beğenilmesi ve ilgi görmesi bizi mutlu etti.
Hem erkek giyime hem de jean kategorisine
yatırımlarımızı artırdık. Sonbahar-Kış

Gülden Yılmaz

sezonunda Türkiye’de erkek denim ciromuz bir
yılda %66 arttı. Toplam jean kategorisinde ise
%49 büyüme gerçekleştirdik.” dedi.
Jean pazarında ilk üç içindeyiz ve hızla
büyüyoruz
Jean pazarında çok hızlı bir gelişme
gösterdiklerini belirten Yılmaz “Halihazırda
jean pazarının ilk üç markası içinde yer alıyoruz
ancak burada çok hızlı büyümeye devam
ediyoruz. Jean pazarından aldığımız payı son
iki yılda 4 katına çıkardık. Pazardaki payımız
%10 seviyesine ulaştı ve artmaya devam ediyor.
Ayrıca, 2017 yılı içinde 1 milyon adet yırtık
jean üretimi hedefliyoruz. Erkek jean içinse
bu yıl içerisinde toplamda 3 milyon parça
satış hedefliyoruz. Reklam yüzümüz Teoman
ise yırtık jean ruhunu yansıtabilmemiz adına
çok doğru bir isimdi. Yırtık jean’in ruhunu
ve vaadini tüketiciye çok doğru hissettiren
bir reklam ve marka yüzüyle buradaki
konumumuzu daha da güçlendirdiğimizi
düşünüyoruz. Bu kampanyanın da etkisiyle
Koton Jeans ürünlerine ilginin daha da

artmasını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.
Erkek koleksiyonunda en çok satış Marmara
Bölgesi’nde
Yılmaz ayrıca; “Erkek koleksiyonumuz ile 15-39
yaş aralığındaki öğrenci ve çalışan erkekleri
hedefliyoruz. En iyi satış rakamlarımızı ise
Marmara Bölgesi’nden alıyoruz. Burada denim
satışlarının güçlü bir oranı var. Marmara
Bölgesi’nden sonra en fazla satış Ege ve Akdeniz
Bölgelerinden geliyor. Onları ise Karadeniz ve İç
Anadolu Bölgeleri izliyor.” dedi.
Koton Jeans’in bu sezon yırtık jean modasına
yön verecek tasarımları farklı kalıpları ve
rahatlıklarıyla öne çıkıyor. Moda severleri her
vücut tipine uygun jean modelleriyle buluşturan
Koton, hem erkekler hem de kadınlar için şık,
farklı ve renkli jean seçenekleri sunuyor. Koton
yırtık jean modası jean’lerle sınırlı kalmıyor.
Yırtık jean’in özgür ve asi ruhunu tamamlamak
üzere tasarlanan yıpratılmış, eskitilmiş, renkleri
solmuş, yaş almış tişörtler de koleksiyonda yer
alıyor.

Hayatınıza renk katacak 3 yeni marka,
212 İstanbul Power Outlet’te hizmetinizde!

MALl&MOTTO / Haberler

BİM’İN BAŞARISI HARVARD’DA DERS OLDU
Türkiye perakende sektörünün lideri BİM, iş idaresi ve işletme alanında dünyanın en saygın üniversitelerinden
biri olan Harvard Business School’da ders konusu oldu.

MALl&MOTTO / 38. Sayı / Nisan 2017

Türkiye’de yıllardır perakende sektöründeki
liderliğini koruyan BİM’in başarısı ve iş modeli
dünyanın en saygın ve ünlü üniversitelerinden
Harvard Business School’da MBA öğrencileri için
ders konusu oldu. Öğretim Üyesi Michael Chu ve
Araştırma Görevlisi Gamze Yucaoğlu tarafından
hazırlanan BİM raporu, 10 Mart 2017 Cuma
günü MBA dersinde sunuldu. Derse katılan BİM
İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu sunumdan
sonra öğrencilerle sohbet ederek onların
sorularını yanıtladı.
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İstikrarlı büyüme performansı

Gelişmekte olan ülkelerde başarı ve
başarısızlık

Harvard Business School tarafından hazırlanan
raporda BİM’in istikrarlı bir büyüme gösterdiği
ve bunu da kurulduğu 1995 yılından bu yana
kullandığı iş modeline bağlı kalarak başardığı
anlatıldı. Güçlü rakiplere rağmen BİM’in
liderliği bırakmadığının vurgulandığı raporda
şirket yöneticilerinin açıklamalarıyla BİM’in
gelişimi aktarıldı. Raporda BİM’in iş modeli,
örgütlenmesi, özel markalı ürünleri, şube
sayısındaki güçlü artış ve Türkiye dışındaki
faaliyetlerinin yanı sıra mali tabloları da kapsamlı
bir şekilde sunuldu. Raporun sonunda yeni bir
format uygulaması olarak FİLE mağazalarının
açılışına ve burada benimsenen yeni mağaza
konseptine de yer verildi.

Öğretim üyesi Prof. Michael Chu tarafından
verilen iş dersinde gelişmekte olan ülke
pazarlarında işletmeleri başarıya veya
başarısızlığa götüren etkenler üzerinde
duruluyor. Özellikle ticari veya sosyal
kuruluşların sosyoekonomik piramidin farklı
kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için
uyguladıkları başarılı modellere odaklanılıyor.
Oluşturulan ekonomik getirinin sosyal değere
dönüşüp dönüşmediğini de değerlendiren dersi
genellikle potansiyel üst düzey yöneticiler,
girişimciler ve yatırımcılar alıyor. Yöntem olarak
örnek şirketlerle ilgili raporlar hazırlanıyor;
bunların performansları ve iş modelleri derste
tartışılıyor.

“Gurur duyduk”
BİM İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu konuyla
ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “BİM’in
başarısının ve iş modelinin dünyanın en saygın
okullarından birinde ders konusu olmasından
gurur duyduk. Bu ders sadece ticari başarıya değil,
sosyal açıdan oluşturulan değere de odaklanıyor.
BİM’in işini yaparken topluma sunduğu değerin
de akademik dünyanın dikkatini çekmiş
olmasından mutluluk duyduk. Sadelik, yalınlık
ve israftan kaçınmayı esas alan yaklaşımımızın
dünyada birçok farklı alanda uygulanabileceğinin
altını çizdik. Derste öğrencilerle son derece canlı
ve güzel bir sohbet yapma olanağı buldum ve
BİM’in uluslararası düzeyde sahip olduğu ilgiye
bir kez daha tanıklık ettim. BİM, köklü değerlerini
koruyarak yoluna devam edecek.”

MALl&MOTTO / Etkinlik

NİSAN AYINDA ÇOCUKLAR CAPACITY’DE EĞLENİYOR
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Bakırköy’ün yaşam merkezi Capacity’de nisan ayı çocuklar için
birbirinden eğlenceli aktivitelerle dolu…
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Alışveriş ve yaşam merkezi Capacity, nisan
ayında küçük misafirlerini birbirinden
yaratıcı atölyelerin yanı sıra Masallar Ülkesi
etkinlikleriyle ağırlıyor. Capacity Alışveriş
ve Yaşam Merkezi, nisan ayının ilk üç hafta
sonunda düzenli olarak yaptığı atölyelere
devam edecek. Çocuklar evadan ev, ipli
çanta, kol çantası, kalemlik, resim çerçevesi
yapımı, tuval boyama ve mozaik atölyeleriyle
birlikte strafordan Türkiye haritası yapımı,
sıra strafordan iç organları tanıma ve boyama
atölyelerinde yaratıcılıklarını konuşturacaklar.
Atölyeler 14.00-15.00 / 15.30-16.30 / 17.0018.00 saatleri arasında 3 seans olarak
gerçekleşecek.
Nisan ayının sonunda ise, minik misafirleri
bir sürpriz bekliyor!
Capacity’de 22-30 Nisan 2017 tarihleri arasında
kurulacak Masallar Ülkesi’nde, Rapunzel,
Külkedisi, Pinokyo, Pamuk Prenses, Kırmızı
Başlıklı Kız ve Kurt gibi en sevilen masal

kahramanları küçük konuklarını ağırlayacak.
Alışveriş merkezinin ortak alanında kurulacak
Masallar Ülkesi’nde çocuklar, Rapunzel’in
meşhur kulesine tırmanmaktan Külkedisi’nin
balkabağı arabasına binmeye, Gepetto’nun
Pinokyo’yu yarattığı atölyesinde çalışmaktan,
Alaaddin’in sihirli sarayında gezinmeye dek
pek çok masalın büyülü dünyasına adım atma
şansını yakalayacaklar.
Masallar Ülkesi’nin küçük ziyaretçileri,
dünyaca tanınmış masalların Capacity
Alışveriş Merkezi’nde kurulu platolarında
masalları yeniden canlandırırken, atölyelerle
yaratıcılıklarını konuşturacak, sürpriz hediyeler
ve gösterilerle eğlenceye doyacaklar.
Masallar Ülkesi’nin büyülü dünyasında;
•Rapunzel’in Kulesinde Tırmanma Aktivitesi
•Külkedisi’nin Bal Kabağı Arabasıyla Fotoğraf
Çektirme Etkinliği
•Gepetto’nun Pinokyo’yu Yaptığı Tezgahta

Pinokyo Temalı Atölye Çalışmaları
•Karga ile Tilki Kukla Gösterisi
•Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Sergisi
•Kırmızı Başlıklı Kız ve Kurt Masal Dinletisi ve
Sohbet
•Alaadin’in Sarayı Sahne Gösterisi
gibi etkinliklerle birbirinden eğlenceli masal
kahramanları, sahne ve alan gösterileri
çocuklarla buluşacak. Minik misafirler, 22 – 29
Nisan tarihleri arasında tüm gün Masallar
Ülkesi’nde sevdikleri kahramanlarla vakit
geçirmeye doyacaklar. Canlı masal etkinlikleri;
15.00 - 17.00 - 19.00 saatlerinde, Alaadin’in
Sarayı Sahne Gösterisi ise her gün 14.00 – 16.00
– 18.00 saatlerinde gerçekleşecek.
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 aktiviteleri ile
hem alışverişin, hem yaşamın merkezi olmayı
sürdürüyor.
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Pegasus 2016 yılında pazarın daralmasına rağmen misafir
sayısını da cirosunu da artırdı
Pegasus Hava Yolları 2016 yılı finansal ve trafik
sonuçlarını açıkladı. Devlet Hava Meydanları
İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre
2016’da Türkiye’deki havalimanlarını kullanan
yolcu sayısında %4’lük bir gerileme yaşanırken,
Pegasus, misafir sayısını %8,1 artırarak 24,14
milyona yükseltti. Pegasus, havacılık sektörünü
olumsuz etkileyen pek çok gelişmeye rağmen
2016 yılındaki toplam cirosunu %6 artırmayı
başararak 3,7 milyar TL’ye yükseltti.
2016 yılında bir önceki yıla oranla %8,7 artışla
toplam 30,73 milyon koltuk arz eden Pegasus,
kapasitesindeki artış ve talepteki daralmaya
rağmen doluluk oranını %78,6’da tuttu. Pegasus,
2016 yılında filosunu %22,4 artışla 82 uçağa
yükseltti, iç ve dış hatlarda pazar ortalamalarının
üzerinde büyüme kaydetti.
Pegasus’un CEO’su Mehmet T. Nane 2016 yılı
sonuçlarıyla ilgili olarak; “2016 yılını turizm
ve havayolu trafiğine olumsuz etkisi olan
gelişmelere rağmen operasyonel büyümeyle
kapattık. Geçtiğimiz yılda misafir sayısı itibarıyla
Türkiye iç hatlar pazarı %5,8 büyürken Pegasus
%10,7’lik bir artış yakaladı. Ülkemizin dış hat
pazarı maalesef %15,5’lik bir daralma yaşarken,
biz %3,9’la da olsa büyümeye devam edebildik.
Bu zor yılda Türkiye’ye yatırıma devam ettik,
filomuzdaki uçak sayısını 67’den 82’ye yükselttik.”
dedi.
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Pegasus, 2016 yılsonu itibarıyla 556.350.074 Faiz
Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVKÖK)
açıkladı. Pegasus’un FAVKÖK marjı ise %15
olarak açıklandı.
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Mehmet T. Nane
Pegasus CEO’su
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Sayısal büyümeye değil pazardaki değişime odaklanın
Toplam market grupları içerisinde satış payı %37,7; istihdam payı ise %40’a ulaşan yerel zincirler gelecek
stratejilerini belirlemek için Antalya’da bir araya geldi. Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından
organize edilen “Biz Bize” toplantısına Türkiye’nin dört bir köşesinden 200’ü aşkın sektör temsilcisi katıldı.
3 gün süren organizasyonda yerel zincirlerin sektörde büyüme hedefine ulaşması için izlenecek yol ve
bölgesel perakendeciliğin önündeki engeller masaya yatırıldı.
Organize perakendenin en güçlü halkası
yerel zincirler, Türkiye Perakendeciler
Federasyonu'nun (TPF) geleneksel olarak
düzenlediği "Biz Bize" etkinliğinde bir araya
geldi. Satış hacmi 80 milyar TL'yi bulan organize
gıda perakende sektörünün %37,7'sini oluşturan
yerel zincirler; zorlu geçen 2016 yılının ardından
sektörün mevcut durumunu değerlendirmek,
gelecek hedeflerine ulaşmak için izlenecek
yol ve bölgesel perakendeciliğin önündeki
engelleri masaya yatırdı. Antalya’da 3 gün süren
organizasyona TPF Başkanı Mustafa Altunbilek,
TPF Yönetim Kurulu Üyeleri, PERDER
Başkanları ve Türkiye genelinden 200'ü aşkın
yerel zincir mağaza yöneticisi katıldı.
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“HEDEF 2023’TE 70 MİLYAR TL’YE
ULAŞMAK”
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Organizasyonun açılış konuşmasını
gerçekleştiren TPF Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Altunbilek; "11 yıl önce TPF çatısı
altında buluşan tüm üyelerimizin emekleri,
gayretleri, özverileriyle toplam market
gruplarındaki yerel zincirlerin satış payı
neredeyse %40 seviyesine ulaştı. Daha
iyisini yapmak bizlerin elinde. Hedefimiz,
her platformda da tekrarladığımız üzere
Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 70 milyar
TL'ye ulaşmak. Bu hedefe ancak biz bize, el ele,
perakendenin matematiğini doğru kullanarak,
çalışanlarımızı eğiterek, yerel zincirlerin
çalışmalarını müşterilerle paylaşarak ulaşabiliriz.
Önümüze koyduğumuz büyük hedeflere
ulaşacağımıza inancım tam. Bizi bu önemli
yarışta yalnız bırakmayan tüm paydaşlarımıza
da ayrıca teşekkür ediyorum. Üç gün boyunca
gerçekleştireceğimiz toplantılarda alacağımız
kararlar ile 2017’yi daha iyi kapatacağız." dedi.
“SAYISAL BÜYÜME YARIŞI SEKTÖRÜ
TUZAĞA DÜŞÜRDÜ”
Perakende sektörünün duayen isimlerinden
danışman ve eğitmen Dr. Tahsin Pamir "Biz
Bize" organizasyonunda "Perakendecilik ve
Evrim" ve "Perakendecilikte Format Verimliliği
ve Rekabet" başlıklarında iki ayrı oturumda
sahne aldı. Sektörün farkında olmadan büyük bir
dönüşüm yaşadığına dikkat çeken Tahsin Pamir,
yaşanan dönüşümle birlikte birçok soru işaretinin
de ortaya çıktığını söyledi. Sektörün yaşanan
ekonomik gelişmeler ve yoğun rekabetten dolayı

Mustafa Altunbilek
TPF Başkanı
geçmişle mukayeseyi sıkça yaptığını belirten
Pamir, “Her şeyden önce hayatımızdaki bu
değişimi kabul etmeliyiz. Artık işler eskisi gibi
değil. Emin olun yarın da olmayacak. ‘Nerede o
güzel günler?’ demek yerine dijital çağa hazırlıklı
olmalıyız. Kısa bir süre sonra insanlar aya seyahat
etmeye gidecek. Dolayısıyla büyük fotoğrafa
odaklanmalıyız. Geleceğe hazırlanmalıyız."
dedi. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da büyük
zincirlerin denedikleri formatlarda gücün
sınırlarına geldiğini kaydeden Tahsin Pamir
sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kârlılığı uzun vadeli korumak zor. Rekabet her
zaman olacak. Hâli hazırda sunulan metrekareler
talebin üzerinde. Çok fazla mağaza açıldı. Bu
sayısal büyüme ise sektörü tuzağa düşürdü.
Doğru kareye maalesef ki odaklanılamadı. Evet
şehirler büyüyor. Ama mağaza lokasyonları artık
bir avantaj değil. İş gücü maliyetleri artıyor.
Tüketiciler artık fiyata daha duyarlı. Fiyata,
sayısal yarışa odaklanmak yerine değişimin,
müşteride yaşanan beklentilerin farkına varıp,
ülkeye yansımasına bakmalıyız."
“TÜKETİCİ DEĞİŞİMİNE BUGÜNDEN
HAZIRLIKLI OLUN”
Tüketici davranışları ve alışveriş trendleri üzerine
de açıklamalarda bulunan Tahsin Pamir, daha
fazla e-ticarete doğru kaymaya başlayacağına
değinerek; "Müşteriler oturdukları yerden tüm
fiyatları takip edebiliyor. 2017 yılında e-ticaret
avrupa hacminin 250 milyar euroya ulaşacağı

tahmin ediliyor. Yeni nesil alışverişte Türkiye,
potansiyel olarak en üstte gösteriliyor.
Yapılan araştırmalar Türkiye'de e-ticaretin
daha fazla yerleşeceği ve yaygınlaşacağını
işaret ediyor. Her ne kadar e-ticaret gıdaya
dokunmaz denilse de Türkiye'de hizmet veren
2 e-ticaret sitesinde 3 bin 324 çeşit temizlik
ürünü, her tür ofis malzemesi, 10 bin 662
çeşit gıda ürününü ve hatta 698 çeşit organik
ürün bulmak mümkün. Bu rakamlar ABD'de
ise yüz milyonlarla ifade ediliyor. Sadece
bilgisayar başındaki ABD'liler oturdukları
yerden 338 milyon ürünü satın alabiliyor.
Teslimatlar ise drone ile gerçekleşiyor.
Bu büyük değişime karşın tüm sektör
oyuncularının bugünden bir iş planı olması
gerek." açıklamasını yaptı.
Müşterilerin değişen tüketim ve alışveriş
alışkanlıklarına yönelik rekabette farklı bir
yaklaşımın hâkim olması gerektiğini belirten
Tahsin Pamir, "Müşteriniz değişiyorsa siz de
değişeceksiniz. İyi perakendeciler rakibini
elbette takip eder. Ancak pazardaki değişimi,
teknolojiyi, yasal değişiklikleri, müşteri
tercihlerini, önde kalmak; hayatını devam
ettirmek için gerçekleşen birleşmeleri kontrol
edemezsiniz. Siz çalışanlarınıza, çalışanlarınız
da müşterilerinize odaklanır; yenilikçi bir iş
planıyla hareket ederseniz başarı kaçınılmaz."
dedi. Yerel zincirlerin büyük buluşmasında
Communication Partner Yönetici Ortağı
Ufuk Çarşıbaşı ise "İletişim" ve "Yerlilik algısı"
üzerine katılımcılara sunum yaptı.

MALl&MOTTO / Haberler

Buyaka’dan eğitime yatırım

MALl&MOTTO / 38. Sayı / Nisan 2017

Perakende sektörüne katkı sağlamak ve nitelikli insan gücü yetiştirmek
amacıyla Türkiye’nin en gelişimci ve yenilikçi üniversitelerinden biri
olan Sabancı Üniversitesi’yle alanında ilk kez bir iş birliğine giden
Buyaka, “Buyaka Akademi” projesiyle çalışanların kariyerlerine olumlu
katkı sağlıyor. “En doğru yatırım eğitime yapılan yatırımdır.” bilinciyle
hareket eden Buyaka, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği sertifika
töreniyle de Buyaka Akademi’nin ilk mezunlarını verdi.
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Kaliteli ve ferah alışverişin adresi Buyaka, yaptığı
her proje ve çalışmada ilkleri yaparak öncü
olmaya devam ediyor. Buyaka’nın eğitim projesi
olan “Buyaka Akademi” Türkiye’de ilk kez bir
üniversiteyle gerçekleştirdiği iş birliği sonucu
hem mağaza çalışanlarının motivasyonunu hem
de mağaza cirolarını artırmayı hedefliyor.
“Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme
Birimi” iş birliğiyle; perakende sektörünün
ön cephesindeki satış yetkililerinin farklı
profilde müşterilerle iletişim, hizmet kalitesi,
deneyim ve perakende matematiği konularında
bilgilerini pekiştirmek amaçlanıyor. Eğitim
içeriği aynı zamanda çalışanların yetkinliklerinin
geliştirilmesini de hedefliyor.
Türkiye’de bir üniversiteyle anlaşıp mağaza
çalışanlarına eğitim veren ilk kuruluş olan
Buyaka öncelikle çalışanların ne durumda
olduğunu tam olarak görmek için gizli müşteri
araştırması yaptırdı. Bu araştırmadan yola
çıkarak eğitim sürecini şekillendiren Buyaka
yönetimi, eğitimin maliyetini de tamamen kendi
bütçesinden karşıladı.
Buyaka Akademi ilk mezunlarını verdi
Yönetim tarafından her yıl verilmesi kararı alınan
eğitim, 4 modülden oluştu. Modüller, ezberden

ziyade mağaza çalışanlarını motive ederek
günlük hayatlarına katkı sağlayacak şekilde
düzenlendi. 1 ay süren eğitim, 100 öğrencinin
katılımıyla gerçekleşti. Çalışanların dikkatini
eğitimde toplamak isteyen Sabancı Üniversitesi
hocaları, eğitimi eğlenceli ve etkileşimli bir
şekilde tasarladı.
Daha profesyonel ve işini severek yapan
çalışanlar yetiştirmek için “Sabancı Üniversitesi
EDU Yönetici Geliştirme Birimi” ile iş birliği
yaptıklarını anlatan Buyaka Alışveriş Merkezi
Müdürü Leyla Özdemir; eğitimin amacı ve
çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Özdemir “Temelde
mağaza çalışanlarına verilmek istenen; ‘Bu
iş sizin sayenizde yapılıyor, siz çalışanlar bu
denklemde çok önemlisiniz’ mesajıdır. Eğitim
sonunda yaptıkları işin önemini kavrayan
mağaza çalışanları, kariyerlerinin ne kadar
önemli olduğunun farkına vardılar. Geçtiğimiz
günlerde gerçekleştirdiğimiz törenle ilk
mezunlarımızı verdik.
İçinde bulunduğumuz zor koşullarda kaliteyi
arttırarak ve işimize odaklanarak daha ileri bir
noktaya ulaşmayı hedefledik. Bunu yapmanın
yolunun eğitimden ve motivasyondan geçtiğini
gördük. Mağaza çalışanlarının hikayenin
kahramanları olduğunu ve onlara yapılacak

yatırımın en doğru sonucu vereceği gerçeğinden
yola çıkarak projeyi gerçekleştirdik.
Eğitimin temel amacı; çalışanlara değer katmak,
bütünün parçası olduklarını vurgulamak, bu
bütünün içinde konumlarını kavramalarına
yardımcı olmak, mağazaların müşterilerine
verdiği sözleri tutmasında çalışanın rolünün
ne kadar önemli olduğunu anlatmaktır.” diye
konuştu.
Hedef müşteri memnuniyeti
Eğitim programı sonunda mağaza cirolarında
da ciddi artış gözlemlediklerini belirten
Özdemir, alışveriş merkezi olarak bir eğitim
bütçesi ayırdıklarını ve sektör için ellerini
taşın altına koyduklarını söyledi. Özdemir “Bu
projede bize ilham veren şuydu; bir personel
ya da müdür değiştiğinde mağaza cirosunun
%50 arttığını gördük. Perakendenin temelinin
çalışana yapılan yatırım olduğunu anladık.
Günümüzde organize perakende içerisinde
birçok marka çalışanına yatırım yapıyor ancak
biz AVM yönetimi olarak ‘Buyaka Akademi’
projesiyle bu işe farklı bir boyut katmak istedik.
Yaptığımız bu çalışmalarla birlikte ciro artışı ve
müşteri memnuniyetini hedefliyoruz.” dedi.
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Hulusi Belgü
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AYD Başkanı
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2016 yılı boyunca yaşadığımız hem siyasi hem de
ekonomik çalkantılar, gerek perakendecilerimizi
gerekse AVM müşterilerini 2017 yılında daha
temkinli bir başlangıç yapmaya sevk etti. Ocak ayı
ciro endeksimize ve ziyaret sayımıza da yansıdığını
gördüğümüz değişimin, yılın ilk ayından sonra
sağlanan ekonomik istikrar ve döviz kurlarındaki
dalgalanmanın durulmasıyla yeniden yükselen bir
grafiğe sabitlenmesini bekliyoruz. Kategori bazında
incelediğimizde ise son aylarda düzenli bir ivme
yakalayan ayakkabı çanta kategorisi yükselişini
sürdürmeye devam ediyor.

Analiz / MALl&MOTTO

AVM Ciro Endeksi Ocak 2017’de %1,4 oranında düştü
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM
Endeksi’nin ocak ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, 2017 ocak
döneminde bir önceki yılın ocak ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde %1,4
oranında düşüş kaydetti.
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AVM’lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşe cirolar ocak 2017’de İstanbul’da 854 TL, Anadolu’da 696 TL olarak
gerçekleşmiştir. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise ocak 2017’de 719 TL’ye ulaştı.
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Ocak ayında ciro artışı ayakkabı-çanta kategorisinde yaşandı
Kategori bazında karşılaştırmada, en çok ciro artışının yaşandığı kategori %9’luk artışla ayakkabı-çanta kategorisi
oldu. Geçtiğimiz yılın ocak ayı ile karşılaştırıldığında ocak 2017’de yiyecek kategori cirolarında değişim yaşanmazken
giyim ve AVM’lerdeki diğer alanlar kategorileri cirolarında %1, teknoloji kategori cirolarında %2 ve hipermarket
cirolarında %5 oranında düşüş yaşandı.

Ziyaret Sayısı Endeksi

MALl&MOTTO / 38. Sayı / Nisan 2017

Ocak 2017 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde %5,4’lük azalma
yaşandığı gözlemlenmiştir.
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SMG çocuklarla çocuk oluyor!
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Dijital müzik yayıncılığının lider şirketi SMG’nin
hizmet verdiği markalar, her yaş grubundan
misafirlerini en keyifli şarkılarla karşılıyor.
Çocuk mağazaları ve eğlence merkezleri için özel
çalışmalar yapan SMG Müzik Departmanı, bu yıl
Oscar Ödülleri’ne aday olan filmlerin şarkılarını
listelerin ilk sırasına koyuyor. En İyi Animasyon
Filmi Zootopia’nın Shakira tarafından
seslendirilen soundtrack’i Try Everything, cesur
kaşif Moana’nın hikayesinin anlatıldığı filmin
birbirinden özel müzikleri ve sadece Trolleri
değil dinleyen herkesi dans ettiren Can’t Stop the
Feeling ile çocuklar yerinde duramıyor!
Kapalı devrede yasal müzik yayınının lider
şirketi SMG, çocuk giyim mağazaları, eğlence

merkezleri ve oyuncak mağazaları gibi minik
misafirlerin ziyaret ettiği çok sayıda lokasyon
için özel çalışmalar gerçekleştiriyor. Çocuk
müzikleriyle ün yapmış dünyaca ünlü plak
şirketlerinin şarkılarından animasyon film
soundtrack’lerine, çocukların çok sevdiği Latin
ezgilerinden pop - rock tarzına uzanan geniş
bir seçki sunan SMG Müzik Departmanı, bu yıl
listelerin başına Oscar’lı şarkıları yerleştiriyor.
Geride bıraktığımız şubat ayında sahiplerini
bulan Oscar Ödülleri’ne aday olan filmlerin
şarkılarını portföyünde bulunduran SMG,
çocuklara birbirinden keyifli şarkılar dinletiyor.
En İyi Animasyon Filmi ödülünü kazanan
Zootopia’nın Shakira tarafından seslendirilen
soundtrack’i Try Everything, cesur kaşif
Moana’nın hikayesinin anlatıldığı filmin
müzikleri, Justin Timbarlake’in sesiyle sadece
Trolleri değil dinleyen herkesi dans ettiren Can’t
Stop the Feeling ile çocukların olduğu her yer,
mutluluk ve eğlenceyle doluyor.

23 Nisan’a özel anonslar
SMG’den hizmet alan markalar, çocukların
bayramını da en güzel mesajlarla kutluyor.
SMG’nin profesyonel seslendirme sanatçılarından
oluşan ekibi tarafından hazırlanan 23 Nisan
anonsları, markaların istediği noktada, sıklıkta
ve tarihte yayına alınıyor. Anonsun ardından,
çocukların sevdiği şarkılar kaldığı yerden devam
ediyor.
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NIelsen’in Raporu Yayınlandı: İki Türk Markası
İnovasyonda Çığır Açtı
Dünyanın önde gelen araştırma firması Nielsen,
inovasyonda çığır açan markaları açıkladı.
Nielsen Genel Müdür Yardımcısı Didem Şekerel
Erdoğan, “Çığır Açan İnovasyon Raporu” için
Avrupa genelindeki 9.900 ürün lansmanının
incelendiğini ve pek çok başarılı girişimin
arasından, gerçekten dünyada çığır açan 11
markanın seçildiğini belirtti. Şekerel Erdoğan, bu
markalar arasından 2’sinin ise Türkiye’den çıkmış
olmasının gurur veririci olduğunu vurguladı.
Eti’nin Süt Burger’i ve Pladis’in O’lala’sı listeye
giren başarılı ürünler arasında yer aldı. Listedeki
11 ürünün tamamı, lansmanlarının ilk yılında
en az 7,5 milyon euroluk satışa ulaştı ve ikinci
yılında da bu rakamın en az %90’ını korudu.
Üreticiler ambalaj tasarımına özen göstermeli
Nielsen’in, markaları başarıya götürecek yolu
aydınlatmak amacıyla gerçekleştirdiği “Çığır
Açan İnovasyon Raporu” çarpıcı sonuçlar ortaya
koydu. Didem Şekerel Erdoğan, bu rapora
göre pazarlamacıların, ambalaj tasarımına
özellikle önem vermeleri gerektiğinin altını
çizdi. Çünkü araştırmalar, satın alma kararının
%60’ının raf önünde alındığını ortaya koyuyor.
Avrupalı tüketicilerin %56’sı mağaza içi keşfin
yeni ürünlere ilişkin en önemli bilgi kaynakları
olduğunu belirtirken, TV reklamlarının en
önemli bilgi kaynağı olduğunu ifade edenlerin
oranı %45’te kalıyor.
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Çığır açan inovatörler mağaza içi uygulamaları
ciddiye alıyor
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Başarılı markaların özellikle mağaza içi
uygulamaları ciddiye aldıkları ve bu kanala
büyük önem verdikleri göze çarpıyor. Çığır açan
inovatörler bu alandaki iletişimleri üzerinde
özellikle düşünüyorlar. Markaları başarıya
götüren bir başka önemli alan ise yaratıcı
uygulama. Pazarlamacıların çoğu, reklamların
birincil “işinin” farkındalık yaratmak ve
tüketiciyle duygusal bir bağ oluşturmak olduğu
konusunda hemfikir. Bununla birlikte inovatif
markalar, tüketicilerin hayatlarındaki zorluk
durumuna yönelik çözüm sunuyor. Didem
Şekerel Erdoğan, kısa bir süre önce 30 ülke ve 60
kategoriden 600’ün üzerinde ürün konseptinin
analiz edildiğini ve bir zorluk durumunu açık
bir şekilde tarif eden konseptlerin, bu bilgiyi
vermeyen konseptlere kıyasla tüketiciler
karşısında %58 oranında daha iyi performans
gösterdiğinin ortaya koyulduğunu belirtti.
Şekerel Erdoğan, bununla birlikte Avrupalı
tüketicilerin %41’inin gerçek hayat durumlarının
yer aldığı reklamların daha güçlü bir duygu
uyandırdığının bildirildiğini ve gerçek hayat

Didem Şekerel Erdoğan
Nielsen Genel Müdür Yardımcısı

durumlarının önüne geçen tek temanın, %51
ile eğlendiren, güldürücü temalar olduğunu
sözlerine ekledi.
Avrupalı Tüketiciler Arasındaki En Yüksek
Yankıyı Uyandıran Reklamcılık Temaları
%51 – Güldürücü
%41 - Gerçek Hayat Durumları
%29 - Aile Odaklı
%26 - Sağlık Temalı
%21 - Evcil Hayvan veya Hayvan Odaklı
%20 - Değer Odaklı
%17 - Çocuk Merkezli
%17 - İstek Uyandıran
%16 - Yüksek Enerji/Aksiyon
%14 – Duygusal
Tüketicilerin %75’i bir önceki gün izlediği
reklamdaki markayı hatırlamıyor
Araştırmalara göre tüketicilerle yalnızca duygusal
bir bağ yaratmaya çalışmak yeterli olmayabiliyor.
Yankılandırmanın olumlu bir tepkiyi tetiklemesi
için tüketicilerin kendilerini satın almaya teşvik
edenin hangi marka olduğunu hatırlaması
gerekiyor. Kalabalık kategorilerde, tüketicilerin
bir reklamı rakip bir markaya atfetmesi olağan
dışı bir durum değil. Nielsen’in geçtiğimiz 13 yıl
içinde gerçekleştirdiği 1,7 milyon TV reklamının
ölçümüne göre, ortalama olarak bir önceki gün
herhangi bir reklama maruz kalan tüketicilerin
sadece %25’i sunulan içeriği ve markayı doğru
olarak hatırlayabiliyor. Çığır açan reklamlar
genellikle duygusal bir bağ kurmakla kalmıyor,
aynı zamanda tüketicilerin zihninde markaya
kurulan ilişkiyi pekiştirmek üzere üstü kapalı ve
açık ipuçlarından faydalanan reklamlar oluyor.

En inovatif 11 markanın 2’si Türkiye’den
Nielsen’in en inovatif markaları seçtiği
araştırmada Fransa’dan 3, Almanya, Rusya ve
Türkiye’den 2, Birleşik Krallık ve İtalya’dan birer
marka bulunuyor. Kazananların 4’ü gıda, 3’ü
meşrubat, 2’si kişisel bakım, diğerleri ise ev
bakımı ve evcil hayvan bakımı kategorilerinde.
Kaşıkla tüketilen ilk porsiyonluk kek O’lala
Nielsen’in Çığır Açan İnovasyon Raporu’na
girmeye hak kazanan Pladis’in O’lala ürünü,
2014 yılında piyasaya sürüldü. Ürün, dünyanın
ilk oda sıcaklığında tüketilen ambalajlı suflesi,
kaşıkla tüketilen ilk porsiyonluk kek ve fırında
ısıtılabilecek porsiyonluk ilk kek olarak büyük
başarı kazandı. Ürünün iyi hissettirme odaklı
reklamı da duygusal cezbediciliği destekleyecek
unsurlar olan yüz ve harekete geçirici müziğin
güçlü kullanımıyla izleyicilerin ilgisini çekti.
Eti Süt Burger, soğuk atıştırmalıklara farklı
bir konsept getirdi
Eti ise Türkiye’de soğuk atıştırmalıklar
kategorisinde çığır açan bir ürün olarak Süt
Burger’i geliştirdi. Çocuklara yönelik soğuk ve
tatlı bir atıştırmalık olan Eti’nin Süt Burger’i,
besleyici ve doğal olduğu konusunda anneleri
ikna ederken çocukları etkilemeyi de başardı.
Süt Burger’in hikayesi, inovatörlere kazanmak
için yerleşmiş süreçleri baştan kurmak, yeni
AR-GE imkanları edinmek konusunda cesaret
veriyor. İmalat ve dağıtımda yeni yatırımlar
yapmak pahasında bir girişime ve onun itici iç
görüsüne kendini tamamen adamak; yani her
şeyi ortaya koymak gerektiğini hatırlatıyor.
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Kazım KÖSEOĞLU
Esas Gayrimenkul CEO’su
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Esas Gayrimenkul’den bahseder misiniz?
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Esas Holding; bugüne kadar havacılık,
ulaştırma, perakende & eğlence, sağlık ve gıda
alanlarında faaliyet göstermiştir. Daha geniş
coğrafyalardaki yatırım fırsatlarını takip etmek
amacıyla yurt dışında başta İngiltere merkezli
olmak üzere gayrimenkul sektörüne de giriş
gerçekleştirerek 2009 yılında Esas Gayrimenkul’ü
kurmuştur. Gayrimenkul sektörüne yeni ve
genç bir soluk kazandıran Esas Gayrimenkul
olarak çalışmalarımızı yurt dışında satın alma
ve birleşme; Türkiye’de ise sıfırdan yatırım
stratejimiz ile gerçekleştiriyoruz.
Proje başlamasına karar aldıran kriterleriniz
nelerdir?
Yurt içinde ve yurt dışında ticari gayrimenkul
alanında faaliyet gösteren Esas Gayrimenkul
olarak; potansiyel taşıyan illerimize yatırım
yapmaya öncelik veriyoruz. Alışveriş ve
yaşam merkezi yatırımı gerçekleştireceğimiz

“Esas Gayrimenkul olarak yeni yatırım fırsatlarını takip
etmeye devam edeceğiz.”

şehirlerde üniversite olmasına önem veriyoruz.
Aynı zamanda alışveriş merkezinin belli bir
büyüklükte olmasına, doğru kiralama ve
yönetme imkanı sunmasına dikkat ediyoruz. Bu
kriterler bir arada çok kolay bulunmuyor ama
Anadolu’da ticari perakende ve sosyal buluşma
alanları olmayan tüm illeri yeni alışveriş ve yaşam
merkezine kavuşturmak, bu alışveriş ve yaşam
merkezlerimizi şehrin sosyal buluşma, çekim
noktası haline getirmek için çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.
Projeler oluşum aşamasından tamamlanana
kadar hangi aşama ve değerlendirmelerden
geçiyor?
Esas Gayrimenkul’ün köklü yatırım gücünden
yararlanarak, sadece alışveriş yapılan klasik
alanlar yerine, hep altını çizdiğimiz gibi sosyal
alanlar yaratmaya önem veriyor ve potansiyel
taşıyan illerimizde kriterlerimize uygun alanları
belirledikten sonra çalışmalarımıza devam
ediyoruz. Proje tamamlandığında kentin

insanlarının tercihlerine, alışkanlıklarına,
ihtiyaçlarına, beklentilerine cevap veren bir
yaşam merkezine ulaşmalarını sağlayacak olması
hedefiyle tüm değerlendirmelerimizi yapıyor ve
bu doğrultuda çalışıyoruz.
Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı
MIPIM’e katıldınız. Hangi projeleri
sergilediniz?
MIPIM’de tüm projelerimizin yanı sıra inşaat
aşamasında olan projelerimizi de ön plana
çıkardık. Türkiye’de 4 alışveriş merkezi, 3 ofis ve
1 hastane ve Balıkesir, Adana ve Lüleburgaz’da
inşaat aşamasında olan 3 alışveriş merkezi
yatırımımız bulunuyor.
Yurt dışında da yatırımlarına aktif bir şekilde
devam eden bir firma olarak İngiltere’de
toplamda 8 adet alışveriş merkezi ve 6 adet ofis
binası; New York Manhattan’da da 1 adet otel, 3
ofis binası ve rezidans kompleks projemiz öne
çıkıyor. Almanya, Belçika ve Hollanda’da ise
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MIPIM 2017 ana teması “Gayrimenkul
Sektöründe Yeni Dünya Düzeni” sizce nasıl
olmalı?
Yeni dünya düzeniyle gayrimenkul sektöründe
de yeni ve farklı bir bakış açısı getirme gerekliliği
oluştu. Dolayısıyla, daha global düşünen,
kentlerin ekonomisini iyi anlamış, teknolojiyi
kullanan,fırsatları doğru değerlendirenlerin yer
alabileceği bir dünya olacak. Esas Gayrimenkul
olarak yeni dönemde Türkiye’nin büyümeye
devam edeceğine, özellikle de orta sınıfın
güçleneceğine inanıyoruz. Bu anlamda biz
de yatırımlarımızda orta sınıfı hedefliyor ve
büyüyen orta sınıfın büyüyen ihtiyaçlarını
karşılamak istiyoruz. Anadolu’da bu yatırımlara
ihtiyacı olan tüm illeri yeni alışveriş ve yaşam
merkezine kavuşturmak öncelikli amacımız.
Alışveriş merkezlerimizi açarken, bölgelerin
iklimi gibi noktalar da göz önüne alınarak,
kentin insanlarının tercihlerine, alışkanlıklarına,

ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap vermeye
çalışıyoruz. Bu anlamda gerçekleştirdiğimiz
tüm yatırımlarımız hem bölge halkından
hem de yatırımcılardan olumlu tepkiler
alıyor. Yatırımlarımızın bulunduğu şehirlere
katma değer sağlarken, müşterilerimize ve
alışveriş ve yaşam merkezlerimizde bulunan
yatırımcılarımıza da çeşitli fırsatlar sunuyoruz.
Alışveriş merkezi yaptığımız Çanakkale, Bolu,
Kocaeli gibi illerin de bu yatırımlara ihtiyacı
vardı. Biz Esas Gayrimenkul olarak yatırımlara
devam etmekteyiz. Gayrimenkul Sektöründe
Yeni Dünya Düzeni’nde de ticari gayrimenkulün
gelişeceğini ve bizim de Esas Gayrimenkul olarak
hem yurt içi hem de yurt dışında yatırımlarımıza
devam edeceğimizi söyleyebiliriz.
2017 yurt içi ve dışı projeleriniz ve hedefleriniz
nelerdir?
Esas Gayrimenkul olarak bugüne kadar
Türkiye’de 375 milyon dolar civarında yatırım
gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl Esas 39 Burda
AVM, Esas 10 Burda AVM ve Esas 01 Burda

AVM projelerini hayata geçireceğiz. Şu ana kadar
Esas 39 Burda AVM projesinin %60’ını, Esas 10
Burda AVM projesinin %30’unu, Esas 01 Burda
AVM projesinin %10’unu tamamladık. Yurt
dışında ise Manchester’da Debenhams Building,
Wakefield’da Westgate Retail Park, York’ta Clifton
Moor Retail Park ve Manhattan’da Madison 551
yatırımlarımızla portföyümüzü genişlettik.
Yurt içindeki yatırımlarımızla 360 bin m2
kiralanabilir alana ulaşırken, yurt dışında ise
kiralanabilir alan rakamımız 460 bin m2. Esas
Gayrimenkul olarak bu yıl ve önümüzdeki
dönem için ticari gayrimenkul alanında yeni
yatırım fırsatlarını takip etmeye devam edecek ve
hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza hız
kesmeden devam edeceğiz.
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toplam 70 bin m2 kiralanabilir alanımız mevcut.
MIPIM 2017’de bu projelerimizle yer aldık.
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KASAPDÖNER ARENAPARK ŞUBESİ MISIRLI GİRİŞİMCİLERLE
KAPILARINI AÇTI
Dönerin sıra dışı markası KasapDöner yine bir ilke imza attı. Tamamı yabancı
sermayeye ait olan ilk KasapDöner franchise şubesi, Mısırlı yatırımcılar
tarafından ArenaPark AVM’de açıldı.
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Dönerin sıra dışı markası KasapDöner, kendi
alanında bir ilke daha imza attı. Yabancı iş
adamlarının girişimiyle hizmete giren ilk
KasapDöner şubesi, Halkalı Atakent’teki
ArenaPark AVM’de döner severlere kapılarını
açtı. Mısırlı iş adamları tarafından açılan
KasapDöner ArenaPark’ta, açılışa özel “2 kişi
yiyin, 1 kişi ödeyin” kampanyası da başlattı.
YABANCI SERMAYE GİRİŞİNE KATKI
SAĞLADIK, MUTLUYUZ
Konuyla ilgili konuşan Global Restoran
Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü Bahar Özürün,
sadece bifteklik etten yaptıkları döner ile
ArenaPark AVM KasapDöner şubesiyle de
döner severlerin damaklarında unutulmaz bir
tat bırakacaklarını belirterek, “KasapDöner’in
yeni şubesi KasapDöner ArenaPark’ı Mısırlı
girişimcilerimiz açtı. Bu KasapDöner’in

Türkiye’de yabancı sermayeyle açılan ilk şubesi.
Ancak son olmayacağını da söyleyebiliriz.
Zira daha önce yurt dışına açtığımız şubelerle
Türk dönerini herkese sevdirdik. Orta Doğu
insanıyla da aramız zaten iyi. Zaman içinde
başka ülkelerden başka girişimcilerle de birlikte
çalışmaya başlayacağımıza inanıyorum. Bundan
sonra da yurt dışına açılmanın yanı sıra yurt
içinde de yabancı yatırımcılarla iş birliğine
yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.
YATIRIMA GELDİK, KASAPDÖNER’İ
SEVDİK, ŞUBE AÇTIK
KasapDöner ArenaPark şubesinin yatırımcıları
Mohamed Moustafa İsmael İbrahim ve
Mahmoud Talat Mohamed Donia ise,
KasapDöner’i Türkiye’ye yaptıkları ziyaretlerinde
tanıdıklarını ve dönerini çok sevdiklerini
belirterek, “Uzunca bir süredir Türkiye’de

yatırım olanaklarını araştırıyorduk. Bunun için
Türkiye’ye gelişlerimizde tanıdığımız KasapDöner
ilgimizi çekti. Markayı ve iş modelini araştırınca
da hem profesyonel ve titiz hem de işini severek
yapan bir ekiple karşılaştık. Döner zaten Orta
Doğu’da tanınan bir yiyecek, ancak Türk
döneri gibisi yok. Türkiye’de yatırım yapmayı
planlıyorken, bu neden bir KasapDöner şubesi
olmasın diye düşündük. Şimdi de buradayız ve
verdiğimiz bu isabetli karar için de son derece
sevinçliyiz.” diye konuştu.
AÇILIŞA ÖZEL KAMPANYA: 2 KİŞİ YİYİN 1
KİŞİ ÖDEYİN!
KasapDöner, ArenaPark AVM şubesi için bir
de kampanya başlattı. Buna göre aynı iki döner
ürününden biri, KasapDöner’in hediyesi olacak.
Yani iki kişinin yediği iki dürüm dönerden
birinin ücreti alınmayacak.
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BYZ Outlet Çocuk Kulübü açıldı
Başyazıcı Grubu tarafından hayata geçirilen Kayseri’nin en yeni ve en büyük outlet alışveriş merkezi BYZ
Outlet’te artık çocukların da özel bir alanı olacak. Yemek katından yapılacak 10 TL ve üzeri alışverişlerde 1
saat ücretsiz olan BYZ Çocuk Kulübü sayesinde Kayserili çocuklar eğlenirken aileleri de alışverişin keyfini
çıkaracak.

Kayseri’nin en büyük outlet alışveriş merkezi
olarak hizmet veren BYZ Outlet’te, çocukların
doyasıya oynayıp eğlenebileceği özel bir alan
hazırlandı.
Hafta sonları 13.00 ve 21. 00 saatleri arasında
hizmet verecek olan BYZ Çocuk Kulübü’nde
çocuklar güvenli bir ortamda eğlenirken aileleri
ise alışverişini rahatlıkla yapabilecek.
4 Mart tarihinde hizmet vermeye başlayan BYZ
Çocuk Kulübü, yemek katındaki mağazalardan
10 TL ve üzeri alışveriş yapan herkes için 1 saat
ücretsiz olacak.
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60 metrekare alandan oluşan BYZ Çocuk
Kulübü’nde top havuzu, trambolin, çocuk
oyuncakları, boyama kitapları gibi çocukların
eğlenebileceği birçok aktivite bulunuyor.

34

BYZ Outlet’te yeni açılan Dastini Bebe Market ve
Soft Ice Cream kiosku ile IGS, Levi’s & Dockers,
Recep Usta Exclusive Pide & Lahmacun Salonu,
Porland, Flo Outlet, Maba Store, Maba Outlet,
Mavi, Hummel, English Home, Çift Geyik

Karaca, Zingora, Takıştır, My Dekolte Ayakkabı,
Özdilek, Simit Sarayı, Arçelik, Bimeks, Italian
Store, Kaşmir Halı, Katia & Bony, Çemen’s
Mutfak, Dr. Mangal, Pizza Wings, Bursa Kebap
Evi, Beğendik Market gibi markalar bulunuyor.
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VIALAND TEMA PARK’TAN İSTANBUL’UN TANITIMINA BÜYÜK KATKI
Seyahat endüstrisinin dünyadaki en büyük buluşmalarından biri olan ITB Berlin Turizm Fuarı’nda Türkiye
standı içerisinde yer alan Vialand’e ilgi büyük oldu. Vialand Alışveriş Merkezi, Vialand Palace Hotel ve
Vialand Tema Park konseptiyle turistlere dünyada olmayan bütüncül bir konsept sunan Vialand, Türkiye
standının en fazla ziyaret edilen markalarından biri oldu.
ortaya koyan Vialand’in standını, Kültür ve
Turizm Bakanı Nabi Avcı ve TÜRSAB Başkanı
Başaran Ulusoy da ziyaret ederek, Vialand
Tema Park’ın Türk turizminin gelişmesindeki
çalışmalarını inceledi.
VIALAND, ORTADOĞU VE DOĞU
AVRUPA’NIN AİLECE EĞLENCE MERKEZİ
Vialand Pazarlama ve Satış Genel Müdür
Yardımcısı Özlem Ersoylu Mutluer; İstanbul’un
tarihi ve turistik yerlerinin yanı sıra, destinasyon
pazarlamasında Tema Park’ın da önemli bir
etken oluşturduğunu belirterek, bu nedenle önde
gelen uluslararası turizm fuarlarında oteller
ve havayolları gibi Vialand Tema Park’ın da
yer almasına özen gösterdiklerinin altını çizdi.
Tur operatörleri ve Incoming acentelerle daimi
bağlantı içinde olduklarını vurgulayan Özlem
Ersoylu Mutluer, “Özellikle Ortadoğu, Körfez
Ülkeleri, Balkanlar ve İran acentelerinin paket
turları ve günübirlik tur programları arasında
yer alıyoruz. Rusya, Kuzey Afrika gibi pazarlarda
da daha yoğun yer almak için çalışıyoruz.
Vialand Tema Park olarak, farklı yaş gruplarında
ziyaretçiler için zengin eğlence seçenekleri
sunmanın yanı sıra Ortadoğulu misafirler için de
‘Ailece Eğlencenin Merkezi’ olmayı hedefliyoruz.”
dedi.
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Özlem Ersoylu Mutluer
Vialand Pazarlama ve Satış
Genel Müdür Yardımcısı
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Başaran Ulusoy
TÜRSAB Başkanı

Turizm sektörünün en önemli buluşma
noktalarından biri olan ITB Turizm Borsası
Fuarı Almanya'nın başkenti Berlin'de 50.
kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. 8-12 Mart
tarihleri arasında açık olan ITB Berlin'i 115 bini
turizm profesyoneli olmak üzere yaklaşık 170
bin kişi gezdi. Fuara, 80'den fazla ülkeden tur
operatörleri,uçak şirketleri, turizm acenteleri
başta olmak üzere turizm örgütleri, bakanlıklar
ve yerel yönetimler katıldı.
Fuarın en iddialı ülkesi ise 3 bin metrekareden
büyük stant ile Türkiye oldu. Bünyesinde
bulundurduğu alışveriş caddeleri, nostaljik
tramvayı, Tema Park, Vialand Palace Hotel,
Jungle İstanbul gibi keyfin ve heyecanın bir arada
olduğu Türkiye'nin en fazla ziyaret edilen yaşam

alanı Vialand de her yıl olduğu Türkiye standında
yerini alarak ülke tanıtımına katkı sağladı.
Her yıl Ortadoğu'dan Balkanlar'a binlerce kişi
tarafından ziyaret edilerek Türk turizmine
ve ekonomisine büyük katkı sunan Vialand
Tema Park'ın renkli standı, fuarın en ilgi çeken
alanlarından biri oldu.
Fuarda, farklı ülkelerden turizm yatırımcıları ve
tur operatörleri Vialand Tema Park’ın standını
ziyaret ederek, bölgede böylesine büyük bir
yatırıma imza atan Vialand yönetimiyle bir
araya geldi ve yeni iş birliği projeleriyle ilgili
görüşmelerde bulundu. 2016 yılında Avrupa’da
800 tema park arasında ikinci defa en iyi 10
tema park arasına girerek bu konudaki başarısını

VIALAND, YENİ ÜNİTE YATIRIMLARIYLA
BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK
120 bin metrekarelik alanda kurulu olan Vialand
Tema Park’ta 30’u aşkın eğlence ünitesi bulunuyor.
Aynı anda 15 bin kişilik kapasiteye sahip Tema
Park, 7’den 77’ye her yaşa sınırsız eğlence
sunuyor. Vialand Tema Park ziyaretçilerine
farklı seçeneklerde eğlence imkanı tanırken,
isteyen herkes tek biletle tüm ünitelerden sınırsız
faydalanabiliyor.
Vialand Tema Park, geçtiğimiz yıl 20 milyon
TL’lik yatırım yaparak açtığı “İstanbul’un Sırları”
ünitesine ek olarak yaklaşık bir milyon TL
yatırımla outdoor eğlence ve adrenalin oyunları
sunan “Adventureland” ile 8 milyon TL yatırımla
vahşi yaşam yolcuğuna çıkartan “Jungle İstanbul”
ünitelerini ekledi. Buz Devri ve Angry Birds
4D sinema ve simülasyon üniteleri ve Cartoon
Network kanalının sevilen karakterlerinin canlı
gösterileriyle her yaştan ziyaretçilere unutulmaz
anlar yaşatıyor. Ayrıca ziyaretçilerin gözde
ünitelerinden olan King Kong, yeni sezonda Tema
Park’ta kendisine özel olarak oluşturulan yeni
yerinde misafirlerle buluşacak.
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Fatih KEÇEBİR

Bowlingo&Playpark Yönetim Kurulu Başkanı
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Kısaca kendinizden bahseder misiniz?
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1980’de İstanbul’un Fatih ilçesinde doğdum.
İlkokulu Yavuz Selim’de okudum. Bugün dahi
Fatih veya Karagümrük’ün dar sokaklarını
adımlamak huzur veriyor bana. Aslen
Kahramanmaraş Elbistanlıyız ve memleketiyle
bağlarını hiçbir zaman koparmayan bir
aileden geliyorum. İşletme Fakültesini Fatih
Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra zaten
içinde bulunduğum iş hayatına tam zamanlı
olarak başladım. Şirketlerimizde makine
mühendisi babamın, metalurji mühendisi
eşimin ve arkamda bıraktığım tüm eksiklerimi
tamamlayan endüstri mühendisi kardeşimin
destekleriyle ailenin tek işletmecisi olarak devam
ediyorum. İşin haricinde en büyük hobim 6 yıldır
lisanslı olarak yapmaya devam ettiğim su altı
dalışları ve iki yıldır merak sardığım kayak sporu.
Bu arada evli ve iki çocuk babasıyım.
Şirketinizi tanıtır mısınız?
Ticari hayata başlangıcımız ya da diğer bir deyişle
ana iştigal konumuz sanayi ve sanayinin en zor
ve emek gerektiren kollarından biri olan döküm
sanayi. Bu kapsamda Ayzer Döküm olarak
38 yıllık tecrübe ve birikimle 2000’li yılların

“Bizim işimizin doğusu batısı yok.”
başından itibaren yeni tesisimizde 9.000 m2’lik
alanda faaliyetlerimize devam etmekteyiz.

kaliteli işler ve projelerle kendini ispatlamış
durumda. Ürünlerimiz başta BMW Türk
Traktör, Hema, AlarkoCarrier ve MercedesBenz olmak üzere Türkiye ve dünyanın önde
2010 yılında yeni sektör arayışımız ve eğlence
gelen firmalarına ve dünya genelinde 29 farklı
sektörüyle bir yatırımcı olarak tanışmamızla
bu sektördeki maceramız da başlamış oldu.
ülkeye ihraç ediliyor. Bununla birlikte 6 senedir
faliyette olduğumuz eğlence sektöründeyse ana
Başlangıçta yatay büyüme niyetiyle ek bir
iştigalimize nazaran çok çok daha yeni olmamıza
sektör arayışı olarak başlayan çalışmamız
rağmen hiç de küçümsenemeyecek bir başarıya
bugün geldiğimiz noktada sektörün tanınan
oyuncularından biri ve en iyisi olmak için savaşan imza atarak çok kısa bir süre içinde sektörün
bir konuma getirdi bizi. Eğlence sektöründe şu
esas oyuncularından olduk. Şu anda şube sayısı
ve metrekare büyüklüğü olarak ikinci sırada yer
an için 2 ana markayla faaliyet gösteriyoruz.
almaktayız. Elbette burada başarı sadece hızlı
Bowlingo markası altında bowling salonu
işletmelerimiz ve Playpark markası altında çocuk büyümek, sürekli yeni mağazalar açmak değil
açılan mağazaları da randımanlı ve başarılı bir
eğlence merkezleri işletmelerimiz bulunmakta.
Önümüzdeki günlerde duyurusunu yapacağımız şekilde işletmeye devam etmek. Çok şükür şu
yeni bir markayla da müşterilerimize çok farklı
ana kadar açtığımız hiçbir şubemizi kapatmak
yada küçültmek durumunda kalmadık. Aksine
hizmetler vermeyi planlıyoruz.
yeni şube açılışlarımıza paralel olarak mevcut
şubelerimizi de sürekli güncelliyor ve revize
Şirketinizin bugün geldiği noktadan memnun
musunuz?
ederek büyütüyoruz.
Şirketimizi genel olarak değerlendirirsek
öncelikle iki kısma ayırmak gerekir. Aynı çatı
altında birbirinden çok farklı iki sektör üzerine
çalışıyoruz. Yukarıda da bahsettiğim gibi hali
hazırda zaten sanayi tarafımız yani döküm kısmı
gerek yılların verdiği tecrübesiyle gerekse yaptığı

Daha bu ay Adapazarı Serdivan şubemizi
%50 kadar büyüterek, komple elden geçirip
yenileyerek müşterilerimizin hizmetine sunduk.
Bu işlem esnasında dahi ekiplerimiz çok organize
çalışarak tek bir gün bile hizmeti aksatmadan
mağazayı kapatmadan bu işi başardılar.
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lakin kriter ve incelemelerimizde çok rantabl
bulmadık. Ta ki Kazakistan projesi gelene kadar.
İlginçtir proje bize gelene kadar projenin olduğu
şehrin ismini dahi duymamıştık.
Daha öncesinde de Kazakistan’dan özellikle
Almaty ve Astanadan projeler gelmişti lakin
yukarıda belirttiğim kriterlerden dolayı kabul
etmemiştik. Atyrau projesi geldiğinde öncelikle
biraz önyargılı davrandık. Diğer büyük şehirlerde
yapmadık, neden burada yapalım diye düşündük.
Ancak yaptığımız çalışmalar ve fizibilite raporları
doğrultusunda projenin başarılı olacağına
inandık.

Bugün için Türkiye genelinde bowling salonları,
çocuk eğlence merkezleri ve çocuk teslim alma
alanları olarak 22 noktada faaliyetteyiz. Bu
şubelerimize ek olarak Kazakistan ve Kıbrıs
şubelerimizle birlikte toplam şube sayımız 24
olup 3 farklı ülkede 11 ayrı şehirde faaliyet
göstermekteyiz. Şubelerimizde bugün itibarıyla
210 civarında personelimiz 7 gün 12 saat hizmet
vermekte.
Bowling salonlarımızda dünya standartlarında
hiçbir teknik standart donanım ve gereklilikten
ödün vermeden gerek profesyonel oyuncuların
oynayabileceği gerekse amatör olarak eğlence
amaçlı bowling oynamaya gelen müşterilerimizi
memnun edecek yeterliliğe sahibiz. Şu an tüm
dünyada geçerli bu işin profesyoneli 3 bowling
üreticisiyle çalışıyoruz. Salonlarımızda hiçbir
şekilde bowlinge ait teknik standartlardan
fiziki ölçülerden ödün vermiyoruz. Tüm
salonlarımızda fiziki boyutlar el verdiği sürece
kafe alanları, diğer oyun grupları ve donanımla
hizmet veriyoruz. Sadece bowling ekipmanına
değil, halısından duvarına, koltuklarından
cafesine kadar göze ve rahatlığa hitap eden her
malzemeye en üst seviyede önem veriyoruz.
Eğlence merkezlerimiz de benzer şekilde gerek
oyuncak parkurlarımızda gerekse hizmet
standartlarımızda hiçbir şekilde kalite ve
yenilikten ödün vermeden önce insan prensibiyle
hizmet vermekte.
Yurt dışı projelerinizden ve bu projelere karar
verme mekanizmanızdan, kriterlerinizden
biraz bahseder misiniz?

Yurt dışı projeleriyle ilgili ilk maceramız Kıbrıs’la
başladı. Sektörde yeni olmamıza rağmen
yurt dışı projelerini mümkün olduğunca yurt
içi projeler kadar değerlendirmeye çalıştık.
Gelen projelerde öncelikle anahtar teslim satış
üzerinde durduk ve birkaç projeyi bu şekilde
teslim ettikten sonra büyümenin ve ticari açıdan
risklerin dağıtılmasının gerekliliği yönünde yurt
dışı projelerde de işletmeci rolüyle iş yapmamız
gerektiğine karar verdik.
Bize ulaşan ve teklif edilen projeleri aynen
Türkiye projelerinde olduğu gibi oldukça
detaylı ve profesyonel bir çalışmayla fizibilite
ederek değerlendirdik. Bu kapsamda ilk yurt
dışı projemizi Kıbrıs Lefkoşa’da açtık. Açılalı
2 seneye yakın oldu ve verdiğimiz kararın ve
seçimin ne kadar doğru olduğunu zaman içinde
gördük. Peşinden pek çok yurt dışı projesi geldi

Yatırım planlaması yaparken nelere dikkat
edersiniz?
Eğlence sektörü sonuç olarak bir hizmet
sektörü, yani müşteriniz sizleyken bir ürün
değil zamanına karşılık bir hizmet satın alıyor.
Aslında hem para veriyor, hem de daha değerli
bir şeyi zamanını veriyor ve karşılığında kapıdan
çıktığı an güzel geçirdiği bir süreden başka
hiçbir şeyi yanında götüremiyor. Bu sebeple,
yatırımlarımızda öncelikle bölge faktörü çok
önemli. Şehir hatta daha da genellersek ülke...
İkinci aşamada doğru olduğuna inandığımız
coğrafi bir lokasyon için AVM’nin lokasyonu
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Mevcut şube yapınız nasıl? Nerelerde
şubeleriniz var? Şubeleriniz sadece yurt içinde
mi?

Atyrau şehri sadece 200.000 nüfuslu bir yer.
Kazakistan’ın en büyük ilk 5 şehrinden biri dahi
değil. Ancak zaten Kazakistan’ın yüz ölçümü
Türkiye’nin 4 katı olmasına rağmen nüfusu 4’te
biri kadar. Farklı bir coğrafya. Sonuç olarak
kasım ayı sonu gibi uzun uğraşlardan sonra
açılışımızı yaptık. Aradan geçen yaklaşık 4 aydan
sonra ne kadar doğru bir karar verdiğimizi
bir kez daha anladık. Şu anda da yine atayurt
Kazakistan’da iki farklı şehirde daha yeni
şube açılışı için hazırlıklarımız devam ediyor.
Umuyorum ki birkaç ay içinde bunları da sizlerle
paylaşabilecek seviyeye getirmiş oluruz.
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da belirttiğim gibi önceliğimiz el sıkıştığımız
ve projeyi gerçekleştirdiğimiz anda bir
daha kapanmayacak şekilde en iyi işletmeyi
sağlamak. O sebeple karar sürecimiz ve
mekanizmamız bizim biraz hızlı.
Eğlence sektörüne girmek isteyen
girişimcilere verdiğiniz hizmetler nelerdir?
Aslında ana işimiz olarak bu sektörde işletmeci
konumundayız, eğlence merkezleri ve bowling
salonları işletiyoruz. Lakin bu kurulumları
inşaat aşamasından dekorasyonuna kadar
bizzat yaptığımız ve kullanılan ürünlerin de
teminini kendi bünyemizde sağladığımız için,
bu konuda da oldukça tecrübemiz oldu. Şu ana
kadar bize gelen talepleri de geri çevirmedik. O
sebeple bu konu bizim için ayrı bir faaliyet alanı
haline geldi. Gerek anahtar teslim bir eğlence
merkezi, gerekse ürün tedariki konusunda
destek veriyoruz. Bu kapsamda sektöre girmek
isteyen tüm girişimci ve yatırımcılara öncelikle
bilgi ve akabinde şartların gerekliliklerine göre
her türlü desteği veriyoruz. Bugüne kadar
sadece yurt içinde değil perakende sektörünün
hızla geliştiği Irak’ta da iki ayrı park kurduk.
Oyun alanı ve bowlingin beraber olduğu bu iki
park gibi sadece makina tedariki ve kurulum
değil, yazılımdan personel eğitimlerine ve
satış sonrası teknik desteğine kadar bir park
için gerekli tüm adımları anahtar teslimi
yapmaktayız.
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Yurt dışından ülkemize gelmek isteyen
yatırımcılara ve dahası ülkemizden yurt
dışına yatırım yapmak isteyen girişimcilere
önerileriniz neler? Yurt dışında sektörel
olarak ya da bölgesel olarak önereceğiniz,
uyaracağınız pazarlar varmı?
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geliyor. Akabinde AVM içinde bulunduğumuz
konum önem taşıyor. Ve bunları bir bütün
olarak düşündüğünüzde ticari şartlar
dışında öncelikle böyle bir projede olup
olmayacağınıza karar veriyorsunuz. Bu
aşamadan sonra kabul ettiğiniz bu konumda
fark yaratmak ve en iyi hizmeti vermek için
gerekli kriterlerleri sağlayabilecek ticari
şartları oluşturmamız gerekiyor. Bu aşamada
yatırımcıyla görüşmelerimiz başlıyor. Bu nokta
şu anki ekonomik şartlarda aslında en önemli
kriter haline geldi. Ve risk faktörünün en üst
seviyede olduğu kriter. Bunların dışında AVM
yönetimini sağlayan kiralama firmasının
kurumsal yapısı ve tecrübesi elbette fizibilite
raporumuzda ve risk analizimizde çok önemli
bir yer tutuyor. Sonuç olarak fizibilite ve
risk hesaplamalarımızı sadece ticari şartlar
üzerinden yapamıyoruz.

Aslında bu çok kapsamlı ve detaylı bir soru,
kısaca cevap vermek çok kolay değil. Hem
yurt dışında hem ülkemizde yüzlerce iş imkanı
ve yüzlerce iş kolu var. Ama şahsi fikrim artık
dünya globalleşmenin de etkisiyle oldukça
Karar verme sürecinizde nasıl bir yol izlersiniz? küçüldü. Siyasi ve terör sorunları dışında
dünyanın tüm ülkelerinde iş yapmak artık
daha kolay ve verimli. Gerek teknolojinin
Yukarıda belirttiğim kriter çalışmalarımız ve
imkanları gerekse lojistik ve ulaşım buna
fizibilite raporumuzun sonucuna göre zaten
imkan veriyor. Sadece mesafeler işi operasyonel
öncelikle ilk kararımız ortaya çıkıyor. Sözleşme
olarak zorlaştırabiliyor. Ama İstanbul’dan
ve karar aşamasında çok majör değişiklikler
Van’daki bir şubeyi yönetmek ile Kıbrıs ya
çıkmadığı sürece çok hızlı bir şekilde aksiyon
da Kazakistan’daki bir şubeyi yönetmek artık
alarak sözleşme aşamasını tamamlayarak
çok farklı değil. O sebeple biz yatırımlarımıza
projelendirmeye başlarız. Projelerin inşaat ve
devam ederek belirlediğimiz hedefe doğru
açılışlarına çok uzun zaman varken yapılan
yolumuza devam ediyoruz. Türkiye için
çalışmalardaki fizibiliteler bazen zaman içinde
dış yatırımcılara ne diyebilirim? Elbette
çok ciddi değişiklikler gösterebiliyor. Bu sebeple
bulunduğumuz coğrafya itibarıyla iç ve dış
yakın tarihli projelerde çok daha hızlı hareket
terör ile ilgili sorunlar yaşıyoruz. Ama inanın
ederek başarılı işler yapıyoruz. Aksi durumda
diğer tüm ülkelerden çok daha az ya da çok
gerek ülkemizin şu an içinde bulunduğu durum
daha fazla değil. İstisnai birkaç ülke dışında tüm
ve gerekse ticari rekabetin sert ve acımasız
dünya bu tehlikeyle yaşıyor. Benzer sorunların
olması tüm çalışmalarımızı baştan yapmamızı
Paris, Brüksel veya Moskova gibi birçok şehirde
gerektirebiliyor. Bu tarz durumlarda projelerden
yaşanabildiğini geçtiğimiz dönemlerde gördük.
vazgeçtiğimiz olmuyor değil. Ama yukarıda
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Ülkemiz sadece bugün değil bu günlere
gelene kadarda hem dışarıdan hem de dış
güçlerin içerdeki maşaları tarafından sürekli
olarak karıştırılmaya ve istikrarsız koalisyon
hükümetleriyle belirsizlik ortamında kontrol
altında tutulmaya çalışıldı. Ülke olarak milli
birliğimizi koruduğumuz müddetçe bu zor
dönemlerden güçlenerek çıkabileceğimizi
düşünüyorum.
İnsanın belini kırmayan darbeler onu
kuvvetlendirir. Ben bu sözün uluslar için de
geçerli olduğunu ve içinde bulunduğumuz
çalkantılı dönemden güçlenerek çıkacağımızı
düşünüyorum. Bugün Türkiye olarak dünya
beşten büyüktür gerçeğini haykırabiliyorsak
bunu son dönemde elde ettiğimiz istikrar ve
güçlü hükümetlerimize borçlu olduğumuzu
unutmamak gerekir. Türkiye sadece Orta Doğu
ve bizim interlandımızda değil. Balkanlardan
Arakan’a, Arakan’dan Afrika’ya kadar haksızlığa

uğrayan insanların sorunlarına el uzatıyor
ve bunu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na
kadar taşıyabiliyor. Bu konu doğal olarak bazı
egemen ve sömürgeci ülkelere rahatsızlık
vermiyor değil ki bunu dile getiren ülkemiz
ve lideriyle açıkça karşı karşıya gelmekten
çekinmiyorlar. Bununla birlikte sadece batıda
değil doğu ve güneydoğuda da halkımız
yasa dışı örgütlere prim vermiyor. Ancak
unutulmaması gereken bir husus varki
o da Türkiye’nin eski Türkiye olmadığı
gerçeğidir. Yeni Türkiye’nin geleceğini de
aydınlık gördüğümüz için yatırımlarımıza ara
vermeden devam ediyoruz.

Kıbrıs’ta da 1 projemiz daha var. Bunun
dışında 3 ülke ile görüşmelerimiz devam
ediyor. Diğer taraftan Türkiye için de benzer
şekilde sınır tanımaksızın en uç noktasındaki
projeler de dahil olmak üzere 7 ayrı projeyle
görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim için
doğu batı kavramı sadece coğrafi terimler.
Hatay’da da şubemiz var Siirt’te de. Bu ay Artvin
şubemizi açtık. Kısmetse çok yakın bir zamanda
Doğu Beyazıt’ta dahi bir şubemiz açılıyor.

2017 hedeflerinizden bahseder misiniz?

Sadece kendimiz için değil ailemiz, ülkemiz ve
insanlığın refahı için çok çalışmalıyız. Yetişkin
ve sağlık sorunu olmayan bir insan için günlük
altı saatin üzerindeki uyku süresinin israf
olduğunu ve başta kendisi olmak üzere ülkesine
haksızlık olacağını düşünüyorum. Çalışma
düzenini sağladıktan sonra ikinci adımda da
etkin ve verimli çalışmayı başarmalıyız. Ben
iş hayatında şansa inanmam. Bazı başarılar
tevafuk eseri elde edilse dahi buna sahip çıkmak
ve sürdürülebilirliğini sağlayabilmek ancak alın
teriyle olabilir.

Aslına bakarsanız 2017’den ziyade
önümüzdeki süreçteki hedeflerimizden
bahsetmekte fayda var. Her ne kadar karar
mekanizmamız ve iş yapma şeklimiz çok hızlı
olsa da yatırım planlarımız ve hedeflerimiz
oldukça uzun vadeli projeleri kapsıyor.
Bu kapsamda öncelikle projelerimizin
olduğu yabancı ülkelerdeki yeni projeleri
yakından takip ediyoruz. Kazakistan’da
yeni 2 proje üzerinde çalışıyoruz. Zira

Son olarak sizin ekleyeceğiniz ya da genç
girişimcilere verebileceğiniz tavsiyeleriniz var
mı?
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Ülke çapında zor ve önemli bir süreçten
geçiyoruz. Hem ülkenin güneydoğusunda
yaşayan vatandaşlarımız, hem ülkemiz
açısından gelinen noktada tespitleriniz
nelerdir?
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IX. AVM Yatırımları Konferansı’nda Sektörün Sorunları
Masaya Yatırıldı
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından SOYSAL
iş birliğiyle düzenlenen IX. AVM Yatırımları Konferansı tamamlandı.
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katıldığı konferansın
açılış konuşmasını AYD Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Belgü ve Emaar
Türkiye Pazarlama Satış ve Kiralama Kıdemli Direktörü Arzu Uludağ
Elazığ yaptı.
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Bülent Tüfenkci
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı
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T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci; “Perakende, sürdürülebilir ticaret
ve ekonomik kalkınma için en önemli
sektörlerden birini oluşturuyor. Perakende
sektöründe 2015 sonu itibarıyla yaklaşık
700 bin işletme bulunuyor ve bu rakam tüm
işletmelerin %26’sını temsil ediyor. Perakende
sektörü ve AVM’ler iç içe ayrılmaz bir parça
halindeler. AVM’ler ve perakendecileri
aile olarak kabul etmek lazım. Bu ailenin
bir ferdinin ayağının tökezlemesinin diğer
aile bireylerini de etkilediğini en iyi AVM
yatırımcıları bilir. Biz ne perakende sektörünü
ne AVM’leri ne de diğer esnafı ihmal edeceğiz.
Bizde alışveriş kültürü çok eskidir. Kapalı
Çarşı, Mısır Çarşısı dünyanın ilk alışveriş

merkezleridir. AVM’ler Batı’dan gelmedi, bizim
kültürümüzde hep vardı.” şeklinde konuştu.
“AVM’ler kayıt dışılığın önüne geçiyor,
vergi kayıplarını önlüyor, kayıtlı istihdamla
işçi sağlığı ve güvenliğini temin ederek
ekonomimize katkı sağlıyor.”
Bakan Tüfenkci konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bugün alışveriş merkezlerinde büyük
mağazalar, ticaret hacminin artması, kayıt
dışılığın önüne geçilmesi, vergi kayıplarının
önlenmesi, kayıtlı istihdamla işçi sağlığı ve
güvenliğinin temin edilmesi gibi konularda
ekonomimize önemli katkılar sağlamaktadır.
Önümüzdeki dönemde de alışveriş

merkezlerinin önemi artarak devam edecektir.
İnsanların alışveriş yapma biçimlerinin
değişmesiyle birlikte perakende sektöründe de
yeni gelişmeler yaşanacaktır. Gelecekte belki
AVM’lerde değişiklik olacak, ihtisas AVM’leri,
sosyal yaşam alanlarını zenginleştiren AVM’ler
dikkat çekecektir.”
“Türkiye’de hâlâ AVM yatırımı konusunda
yeni fırsatlar var.”
Tüfenkci, “Türkiye’de alışveriş merkezleri
konusunda Avrupa ve diğer gelişmekte
olan ve gelişmiş ülkelere baktığımızda hâlâ
kiralanabilir alanlar olması gerektiğini ve bu
sektörde boşluklar olduğunu görebiliriz. Evet
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Hulusi Belgü
AYD Başkanı
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AVM’lerin bulundukları bölgenin kentleşmesine değerlendirmek ve yol haritamızı çizmek için
ve istihdama katkısı büyük. AVM’ler mağaza
bugün buradayız.” dedi.
çalışanlarıyla beraber temizlikten güvenliğe
Belgü sözlerine şöyle devam etti: “Ülke olarak
istihdam yaratmaktadır." şeklinde konuştu.
geçtiğimiz yıl ekonomik, siyasi ve sosyolojik
olarak zor günler yaşadık. Tüm sektörler
“AVM’ler esnafı bitirmiyor.”
gibi perakende sektörü de bu zor şartlardan
Konuşmasında esnaflarla ilgili açıklama
nasibini aldı. Yaşadığımız topraklar tarihin
her döneminde pek çok zorluklara şahit
yapan Tüfenkci: “AVM’ler esnafı bitirmiyor.
Esnafı farklı anlamda sektörel analizlerle
olmuştur. Zira yaşadıklarımız, bu kadar önemli
ve kıymetli bir bölgede bulunmanın verdiği
değişen dünyaya ve değişen ticaret şekline
bizlerin adapte etmesi lazım. AVM’ler kendini
sorumluluğun kaçınılmaz sonucudur. Geçmişe
yeniliyor. Esnafımızı da bu anlamda geliştirecek dönüp baktığımızda bütün bu zorluklardan
projeleri tek tek hayata geçiriyoruz. Asla
birlik beraberlik duygumuzu kaybetmediğimiz
için güçlenerek çıktığımızı görüyoruz. Şimdi
esnafın alternatifi AVM demiyoruz. Biz esnafın
büyüyüp tüccar olup AVM’lerde yer almasını
de zaman birlik - beraberlik ve kenetlenme
zamanıdır. Şimdi her zamankinden çok birlikte
istiyoruz." dedi.
hareket etme zamanı, uzlaşma, anlaşma ve işleri
Konferansın açılış konuşmasını yapan AYD
kolaylama zamanıdır. Devletin, perakendecinin,
alışveriş merkezi yatırımcısının el ele verme
Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Belgü,
zamanıdır.”
perakende sektörünün AVM yatırımcısı,
yöneticisi, perakendecisi, mağazaları, markaları,
AVM’ler hakkında rakamsal bilgileri paylaşan
üreticileri, tedarikçileri ve çalışanlarıyla
Belgü, AYD bünyesindeki 124 AVM'nin
bir bütün ve kocaman bir aile olduğunu
53,5 milyar dolarlık yatırımı bulunduğunu
vurguladı. Belgü: “Bu büyük ailenin tek bir
aktararak, Türkiye'ye gelen yabancı sermaye
üyesinin yaşayacağı zor durumun bütün aileyi
yatırımının %10'unun AVM'lerle girdiğini
etkileyeceğinin bilinciyle hareket ettik. AVM
söyledi. AVM'lerde 2016’da 100 milyar TL'lik
Yatırımları Konferansı’nın çıkış noktası da
alışveriş yapıldığını dile getiren Belgü, ciroların
İstanbul’da, Ankara’da, Denizli’de bazı bölgelerde aslında bu bakış açısı oldu.
2017'de 110 milyar TL'ye 2023'te ise 200 milyar
doygunluk olsa da diğer kentlerimizde yeni
TL'ye çıkacağı öngörüsünde bulundu. Belgü,
Sektörümüzü daha ileriye taşımak için
fırsatlar var. Türkiye kendine güvenen, bu
AVM sayılarına bakıldığında 2023'te 475’e,
yapabileceklerimizi konuşmak, yaşadığımız
coğrafyaya güvenen hiçbir yatırımcıyı mahcup
kiralanabilir alanın ise 15 milyon metrekareye
problemlere kalıcı çözümler getirmek,
etmedi. Türkiye’ye gelmek isteyen birçok
ulaşmasını beklediklerini söyledi.
dünyada perakende sektörünün trendlerini
yatırımcıyı Türkiye’de ağırlamış olacağız.
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Sektörde yaşanan problemlere çözüm önerileri
getiren Hulusi Belgü şöyle devam etti: “AVM
yatırımları yapılırken yatırımcılarının çok
ciddi KDV alacağı birikiyor. Burada devletimiz
bize yardımcı olabilirse bu gelirden elde
ettiğimiz -tabi ki önce tahsil ettiğimiz için faiz
avantajımız olacaktır- bunu perakendeciyle
her zaman paylaşmaya hazırız. Aynı şekilde
perakendecilerimizin ödediği kiraların KDV
miktarının tekrar gözden geçirilmesinin
hepimiz için faydalı olacağını düşünüyoruz.
Son günlerde sektörümüzde çok konuşulan
ortak giderler konusunu gündeme getirmek
istiyorum. Bu konuyla ilgili hem perakendeci
hem de AVM yatırımcısını memnun edecek
şekilde yeniden düşünüleceğine ve bir orta yol
bulunacağına inanıyoruz. Doğru olduğuna
inandığımız sistem, tüm dünyada uygulanan
daha önce de federasyonda 5 dernek tarafından
imzalanan sistemdir. Hep söylüyoruz biz
AVM’leri banka kredisiyle yapıyoruz. Banka
bizim ayrılmaz bir parçamız. Bu konuda
görüşmelerimiz devam ediyor. Kur fixleme,
vade uzatılması gibi konular konuşuluyor.
Ancak öncelikle bankaların da tavsiye
ettiği perakendecinin hedge ile dövizdeki
dalgalanmaya karşı kendilerini korumaları.
Yoksa biz de TL’ye dönmeyi arzu ederiz ama
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bunun tek muhattabı biz değiliz, bankalar da
bu konuda önemli. Bu anlamda da Bankalar
Birliği’yle görüşmeye gittik.”
Belgü, “Perakendeciyle biz ortak çözümler
üretmeliyiz, daha sık bir araya gelmeliyiz. AVM
yatırımcısı elinden geldiği kadar perakendeciye
kur sabitleyerek, indirim yaparak yardımcı
oluyor. Ama bir noktada herkesin bir sınırı var.
Perakendeci o senenin kârlılığına odaklanmış
durumda. Oysa AVM yatırımcısı 15 yıllık
gelirlerine odaklanıyor. Örneğin sıkıntılı
dönemde 1 sene indirim verilebilir ama
sonrasında perakendeci 5 yılda 10 yılda geri
ödeme şeklinde kiralarında bir artışı kabul
edebilir. Önemli konulardan biri de şu; ticari
gayrimenkulün ve konut kiralarının aynı
kanunda aynı şekilde olmaması gerektiğini
düşünüyoruz. Konutta devlet bireyleri korumak
zorunda. Oysa biz ticari gayrimenkullerle
ilgili kiralamalar yaptığımızda devletin her iki
ticaret adamına eşit uzaklıkta olması gerektiğini
düşünüyoruz. Bir de perakendenin çok dile
getirdiği AVM’lerden erken çıkış konusu var. Bu

Arzu Uludağ Elazığ
Emaar Türkiye Pazarlama Satış ve
Kiralama Kıdemli Direktörü

Emaar’ın Dubai Mall için geliştirdiği ve yüksek
başarı elde ettiği müşteri deneyimini şimdi de
Emaar Square Mall’la İstanbul’a taşıyacağını
kaydeden Emaar Türkiye Pazarlama Satış ve
Kiralama Kıdemli Direktörü Arzu Uludağ
Elazığ ise; “Neredeyse Türkiye nüfusu kadar,
yani yılda 80 milyon kişi, Dubai Mall’u
ziyaret ediyor ve Dubai, dünya haritasında
bir destinasyon haline geldi.” dedi. 350 bin
metrekare kiralanabilir alanda, dünyanın önde
gelen gayrimenkul geliştirme şirketi Emaar
Properties’in deneyimini nisanda açılacak
Emaar Square Mall’a taşıyacaklarını ve ülkenin
bugününe ve geleceğine güvenerek iddialı
hedefler koyduklarını söyledi. Uludağ ayrıca
“Emaar Türkiye olarak, Emaar Square Mall’a
yılda 25 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Dakikada
100 kişi Emaar Square Mall’un kapılarından
geçecek. Sanılanın aksine, Türkiye ve İstanbul,
alışveriş merkezlerine henüz doymadı. Ayrıca
hedeflerimizi sadece iç tüketimden beslenerek
yapmayacağız. Şu anda AVM’lerde yabancı
ziyaretçilerin oranı ortalama %2. Dubai
deneyimine güvenerek, kendimize önemli
bir hedef koyduk. 2023’e kadar kendi yabancı
ziyaretçi oranımızı %10’a çıkarmak istiyoruz.”
dedi.
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konuda oturup uzlaşmak lazım. Belki yarı yarıya
belki 3’te 2’de uzlaşılabileceğini düşünüyorum.”
diyerek sözlerine son verdi.
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Forum Diyarbakır AVM Buray’ı ağırladı

46

Kıbrıslı sanatçı Buray, Güneydoğu’nun en büyük
AVM’si Forum Diyarbakır AVM’de sevenleriyle
buluştu. Farkındalık Stüdyosu tarafından
düzenlenen her yaştan binlerce dinleyicinin
katılımıyla gerçekleşen mini konser ve imza günü
etkinliği yoğun ilgi gördü. Buray, “Aşk mı lazım?”,
“Mecnun’’, “Melodi”, “Sen Sevda mısın?” gibi
dillere marş olan şarkıları Diyarbakırlı hayranları
için seslendirdi.
Kendisini dinlemeye gelenlerle tek tek ilgilenen
Buray, ikinci kez geldiği Diyarbakır’ı çok
sevdiğini belirtti ve hayranlarıyla bol bol fotoğraf
çektirdi.

Merve Özbey ve Yasemin Şefik
8 Nisan 2017
SAAT: 14.00’DA
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Alışveriş Merkezlerinde başarının anahtarı yakın iş birliği
ve yenilikçi olmak

Cüneyt Yavuz
Mavi CEO’su
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Nuri Şapkacı
ECE Türkiye
Genel Müdür Yardımcısı
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Geleneksel hâle gelen ve bu yıl dokuzuncusu
düzenlenen “ECE Türkiye Uluslararası
Perakende Kiralama Günü”, 400’ün üzerinde
katılımcıyla perakende dünyasının önde
gelen aktörlerini ağırladı. Toplantıya katılan
ECE Yönetim Kurulu üyeleri Klaus Striebich,
Joanna Fisher ve ECE Türkiye Genel Müdürü
Andreas Hohlmann, ECE’nin Türkiye ve
Avrupa’da devam eden projeleriyle sektördeki
inovasyonlar hakkında bilgi verdiler.
Toplantıda ayrıca alışveriş merkezi sektörünün
her açıdan değerlendirildiği ve sektör

Prof. Dr. Emre Alkin
Levent Kirman
Kemerburgaz Üniversitesi
Yeni Gimat GYO A.Ş. Yönetim Kurulu
Rektör Yardımcısı
Başkanı ve Genel Müdürü
Fulya Durak
Ömür Tan
ECE Türkiye
QNB Finansbank
Kiralama Direktörü
Genel Müdür Yardımcısı

oyuncularının geleceğe dair vizyonlarının
konuşulduğu bir panel de düzenlendi.
Kemerburgaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Emre Alkin’in moderatörlüğünü
üstlendiği panelin konuk konuşmacıları ise
Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz, ANKAmall
Alışveriş Merkezi’nin yatırımcısı olan Yeni
Gimat GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
ve Genel Müdürü Levent Kirman, QNB
Finansbank Genel Müdür Yardımcısı Ömür
Tan ve ECE Türkiye Genel Müdür Yardımcısı
Nuri Şapkacı oldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ECE
Türkiye Genel Müdürü Andreas Hohlmann,
2009 yılında 22 milyar TL ciro yaratan
perakende sektörünün hacminin 2016 yılında
110 milyar TL’ye ulaşarak %400 oranında
bir büyüme sağladığını belirtti. Hohlmann,
“Sektörün başarısının anahtarı, müşterilerin,
perakendecilerin ve AVM yatırımcılarının
oluşturduğu zincirin bütünlüğünü koruması için
tüm tarafların özen göstermesidir. İçerisinde
bulunduğumuz dönem, uzun dönemli vizyonla
hareket ederek doğru projelere yatırım yapmak
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ECE Kiralamadan Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyesi Klaus Striebich, uluslararası pazarlara
açılmak isteyen perakende grupları için
ECE’nin Avrupa çapındaki inşaat ve planlama
aşamasındaki 5 yeni projesinin yanı sıra
genişleme ve yenileme aşamasındaki 18 proje
hakkında bilgi verdi. Striebich, global anlamda
perakende sektörünü etkileyen trendleri
paylaşırken perakendede “müşteri odaklı”
yaklaşımın önemini vurguladı. Striebich, güçlü ve
yenilikçi perakende markalarını Avrupa pazarına
açılmaya davet etti.
ECE, AVM Yönetiminden Sorumlu Yönetim
Kurulu Üyesi Joanna Fisher ise alışveriş
merkezlerinin e-ticaret ve offline satışı bir araya
getirebilecek önemli bir platform olduğunu
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için doğru zamandır. Bu bağlamda nitelik
niceliğin önünde gelmelidir.” dedi. Hohlmann
sunumunda, 27 Nisan 2017’de Bursa’da açılacak
olan Sur Yapı Marka projesiyle ilgili de detaylı
bilgileri paylaştı.
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iletti. Fisher, “Önümüzdeki dönemde, nihai
müşteri, daha da ön planda olacak. Bu sebeple
farklılaştırıcı hizmetler sunmak ve katma
değer yaratmak önem kazanacak.” dedi. Fisher
ayrıca, ECE’nin dijital perakende ve gastronomi
alanındaki inovasyonlarından da bahsetti.
Sektörün değerlendirildiği ve sektörü
oluşturan tarafların geleceğe dair vizyonlarının
konuşulduğu, Prof. Dr. Emre Alkin’in
moderatörlüğünde gerçekleşen panelde,
Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz, dalgalanma
dönemlerinde kâr marjlarındaki düşüşleri göz
önüne alarak yatırımcıların perakendecilere
desteklerini sürdürmelerini beklediklerini iletti.
Yavuz, güçlü perakende markalarının yurt
dışına açılarak riski dağıtabileceklerini kaydetti.
AVM yatırımcılarını temsilen panelde konuşan
ANKAmall Alışveriş Merkezi’nin yatırımcısı
olan Yeni Gimat GYO A.Ş.’nin Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü Levent Kirman,
doğru projelerin doğru fizibilitelerle piyasaya
sunulmasının önemini, sektörün sağlıklı bir
biçimde büyümeye devam etmesi için tüm
oyuncuların sürdürülebilirliğe odaklanması
gerektiğini belirtirken zor zamanlarda
yatırımcıların perakendecilere desteğinin
önemli olduğunu vurguladı.
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Andreas Hohlmann
ECE Türkiye Genel Müdürü
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Sektöre finansman sağlayan bankacılık
kurumunu temsilen panele katılan QNB
Finansbank Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan
“Alışveriş merkezi yatırımlarının ve perakende
markalarının gelişimi yönünde, doğru projelere
destek vermeyi sürdüreceklerini bildirdi. Tan,
“Ekonomik dalgalanma dönemlerinde çok
doğal olarak finansman anlamında hassasiyetler
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olsa da alternatif ve yapıcı çözümlerle
eskiden olduğu gibi önümüzdeki dönemde
de müşterilerimizin yanında olmaya devam
edeceğiz.” dedi.
ECE Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Nuri
Şapkacı, profesyonel yönetim şirketlerinin
en önemli görevlerinden birinin de kiracı ve
yatırımcıları fayda sağlayacakları optimum
noktada buluşturmak olduğunu söyledi. Şapkacı,
“Dalgalanma dönemlerinde maliyetlerin
hassasiyetle gözden geçirilmesi önemlidir.
Bununla birlikte ciroların artırılmasına yönelik
olarak pazarlama planlarının adaptasyonu
kaçınılmazdır.” dedi.
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Panelin moderasyonunu üstlenen Kemerburgaz
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre
Alkin konuşmasında alışveriş merkezlerinin
organize perakendenin gelişimi açısından büyük
önem arz ettiğini, şehirleşmenin artmasıyla
birlikte cadde perakendeciliğinden AVM’lere
geçişin devam edeceğini bildirdi. Alkin, döviz
riskinin yönetilebileceğini, daha fazla üzerinde
durulması gereken konunun gelecek vizyonu,
yeni konseptler ve AVM’lerin nasıl daha sosyal
alanlar haline getirilebileceği olduğunu iletti.
Alkin, AVM yönetiminin üniversitelerde, işletme
branşı altında bir program olarak yer alması
gerektiğini de sözlerine ekledi.

51

MALl&MOTTO / Etkinlik

PoInt Bornova’daN KADINLARA ÖZEL ETKİNLİKLER
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Avantajlı kampanyaları ve eğlenceli aktiviteleriyle izmirlilere farklı
bir deneyim yaşatan Point Bornova, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
kapsamında düzenlediği etkinliklerle ziyaretçilerine dopdolu bir
program sundu.
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JLL Türkiye tarafından yönetilen, avantajlı
kampanyalar ve eğlenceli aktivitelerle izmirlilerin
uğrak noktası olan Point Bornova, 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü kapsamında dopdolu
bir program hazırladı. Dört günlük programın
organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu üstlendi.
Programın ilk gününde ünlü astrolog ve oyuncu
Hande Kazanova ağırlandı. Kazanova, yıldızların
etkilerini ve önümüzdeki dönemde burçları
hangi sürprizlerin beklediğini izmirlilere anlattı.
Point Bornova misafirleri, 2017 yılına dair merak
ettikleri yorumları öğrenme şansı da yakaladı.
Astroloji, burçlar, yıldızlar ve ilişkilere dair
keyifli bir söyleşi gerçekleştiren Kazanova,
ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Ünlü astrolog
ile birlikte güzel bir gün geçiren izmirliler,
Hande Kazanova’yı burçlar ve 2017 yılıyla ilgili
soru yağmuruna tutarken aynı zamanda hatıra
fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Etkinlik / MALl&MOTTO

doğal yollarla güzelleşmenin sırları

Programın ikinci gününde bitki ve güzellik
uzmanı Suna Dumankaya, doğal yollarla
güzelleşmenin ve pürüzsüz bir cilde sahip
olmanın sırlarını izmirlilerle paylaştı.
Moderatörlüğünü oyuncu-model Hale Tulgar’ın
üstlendiği söyleşide kadınlara evlerindeki
malzemelerle kolaylıkla uygulayabilecekleri
tariflerle ekonomik yollardan nasıl
güzelleşeceklerini anlatan Dumankaya,
izleyicilerin sorularını yanıtladı.
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Hale Tulgar
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SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENME TÜYOLARI

54

Programın üçüncü günü gerçekleştirilen
etkinlikte ise ünlü beslenme uzmanı Taylan
Kümeli, sağlıklı ve zinde kalabilmenin
sırlarını Point Bornova ziyaretçileriyle
paylaştı.

Etkinlik / MALl&MOTTO

Programın son gününde Point Bornova,
ziyaretçilerini Derya Baykal ile buluşturdu.
Baykal, kendisini izlemeye gelen down
sendromlu çocuklarla da özel olarak ilgilendi.
Baykal’ın hayatına ve çalışmalarına yönelik sıcak
sohbet büyük ilgi gördü.
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Derya baykal ile hayata dair keyifli söyleşi
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MALl&MOTTO / Röportaj

AVM’LERİN GÖRÜNMEYEN KAHRAMANLARI
yönetimlerinin yapılması, pazarlama ve teknik
ekiple koordine olup planlama yapılması gibi
görevlerimiz var.
AVM’nizde bir gününüz nasıl geçiyor?
Alışveriş merkezimizde günün başlangıcından
kapanışına kadar en iyi alışveriş ve
yaşam şartlarını sunmak için çalışıyoruz.
Ziyaretçilerimiz için en uygun şartları
sunabilmek adına, gece ve gündüz ayrımı
yapmadan çalışmalar planlıyoruz ve bu
çalışmaların AVM içinde bulunan işletme ve
ziyaretçileri olumsuz etkilemeden yürütülmesi
için çaba sarf ediyoruz.
AVM’nizde ortalama kaç görünmeyen personel
çalışıyor?
Alışveriş merkezimizde işletme, teknik, temizlik
ve güvenlik olarak 90 kişilik kadroyla hizmet
veriyoruz.

Yusuf Devrim TOSUN
İşletme Müdürü
Bize kendinizi tanıtır mısınız?
1975’te Almanya’da doğdum. İlkokul, ortaokul
ve liseyi Adana’da okuduktan sonra üniversite
için Kocaeli’ye geldim. Kocaeli Üniversitesi’nden
1996 yılında mezun olduktan sonra perakende
sektöründe, uluslararası bir şirkette çalışmaya
başladım.
Perakende içinde cash & carry, hipermarket,
yapı market, mağazacılık alanlarında uzun yıllar
yöneticilik yaptıktan sonra, alışveriş merkezi
yönetimi alanına geçiş yaptım.
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AVM yönetimi alanında, pazarlama ve işletme
yönetimi görevleriyle başladım.
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JLL Türkiye Mülk Yönetimi Hizmetleri
bünyesinde işletme müdürlüğü göreviyle temmuz
2015’ten beri Bolu Esas 14 Burda AVM’ de
çalışıyorum.
AVM’nizdeki görevlerinizden bahseder
misiniz?
Alışveriş merkezinde görevimiz sabah erken
saatlerde başlıyor. Alışveriş merkezimizin
ziyaretçilere JLL standartlarında hazırlanması,
AVM işletmelerinin faaliyetlerine zamanında
başlaması, periyodik olarak ilaçlama yapılması,
satın alma ve hizmet alınan firmaların sözleşme

AVM’nizde güvenlik ve sağlık anlamında ne
gibi hizmetler var?
Alışveriş merkezimizde 24 saat hizmet veren 42
kişilik güvenlik ekibimiz bulunuyor.

Tüm AVM çalışanları ve ziyaretçilerimiz, sıcak
bir karşılamayla otopark girişlerinde araç
kontrolünden, yaya girişlerinde X-Ray ve boy
detektörlerinden geçerek içeri giriş yapıyorlar.
Bina içinde ve dışında olmak üzere 266 adet
kamera bulunuyor, CCTV’de 24 saat güvenlik
personeli bulundurularak olumsuz olaylara
anında müdahale ediliyor.
Tüm çalışan ve ziyaretçilerimizin rahatı için
belirli periyodlarda risk analizleri ve dış
denetlemeler yaparak hizmet kalitemizin
artmasını sağlıyoruz.
Engelli vatandaşlarımızın, engelsiz yaşamları
için de tüm tedbirlerimizi tamamlamış
durumdayız.
Alışveriş merkezi yönetmeliğine uygun revir
odamız bulunmakta ve acil tıp teknisyeni
için görüşmelerimize devam etmekteyiz.
Her 20 çalışanımızdan biri ilkyardım eğitimi
ve sertifikası almış durumda. Ayrıca ortak
alan ve büyük mağazalarımızda acil çağrı
butonları konumlandırarak olası acil sağlık
problemlerinde de çok hızlı müdahaleyi
sağlamak için çalışmalarımızı tamamlanmak
üzereyiz.

Etkinlik / MALl&MOTTO

14 BURDA AVM’DEN HAFTA SONU ŞÖLENİ

Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Emre Aydın,
moderatörlüğünü ödüllü radyo programcısı
Yasemin Şefik’in yaptığı söyleşi programında
akustik performansıyla tam not aldı.
18 Mart’ta 14 Burda AVM’de hayranlarıyla
buluşan Aydın, söyleşide okul yıllarına, evliliğine
ve projelerine yönelik tüm soruları samimiyetle
cevapladı.
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Farkındalık Stüdyosu tarafından düzenlenen
katılımın oldukça yoğun olduğu etkinlik oldukça
renkli geçti.
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MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NÜ MİLLİ
RALLİ PİLOTU BURCU ÇETİNKAYA BUCAK İLE BİRLİKTE KUTLADI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Malatya
Büyükşehir Belediyesi Çiğdem Tozkoparan Kadın
Kültür ve Spor Merkezi tarafından düzenlenen
Milli Ralli Pilotu Burcu Çetinkaya Bucak’ın
katılımıyla gerçekleştirilen bir etkinlikle kutlandı.
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Etkinlik kapsamında ilk olarak “Yaşamın İçinden
Kadın” adlı bir fotoğraf sergisi açıldı. Sanat
galerisi fuayesinde düzenlenen sergi açılışına,
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır,
Milli Ralli Pilotu Burcu Çetinkaya Bucak ile
kalabalık bir kadın topluluğu katıldı. Büyükşehir
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’ne
bağlı Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor
Merkezi ile MAFSAD iş birliğinde düzenlenen
sergi büyük beğeni topladı. Büyükşehir Belediye
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Başkanı Ahmet Çakır, sergide fotoğrafları yer
alan sanatçılara teşekkür ederek, tüm kadınların
Kadınlar Günü’nü tebrik etti. Başkan Çakır
ve Milli Ralli Pilotu Burcu Çetinkaya Bucak,
kadınlarla birlikte sergiyi gezmelerinin ardından
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak
hazırlanan yaş pastayı kestiler.
Burcu Çetinkaya Bucak ile söyleşi
Farkındalık Stüdyosu’nun düzenlediği etkinlik
daha sonra Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda
Burcu Çetinkaya Bucak ile söyleşi programıyla
devam etti. Programa, Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan
Gençay, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet
Çakır’ın eşi Fatma Çakır, Yeşilyurt İlçe Belediye
Başkanı’nın eşi Yasemin Polat, Ak Parti İl
Başkanı’nın eşi Sadiye Kahtalı ile kalabalık
bir kadın topluluğu katıldı. 5 kez Türkiye
Kadınlar Ralli Şampiyonu, erkekler arasında
da Türkiye ve dünyada birçok derecesi bulunan
Çetinkaya’nın, çeşitli TV’lerde programlar
hazırlayıp sunmasının yanı sıra çeşitli gazetelerde
de gazetecilik ve yazarlık yaptığı belirtildi.
Özgeçmişinin okunmasının ardından kürsüye
gelen Burcu Çetinkaya Bucak, yaşantısından
kesitler aktarırken yaşamın içinde kadının
kendine özgüvenli olmasını ve her şekilde başarılı
çalışmalar ortaya koyması gerektiğini belirtirken
kadının kadını destekleyerek büyük başarılara

imza atmasının zorunluluğunu vurguladı ve
önemli konulara değindi. Başarılı bir kadın
profili olarak ders niteliğinde açıklamalarda
bulundu. Program, kadınlarla karşılıklı soru
cevap şeklinde yapılan söyleşiyle tamamlandı.
Etkinliğe katılımlarından ötürü Büyükşehir
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı
İhsan Gençay, Burcu Çetinkaya Bucak’a
teşekkür ederken hediye takdiminde bulundu.
Burcu Çetinkaya Bucak’a yoğun ilgi gösteren
kadınlar fotoğraf çekimi için adeta yarışa
girdiler. Malatya Büyükşehir Belediyesi Çiğdem
Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi
tarafından organize edilen 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü etkinliği çok keyifli ve başarılı
bir şekilde sonlandı.

Haberler / MALl&MOTTO

Lovelet Outlet’te Tiyatro “Lovelet Sahnesi” ile
Hayat Buluyor
Karadeniz’in en büyük outlet alışveriş merkezi olan Lovelet Outlet,
Samsun’un ilk özel sahnesi Lovelet Sahnesi’ni oluşturarak, Dünya Çocuk
Tiyatroları Haftası’na özel programlarıyla tiyatroseverlerle buluşmaya
başladı.

Lovelet Sahnesi 15 Mart’ta “Sağlık Mutfağı” adlı
müzikli çocuk oyunuyla perdelerini açarken, 16
Mart’ta ise çocukların severek takip ettiği “Harika
Kanatlar” müzikali Lovelet Sahnesi’nde yer aldı.

17 Mart’ta Seçkin Güneş Gölge Oyunu, 18 Mart’ta
İris Sanat Tiyatrosu Gölge Oyunu, Hayali Şekip
Noyan Altan Yedek Kulübesi Oyuncuları Canlı
Performansı, Karagöz Ramazan Davulcusu Arslan
Çevik Haydar Kavrap Performansı, 19 Mart’ta
Cihat Faruk Sevindik Gölge Oyunu, Karagöz’ün
Balıkçılığı Tiyatro Fama Canlı Performansı
(Osman Doğan - Murat Güleç), 20 Mart’ta Kemal
Atan Gür Gölge Oyunu - Abdurrahman Paşa’nın
Kızının Evlenmesi adlı oyunlar ücretsiz olarak
Lovelet Sahnesi’nde yer aldı.
Emeği geçen oyunculara teşekkürlerini dile
getiren Lovelet Outlet her oyuncuya plaket
takdim etti.
Lovelet Outlet Alışveriş Merkezi özgün konsepti,
mimarisi ve nefes aldıran açık alanlarıyla
ziyaretçilerine farklı bir alışveriş deneyimi
sunmaya devam ediyor.
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Lovelet Sahnesi’nde 7’den 70’e herkesin izlemekten
keyif aldığı Hacivat & Karagöz gölge oyunu ve
canlı performansı sergilendi.
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MALATYAPARK İREM DERİCİ MERVE ÖZBEY VE
YASEMİN ŞEFİK’İ AĞIRLADI
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Yönetim ve kiralaması JLL tarafından yapılan
MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi, sevilen
sanatçıları ziyaretçileriyle buluşturmaya devam
ediyor.

60

Yatırımcısı Malatya Girişim Grubu olan, şehrin
ilk ve tek AVM’si, tek buluşma noktası olan
MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi, açıldığı
günden beri gerçekleştirdiği kültürel ve sanatsal
aktivitelerle hep ilklere ev sahipliği yaptı.
Günümüzün sevilen ve en popüler
şarkıcılarından olan İrem Derici ve Merve
Özbey’i de Yasemin Şefik moderatörlüğünde
sevenleriyle buluşturarak sadece şehirde değil
ülkemizdeki tüm AVM’ler içinde de bir ilke ev
sahipliği yapmış oldu.
Sahnede sürpriz doğum günü pastasını kesen
İrem Derici, Malatya’da olmaktan mutluluk
duyduğunu dile getirdi. Farkındalık Stüdyosu’nun
organize ettiği program boyunca harika
parçalarda düet yapan İrem Derici ve Merve
Özbey’e sevenleri de eşlik etti.

Etkinlik / MALl&MOTTO
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Etkinlik videosunu izlemek
için okutunuz.
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AHL PARK’TA İREM DERİCİ RÜZGARI
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İrem Derici Çorum’daki ilk konserini AHL
Park AVM’de verdi. Çorum halkının büyük
ilgi gösterdiği konserde izdiham yaşandı.
Konser boyunca neşeli olan sanatçı üstün sahne
performansıyla kendisini izlemeye gelenleri
coşturdu. Özel davul şov ile sahnede halay çeken
Derici şarkı aralarında da seyircilerle sohbet
etti. Konserde kendi albümü dışından da sevilen
şarkılara yer veren Derici yoğun ilgi karşısında
kedisini Çorumlu gibi hissettiğini söyledi.
Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu’nun
üstlendiği konserde 1,5 saat sahnede kalan
Derici, AHL Park AVM’nin düzenlediği çekilişin
talihlilerini belirleyerek 5 kişiyi birbirinden lüks
araba sahibi yaptı. Çekilişi kazanan talihlilere
anahtarlarını AVM Müdürü Cihangir Özdemir
ile birlikte verdi.

Etkinlik / MALl&MOTTO
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Etkinlik videosunu izlemek
için okutunuz.
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TÜRKİYE, MIPIM 2017’DE ULUSLARARASI YATIRIMCI İÇİN
TAM ANLAMIYLA ÇEKİM MERKEZİ OLDU
Türkiye’nin 600’e yakın kişi ve 250 kuruluşun yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin
katılımıyla bakanlık düzeyinde temsil edildiği MIPIM 2017, uluslararası yatırımcı için tam anlamıyla çekim
merkezi oldu. Türkiye’den İstanbul, Antalya, Balıkesir, Hatay, Eskişehir ve Kocaeli’nin yanı sıra Beyoğlu’nun
da yer aldığı fuarda Türkiye’nin temsil edildiği 1.800 metrekarelik alandaki projeler kadar etkinlikler de
uluslararası yatırımcı için çekim merkezi oldu.
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Arda Ermut
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Şenay Azak Matt

Alkaş’ın Türkiye temsilciliğini yaptığı dünyanın
en büyük ve en önemli gayrimenkul fuarı
MIPIM 2017, hedeflendiği gibi Türkiye’nin
gövde gösterisine sahne oldu. 14-17 Mart
tarihleri arasında Fransa Cannes’da 90 ülkenin
en iddialı gayrimenkul yatırımcıları, fonları ve
yatırım çekmede iddialı şehirlerinin katılımıyla
28’inci defa gerçekleştirilen MIPIM’de Türkiye,
600’e yakın kişi ve 250 kuruluşla temsil edildi.
Türkiye’nin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet
Özhaseki’nin katılımıyla bakanlık düzeyinde
temsil edildiği fuarda Bakan Özhaseki’nin
sektöre daha güçlü bir şekilde destek olunacağı
mesajı kadar MIPIM gibi bir fuarda yer alan

Mehmet Özhaseki

Cansel Turgut Yazıcı

Türk projelerinden büyük bir mutluluk duyduğu
mesajı da dikkat çekti.
Fransa Cannes’da 19.000 metrekarelik alanda
gerçekleştirilen MIPIM 2017’de Türkiye, 1.800
metrekarelik alanda temsil edilirken, bu büyük
alanda gayrimenkul şirketleri ve mimarlar kadar
şehirlerin sadece Türkiye çapında değil, dünya
çapında iddialı projeleri dünya yatırımcılarının
ve profesyonellerinin büyük ilgisine sahne
oldu. Paris ve Londra çadırları arasında 685
metrekarelik çadırda temsil edilen İstanbul’un
yanı sıra Antalya, Balıkesir, Eskişehir, Hatay ve
Kocaeli; uluslararası yatırımcılar açısından tam

Avi Alkaş

anlamıyla bir çekim merkezi oldu. Diğer yandan,
fuarda 35 firma ve 47 projeyle yer alan Beyoğlu
da bu ilginin merkezinde yer alan isimlerden biri
oldu.
MIPIM 2017’ye damgasını vuran gelişmelerden
bir diğeriyse uluslararası yatırımcıların da davetli
olduğu etkinlikler oldu. 14 Mart 2017’de Türkiye
Resmi Açılışı’nın yapıldığı MIPIM 2017’de, Çevre
ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin açılış
konuşmasını yaptığı “Türkiye Yabancı Yatırımcı
İçin Neden Cazip Bir Ülke?” isimli panel, sadece
ulusal değil uluslararası yatırımcıların büyük
ilgisiyle karşılaştı. Büyük bir ilgi gören panelin

Haberler / MALl&MOTTO
Özel Ödülü”ne layık görüldü. Tabanlıoğlu
Mimarlık, ödülü Beyazıt Devlet Kütüphanesi
için gerçekleştirdiği renovasyon projesiyle aldı.
TÜRKİYE, MIPIM’DE HEDEFLERİNE
ULAŞTI

moderatörlüğünü Alkaş Yönetim Kurulu
Başkanı ve JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş
yaparken, Başbakanlık Yatırım Destek ve
Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, GYODER
Yönetim Kurulu Üyesi Cansel Turgut Yazıcı
ve Aareal Bank Group Türkiye Genel Müdürü
Şenay Azak Matt, uluslararası yatırımcıya
Türkiye’nin fırsatlarını anlattılar. Fuarın ilk
günü gerçekleştiren “Büyük Şehirlerdeki
Mega Projeler ve Şehir Kalkınmasına Etkileri
Nelerdir?” isimli panelde ise, özelikle
İstanbul’un 3. Havalimanı’nın yarattığı
fırsatlar paylaşıldı. Dikkatlerin Türkiye’nin son
dönemlerdeki en önemli projeleri arasında
gösterilen 3. Havalimanı’na odaklandığı panele
İstanbul Yeni Havalimanı Şehri Müdürü Ayhan
Ökmen’in yanı sıra Arexpo Spa Uluslararası
İlişkiler Departmanı’ndan Alberto Mina ve
Places for People Group Ürün ve İnovasyon
Hizmet Direktörü Alexandra Notay konuşmacı
olarak katıldı.
Türkiye ile ilgili pek çok etkinliğin düzenlendiği
MIPIM 2017’de dikkatleri üzerine çeken
bir diğer etkinlik ise Türk gayrimenkul
sektörü liderlerin katılımıyla gerçekleşen ve
uluslararası yatırımcılar için de fuardaki çekim
noktalarından biri olan Esas Gayrimenkul’ün
“Öğle Yemeği” oldu. Toplantı, Esas Gayrimenkul
Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kamışlı ve Esas
Gayrimenkul CEO’su Kazım Köseoğlu’nun
ev sahipliğinde düzenlendi. Uluslararası
yatırımcıların ilgisine sahne olan bir diğer
toplantı ise “İstanbul Airport City Kahvaltısı”
oldu. Açılış konuşmasını, İGA Havalimanı İcra
Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu’nun yaptığı
toplantıda Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı
Başkanı Arda Ermut, Alkaş Yönetim Kurulu
Başkanı ve JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş
da konuşmacı isimler arasında yer aldı. Toplantı
sırasında İstanbul Yeni Havalimanı Şehri
Müdürü Ayhan Ökmen’in havalimanı tanıtım

konuşması dikkatle dinlendi.
Diğer yandan Türkiye, fuarda iki özel
etkinlikle daha temsil gücünü yükseltti.
Bunlardan biri, “Bandırma Tematik Parkı”
için düzenlenen “Uluslararası Bandırma
Tasarım Parkı Yarışması”nın ödül töreninin,
fuar sırasında yapılması oldu. Onlarca ülkeden
124 tasarımın katıldığı yarışmada dereceye
girenlere ödüllerini Çevre Şehircilik Bakanı
Mehmet Özhaseki ve Balıkesir Belediye
Başkanı Ahmet Edip Uğur birlikte verdi.
Türkiye’nin gövde gösterisine en büyük
katkılardan biri de Tabanlıoğlu Mimarlık’tan
geldi. Fuardan 4 ödül ile dönen Tabanlıoğlu
Mimarlık, Ar Future Awards’tan 3 ödül
alırken, gayrimenkul sektörünün Oscarları
olarak kabul edilen MIPIM Awards’ta “Jüri

Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, Çevre
ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin
MIPIM 2017’ye katılımını, Türkiye’nin daha
etkin bir şekilde ifade edilmesi açısından son
derece önemli sonuçlar yarattığını belirterek,
Türkiye’nin bulunduğu şartlar içinde MIPIM’e
katılımda kuruluş sayısı açısından geçen
senenin rakamlarını yakalanmış olmasının
son derece değerli olduğunu kaydetti. Aközer,
şöyle devam etti: “Kuruluşlarımızla aynı
heyecanı taşıyarak bu uluslararası platformda
Türkiye’yi temsil etmek bizim için de gurur
verici oldu. Hedefimiz her sene daha fazla
şehir ve projemizin tanıtımını sağlamak.
MIPIM’de yoğun katılımla uluslararası
yatırımcıya Türkiye’deki hareketliliği
ve devamlılığı aktardık. Bu aktarımda
kuruluşların Türkiye temsiliyeti kadar Türkiye
adına düzenlenen uluslararası toplantılar
da son derece önemli bir rol üstlendi.
Uluslararası kuruluşların gösterdiği büyük ilgi,
hedeflerimize ulaştığımızı gösteriyor.”

Yonca Aközer
Alkaş Genel Müdürü
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Avi Alkaş
Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı
ve JLL Türkiye Ülke Başkanı

Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve JLL Türkiye
Ülke Başkanı Avi Alkaş, Türkiye’nin, böyle bir
dönemde MIPIM’de her zamankinden daha
etkin varlık göstermiş olmasını son derece
önemli bir gelişme olarak nitelendirirken,
Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet
Özhaseki’nin katılımıyla Türkiye’nin bakanlık
düzeyinde temsil edilmesinin özel bir değer
taşıdığını vurguladı. Alkaş, “Uluslararası
platformlarda Türkiye’deki pazarın canlı ve
hareketli olacağının güvenini verdik.” dedi.
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Perakendenin yıldızları YZB 2017 için bir araya geliyor
Perakende sektörünün on binlerce paydaşını bir araya getiren Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB)
Konferansı ve Fuarı’nın 9’uncusu kapılarını açmaya hazırlanıyor. Türkiye Perakendeciler Federasyonu
(TPF) tarafından 12-13 Nisan 2017 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. YZB 2017’de
“Dönüşüm” başlığı altında perakende sektöründeki verimlilik konusu her yönüyle masaya yatırılacak.
Organize gıda perakendesinin en büyük fuar ve
konferans organizasyonu olan YZB 2017, Globus
Fuar ve Kongre Yönetimi tarafından iki günlük
dolu dolu bir programla gerçekleştirilecek.
Coca-Cola İçecek, Eti ve Unilever’in ana
sporsorluğunda yapılacak etkinlikte şirketler,
yeni ürün ve hizmetlerini interaktif stantlarla
tanıtırken, sektör duayenleri deneyimlerini
katılımcılarla paylaşacak.
Önceki yıllarda olduğu gibi fuar ve konferans
olmak üzere iki ayrı bölüm olarak misafirlerini
ağırlayacak olan YZB 2017’nin konferans
programında Unilever Türkiye, Orta Asya ve
İran Yönetim Kurulu Başkanı Harm Goossens,
Unilever Dijital Direktörü Yüce Zerey, Bizerba
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Andreas
Kraut, Red Bull Sporcuları Kenan Sofuoğlu ve
Toprak Razgatlıoğlu konuşmacı olarak yer alacak.
HER ALANDA HER YÖNÜYLE VERİMLİLİK
Perakende sektöründe geleceğe dönük yol
haritalarının çizilmesine ev sahipliği yapan
YZB’nin 9’uncu kez gerçekleştirilecek olmasının
mutluluğunu yaşadıklarını belirten TPF
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek,
“Verimliliğin, rekabet gücü için öneminden
hareketle her yönüyle ele alındığı bir YZB
2017 yaşayacağız. Pazarlamadan operasyona,
iş gücünden finansa ve İK yönetimine kadar
verimliliğin ana gündem konusu oluşturacağı
buluşmamıza, iş süreçlerinde başarıyı verimlilikle
perçinlemek isteyen tüm üyelerimizi, sektördeki
tüm paydaşlarımızı bekliyoruz.” dedi.
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Etkinliğin katılımcıları arasında yer alacak olan
perakende sektörünün öncü şirket temsilcileri ise
konferans ve fuarın açılışı öncesinde aşağıdaki
değerlendirmeleri yaptı:
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Mustafa Altunbilek
Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı

PERAKENDENİN PAYI ARTMAYA DEVAM
Yurt dışında mağaza ve marka sayısındaki artış,
alternatif pazar imkanları, organize perakendenin EDECEK
hala düşük olması, 2017’ye dair iyimserliğimizi
Talat Topaç (Meysu Zincir Mağazalar
artırıyor.” dedi.
Müdürü): “Yerel zincirler özellikle
YEREL ZİNCİRLER ATAKTA
küçük metrekareli ve kolay ulaşılabilir
İHTİYAÇLARI İZLEMEMİZİ SAĞLIYOR
lokasyona sahip mağazalarıyla organize
Alparslan Özgüçlü (OBA Makarna CEO):
gıda perakendesinde her geçen gün payını
Uğur Kızılkale (Hayat Kimya Türkiye Satış
“Özellikle son on yıllık süreçte Yerel Zincirler
arttırmaya devam etmekte. Tüketici
Direktörü): “Perakende, gelişmeye oldukça açık
sektör öngörülerinin aksine büyük bir atak
alışkanlıklarını ve alışveriş trendlerini takip
ve gelecek vadeden bir sektör. Yerel zincirler ise
yaparak organize perakendenin en büyük
tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını anlayabilmekte eden yerel zincirler, bu konuda bir adım
oyuncusu olmayı başardılar. Yapılan araştırmalar ve tüketim alışkanlıklarındaki değişimleri
daha öne çıkmakta ve sektörde pozitif yönde
da göstermekte ki ciro büyümesi, sepet ortalaması izleyebilmekte büyük önem taşıyor. Türkiye’den
ayrışmakta. Organize gıda perakendesi sektörü
ve metrekare başına ciro gibi parametrelerde
geleceğin öne çıkan sektörleri arasında.
doğup global alanda rekabetçi ürünlerle hızlı
yerel zincirler diğer kanallara nazaran daha fazla tüketim ürünleri sektöründe uzun yıllardır
İnsanoğlu var olduğu sürece gıda tüketimi
gelişim kaydetti. 2017’nin sektör açısından toz
ihtiyacı da sürekli olacak. 2017 yılında finansal
hizmet veren öncü şirketlerden biri olarak, yerel
pembe olmayacağı kesin. Tüm olumsuzluklara
yapısı güçlü olan perakendeciler sektörde
zincirlerle iş birliği en önemli önceliklerimizden
rağmen sektör hedefine odaklanmış durumda.
payını arttırmaya devam edecek.” dedi.
biridir.” dedi.
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bahsederek organize perakendeyi tanımlamak
gerekirse; son 10 yıldır bu kavramlar ile
ilgili gelişimin çok önemli bir kısmı yerel
perakendeden gelmiştir diyebiliriz. Tüketicinin
aldığı hizmetin kalitesini ve faydasını hissetmesi
açısından, yerel perakende kilit rolündedir.
Gelecek, veriye dayalı iş modelleriyle yönetilen,
müşterisinin ihtiyaçlarını anlayarak buna uygun
hizmetler üreten, kalifiye personel yetiştiren ve
elinde tutabilen, kısacası işletmesini 360 derece
en verimli şekilde yöneten perakendecilerin
olacak.” dedi.
SEKTÖR DEVLERİ YZB 2017’DE
Yerel Zincirler Buluşuyor, 9’uncu yılında da yerli
ve yabancı birçok firmanın desteğiyle kapılarını
aralayacak. Hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğü
YZB 2017’nin bu yılki sponsorları ise şöyleydi:
Ana Sponsorlar: Coca-Cola İçecek, Eti,
Unilever

Yüksel Danacı (Bağdat Baharat Genel Müdürü):
“Gıda perakendesi sektöründe önemli bir yere
sahip olan yerel perakendecileri, üreticileri ve
tedarikçileri bir araya getiren YZB; iş geliştirme
adına önemli adımların atılmasını sağlamakta.
Firmamızın bugüne gelmesinde desteğini
her zaman hissettiğimiz yerel perakendeci
dostlarımızla bir arada olmak, onları dinlemek,
sektörümüzle ve firmamızla ilgili görüşlerini ve
önerilerini almak, firmamızdaki gelişmeleri ve
yeni ürünlerimizi onlara anlatarak karşılıklı ticari
ilişkilerimizi güçlendirmek ve sürdürülebilir hale
getirmek; YZB’nin sağladığı önemli kazanımlar
olacaktır.” dedi.
ORTAK AKIL PLATFORMU OLACAK
Cengiz Acar (Sanset Gıda Türkiye Satış
Geliştirme Müdürü): “Organize gıda perakendesi
sektörü, yarattığı istihdam ve katma değer ile
kayıtlı ekonomiye olumlu katkı sağlamakta;
perakende sektörünün lokomotifi olarak
adlandırılmaktadır. Bu başarının arkasında
olan nedenleri; müşteriyle bire bir iletişimde
olmak, ihtiyaç ve beklentilerini devamlı etkileşim
içinde olarak karşılamak ve rekabeti doğru
analiz edip ona göre stratejiler geliştirmek
olarak belirtebiliriz. Bu kapsamda, YZB’de
sektör temsilcilerinin bir araya gelerek sektör
sorunlarına ilişkin ortak akıl üretmesi, sektörün
geleceği açısından önem taşıdığı kadar yetkililere
sektörün sesinin duyurulması açısından da
oldukça önemli.” dedi.
YEREL ZİNCİRLER EN ÖNEMLİ
YAPILARDAN BİRİ
Alp Öğücü (Lila Kağıt Genel Müdürü): “Yerel

zincirler, Türk halkını iyi tanımalarıyla,
kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerini
gözlemlemeleriyle, bu doğrultuda
kurumları yönlendirip ihtiyaçları en hızlı
şekilde karşılayabilmeleriyle, sektörün en
önemli yapılarından birini oluşturuyor.
Gelecekte duygulara dokunan kurumların
ayakta kalabileceğini; müşterilerin nasıl
hissettiğini anlayanların başarının anahtarını
yakalayacaklarını düşünüyorum. Bu kurumlar
altı anahtar kelime güven, kalite, deneyim,
seçenek, hız ve fiyat ile perakende sektörünün
geleceğini yönetecekler.” dedi.
VERİMLİ PERAKENDECİLER GELECEĞİ
YAKALACAK
Faik Üçer (Şenpiliç Satıştan Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı): “Rekabet, hizmet, istihdam
üçlüsünün yarattığı tüketici avantajından

Gala Yemeği Sponsoru: Hayat Kimya
Kurumsal Sponsorlar: Nestlé, Parex, Sleepy
Resmi Sponsorlar: Bağdat Baharat, Erpiliç,
Mutlu Makarna, Oba Makarna, Sanset, Saray,
Şenpiliç, Tadım, Vissmate
Oturum Sponsorları: Eczacıbaşı, Lila Kağıt,
Meysu, Red Bull, Sistem 9
Tematik Sponsorlar: Marketyo (Mobil
Uygulama), OSP Creative (Sahne, Dekor,
Prodüksiyon), Port VALE (Transfer Hizmetleri),
Şölen (Perakendenin Şöleni)
Destek Sponsorları: Anavarza Bal, Billur Tuz,
Danet, Elvan Gıda, Fora Zeytin, Forsa Kağıt,
Fresh’n Soft, HP, KOR-Mars Madencilik, Mor
Yapım, Safya, Seyidoğlu, Tanem-Adalılar
Kuruyemiş, Teksüt
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YZB ÖNEMLİ KAZANIMLAR SUNUYOR
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Boyner Grup Perakendenin Dünya Finalinde Yarışıyor
Boyner Grup, perakende sektörünün en prestijli ödülü olarak kabul edilen Dünya Perakende Ödülleri’nde
(World Retail Awards) iki kategoride birden finalde yarışıyor. “Asistanım” uygulaması ve “Askıda İyilik &
İyiliğe Dönüştür” projeleriyle yarışmada Türkiye’yi temsil eden Boyner Grup, Marks & Spencer, El Corte
Ingles, Superdry, Carrefour, Otto Group ve Toms gibi önemli uluslararası markalarla yarışıyor.

Türkiye’nin halka açık, gıda ve elektronik dışı
en büyük perakende grubu Boyner Grup,
perakende sektörünün, küresel çapta başarıya
ulaşan uygulamalarının ödüllendirildiği Dünya
Perakende Ödülleri’nde iki dalda finalist oldu.
Mağazacılıkta sınırları kaldıran Asistanım
uygulamasıyla “En İyi Dijital Müşteri Deneyimi
Girişimi’’ kategorisinde ve “Askıda İyilik & İyliğe
Dönüştür” sosyal sorumluluk projeleriyle ‘’Yılın
Sorumluluk Sahibi Perakendecisi’’ kategorisinde
uluslararası perakende markalarıyla yarışıyor.
Boyner Grup, sektörde global başarı ölçeği olarak
kabul edilen ve firmalar tarafından büyük ilgi
gören Dünya Perakende Ödülleri’nde Türkiye’yi
temsil ediyor.
Boyner Grup, geçtiğimiz yıl Beymen
mağazalarında başlayan ve yakında tüm grup
mağazalarında hayata geçirilmesi hedeflenen
dijital uygulama ‘’Asistanım’’ ile “En İyi Dijital
Müşteri Deneyimi Girişimi’’ kategorisinde
Dress in the City, El Corte Ingles, Geant,
Marks&Spencer, Saudi Telecom, Singapore
Telecom, Superdry ve SeymourPowell ile
yarışıyor.
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“İyiliğin Modası Geçmez’’ başlığı altında hayata
geçen ‘’Askıda İyilik’’ ve ‘’İyiliğe Dönüştür’’
iyilik hareketiyle ‘’Yılın Sorumluluk Sahibi
Perakendecisi’’ kategorisinde ise Carrefour
Brazil, Flora & Fauna, Jumia, Myer, Otto Group,
Woolworths ve TOMS ile birlikte finale kaldı.
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2017 Dünya Perakende Ödülleri (2017 World
Retail Awards), 6 Nisan günü Dubai’de yapılacak
törenle sahiplerini bulacak. 2007’den bu yana
gerçekleştirilen Dünya Perakende Ödülleri’nde
bugüne kadar çeşitli kategorilerde ödül alan
markalar arasında; Apple, Amazon, Vodafone,
Net-a-Porter, Louis Vuitton, Marks&Spencer,
Macy’s, Ikea, Verizon ve Starbucks gibi önemli
global markalar bulunuyor.

Etkinlik / MALl&MOTTO

Dünyaca ünlü markaların ürünlerine uygun
fiyatlarla sahip olma ayrıcalığı sunan Starcity
Outlet AVM, düzenlediği etkinliklerle de
bölgenin çekim merkezi olmaya devam ediyor.
Ünlü astrolog Filiz Özkol, mart ayı boyunca
her hafta sonu ziyaretçiler için önce genel burç
yorumu yaptı. Ardından etkinliğe katılan 20
şanslı kişiye kişisel burç haritalarını çıkartıp
yorumladı. Organizasyonu Farkındalık
Stüdyosu’nun gerçekleştirdiği etkinlik büyük ilgi
gördü.
Starcity Outlet AVM, keyifli ve hesaplı alışveriş
imkânıyla beklentilerinizi yükseltmeye ve
hayatınıza renk katmaya devam edecek.
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STARCITY OUTLET AVM’DE ASTROLOJİ GÜNLERİ
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VICTORIA’S SECRET DREAM ANGELS KOLEKSİYONU ŞİMDİ DAHA DA SEKSİ

Romantik ve seksi koleksiyon Dream Angels bu
ilkbaharda yepyeni modelleri, pastel renkleri,
eşsiz desenleri ve özel danteliyle trendleri
belirliyor.
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Koleksiyonun imza stillerine bu sezonda iki yeni
model katılıyor: düşük omuzlu bralette ve dantel
detaylı bralette. Bu iki yeni stil, dantel detaylarıyla
şıklığınızı tamamlarken rahatlığıyla dolabınızın
en gözde parçası olacak.
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Dream Angels Koleksiyonu yazın habercisi
bahar aylarında, pastel renklerin büyüsüyle
bütünleşiyor. Bu senenin en trend akımı
bralettelere yüksek belli ve uyumlu külotlar eşlik
ediyor.
32A’dan 38DDD’ye kadar geniş beden seçeneği
bulunan yeni Dream Angels koleksiyonu
Victoria’s Secret mağazalarında sizleri bekliyor.
Bu muhteşem koleksiyonun tanıtımı gözde
melekler Stella Maxwell ve Romee Strijd
tarafından markanın ünlü Fifth Avenue
mağazasında gerçekleşti. Güzellikleriyle
büyüleyen melekler, koleksiyonun renkleriyle ve
desenleriyle oluşturulan kanat illüstrasyonunun
önünde eğleceli pozlar verdi.

Tanıtım videosunu izlemek
için okutunuz.
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TAB Gıda 2017’de 3 bine yakın kişiye yeni istihdam sağlayacak!
Türkiye’de hızlı servis restoran sektörünün lideri konumunda yer
alan TAB Gıda, büyüme planları doğrultusunda 2017 yılında yaklaşık
3 bine yakın kişiye yeni istihdam yaratacak. Burger King®, Popeyes®,
Sbarro®, Arby’s® ve Usta Dönerci® markalarıyla yıl boyunca açacağı
yeni restoranlarla sektördeki konumunu pekiştirmeyi hedefleyen TAB
Gıda, tüm Türkiye genelinde işe alım gerçekleştirecek.

1994 yılında Burger King ile hızlı servis
sektöründeki faaliyetlerine başlayan ve 23 yıllık
tecrübesiyle geçtiğimiz yıl 400 milyonu aşkın
müşteriyi ağırlayan TAB Gıda, büyüme hedefleri
doğrultusunda 2017 yılının istihdam hedeflerini
açıkladı. Bünyesinde toplam 20 bin kişiyi
istihdam eden TAB Gıda, yurt içinde yıl boyunca
açacağı yeni restoranlarla birlikte yaklaşık 3 bin
kişiye yeni istihdam sağlayacak.
“Türkiye genelinde 150 yeni restoran açacağız.”
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Hızlı servis restoran zinciri sektörü lideri
olduklarını belirten TAB Gıda Genel Müdürü
Caner Dikici, “Dikey entegrasyon modeliyle
yurt içinde ve yurt dışında büyümeye devam
edeceğiz. Önümüzdeki dönemde Türkiye’de 150,
Çin’de ise 225 yeni restoran açmayı hedefliyoruz.
Özellikle franchise sistemiyle Türkiye genelindeki
büyümemize hız kesmeden devam edeceğiz.
Geçtiğimiz yıl 80 franchise restoranı verdik,
bu yıl toplamda 60 franchise restoranı verme
hedefimiz var. Özellikle Kayseri, Edirne,
Zonguldak, Nevşehir, Ordu illerinde franchise
restoran sayımızı arttırmayı hedefliyoruz. Bu
sene %37 büyümeyi hedefliyoruz; büyüme
hedeflerimiz doğrultusunda yurt içinde yaklaşık
3 bine yakın kişiye yeni istihdam yaratmayı
planlıyoruz.” dedi.
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Dikici, sözlerine şöyle devam etti: “2017 yılında
yaratacağımız istihdamın önemli bir bölümünün
gençlerden oluşmasını bekliyoruz. Şu anki
planlarımızda yeni işe alınacak personelimizin
%95’inin saha pozisyonları için, geri kalanının
da merkezdeki birimlerimiz için olacağını
söyleyebiliriz. Ayrıca engelli çalışan sayımızı da
arttıracağız. Buna göre yıl boyunca yapacağımız
işe alımlar sonucunda engelli çalışan sayımızı
bir önceki yıla kıyasla yaklaşık %10 arttırmayı
hedefliyoruz.” diye konuştu.
Caner Dikici
TAB Gıda Genel Müdürü
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YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK
Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul yatırımcılarından Fiba
Commercial Properties, İnegöl AVM yatırımı sonrası ilk tanışma
toplantısını düzenledi. Organizasyonda konuşan Fiba Commercial
Properties CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman,
“İnegöl’ün sahip olduğu potansiyele inanıyoruz. Türkiye’nin farklı
bölgelerinde yatırımlarımız devam edecek.” dedi.

Dört ülkede gerçekleştirdiği alışveriş merkezi,
ofis binası ve rezidans kompleksi yatırımlarıyla
ticari gayrimenkul alanında faaliyet gösteren Fiba
Commercial Properties (Fiba CP), son yatırımı
olan İnegöl AVM için İnegöl’de özel bir tanışma
toplantısı düzenledi.
Geniş katılımla gerçekleşen toplantıya Fiba
Commercial Properties CEO’su ve Yönetim
Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman ve şirket
yöneticileri ev sahipliği yaptı. İnegöl AVM’de
kahvaltı ve AVM gezisiyle başlayan organizasyon
sonrasında düzenlenen basın toplantısıyla devam
etti.

Türkiye’nin en büyük meydanlı alışveriş
merkezlerinden birinin İnegöl AVM olduğunu
anlatan Kahraman; “Alışveriş trendinin etkileyici
bir mimari örneği olarak inşa edilen İnegöl
AVM, Türkiye’nin en büyük meydanlı açık
alışveriş merkezlerinden biri. Ayda ortalama
600 bini aşkın kişi tarafından ziyaret ediliyor.
%77’si yerli olmak üzere pek çok markaya ev
sahipliği yapıyor. İnegöl’de yaptığımız bağımsız
bir araştırmaya göre katılımcıların %60’ı bir
AVM’ye gideceği zaman sadece bizi tercih ediyor.
Yine aynı araştırmaya göre ziyaretçilerimizin
%58’i merkezimizin sunduğu hizmetleri iyi ve
yeterli buluyor. Bizim amacımız bu oranı daha da
yükseltmek olacaktır. Deneyimli ekibimizle bu
kıymetli proje için çalışacak olmak bizi çok mutlu
ediyor.” dedi.

potansiyele sahip bu şehrimiz emin adımlarla
büyüyor, gelişiyor. Ülke ekonomisi için daha da
değerli bir konuma geliyor. Dolayısıyla tüketici
beklentileri de artıyor. Şu anda yaptığımız
saha araştırmaları ile halkımızın beklenti ve
ihtiyaçlarının neler olduğunu analiz ediyoruz.
Bu sonuçlara göre önümüzdeki dönemde
planlamalarımızı yapacağız. İnegöl büyüyor. Biz
de bu büyümeye eşlik edersek, bir parçası olursak
ne mutlu bize.” dedi.
“Sektöre motivasyon kazandırdık”
İnegöl yatırımına karar vermeden önce yaklaşık
sekiz ay boyunca ön araştırma yaptıklarına,
sektör temsilcileri ile görüş alışverişinde
bulunduklarına değinen Kahraman, “Bir
yatırım yapacağımız zaman söz konusu ürünün
sürdürülebilir olması gerekir. Doğru ürün, doğru
lokasyon ve doğru insan kaynağının bir arada
olmasına önem veriyoruz. Organik büyümeye
inanıyoruz.” dedi.

İnegöl yatırımlarıyla sektöre motivasyon
kazandırdıklarına dikkat çeken Kahraman, “Pek
çok yabancı şirketin piyasadan çekilme sinyalleri
verdiği bir dönemde, biz bir AVM satın alarak
önemli bir yatırım yaptık. Bu yatırımımızla
İnegöl’deki ihracat rakamlarının hızla arttığına
sektöre motivasyon kazandırdık. İnegöl’ün
dikkat çeken Kahraman, “İnegöl Ticaret ve Sanayi potansiyeline yürekten inanıyoruz. Gittiğimiz
Odası kısa bir süre önce geçen yıl 1 milyar 121
şehirlere değer katmayı seviyoruz. İnegöl’ün
milyon dolar tutarında dış ticaret yapıldığını
değerine de değer katacağız.” dedi.
açıkladı. Bu ticaret hacmi ile şehir 20. sıraya
yerleşti. İnegöl, 2016 yılında 433 milyon dolar
Toplantıda diğer yatırımlarına da değinen
dış ticaret fazlası vererek bu alanda da Türkiye’de Yurdaer Kahraman, “Şu anda 9 AVM yatırımımız
7. sıraya yükseldi. İthalatını ise 269 milyon
bulunuyor. Türkiye, Çin, Romanya ve Moldova’da
dolardan 344 milyon dolara çıkarttı. Önemli bir
faaliyet gösteriyoruz. 900’den fazla marka ve

mağaza, 530 bin metrekareden fazla kiralanabilir
alan ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Yurt dışında önemli yenileme projelerine
imza attık. Türkiye’de de satın aldığımız
AVM’lerimize ek katma değer sağlıyoruz.
Örneğin, yatırımlarımızdan biri olan, M1 Adana
AVM’mizin alanı 77 bin metrekareden 90 bine
çıktı. Bu yeni alanın %95’i şimdiden kiralandı.”
dedi.
2017 yılından umutlu olduklarına değinen
Kahraman, “Satın alma kabiliyeti yüksek bir
markayız. Emin adımlar atıyoruz. Bu sene de yeni
yatırımlarımıza devam edeceğiz.” dedi.
20 yıllık sektör deneyimi
5 Ocak 2017’den itibaren yoluna Fiba
Commercial Properties’in tecrübeli ekibiyle
devam eden İnegöl AVM, sahip olduğu açık
AVM konseptiyle farklı bir alışveriş deneyimi
sunuyor. Sokakları ve marka karmasıyla bölgenin
en iddialı alışveriş merkezleri arasında yer alan
AVM, 45 bin metrekarelik alana yayılan özel bir
peyzaja da sahip.
Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul
yatırımcılarından Fiba Commercial Properties
ise Fiba Grubu’nun 30 yıla yakın finans ve finans
dışı sektör tecrübesini, 20 senelik gayrimenkul
bilgisiyle birleştiriyor.
Yurt içinde İstanbul, Bursa, Adana, Konya,
Gaziantep ve yurt dışında; Çin, Romanya, ve
Moldova’da alışveriş merkezi, ofis ve rezidans
yatırımları yapan marka ticari gayrimenkul
alanındaki iddialı şirketler arasında yer alıyor.
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Toplantıda konuşan Fiba Commercial Properties
CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer
Kahraman, “Şirket olarak yaptığımız tüm
yatırımlara gönülden inanırız. İnegöl’ün sahip
olduğu potansiyel bu kararı almamızdaki en
önemli etmenlerden biri oldu. İnegöl AVM’nin
bölge için ne kadar değerli bir proje olduğunun
bilincindeyiz. Önümüzdeki dönemde bu çıtayı
daha yukarı çekmek için elimizden geleni
yapacağız.” dedi.
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Kolej Sporları ve Lüks Moda, FENTY Üniversitesi’nde
Bir Araya Geliyor
FENTY Kreatif Direktörü Rihanna ve global spor
markası PUMA, çok sevilen FENTY PUMA by
RIHANNA koleksiyonunun üçüncüsünü global
moda dünyasının beğenisine sundu. Koleksiyonun
bu sezonki teması “FENTY Üniversitesi” olarak
belirlendi. Yoldan çıkan asi çocuklardan ilham
alan koleksiyon, disiplin cezasını bile kendi tarzıyla
buluşturan cesur yürekler için tasarlandı.
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Bibliothèque Nationale de France’ın görkemli kitap
rafları arasında gerçekleşen defilede, koleksiyona
ilham kaynağı olan figürler tek tek podyuma
çıktı. Amerikan okullarının sosyal yapısını
oluşturan klasik karakterlerin hepsi oradaydı:
İnekler, sporcular, kaykaycılar, çömezler, goth
çocuklar ve tabii ki, kötü kızlar. Koleksiyonu
tanıtan modeller kütüphane masalarını andıran
podyumda yürürken, tüm bakışlar yeni
tasarımların üzerindeydi. FENTYxPUMA’nın
imzası haline gelen bol kesim tarzı devam ettiren
yeni koleksiyon, cinsiyet kavramını sorgulatan,
beklenmedik ve birbirinden çekici pek çok
parça içeriyor. Okulların spor salonlarından ve
soyunma odası şıklığından ilham alan Sonbahar/
Kış koleksiyonunda yok yok: Elbise olarak yeniden
yorumlanan futbol formaları, okul eteğini andıran
etekler, kadife ve polyester eşofman takımları,
tulumlar, koç ceketi, beli açık ve bol kesim polo
t-shirtler, beyzbol t-shirtleri ve çok daha fazlası.
Özel tasarım üniversite ve lise tarzı desenleriyle,
FENTY 2017 Sınıfı derse hazır.
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Sonbahar/Kış 2017 FENTY PUMA by
RIHANNA gösterisi Rihanna ve ekibi tarafından,
Prodject ve OBO ajanslarının desteğiyle
hazırlandı. Makyajlar PatMcGrathLabs’ten
Pat McGrath tarafından yapıldı. Saç tasarımı
Yusef Williams (Factory Downtown) ve L’Oréal
Professionel, tırnak tasarımı Jenny Longworth
(CLM) ve Tracy Rierson (Young Nails Inc.),
styling Tom Van Dorpe (Management & Artists)
ve mücevher styling’i Lynn Ban tarafından
gerçekleştirildi.
Paris’te tanıtılan ayakkabı, tekstil ve aksesuar
koleksiyonu, Sonbahar/Kış 2017 sezonunda
satışa sunulacak. Rihanna’nın “Marie-Antoinette
spor salonunda ne giyerdi?” temalı İlkbahar/Yaz
2017 koleksiyonu ise önümüzdeki aylarda moda
severlerin beğenisine sunulacak.
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“Öğrenciyken hep canımın istediği gibi giyinmek
isterdim.” diyor Fenty Kreatif Direktörü Rihanna.
“Ama Barbados’taki okullarda üniforma giymek
zorunluydu. Dolayısıyla ‘Okula Dönüş’ temalı
bu koleksiyonu hazırlarken çok keyif aldım.
Böylesine önemli ve tarihi bir binada defile
yapıyor olmaktan da onur duyuyorum.”
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28 Nisan’da Emaar Square Mall kapılarını açıyor
İstanbul’dan ilham alınarak tasarlanan ve dünyanın en önemli markalarına ev sahipliği yapacak Emaar
Square Mall, alışveriş, eğlence ve gastronominin “en”lerini bir kerede ve bir karede bir araya getiriyor.

Yılda 25 milyon ziyaretçi ağırlamaya hazırlanan
Emaar Square Mall, Anadolu Yakası’nın ilk 4D
sineması, moda merkezi ve Turkish Village
gibi farklı yönleriyle, hayatın tüm ihtiyaçlarını,
modernle gelenekseli buluşturan tek bir
mekânda sunuyor. Kapalı alanlarının yanı sıra,
açık alandaki mağazalarıyla, Bağdat Caddesi
ve Nişantaşı’nın alışveriş keyfini Çamlıca’da
yaşatıyor. Ziyaretçilerin tüm günü geçirecekleri
bir konseptle tasarlanan Emaar Square Mall,
dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa ile en çok
ziyaret eden alışveriş ve eğlence destinasyonu The
Dubai Mall gibi ikonik işlere imza atan Emaar
Properties’in imzasını taşıyor.
Moda, gastronomi ve eğlencenin yeni adresi
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Emaar Square Mall, dünyanın en önemli
markalarını bünyesinde topluyor. Türkiye’ye ilk
kez girecek markalardan Galeries Lafayette’le
Paris’in moda dünyası, Harry Winston’la
Amerika’nın mücevher dünyası İstanbul’a geliyor.
Fransa’nın ünlü lüks markaları Cartier ve Hermès
de Emaar Square Mall’da yerini alacak.
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Benzersiz mimarisi içerisinde yeme içme alanları
da bulunacak olan Emaar Square Mall, gurme
restoranlar, fast food alanları ve pek çok seçeneği
ziyaretçileri için sunacak.
Herkes için eğlence
7’den 70’e her yaş ve gelir grubuna hitap eden
Emaar Square Mall, ziyaretçileri için sunduğu
konfor, eğlence ve sosyal imkânların yanı sıra,
çocuklu ailelerin iyi vakit geçirmesi için tüm
olanaklara sahip. Emaar Akvaryum ve Sualtı
Hayvanat Bahçesi ile 15 salonlu 4D sinema,
merkezin geniş eğlence portföyünün en önemli
parçası. Birbirinden farklı etkinliklerin yıl
boyunca gerçekleşeceği Emaar Square Mall’da
ziyaretçilerin deneyimleri çeşitlenecek.
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SUNA DUMANKAYA’DAN GÜZELLİK SIRLARI
GÜN İÇİNDE ENERJİK VE ZİNDE KALMAK İÇİN TARİFLER

Bir kase çiğ badem geceden ılık suya
konulur. Sabah kabukları ayıklanır.
Bademin 3 katı su eklenip el
blendırından geçirilir. Üzerine tarçın
ve arzuya göre bal eklenir, afiyetle
içilir.

SUNA DUMANKAYA

Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

Beyni besler, kemikleri
sağlamlaştırır. Kalsiyumun en etkili
şeklidir. Reflü ve süt alerjisi olanlar
içebilir.

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi
1 tatlı kaşığı badem tozu
1 fincan suda pişirin, arzuya göre
şeker koyun.

Elma rendelenip üzerine
tarçın döküp siyah üzümle
tatlandırılır.
Kansızlık ve demir
eksikliğine iyi gelir.
Metabolizmayı hızlandırır.
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Sabahları içtiğinizde beyin
yorgunluğunu alır, tok tutar.
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2017 GEMİ İÇİ DENEYİM TRENDLERİ
Eğlence İmkanları: Gemilerde 4 boyutlu
sinema, Formula 1 Ferrari aracı test simulasyonu,
diskodan, jazz ve canlı popüler müziğe kadar
eğlence alternatifleri, Broadway şovlarını
aratmayan animasyon imkanları ve gemi içi
etkinlikleri, kaptanın gecesi, gala gecesi gibi
balo organizasyonları sunulmakta. MSC Cruises
tarafından 20 milyon euro yatırım yapılarak
dünyanın en iyi animasyon şovlarından biri
olan Cirque du Soleil ile anlaşma yapılıp, diğer
muhteşem animasyon gösterilerine ilave olarak
da yeni nesil gemilerde 2 özel şov seyretme
imkanı sunulacak. 2017 haziran ayında
suya inecek dünyanın en büyük yeni nesil
gemilerinden MSC Meraviglia ile gemilerde
animasyon kavramı bambaşka bir boyuta
taşınmış olacak.
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Yeme-İçme İmkanları: Gemilerde kahvaltı,
öğle ve akşam yemekleri için pek çok seçenekler
sunuluyor. Açık büfeden, Alakart restaurantlara,
değişik konseptte cafeler, müzikli-eğlenceli
barlar, hatta pastaneye kadar yeme-içme alanında
misafirleri şımartan deneyimler yaşatılıyor. Çin,
İtalyan, Japon, Meksika, Fransız gibi pek çok
Alakart Restaurant seçeneği de bulunuyor. Artık
gemilerde Michelin yıldızlı dünyanın popüler
şefleri de görev yapmaya başlıyor. Üstelik Füzyon
mutfağının en güzel örneklerini oluşturabilmek
için şimdiden kollar sıvanmış ve dünyaca ünlü
şeflerle anlaşmalar imzalanmış. 2017 aralık
ayından itibaren Asia Füzyon mutfağının
öncülerinden Bay Roy Yamaguchi MSC Seaside
gemisinde, Füzyon restaurantında hizmet
vermeye başlayacak. Ayrıca artık gemilerde görev
alacak Michelin şefleri ve uluslararası alanda
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ödüller kazanmış pek çok şef de görebileceksiniz.
Teknoloji yatırımları: 2017 yılından itibaren
suya inmeye başlayacak yeni nesil gemiler, son
teknolojilerle donatılmaya özen gösteriliyor.
Dünya devi teknoloji firmaları ile anlaşmalar
yapılıp, LCD ekranlardan, oda içi teknolojik
ürünlerin tasarımları, kişiye özel aplikasyonlar,
barda içecekleri hazırlayan ve sizinle sohbet
eden robotlara kadar pek çok teknoloji gemi
seyahatleri içinde hayatınıza dokunacak.
Wellness-SPA deneyimleri: Dünyanın SPA

konusunda en popüler ülkelerinden getirilmiş
profesyonel çalışanlardan oluşan ekipler
ile gemiler yıllardır kadrolarını geliştirme
çabasında. Sadece masaj anlamında değil aynı
zamanda tedavi, bakım hizmetleri, vücudu zihni
dinlendirme, zihinsel arınma gibi konularda da
son derece ciddi çalışmalar yapılmakta. Dünyaca
ünlü Wellness şirketleri ile anlaşmalar yapılıp,
cep telefonlarına indirilebilen uygulamalar
sayesinde MSC gemilerinde kişiye özel Wellness
deneyimleri yaşatılıyor, yoga, golf, gündoğumu
ve batımında özel spor etkinlikleri, yürüyüş,
tırmanma, basketbol ve golf gibi etkinlikler
organize ediliyor. Diyet programları ve sağlıklı
beslenme konusunda seyahat boyu programlar
çıkarılıyor, en güzeli de seyahat edeceğiniz
şehri arzu ederseniz bisiklet veya yürüyüş yolu
planlamalarıyla gezebileceğiniz Wellness seyahat
deneyimleri yaşatılıyor.
Aile odaklı mükemmel seyahat: Gemi pek
çok kişinin düşündüğü gibi yaş almış kişilerin
yaptığı bir seyahat değil. Özellikle çocuklu
aileler için ideal bir seyahat aracı. Zira bavul
açıp kapama derdi olmayan, her sabah yeni
bir limana uyanabildiğiniz ve çocuklarınıza
pedagoglar tarafından oyunlar oynatılıp,
animasyon etkinlikleri yaptırılan, gelişimlerine
katkı sağlamayı amaçlayan bir seyahat biçimi…
Gemilerde merdiven aralıklarından, animasyon
salonları, basamakların düzenine kadar her şey
çocuklu aileler göz önüne alınarak hazırlanıyor.
Hatta arzu eden aileler çocuklarını gemide son
derece gelişmiş mini club’lara bırakıp, çocukları
eğlenirken, kendileri de rahatça eşleriyle şehri
keşfedebiliyorlar…
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ŞOK DEĞİL SAĞLIKLI DİYET
depolarını yenileyemez. Sık şekilde şok diyet
tekrarlanıyorsa karaciğer bu duruma daha fazla
dayanamaz ve karaciğer yağlanması başlar.
Özellikle sadece protein ağırlıklı beslenilen
popüler diyetler uygulayan kişilerde yüksek
oranda karaciğer rahatsızlıkları görülür. Alınan
fazla protein karaciğer ve böbrek üzerinde yük
oluşturduğu gibi, gerekenden çok fazla et ve süt
tüketimi ile birlikte alınan yağlar da karaciğerde
tahribata neden olmaktadır.

Fatma Fidan
Yaz aylarının yaklaşmasıyla fazla kilolarından
kurtulmak isteyenlerin çözüm arayışları başladı.

Şok diyetlerde vücut azalmış olan kalorinin
yerine kaslarda ve karaciğerde depolanmış olan
glikojen depolarını kullanır. Enerji kaynağı
olan glikojeni kullanmasıyla birlikte vücutta su
kayıpları yaşanmaktadır. Bu şekilde kilo verdiren
diyetin kalıcı hasarlar bırakabileceği gibi ölümcül
de olabilir.
Düzensiz kilo alıp vermenin sonucunda oluşan
kalıcı kilo fazlalığı, kandaki glikozu hücrelere
ulaştırmakla görevli insülin hormonun işini

zorlaştırır. Bu tekrarlayan bir duruma
dönüşürse insülin direnci baş gösterir. İnsülin
direnci ise tip 2 diyabetin başlıca nedenidir.
Hızlı kilo vermeye çalışırken şeker hastası
olabilirsiniz.
Uzun süreli açlık, midede gastrit ve yanma
gibi sorunları da beraberinde getirmektedir.
Özellikle mevsim geçişlerinde uygulanan şok
diyetlerin sonucunda görülen kansızlık, saçların
güçsüzleşmesiyle birlikte hızla dökülmesine
neden olmaktadır.
Kontrollü kilo kaybı ve dengeli beslenmek
önemlidir. Bütün bu olumsuz etkilerden
korunmak için şok diyetler tercih edilmemeli,
uzun vadede ve kontrollü olarak düzenli
kilo kayıpları ve yaşam tarzı değişikliği
hedeflenmelidir. Diyet programı, bir beslenme
ve diyet uzmanıyla birlikte düzenlenmeli,
uygun bir egzersiz programı desteğiyle kilo
kaybının kalıcı olması sağlanmalıdır.

Bilinçsizce uygulanan düşük kalorili diyetler,
ölüme kadar gidebilecek ciddi tablolara neden
olabilmektedir. Şok olarak nitelendirdiğimiz
bu diyetler, tansiyon dengesizliklerine ve
vücudun elektrolit (sodyum, potasyum)
dengesinin bozulmasına neden olarak kalp ritim
problemlerine yol açabilir. Ritim bozukluğunun
nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi, göz
kararması gibi belirtileri görülebilir. Uzun süre
açlık, kan basıncı ve kan şekeri düzensizliklerine
neden olup kalp krizine yol açabilir.
Bu şok diyetlerin kalp üzerindeki etkisi diyet
sonlandıktan sonra ortaya çıkar. Şok kilo
vermenin ardından şok kilo alımının kalp krizi
riskini arttırdığı çeşitli bilimsel kaynaklarda yer
almaktadır.
Sık bir şekilde şok diyetler yapmak karaciğerde
bulunan glikojen depolarını azaltmaktadır. Eski
beslenme alışkanlıklarına tekrar dönüldüğünde
karaciğer ekstradan efor sarf etmeye başlar ve
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Çok kısa sürede hızlı şekilde ağırlık kaybına
neden olan çok düşük enerjili diğer adıyla şok
diyetlerin, bireye özgü olmayan dergi, internet
ve gazetelerde yayınlanan diyet programlarının,
tek tip diyetlerin, vücutta su kaybına neden
olan idrar sökücü ot ve çayların, zayıflattığı ileri
sürülen ilaçların, akupuntur ile birlikte uygulanan
açlık diyetlerinin, kan grubu diyetlerinin, protein
ağırlıklı beslenmenin kalbimiz başta olmak üzere
birçok hayati organ sistemimize zarar verdiği
bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır.

79

MALl&MOTTO / Haberler

Özdilek Holding, 50 milyon $’lık yatırımla ÖzdilekPark
Bursa Nilüfer’i açtı
Özdilek Holding, Bursa Nilüfer’de 50 milyon $’lık yatırımla 2017’nin ilk AVM’sini açtı. Holding’in ÖzdilekPark
konseptine sahip üçüncü AVM yatırımı olan ÖzdilekPark Bursa Nilüfer, yıllık 7,5 milyon ziyaretçiye ulaşmayı
hedefliyor.
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Hüseyin Özdilek
Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı
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Türkiye’nin en yüksek marka değerine sahip ilk
100 şirketi arasında yer alan Özdilek Holding’in
ÖzdilekPark konseptine sahip üçüncü AVM
yatırımı olan ÖzdilekPark Bursa Nilüfer, 1
Mart Salı günü yapılan basın organizasyonuyla
tanıtıldı. Özdilek Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Özdilek, Özdilek Holding
Yönetim Kurulu Başkan Vekili E. Murat Özdilek
ve ÖzdilekPark Bursa Nilüfer projesinde görevli
üst düzey yöneticilerinin ev sahipliği yaptığı
toplantıda, projenin tüm detaylarının yanı sıra
2017 hedefleri anlatıldı.
ÖzdilekPark Bursa Nilüfer, 1000 kişiye
istihdam sağlayacak
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 50 milyon $’lık
yatırım bütçesiyle hayat bulan, 60.000 m2 kapalı
alanda konumlandırılan ve toplam 20.000
m2 kiralanabilir alanda, 4 kat ve 55 mağaza

bulunan ÖzdilekPark Bursa Nilüfer’de Özdilek
Hipermarket, Özdilek Departman Mağaza,
Kafe Safahat ve birçok seçkin markanın yanı
sıra sinema ve oyun-eğlence merkezi yer alıyor.
Rahat ve aydınlık bir yapıda olmasının yanı sıra
misafirlerinin konforunu düşünerek tasarlanan
Özdilek BursaPark Nilüfer, ulaşım kolaylığıyla
da büyük beğeni topluyor. İzmir Yolu’na direkt
bağlantı, metro istasyonuna 2 dakika, İDO
feribot iskelesine 25 dakika, BUDO iskelesine
28 dakika ve toplu taşıma imkanlarıyla da
konuklarına sınırsız seçenek sunan Özdilek
BursaPark Nilüfer’de servis hizmeti de bulunuyor.
AVM’de, kiracılarıyla birlikte toplam 1000 kişiye
istihdam sağlamayı hedefleyen Özdilek Holding,
bu yatırımda 400, toplamda olarak ise 8.500
kişiye istihdam sağlamış olacak. Öte yandan
2016 yılında Özdilek AVM’leri 51 milyon kişi
ziyaret ederken, holding bu oranı 2017 yılında 58
milyona çıkarmayı hedefliyor.

“7,5 milyon ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyoruz”
Açılışa ilişkin değerlendirmede bulunan
Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Özdilek, “ÖzdilekPark Bursa Nilüfer,
her düzeydeki müşteri kitlesine hitap edebilen;
hipermarket, büyük mağazalar, çocuk ve
gençlere yönelik eğlence birimleri bulunan
ve halkın tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında
toplamayı amaçladığımız bir konsepte sahiptir.
Kiracılarıyla birlikte toplam 1000 kişiye
istihdam sağlayacak olan yeni yatırımımızın,
bölgenin ekonomik kalkınmasına da destek
olmasından dolayı çok mutluyuz. Bu kapsamda
yıl içinde yaklaşık 7,5 milyon ziyaretçiye
ulaşmayı hedefliyoruz. 50 milyon $’lık yatırım
bütçesiyle hayat bulan yeni yatırımızın öncelikle
ülkemize sonrasında ise Bursa ve çevre illerdeki
ziyaretçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”
dedi.

Kahve Haberler
Molası... / MALl&MOTTO

Nereden çıktın yine karşıma?
Nereden çıktın yine karşıma?
Tamamlayamadığın hangi vicdansızlığın için döndün? Geçmişim
olamamıştın, şimdi geleceğimde olmak için mi geldin? Artık benim için
sen bir “fark etmez”sin. Fırtınada kaybolmuş bir yelkenli için rüzgarın
nereden estiği önemli değildir. Geçti artık o günler. Mezarıma çiçekle
gelmen, beni öldürmüş olman gerçeğini değiştirmiyor.
Sessiz çığlıkları vardır kırılan kalbimizin ve onları yalnızca Allah duyar.
Senin duymadığın ve hiçbir zaman duyamayacaklarından bahsediyorum.
Umarım beni anlıyorsundur. Keşke biraz düşünebilseydin.
Düşünmediğin için şimdi kalbin acıyor biliyor musun? Beynin
düşünemediği her şeyin cezasını kalp çeker. Düşünmek beyni acıtmaz
ama düşünmemek kalbi yorar.
Şu hayatın bize en büyük darbesi beklediklerimizin hiçbir zaman
gelmemesi, gelenlerin ise bizi hak etmemesidir. Bazı insanlar hiç
başlamayan hayatlarının bitmesinden korkarlar. Neyi biriktirebilmişler ki
kaybetsinler? Sen de onlardansın bana göre. Elinde avucunda hiçbir şey
kalmamış ama hala yitirmekten korkuyorsun. Kolların boşluğa alışmış
ama benimle doldurmaya çalışıyorsun. Bitmişsin ama hiç başlamamış
olduğunu anlayamamışsın. Söylenmiş sözleri duymamışsın, şimdi
söylenmemişleri dinliyorsun. Göremediğin şey şuydu; ben sana hayatımı
verdim, sen onu başkasının çöpüne attın.
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Bana gelince… İyiyim ben. Aşkta özgürlüğün tutsaklıkla başladığını ve
aynı zamanda da hayatta aşktan daha önemli şeyler olduğunu öğrendim.
Mesela insan olmak.
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İstanbul’un yeni turizm merkezi Levent
Farklı noktalara ulaşım kolaylığı nedeniyle günümüzün en trend lokasyolarının başında gelen Levent, iş
dünyasının yanı sıra kültür-sanat etkinliklerine ve AVM yaşamına ev sahipliği yapıyor. Tarihi noktalara olan
ulaşım kolaylığı nedeniyle de farklı turizm türlerini kapsayan Levent, otelleriyle de büyük beğeni topluyor.
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Funda Bezircilioğlu
Wyndham Grand İstanbul Levent Genel Müdürü

82

Günümüzde İstanbul, uluslararası kongreler ve
toplantılar için çok tercih edilen bir destinasyon
olarak karşımıza çıkıyor. Farklı noktalara ulaşım
kolaylığı nedeniyle iş dünyasının yanı sıra kültürsanat etkinliklerine ve AVM yaşamına da ev
sahipliği yapan Levent, Taksim ve Beyoğlu’ndan
sonra İstanbul’un adeta turizm sektöründeki yeni
gözdesi.

yakınlığı nedeniyle tercih edildiğinin altını çizen
Bezircilioğlu, iş merkezlerinin ve plazaların
Levent ve yakınlarına kaymasıyla da iş amaçlı
İstanbul’u ziyaret edenlerin öncelikli olarak bu
bölgeyi tercih ettiğini belirtti.

Bezircilioğlu: İstanbul’un yeni gözdesi Levent

İstanbul’un yılın 12 ayı canlı olduğunu belirten
Bezircilioğlu, “İstanbul, Türkiye’nin ve dünyanın
dört bir yanından farklı amaçlarla ziyaretçi kabul
eden bir metropol. Bu büyüklükteki bir şehir
için otellerin doluluk oranlarının da yüksek
olması da yadsınamaz. Çünkü İstanbul, çok fazla
uluslararası kongre ve organizasyona ev sahipliği
yapıyor. Tabi ki otellerin tümü dönemsel olarak
her zaman dolu olmayabilir fakat İstanbul’da
yeri geliyor; belli zaman dilimlerinde oda
bulamıyorsunuz. Yılın 365 günü dünyanın

İstanbul’u ziyaret eden misafirlerin otel seçerken
en önem verdikleri konunun otelin konumu
olduğuna dikkat çeken Wyndham Grand İstanbul
Levent Genel Müdürü Funda Bezircilioğlu,
konukların Wyndham Grand İstanbul Levent’i
seçmesindeki en önemli nedenlerden birinin
otelin konumu ve sunduğu ulaşım kolaylığı
olduğunun altını çizdi. Otelin, alışveriş
noktalarına, turistik bölgelere ve Taksim’e olan

“İstanbul, 5 bin kişinin katıldığı
organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.”

hiçbir şehri dolu değildir ama yer bulmakta
zorlandığınız dönem periyodu artıyor ise o
zaman orası yoğun bir şehirdir.” dedi.
Wyndham Grand İstanbul Levent olarak
her platformda olmaya çalıştıklarını aktaran
Wyndham Grand İstanbul Levent Genel
Müdürü Funda Bezircilioğlu, “Yaptığımız işi en
iyi şekilde yapmak istiyoruz. Çünkü biz %100
müşteri memnuniyetiyle çalışıyoruz. Bunu da
geçtiğimiz aylarda dünya genelindeki Wyndham
otelleri arasında EMEA Bölgesi’nin (Avrupa –
Ortadoğu – Avrasya – Afrika) ‘En İyi Uluslararası
Oteli’ ödülünü alarak bir kez daha kanıtladık.
Bundan dolayı gurur duyuyoruz. Öte yandan
sürdürülebilirlik bizim için önemli bir konu.
Otelimiz bu bakış açısıyla inşa edildi. Ve bu bakış
açımızın geri dönüşü olarak sürdürülebilirlik
alanında büyük öneme sahip olan Amerikan
LEED Gold Sertifikası aldık.” şeklinde konuştu.

Ayın Menüsü / MALl&MOTTO

AYŞE TÜTER’DEN AYIN MENÜSÜ
ÇIT ÇIT TAVUK
MALZEMELER
• 1 Paket kremalı mantar çorbası
• 500 gr kuşbaşı doğranmış tavuk eti
• 1 su bardağı yoğurt
• 1 kahve fincanı zeytinyağı
• 2 su bardağı mısır gevreği
• Karabiber, kırmızıbiber, kekik
• 100 gr tulum peyniri
YAPILIŞI

KURUTULMUŞ DOMATESLİ YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI
MALZEMELER
• 2 su bardağı yeşil mercimek
• 5 dilim pastırma
• 1 adet havuç rendesi
• 1 adet kereviz rendesi
• 1 adet ince kıyılmış soğan
• 5 su bardağı et suyu
• 1 çay kaşığı yenibahar
• 1 çay kaşığı kimyon
• 1 çay kaşığı pul biber
• 1 tatlı kaşığı tuz
• ½ çay kaşığı karabiber
• ½ kahve fincanı zeytinyağı
• 10 adet küp doğranmış bir gün suda bekletilmiş kuru domates
YAPILIŞI
Tencerede
yağı kızdırın.
Pastırmaları ince
ince doğrayıp
yağda soteleyin.
Pastırmaları
tencereden alın.
Aynı yağa soğan,
havuç, patates ve
kerevizi ekleyip
kavurun. Et
suyunu ilave edin
ve mercimekleri
de ekleyin.
Mercimekler yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirin. Biraz daha sıcak
su ve baharatları ekleyin. Mutfak robotunda çorbayı püre haline getirin.
Çorbayı kaselere koyun. Üzerine çıtır pastırmaları ve domatesleri
ekleyip servis yapın.

GELİK PİLAVI
MALZEMELER
• 3 su bardağı baldo pirinç
• 1 adet küçük doğranmış kuru soğan
• 2 su bardağı doğranmış konserve mantar
• 1 su bardağı bezelye
• 3 yemek kaşığı tereyağ
• ½ demet dereotu
• ½ çay kaşığı karabiber
• ½ çay kaşığı kırmızıbiber
• ½ çay kaşığı tarçın
• ½ çay kaşığı yenibahar
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 2 adet kesme şeker
PİLAVIN ÜZERİ İÇİN
• 3 adet orta boy haşlanmış
patates
• 1 çay bardağı süt
• 1 çay bardağı kaşar peyniri rendesi
YAPILIŞI
Pirinci sıcak suda 1 saat bekletin, yıkayın ve süzün. Tencereye
soğanı ve tereyağını koyup soteleyin. 3 su bardağı su, tuz ve şekeri
ekleyin. Karışım kaynamaya başlayınca pirinci ilave edin. Üzerine
mantar ve bezelyeyi ekleyin. Kaynamaya başlayınca çok kısık
ateşte su tamamen çekilene kadar pişirin. Tencereyi ateşten alın.
Baharatları ilave edin ve karıştırın. Porsiyonluk güveç kaplarına
3’er çorba kaşığı dolusu koyun. Bir kapta patates püresi, kaşar
peyniri rendesi ve sütü karıştırın. Güveç kaplarının üzerine birer
çorba kaşığı ekleyin ve yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında
üzerleri kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak veya ılık servis yapın. (Bu
pilavı zeytinyağıyla da yapabilirsiniz.)
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Ayşe Tüter

Tavuk etlerini bir kaba alın. Üzerine 1 paket mantar çorbası dökün ve karıştırın. Biraz
karabiberle etleri harmanlayın. Bir fırın kabına mısır gevreğinin yarısını dökün. Tavuk
etlerine yoğurdu, kalan mısır gevreğini ve zeytinyağını ekleyip karıştırın. Tavukları tepsiye
yayın, üzerini folyo ile örtün. 200 derecelik fırında 30 dakika pişirin. Fırından çıkar çıkmaz
üzerine tulum peynirini ve baharatları serpip servis yapın.
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1917’de bir hayalle yola çıkan İnci Deri bugün Türkiye’nin
ilk 100 yaşında moda perakende markası
2016’yı 220 milyon TL ciro ve 1 milyon 800 bin satış adediyle kapatan İnci Deri, bu yıl sonunda ise yaklaşık
280 milyon TL ciroya ulaşmayı hedefliyor.
100. yılını kutlayan İnci Deri, bir lostra
salonundan bir moda perakende markasına
dönüştüğü 2017 yılında, 16,500 m²’lik toplam
satış alanında 800’ün üzerinde çalışanıyla hizmet
veriyor. 2016’yı 220 milyon TL ciro ve 1 milyon
800 bin satış adediyle kapatan İnci Deri, bu
yıl sonunda ise yaklaşık 280 milyon TL ciroya
ulaşmayı hedefliyor.
30 yıl süresince bir lostra salonu olarak kaliteli
ayakkabılarıyla müşterilerine hizmet veren
İnci’nin hikâyesi, 1947 yılında bir dönüm
noktasına geldi. Ailenin ikinci kuşak temsilcisi
Ahmet Nuri Kızıltaş, bir moda markası olma
hayaliyle Fatih’te yeni bir mağaza açtı. 80’lerde
üçüncü kuşağın da katılmasıyla birlikte, marka
modern bir çehreye kavuştu. İnci Deri, yüzünü
global pazarlara da dönmekte gecikmedi.
İtalya’dan gelen uzman ekiplerin ve tasarımcıların
know-how’ını da üretime dâhil ederek ülke
sınırlarını aşan İnci Deri, değişmeye ve
dönüşmeye devam ediyor.
İnci, gelecek 100 yıla çok kanallı yaklaşımla
devam edecek
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Türkiye’nin 100 yıllık ilk moda perakende
markası İnci Deri, çok kanallı stratejisiyle
hedef büyüttü. Geçtiğimiz yıl itibarıyla hız
kazanan omni-channel (çok kanallı) yaklaşımını
pazarlama ve satış stratejisine entegre eden
marka, 2016 yılının başından bu yana e-ticaret
yatırımlarına ağırlık veriyor.
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İnci Deri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat
Kızıltaş; İnci Deri olarak 2016 yılının başından
beri e-ticaret yatırımlarına ağırlık verdiklerini
belirterek 2017 öngörülerini paylaştı: “İncideri.
com 2016’yı %100 büyümeyle kapattı. Yaptığımız
yatırımlarla bu rakam daha da yükselecek.
İnternet mağazamızın toplam cirodaki payını da
%2’den %5.5’e çıkartmayı hedefliyoruz. Ayrıca,
önümüzdeki dönemde aktif hale gelecek mobil
aplikasyonumuzun satışlarımıza %20 oranında
etki edeceğini öngörüyoruz.”
İnci Deri, 100. yılında kendisini yeniden
konumlandırdı: Her alanda “İyi Hissettiren
Marka”
Asırlık bir marka olan İnci Deri, modayı ve
trendleri etkileyen, takip eden kitleye daha
yakından dokunuyor. 100. Yılında İnci Deri’yi
her alanda “İyi Hissettiren Marka” olarak
yeniden konumladıklarının altını çizen Kızıltaş,
bu stratejilerinin mağaza dekorasyonundan İK

politikalarına, tüm çalışmalarına yön vereceğini
açıkladı.
Global marka olma hedefiyle yurt dışı
yatırımlarını da artıran İnci Deri, 5 yılda yurt
dışında toplam 40 satış noktası hedefliyor
İnci Deri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat
Kızıltaş; global bir marka olma yolunda atılan
adımları da şöyle aktardı: “Dünyada tanınan
Türk markaları geliştirmek ve Türk markalarının
global birer oyuncu olabilmesini sağlamak
amacıyla başlatılmış devlet destekli ilk ve tek
markalaşma programı Turquality’ye başvurumuz
yakın zaman önce onaylandı. Turquality’den
alacağımız destekle yurt dışı yatırımlarımızı
da artıracak, Türkiye’yi ve markamızı en iyi
şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Yurt dışı
yatırımlar nezdinde baktığımızda; İran ile bayilik
görüşmelerimiz devam ediyor. Fas ve Tunus
odaklı olarak Kuzey Afrika’yı araştırıyor, bu
bölgelere de girmeyi planlıyoruz. Doğu Avrupa
pazarlarında hızla ilerliyoruz. Körfez Bölgesi ve
Türki Cumhuriyetler de hedeflerimiz arasında.
Bu yatırımlarımızın Turquality ile büyük hız
kazanacağına inanıyoruz.”
Bugün Kıbrıs’ta 3, Türkmenistan’da ve Kosova’da
birer mağazası bulunan marka, Nahcivan’daki
satış noktalarıyla birlikte toplam 5 mağaza ve
700 m2’lik satış alanı ile yurt dışında da faaliyet
gösteriyor.
Global bir moda markası olma hedefi
doğrultusunda 2017 yılı için imzası tamamlanmış
3 projeyi hayata geçireceklerini belirten Kızıltaş,
“2017 sonunda yaklaşık 280 milyon TL’lik ciroya
ulaşmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.
2016 yılını 100 mağaza, 220 milyon TL’lik
ciro ve 1 milyon 800 bin adetlik satış adediyle
kapattıklarına dikkat çeken Kızıltaş; “2016
yılının başından bu yana açtığımız mağazalarla
birlikte Türkiye’deki toplam satış alanımız 16.500
m² oldu. Geçtiğimiz yıl 6 farklı ilde toplam
10 mağaza açtık. Yeni açılan mağazalarımızla
birlikte, bünyemizde görev yapan 800’ün
üzerinde çalışanımız var.” dedi.
2017 yılında büyüme hedeflerinin devam
ettiğini ifade eden Kızıltaş; beklentilerini ve
hedeflerini paylaşarak; “Önümüze baktığımızda,
orta vadede verimliliğin büyük önem
taşıyacağını görebiliyoruz. Şirketlerin her alanda
optimizasyona giderek verimlilik üzerine yatırım
yapacakları bir dönem olacak. Biz de bu bilinçle

Ali Murat Kızıltaş
İnci Deri Yönetim Kurulu Başkanı
hareket ediyor, yatırımlarımızı verimlilik esasına
göre şekillendiriyoruz. Perakende sektöründe
2017 yılı için yaklaşık %7 oranında bir büyüme
bekleniyor. Şartlar bu şekilde devam ederse,
İnci Deri olarak bu oranın üzerinde bir büyüme
rakamına ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.
“Yüzüncü yılında İnci Deri ihracatta %100
büyüyecek”
Yaklaşık 100 farklı tedarikçiden oluşan bir üretim
ağı yönettiklerini belirten Kızıltaş; 2016 yılını 2
milyon TL’lik ihracatla kapattıklarını, 2017’de
ihracatta %100 büyüme, 2019’da ise bu rakamı
çift haneli rakamlara çıkarmayı hedeflediklerini
vurguladı.
100. yıla özel iki yeni atılım: “İnci Atölye” ve
“100 Koleksiyonu”
Kızıltaş; 100. yıla özel olarak yapılan çalışmalara
da değindi: “100. yılımıza özel olarak iki özel
çalışmaya imza attık: ‘İnci Atölye’ ve ‘100
Koleksiyonu’. Gamze Saraçoğlu’nun kreatif
direktörlüğünde hazırlanan koleksiyonlarda,
100 yıllık deneyim ve uzmanlığı özgün
tasarımlarla bir araya getirdik. ‘İnci Atölye’
hayalinizdeki ayakkabıyı en küçük ayrıntısına
kadar tasarlamayı mümkün kılarken, ‘100
Koleksiyonu’nda ise İnci’nin klasikleşen ikonik
modellerini günümüzün trendlerine göre yeniden
yorumladık. Gamze Saraçoğlu’nun kreatif
direktörlüğünde hazırlanan ‘100 koleksiyonu’,
modern çizgilerin klasik modellerle buluşmasını
sağlıyor.”

Makale / MALl&MOTTO

Neden Chıa, Keten ve Diğer Fonksiyonel Tohumlar Bu Kadar Ünlendi?
Bu 5 fonksiyonel tohum; sindirime katkıda
bulunan ve kardiyovasküler sağlığı korumaya
yardımcı olan protein, lif, demir ve omega-3 yağ
asitleri gibi temel besin maddeleri ile doludur.
Tohumlar ultra sağlıklı olup, pek çok yönden
beslenme planınıza dâhil edilebilir şekildedir.
Tıpkı kuruyemişler gibi, tohumlar da protein,
sağlıklı yağlar, lif, vitamin, mineral ve
antioksidanlar açısından zengindir. Ve bazı
tohumlar -chia tohumu ve keten tohumu gibiyüksek omega-3 içeriğinden dolayı ekstra önem
taşımaktadır. Tohumlar kuruyemişlere oranla
daha sağlıklı olmasa bile, hemen hemen her şeye
eklenebilir olmaları nedeniyle kullanımı daha
kolaydır.
Gelin bu sağlıklı tohum çeşitlerine bir göz atalım;

protein, 1 gram lif ve çoğu tekli doymamış ve
çoklu doymamış olan 4,5 gram yağ içerir.
Keten Tohumu
Öğütülmüş keten tohumunu buğday tohumuna
benzer hafif ve kuruyemişimsi bir tadı vardır
ancak öğütülmemiş keten tohumu nispeten
tatsızdır. Bir yemek kaşığı bütün keten tohumu
55 kalori, 1.88 gram protein, 2,8 gram lif ve 2,1
gram bitki kaynaklı omega-3 yağ asidi olan alpha
linolenik asit (ALA) içerir. Bu besinler sindirim
sistemi, kalp-damar sağlığı ve serbest radikaller
ile mücadele için, vücudunuzda anti-enflamatuar
aktivite gösterirler. Öğütülmüş keten tohumu
krep, yulaf ezmesi ve yoğurtlara eklenebilir
olduğu gibi, sindirimi ve emilimi vücut
tarafından daha kolay yapılmaktadır.

Taylan Kümeli

metabolik sendrom ve diyabet gibi risklerin
azaldığı belirtilmektedir.
Aynı zamanda tokluk hissini de artırır çünkü
chia tohumu suda kendi ağırlığının 12 katına
kadar emebilir, böylece midenize geldiğinde
sizi tok hissettirir ve aşırı yemek yemenizi
önler. Neredeyse tadı olmayan chia tohumunu
istediğiniz yiyeceğe ekleyebilirsiniz.

Ayçiçeği Tohumları
Ayçiçeğinin hafif tat ve dokusu onları kendi
başına lezzetli bir atıştırmalık yapsa da, aynı
zamanda salata, çorba, ekmekler ve balık,
et tabaklarınıza ekleyebilirsiniz. Ayçiçeği
tohumları kalp sağlığı ve cildi korumayı sağlayan
E vitamininin mükemmel kaynaklarıdır.
Ayrıca daha fazla enerji ve güçlü kemikler için
magnezyum ve kalp sağlığını koruyan HDL (iyi
kolesterol) seviyelerini yükseltmeyi sağlayan eser
mineral selenyum açısından yüksektir. Bir çorba
kaşığı ham ayçiçeği tohumunda 51 kalori, 2 gram

Chia Tohumları
Keten tohumu gibi chia tohumu da her bir
yemek kaşığındaki 2 gram alpha linolenik asit
içeriğinden dolayı vejetaryenler için omega-3 yağ
asitlerinin eşsiz kaynağıdır. Aynı zamanda 2,5
gram protein ve 5 gram lif ile paketlenmişlerdir.
Toronto Üniversitesi tarafından yapılan bir
araştırmaya göre, günde 3 yemek kaşığı chia
tohumu tüketenlerde ani kan şekeri düşmesi,

MALl&MOTTO / 38. Sayı / Nisan 2017

Susam Tohumları
Geleneksel Asya mutfağında kullanılan susam
tohumları salata, tavuk ve suşi gibi yiyeceklere
gevrek bir doku verir. Ancak siz susam tohumunu
hemen hemen her şeye ekleyebilirsiniz. 1 yk
susam 52 kalori, 2 gram protein, 1 gram lif ve
4 gram yağ içermektedir. Ayrıca magnezyum,
kalsiyum ve bağışıklık sistemi üzerinde olumlu
etkileri olan bakır açısından zengindir. Susam
tohumları hastalıklarla savaşmada hayati bir rol
oynayan E vitamini seviyelerinizi yükseltir.

Kabak Tohumu (Çekirdeği)
Bir yemek kaşığı kabak tohumu 57 kalori; 2,7
gram protein; 0,3 gram lif ve 4,7 gram LDL
(kötü huylu) kolesterolü düşürüp, HDL (iyi
huylu) kolesterolü yükseltmeye yardımcı sağlıklı
tekli doymamış yağları içerir. Kabak tohumu
antioksidan olan E vitamini, bağışıklığı yükselten
çinko ve manganez ve diğer yiyeceklerde
bulunmayan çeşitli antioksidan gruplarını
içerir. Son araştırmalar kabak çekirdeğinin
insülin regülâsyonu ve diyabet tedavisinde rol
oynayabileceğini ileri sürmektedir.

85
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Katkılarıyla...
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3 kişiden birinde uyku sorunu var
Türkiye’de yaklaşık 10 kişiden 1’inde kronik uykusuzluk mevcut. Bunun yanına kısa süreli uykusuzluklar da
eklendiği zaman neredeyse 2-3 kişiden birinde uyku sorunu görülüyor. En sık görülen uyku sorunlarının
başında uykuya dalmakta zorluk, geceleri sık uyanmalar ve uyku süresindeki yetersizliklerin olduğunu
söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü “Uyku fiziksel ve
mental sağlığımızı koruyabilmek ve bir sonraki güne vücudumuzu hazırlayabilmek için gerekli olan bir
dönemdir. Kişiden kişiye süre ve etkisi çok değişmekte olup bilindiği gibi erişkinlerde 7-8 saatlik uyku
süresi öngörülmektedir. Sağlıklı uyku için sadece süre değil uykunun yapısı NREM (non-REM) ve REM uyku
(rüya görülen evre) siklusunun devamlılığı ve bu evrelerdeki ortalama süreler de kaliteli uyku için oldukça
önemlidir.” dedi.

Tedavi edilebilmesi için uyku bozukluğunun
nedeni saptanmalı
Gelişme çağındaki öğrencilerin erken saatlerde
kalkıp okula gitmelerinin çocukların fiziksel ve
ruhsal gelişimlerine negatif etki yaptığını belirten
Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Bölümü
Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü “Özellikle
büyük şehirlerde karanlıkta kalkıp okula yetişmek
için yollara düşen öğrencilerin uyku sürelerinin
ne kadar kısa olduğunu düşünmek gerek. Bunlar
da bir şekilde uyku bozukluğu ya da yetersiz uyku
olarak değerlendirilebilir. Tedavi edilebilmesi
için ilk olarak uykusuzluğun nedeninin
bulunması gerekiyor. Nedeni saptanabilen uyku
bozukluklarında tedaviye mümkünse etkeni
ortadan kaldırmak ya da azaltmakla başlamak
gerekir. Uyku bozukluğu hastalıklarından
herhangi biri varsa öncelikle bu hastalığı tedavi
etmek gerekiyor. Ya da uyku bozukluğuna neden
olabilecek alışkanlıklar, çevresel etmenler varsa
düzeltilmeli.” şeklinde konuştu.
Yaşam şekli değiştirilerek uyku hijyeni
sağlanabilir
Bazen hastanın uyku bozukluğuna göre ilaçlarla
tedavi etmenin gerekebildiğini söyleyen Prof. Dr.
Yaşar Kütükçü “Uykuyu bozan önemli solunum

bozuklukları da vardır. Örneğin uyku apnesi olan
bir kişinin mutlaka uyku merkezi olan yerlerde
tüm gece uyku çalışması yapılarak apnenin tipi ve
derecesine göre tedavi planlanmalıdır. Hepsinden
önemlisi bazen yaşam şeklini, alışkanlıklarını
değiştirerek ve iyi bir uyku hijyeni sağlanarak
sorunların büyük kısmı tedavi edilebilir.” dedi.
Sağlıklı ve kaliteli bir uyku için dikkat edilmesi
gerekenler
• Mümkün olduğunca aynı saatte yatmaya ve
kalkmaya dikkat edin. Hatta hafta sonları da
bunu sürdürmeye çalışın. Bu sizin vücut uyku
siklusunuzu ve saatinizi düzenlemeye ve gece
boyunca uykuda kalmanıza yardımcı olur.
• Uykuya yakın saatlerde olmamak koşulu ile
rahatlatıcı egzersizler (yoga gibi) yapılabilir.
• Eğer uyku sorununuz varsa özellikle gündüz
uykularından ve şekerlemelerden kaçının.
• Yatak odasının gündüz havalandırılması ve oda
sıcaklığının çok düşük veya çok yüksek olmaması
gereklidir. Uyuduğunuz yer sessiz, karanlık ve
serin olmalıdır.
• Yatma saatine yakın kafein ve nikotin gibi
uyarıcı maddeler almayın.
• Aynı şeklide uyku saatine yakın ağır yemekler
yenmemelidir.
• Yatak odasında telefon, televizyon, laptop veya diğer bilgisayarlar bulunmamalı,
bunlarla çalışmayı yatmadan en az 2 saat önce
sonlandırmalı.
Sağlıklı uykuyu engelleyen etmenler
• Fiziksel, ağrılı hastalıklar
• Psikiyatrik hastalıklar (anksiyete, depresyon
gibi)
• Nörolojik hastalıklar (huzursuz bacak
senromu, periyodik bacak hareketleri, Parkinson

Prof. Dr. Yaşar Kütükçü
ASM Nöroloji Bölümü Direktörü
hastalığı, demanslar, kaslarda istemsiz ve ağrılı
kasılmalarla seyreden distoni gibi hastalıklar, kol
ve bacaklarda şiddetli titremeler, epileptik ataklar
gibi)
• Diğer hastalıklar (solunumu etkileyen apne
benzeri hastalıklar, endokrin hastalıklar, diyabet,
kalp yetmezliği ve çarpıntı, reflü gibi)
• Vardiyalı çalışmalar ve jet-lag sendromu
• Kadınlarda gebelik, emzirme, menopoz gibi
durumlar
• Uykuyu bozan ve engelleyen ilaçlar
• Kafein ve nikotin
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Yeterli sürede yatakta kalınmasına karşın
uykunun kalitesini bozan hastalıklar (uyku
apnesi, huzursuz bacak, sık idrara kalkma,
diğer birçok nörolojik ve dahili hastalıklar
gibi), sabahları erken uyanma, yorgun uyanma,
bu uyku bozukluklarına bağlı gelişen gün
içinde uykululuk, konsantrasyon ve dikkat
bozuklukları, baş ağrısı, huzursuzluk, depresyon,
aşırı sinirlilik, anksiyete gibi daha birçok uyku
sorunları olduğunu vurgulayan Nöroloji Bölümü
Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü “NREM
uykusu evre I-II ve III olmak üzere üç evreden
oluşur evre III derin uyku dediğimiz dönemdir.
REM dönemi ise daha çok rüyaların görüldüğü
evredir. Gece boyunca bu evreler 3 ile 5 kez
tekrarlanır. Bu evrelerin kesintiye uğramadan
sürdürülebilmesi sağlıklı ve kaliteli bir uykuyu
sağlar.” açıklamasında bulundu.

• Ses, ışık gibi çevresel etmenler
87

Evli kadınlar daha stresli
Kronik stres, yaşamın bir bölümünde veya yaşam boyu maruz kalınan travmaların yoğun çaresizlik,
çözümsüzlük hissi ile birlikte yaşanması, sonucunda da kronikleşen bir endişe, korku ve panik hali... Kronik
stresin kişinin bedensel ve ruhsal bütünlüğünü tehdit ettiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman
Psikolog Selin Karabulut “Stres her yaştan insanı etkileyen bir durum ancak kronik stres diyebilmemiz için
belirli bir yaşın üzerinde ve en az bir yıl aynı koşullarda bulunuyor olmak gerekiyor. Amerikan Psikoloji
Cemiyeti’nin yaptığı araştırmalara göre evli kadınların stres düzeyi bekar kadınlara göre %33 daha fazla.”
açıklamasında bulundu.
Bazı kişilerin strese ve stresin olumsuz etkilerine
daha yatkın olduğunu belirten Selin Karabulut
“Bu kişiler yaşadıkları olaylardan çok daha
çabuk ve çok daha olumsuz etkilenirler. Yapılan
araştırmalar madenci, polis, gardiyan ve
gazetecilerin, stresi daha çok deneyimlediklerini
bildiriyor. İkinci sırada ise diş hekimi, doktor,
hemşire gibi sağlık çalışanları bulunuyor.” dedi.
Kadın ve erkekler strese farklı tepki veriyor
Stresle başa çıkma yollarının ve kronik stres
tedavisinin stres faktörlerinin ne olduğuna,
kişinin stresi nasıl yaratıp nasıl algıladığına ve
işlevselliği nasıl etkilediğine göre farklılıklar
gösterdiğine değinen Anadolu Sağlık
Merkezi’nden Uzman Psikolog Selin Karabulut
“Bazen psikiyatrik ilaçlar kullanmak gerekebilir,
artan kaygıyı azaltmak için psikoterapötik
yöntemler fayda sağlayabilir. Bunun dışında
düzenli egzersiz yapma, dengeli beslenme,
doğal yaşam ve stres faktörlerinden uzak durma
oldukça önem taşır. Yapılan araştırmalar strese
verilen tepkinin kadın ve erkeklerde farklı
olabileceğini bildirir nitelikte. Özellikle ağlamaağlayacak gibi olma kadınların %44’ü tarafından
verilen bir tepki iken erkeklerin sadece %15’i bu
tepkiyi veriyor. Evli kadınların stres düzeyi bekar
kadınlara göre %33 daha fazla.” şeklinde konuştu.

Selin Karabulut
ASM Uzman Psikoloğu

Stresi önlemenin yolları
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• Strese sebep olan durum, kişi veya işlerin
tespit edilmesi

88

• Sadeleşmiş bir yaşam sürmek

• Aşırı miktarda endişe ve hırstan uzak durmak

• Hayatı kolaylaştırıcı ipuçları elde etmek ve
bunları uygulamak

• Benzer durumlarda daha önceden işe yaramış
stratejilerin gözden geçirilmesi

• Beden sağlığımıza da özen göstermek

• Uzak durmak
• Uzak durulamıyorsa yol-yöntem değiştirmek.
Aynı şekilde davranarak farklı sonuçlar
beklememek
• Zaman, iş gücü ve para kaybı olan işlerden
uzak durmak

• Düzenli egzersiz yapmak
• Kısa ve uzun vadeli hedefler belirlemek, plan
yapmak
• Günlük rutinin dışına çıkabilmek, mümkünse
doğala yakın yaşayabilmek
• Sevgiyi yaşamak, artırmak ve paylaşmak

Televizyon izlerken yemek yemek obeziteye neden oluyor
Kısa süreli stres durumlarında iştah baskılanırken, stres kalıcı duruma geldiğinde ise bu durum değişiyor.
Stresin iştahı etkilemesinin yanı sıra besin seçimlerini de etkilediğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi
Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Yüksel “Yapılan birçok çalışma stres altındaki bireylerin karbonhidrat
ve yağ ağırlıklı beslendiğini ortaya koyuyor. TV karşısında yemek yiyen bir kişi ne kadar yemek yediğinin
farkında olamaz. Yenilen yemekten çok izlenilen şeye konsantre olunur. Yemek yeme ve TV izleme birbirinden
ayrılırsa hem yemek yeme hem TV izleme daha zevkli bir alışkanlığa dönüşür.” açıklamasında bulundu.

Stres besin seçimlerini de etkiler

Özge Yüksel
ASM Beslenme ve Diyet Uzmanı
Kısa dönemli stres durumlarında hipotalamusun,
kortikotropin hormonunu salgılayarak iştahı
baskıladığını ve beynin böbrek üstü bezlerine
epinefrin (adrenalin) üretmesi için mesaj
gönderdiğini vurgulayan Beslenme ve Diyet
Uzmanı Özge Yüksel “Epinefrin vücuda savaş
veya kaç sinyalini verir. Bu durumda iştah
baskılanır ve yemek yeme ikinci plana atılır.
Çünkü asıl önemli olan stresi yaratan durumdan
kurtulmaktır. Ancak stres kalıcı duruma
geldiğinde bu durum değişir. Bu durumda böbrek
üstü bezlerinden kortizol adı verilen hormon
salgılanmaya başlar. Bu hormon iştahı arttırır.
Stresli dönem son bulduğunda kortizol seviyeleri
de düşmeye başlar ancak stres sürekli olarak
devam ederse kortizol seviyeleri de yüksek devam
edebilir.” dedi.
TV izlerken yemek yemek obeziteye neden
oluyor
Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre
televizyon karşısında yenilen yemeğin obeziteye
neden olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi
Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Yüksel “TV
karşısında yemek yiyen bir kişi ne kadar yemek
yediğinin farkında olamaz. Yenilen yemekten çok
izlenilen şeye konsantre olunur. Televizyon ve
yemek yeme birlikte gerçekleştirildiğinde gözler
ekrandan ayrılmadan yemek yenir. Bu da kişinin
yemeğin tadını bile almadan robot gibi yemek
yemesine sebep olur. Yemek yeme ve TV izleme

bir hediye alın.
• Ilık bir duş almak sizi sakinleştirebilir ve
vücudunuzun rahatlamasını sağlayabilir.

Stresin iştahı etkilemesinin yanı sıra besin
seçimlerini de etkilediğini aktaran Anadolu
Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı
Özge Yüksel “Yapılan birçok çalışma stres
altındaki bireylerin karbonhidrat ve yağ ağırlıklı
beslendiğini ortaya koyuyor. Bunun sebebinin
kortizol ve insülin seviyelerindeki yükseliş
olduğu düşünülüyor. Çalışmalar devam etmekle
birlikte yağ ve şeker içeren gıdalar tüketildiğinde
beynin stres sonucunda oluşan duyguları üreten
fonksiyonlarının baskılanabildiği düşünülüyor.
Karbonhidrat yoğunluğu fazla olan gıdalar
vücutta serotonin ve endorfin denilen mutluluk
hormonları seviyesini yükseltiyor. Bu da kişinin
her stresli durumda bu tip gıdalara yönelmesine
sebep oluyor. Tüm bunlar dışında stresliyken
az uyumak ve daha az egzersiz yapmak da kilo
alımına sebep olabiliyor.” şeklinde konuştu.

• Yemek günlüğü tutmak ve duygularınızı da bu
deftere yazmak stresli olduğunuz dönemlerde
kendinizi tanımanızı kolaylaştırabilir.

Stresle başa çıkmanın ve az yemenin yolları

Stresi azaltıcı besinler

• Meditasyon ve nefes egzersizleri: Birçok
çalışma meditasyon ve nefes egzersizlerinin
kişide stres seviyelerini düşürürken besin
seçimlerini de etkileyebileceğini gösteriyor.

• Su: Susuz kalan beyin dokusu su içmek
için sürekli bir istek duyar ve suya erişimin
olamadığı durumlarda kişi farkında olmadan
kendini daha gergin hisseder. Bunun dışında
suyun az içildiği durumlarda baş ağrısı da
meydana gelebilmektedir. Bu da yine stresin
artmasına sebep olabilmektedir.

• Egzersiz: Yüksek yoğunlukta egzersizler yerine
orta ve düşük yoğunlukta yapılan egzersizler
kortizol seviyelerinin azaltılmasına yardımcı olur.
• Sosyal çevre: Aile ve arkadaşlar stresli bir
günün negatif etkilerini ortadan kaldırabilir.
• Stresli olduğunuzda bulunduğunuz ortamdan
uzaklaşın. Egzersiz yapmak bu durumda
yapabileceğiniz en güzel etkinliktir. Hem
ortamdan uzaklaşmanızı hem de mutluluk
hormonu salgılamanızı sağlar.
• Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşamıyorsanız
beyninizi mevcut stresli durumdan
uzaklaştırmaya çalışın. Kitap okumak, müzik
dinlemek beyninizi başka şeyler düşünmeye
itebilir.
• Kendinizi küçük şeylerle ödüllendirin. Örneğin
bir alışveriş merkezine gidin ve kendinize küçük

Stresliyken tüketilmemesi gereken gıdalar
• Kahve gibi kafein içeren gıdalar: Kafein
metabolizmada yüksek düzeyde uyanıklık ve
hareketliliğe yol açarak stres hormonlarının
salgılanmasına sebep olur.
• Şeker: Karbonhidrat serotonin salgılanmasını
arttırarak stresi azaltır. Ancak karbonhidratları
şekerden sağlamak yerine tam buğday
makarnadan, bulgurdan, tam buğday unundan
sağlamak daha sağlıklı olacak ve kan şekerinizi
dengeleyecektir. Böylece uzun dönemde stres
üzerinde daha etkili olacaktır.

• Balık: Omega 3 yağ asitlerinden zengin balık
stres hormonunun salgılanmasını engeller. Bu
sebeple haftada 2 kez mutlaka balık tüketin.
• Sebze ve meyveler: Vitaminler stresli olunan
dönemlerde vücut tarafından kasların gerilmesi
ve kan basıncının yükseltilmesi için kullanılırlar.
Bu yüzden stresten uzaklaşmak için vitamince
zengin meyveler ve koyu yeşil yapraklı sebzeler
günde en az 5 porsiyon tüketilmelidir.
• Avokado: İçeriğindeki potasyum ve B
vitamini stresin azaltılmasına yardımcı olur.
• Bitki çayları: Özellikle melisa ve papatya çayı,
yatıştırıcı çaylar olarak bilinir. Ayrıca uykuya
geçişi kolaylaştırarak daha verimli uyumanızı
sağlar.
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birbirinden ayrılırsa hem yemek yeme hem TV
izleme daha zevkli bir alışkanlığa dönüşür.
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ASTROLOG

FİLİZ ÖZKOL’DAN

İŞ DÜNYASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ
Ayın ilk haftası Merkür para evinizde ilerleyecek. Maaşınızla ilgili talepleriniz için bu
dönemde görüşme yapabilirsiniz. Daha iyi
bir kariyer elde edecek, yeni anlaşmalar peşinde olacaksınız. Maddi hırslarınız ön planda olacak. Kendinizi güven içinde hissetmek
istiyorsunuz. Paraya ve lükse olan merakınız,
sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. Çevrenizde de sizin bu konudaki
hırslarınıza eşlik edebilecek kişiler arayacaksınız. İyi niyetle yaptığınız işler sorun çıkarabilir. Planlarınız bozulabilir ve görüşmek istediğiniz kişilere ulaşamayabilirsiniz. Bu tür
olumsuz gibi görünen günleri de, birikmiş
işlerinizi toparlamanız için size verilen bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz.
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Ay boyunca gezegenlerin olumlu etkisini
üzerinizde hissedeceksiniz. Bütün engellerin
üstesinden gelecek şekilde güçlü olacaksınız. Yatırımlarınız olumlu etkilenecek ve
size iyi finans kaynakları sunulacak. Kendi
işinizi kurabilirsiniz. Bağımsız iş yapmaya
yöneleceksiniz. Finans açısından kolay kredi
kaynakları, çevre desteklerinizin artışı gibi
değişik konular ortaya çıkacak. Kazançlarınız ve değişen çevre faktörleri sizin lehinize
gelişecek. Fırsatlardan faydalanacak ve pratik zekânızla ön plana çıkacaksınız. Çevrenizi
istediğiniz koşullara doğru yönlendirebileceksiniz. Çekiciliğiniz ve çalışkanlığınız; ilişkilerinize “artı değerler” getirmesi gerekirken
olumsuzluk da getirebilir. Bu dönemde ortağınızla tartışmaktan kaçınmalısınız.

BOĞA
Tüm enerjinizi yaşamınızdaki uğraşılarınıza
çevireceğiniz için ayın tamamında çok yoğun olacaksınız. Bu yoğunluğun altından
kalkmak istiyorsanız, planlarınızla birlikte
günlük yaşamınıza başlayın. Aksi takdirde
bu tempo ile baş etmeniz güçleşebilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle sıkı bir sinerji yaratacaksınız. Güzel konuşma ve yeteneklerinizi
karşı tarafa aksettirme konusunda başarılısınız. Girdiğiniz sosyal çevrelerde karizmanız
baskın olacak. İş hayatınızda daha hırslı ve
tutkulu, sosyal ilişkilerinizde aktif olacaksınız. Organizasyon yeteneğiniz güçleniyor.
İşinizde olumlu ve güçlü atılımlar meydana
gelecek. Rekabetçi yapınız ortaya çıkacak.
Kendi isteklerinizde ısrarcı olmanız, daha
fazla efor sarf etmenize neden olacak.

ASLAN
Kariyerinizi ilgilendiren konuların sizin istekleriniz dâhilinde gerçekleşmesini istiyorsanız, sabırlı olmanız gerektiğini öğrenmeli ve
kendinizle ilgili kararlarınızı ertelemelisiniz.
Güçlü dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir
dönemdesiniz. Bazı dostlarınızın desteğini
üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi
olumlu tutmayı başaracaksınız. Atılımlarınız
ve sosyal çalışmalarınız için yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Kendinizi bilinçli bir şekilde
yönetmek isteyecek fakat gergin bir ruh hali
içinde olacaksınız. Ayın sonuna doğru yerinde duramayan kişiliğinizle aktif ve çalışkan
yönleriniz atağa kalkarken, ortaklık ve iş birliği içinde olduğunuz kişiler üzerinde etkiniz
oldukça iyi olacak.

İKİZLER
Yeni başlayacağınız işlerinizde kontrollü yol
almaya çalışın, her şeyin en kötüsünü düşünerek önceden önlem alın. Bu arada yaşamınızda iz bırakan mevcut işlerinizi ele alarak,
düzeltici faaliyetler doğrultusunda çalışabilirsiniz. Maddi konularda sürpriz gelişmeler
söz konusu olacak. Yeni işlerde sorun yaratan Merkür, eski işlerinizi destekleyecektir. Sosyal ilişkilerinizdeki sorunları da bu
dönemde çözebilir, iletişim problemlerinizi
düze çıkarabilirsiniz. Yaşamınızda etkisi uzun
sürecek başlangıçlar için önemli bir dönem.
Bazılarınız iş kariyerlerini yükseltirken, bazılarınız sınıf atlayacak. Güçlü sezgileriniz işinizle ilgili konularda belirgin etkiler verecek
ve kariyerinizde iyi yerlere gelmeniz konusunda adımlar atacaksınız.

BAŞAK
Oldukça cesur davranırken, hiç kimsenin cesaret edemeyeceği işlere yelken açacaksınız.
Görüşeceğiniz kişiler kariyerinizle ilgili size
destek sağlayacak kişiler olacak. Yatırımlardan veya çalışmalarınızdan payınıza düşen
maddi kazançlarınız sizi meşgul edecek, rutin çalışma hayatınızda birlikte uğraşı verdiğiniz kişilerle bazı gizli konularınız gündeme
gelecek. Yaratıcılığınızı kullanacağınız alanlarda başarılı çalışmalar yapacak, çevrenizi
yönetmek ve aynı zamanda onlarla bütünleşmek isteyeceksiniz. İş yatırımları konusunda hızlı hareket edeceğiniz bir ay olacak.
Çevrenizdeki şartları değiştirerek, kendi
bildiğiniz yolda ilerliyorsunuz. Hedeflerinizi
gerçekleştirmek için doğru bir zaman dilimi
içinde olduğunuzu biliyorsunuz.

Bu dönem finans ve maddi konularla ilgili
sorunların eşliğinde, beklediğiniz yatırımlarda gecikmeler olacaktır. Mahkeme ve hukuksal meselelerinizde bu dönemde sorun çıkacaktır. Ödenmemiş faturalar ve poliçelerinizi
gözden geçirmeli ve vadesi gelen senetlerinizi kontrol etmelisiniz. Partnerinizle ortak
bir çalışma içine girecekseniz dikkatli olmalısınız. Birbirinizi yanlış tetikleyebilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizi geliştirmek için kapasitenizin
üzerinde çabalarda bulunabilirsiniz. Sosyal
ortamlar çerçevesinde; yapmak istediğiniz
halde, gerçekleştiremediğiniz konularla ilgili
fırsatlar yakalayacak, yeni ve başarılı organizasyonlar içinde bulunacaksınız. Öğreniminiz ve akademik kariyerinizle ilgili gelişimlere açık olacağınız bir süreç.

OĞLAK
Tüm enerjinizi çevresel ve mesleki konularla
ilgili olaylara ayıracağınız için, özel yaşamınızı dengelemekte zorlanabilirsiniz. Özellikle
iletişim konusunda yapmanız gereken birçok
zincirleme iş olacak. Kardeşleriniz ve yakın
akrabalarınızla geçmişten kaynaklanan eski
sorunlarınızın yeniden gündeme gelmesiyle,
ilişkilerinize daha akılcı ve mantıklı bir şekilde bakacak, olumlu veya olumsuz sonuca gideceksiniz. Bir müdahalenin kaçınılmaz hâle
geldiği sorunlarınızın, kangren hâline gelmiş
bölümlerini çıkarıp atabilirsiniz. Hedeflerinizle ilgili konularda heyecanlarınız ön plana
çıksa bile, oto kontrolünüz sürekli olarak sizi
tetikte tutacak. Yakınlarınızın ve sevdiklerinizin hakkını savunurken, yardım etme duygularınız sizi rahatlatacak.

AKREP
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 çevrilmesini sağlayacaksınız. Sözleriniz kırıcı ve baskıcı olabilir fakat siz taviz
vermeyen tavırlarınızla kendinizi karşı tarafa
kabul ettireceksiniz. Her türlü hareketin altında değişik anlamlar arayacak ve tatmin
olma duygusu içinde yaşayacaksınız. Hırslı
ve atak davranarak, düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda ısrarcı davranacaksınız. Venüs’ün geri gitmesine rağmen
kişisel ve toplumsal başarınızı kullanacağınız
bu dönemde, insanları diplomatik tavırlarınızla kendinize bağlayabilirsiniz.

KOVA
Birlikte iş yaptığınız kişilerle uyumlu bir beraberliği arzu ediyor olmanıza rağmen gelişmelerin sizin çabalarınıza bağlı olmadığını
görmek canınızın sıkılmasına neden olabilir.
Eski iş yerinizden gelebilecek tekliflere de
hazır olun. Kariyerinizi destekleyici işler yapmak isterken, planlarınızı uyumlu ve dengeli
bir şekilde ayarlamalısınız. Bu dönem, olayları irdelemekten vazgeçmelisiniz. Yapacağınız planlarda gözden kaçırdığınız birçok
noktayı gündeme getirmeli ve küçük ayrıntıları bir kez daha gözden geçirmelisiniz.
Bilinçaltınız gereksiz anlarda size gerginlik
yaratıyor. Gizli kıskançlıklarınız yakanızı bir
türlü bırakmıyor. Genelde sakin olan yapınızı
negatif etkileyecek dış etkenlere karşı kendinizi kapalı tutun.

YAY
Israrcı tavrınız sizi olumsuz biri gibi gösterse
de, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde
götüreceksiniz. Girdiğiniz topluluklarda güzel konuşmalarınızla ve kendinizden emin
tavırlarınızla dikkat çekeceksiniz. İş yemekleri ve kariyerinizi destekleyici toplantılarda
bulunacaksınız. Buralarda karşılaşacağınız
kişilere dikkat etmelisiniz. Daha sonra birlikte çalışmanız için tekliflerde bulunacaklardır. Birlikte iş yaptığınız kişilerle hareketli
ve hoşlanacağınız çalışmalar gerçekleştireceksiniz. Güneş, özel ilişkileri gündeme getiriyor. İlişkilerinizde gücü seviyor ve maddi
olanaklarınızı arttırıcı etkisi olacak kişilerle
birlikte olmak istiyorsunuz. Tüm ay boyunca
kişisel egonuzu ilişkilerinize yansıtacaksınız.
Güneş; size güç ve sabır verecek.

BALIK
Atılımlarınız ve sosyal çalışmalarınız için yeni
başlangıçlar yapabilirsiniz. Finans evinizdeki
Güneş ve Mars gezegenlerinin size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca
davranacaksınız. Yatırımlarınız size kazanç
olarak geri gelecektir. Para kaynaklarına
kolay bir şekilde ulaşacak, hatta eşinizin ve
ortağınızın maddi imkânlarından faydalanacaksınız. İçsel sezgileriniz sayesinde bazı
engelleri çok kolay aşacaksınız. Gereken
atılımlar için yeterli cesarete sahip olmanıza
rağmen, hamle yapmakta zorlanabilirsiniz.
Maddi konularda belli bir seviyede kalmanız
nedeniyle, bu konularda sizi destekleyebilecek ve mutlu olmanızı sağlayacak kişilerle
birlikte olmanız gerekiyor. Bunu da sağlayacak önemli kişilere ulaşacaksınız.
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FACEBOOK
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

İSTANBUL
Forum İstanbul AVYM
City's Nişantaşı AVM
Kanyon AVM
İstanbul Cevahir AVM
ÖzdilekPark İstanbul AVM
Vialand AVM
Trump AVM
Brandium AVYM
İstinyePark AVM
Marmara Park AVM
Viaport Asia Outlet
Palladium AVM
Buyaka AVM
Zorlu Center
Maltepe Park AVM
Capacity AVYM
Torium AVM
Tepe Nautilus AVM
Meydan İstanbul AVM
Akasya AVM
FACEBOOK

BEĞENİ

NO
1
NO
2
13
24
35
46
57
68
79
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
20

ANKARA
ANKAmall AVM
Forum AnkaraİSTANBUL
Outlet
City's
Nişantaşı AVM
Acity Outlet
ÖzdilekPark
İstanbul AVM
Kentpark AVM
Kanyon
GordionAVM
AVM
Buyaka
AVM
Cepa AVM
Galleria
Ataköy
Next Level
AVMAVM
Capitol
Taurus AVM
Trump
AtlantisAVM
AVM
Viaport
Asia
Outlet
Nata Vega
Outlet
İstinyePark
AVM
One Tower
ArmoniPark
OutletAVM
Center
Anatolium Ankara
Astoria
AVM
Arcadium AVM
Akasya
AVM
Kızılay AVM
Sapphire
Çarşı AVM
Podium Ankara
Zorlu
Center
Panora
AVYM
CanPark
365 AVMAVYM
Vialand
Antares AVM
AVYM
ArenaPark
Tepe PrimeAVYM
Avenue
Palladium
AVM
Bilkent Center AVM
Torium AVM
Kozzy AVM
TIWITTER

BEĞENİ

NO

ANKARA

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

ANKARA
ANKAmall AVM
Forum Ankara Outlet
Acity Outlet
Kentpark AVM
Gordion AVM
Cepa AVM
Next Level AVM
Taurus AVM
Atlantis AVM
Nata Vega Outlet
One Tower AVM
Anatolium Ankara AVM
Arcadium AVM
Kızılay AVM
Podium Ankara AVM
Panora AVYM
365 AVM
Antares AVYM
Tepe Prime Avenue
Bilkent Center AVM

BEĞENİ

TIWITTER
DİĞER
Mavibahçe AVM
TerraCity AVMANKARA
ANKAmall
AVM AVM
Forum Gaziantep
Atlantis
AVM
Forum Kayseri AVM
Antares
AVYM AVM
Forum Mersin
Bilkent
Center
Gebze Center AVM
Tepe
EsparkPrime
AVMAvenue
Kentpark
AVM
Park Afyon
AVM
Nata
Vega
Outlet
Forum Trabzon AVM
Cepa
AVM AVM
MarkAntalya
Armada
AVM AVM
Antalya Migros
Next
Level
AVM AVM
Forum
Bornova
Gordion
AVM
ÖzdilekPark Antalya AVM
Taurus
AVM AVM
Point Bornova
Panora
AVYM
Konya Kent
Plaza AVYM
Acity
Outlet
Deepo Outlet Center
Arcadium
PrimemallAVM
Gaziantep AVM
365
AVM
Sanko Park AVM
Forum
NovadaAnkara
OutletOutlet
Söke
Anatolium
Ankara
Forum Çamlık AVMAVM
Gimart Outlet
Podium Ankara AVM

BEĞENİ

313.117
TAKİP
143.286
69.823
89.248
66.552
61.590
53.901
60.366
33.662
58.487
33.244
55.259
17.250
47.503
16.286
43.650
15.675
40.405
10.832
35.271
9.683
29.846
9.142
26.605
8.418
24.896
8.247
23.863
7.152
22.234
6.618
20.615
6.283
18.497
6.084
16.712
5.306
15.239
4.970
4.921

NO
1
NO
2
13
24
35
46
57
68
79
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
20

TAKİP

NO

380.636
364.712
255.166
244.678
210.304
205.043
127.111
118.312
104.488
97.738
97.002
96.437
92.186
86.363
86.101
85.485
83.103
82.873
82.750
76.797

INSTAGRAM
DİĞER

313.117
143.286
89.248
61.590
60.366
58.487
55.259
47.503
43.650
40.405
35.271
29.846
26.605
24.896
23.863
22.234
20.615
18.497
16.712
15.239

268.066
TAKİP
173.460
12.540
123.938
7.442
118.990
6.859
112.911
6.052
110.455
5.262
109.513
4.911
106.476
4.554
97.866
3.680
94.089
3.175
85.453
2.824
80.684
2.742
80.352
2.415
76.592
2.376
62.028
2.345
59.720
1.967
59.502
1.808
52.163
1.559
51.638
1.366
50.253
1.145
1.106

TAKİP

15
16
17
18
19
20

Maltepe Park AVM
Capacity AVYM
Torium AVM
Tepe Nautilus AVM
Meydan İstanbul AVM
Akasya AVM

NO
1
NO
2
31
42
53
64
75
86
97
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
20

DİĞER
Mavibahçe AVM
TerraCity AVMİSTANBUL
City's Nişantaşı
AVM
Forum
Gaziantep
AVM
ÖzdilekPark
İstanbul
Forum Kayseri AVM AVM
KanyonMersin
AVM AVM
Forum
Buyaka
AVM
Gebze Center
GalleriaAVM
Ataköy AVM
Espark
Capitol
AVM
Park Afyon AVM
Trump Trabzon
AVM AVM
Forum
Viaport
Asia Outlet
MarkAntalya
AVM
İstinyePark
AVM
Antalya Migros AVM
ArmoniPark
Outlet
Center
Forum
Bornova
AVM
Astoria
AVM
ÖzdilekPark Antalya AVM
Akasya
AVM AVM
Point
Bornova
Sapphire
Çarşı
Konya Kent
Plaza AVYM
Zorlu
Center
Deepo Outlet Center
CanPark AVYM
Primemall
Gaziantep AVM
Vialand
AVM
Sanko Park AVM
ArenaPark
AVYM
Novada
Outlet
Söke
Palladium
AVM
Forum Çamlık AVM
Torium AVM
Kozzy AVM

BEĞENİ

DİĞER
HighWay Outlet AVM
İSTANBUL
Sera Kütahya AVM
Zorlu Center
Kayseri
Park AVYM
Mall
of
İstanbul
ÖzdilekPark Antalya AVM
VialandCenter
AVM
Gebze
Kanyon AVM
TerraCity
AVM
City's
AVM
DeepoNişantaşı
Outlet Center
WatergardenAVM
İstanbul
MalatyaPark
CanPark
AVYM
17 Burda AVM
BrandiumAVM
AVYM
Korupark
Trump
AVM
Espark AVM
İstinyePark
AVMAVM
Antalya
Migros
Forum Mersin
İstanbulAVM
AVYM
Forum
Maltepe
Park
AVM
Forum Gaziantep AVM
Galleria Ataköy
AVM
Palladium
Antakya
AVM
Marmara
Park
AVM
Zafer Plaza AVM
AkasyaCenter
AVM İzmit
Outlet
Marmara
Forum
Agora İzmir
AVMAVM
ToriumPark
AVMAVM
Sanko
MeydanBornova
İstanbulAVM
AVM
Forum
Starcity Outlet Center
Atlaspark AVM

TAKİP

12.540
7.442
6.859
6.052
5.262
4.911
4.554
3.680
3.175
2.824
2.742
2.415
2.376
2.345
1.967
1.808
1.559
1.366
1.145
1.106

NO
1
NO
2
31
42
53
64
75
86
97
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
20

BEĞENİ

NO

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

ANKARA
ANKAmall AVM
Forum Ankara Outlet
Acity Outlet
Kentpark AVM
Gordion AVM
Cepa AVM
Next Level AVM
Taurus AVM
Atlantis AVM
Nata Vega Outlet
One Tower AVM
Anatolium Ankara AVM
Arcadium AVM
Kızılay AVM
Podium Ankara AVM
Panora AVYM
365 AVM
Antares AVYM
Tepe Prime Avenue
Bilkent Center AVM

BEĞENİ
313.117
143.286
89.248
61.590
60.366
58.487
55.259
47.503
43.650
40.405
35.271
29.846
26.605
24.896
23.863
22.234
20.615
18.497
16.712
15.239

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

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

TAKİP

INSTAGRAM
NO

ANKARA

DİĞER

86.101
85.485
83.103
82.873
82.750
76.797

268.066
TAKİP
173.460
69.823
123.938
66.552
118.990
53.901
112.911
33.662
110.455
33.244
109.513
17.250
106.476
16.286
97.866
15.675
94.089
10.832
85.453
9.683
80.684
9.142
80.352
8.418
76.592
8.247
62.028
7.152
59.720
6.618
59.502
6.283
52.163
6.084
51.638
5.306
50.253
4.970
4.921

12.156

BEĞENİ
7.712
25.196
5.683
17.033
4.858
15.929
4.731
13.501
4.627
12.438
4.582
10.317
4.567
9.818
3.982
8.983
3.815
8.123
3.486
7.946
3.014
7.506
2.698
6.215
2.585
5.850
2.428
5.742
2.200
5.436
2.138
5.341
2.134
5.162
2.089
4.723
2.056
4.515
4.337

BEĞENİ

15
17
16
18
17
19
18
20
19
20

CanPark AVYM
365 AVM
Vialand
AVM
Antares AVYM
ArenaPark
AVYM
Tepe
Prime
Avenue
Palladium AVM
Bilkent Center
Torium
AVM AVM
Kozzy AVM
TIWITTER

6.618
20.615
6.283
18.497
6.084
16.712
5.306
15.239
4.970

NO
1
NO
12
23
34
45
56
67
78
89
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19

ANKARA
ANKAmall AVM
İSTANBUL
Atlantis
AVM
Zorlu Center
Antares
AVYM
Mall
of İstanbul
Bilkent Center
Vialand
AVM AVM
Tepe Prime
Kanyon
AVMAvenue
Kentpark
AVM AVM
City's Nişantaşı
Nata Vega Outlet
Watergarden
İstanbul
Cepa
AVM
CanPark
AVYM
Armada AVM
Brandium
AVYM
Next Level
Trump
AVMAVM
Gordion AVM
İstinyePark
AVM
Taurus
AVM
Forum İstanbul AVYM
Panora AVYM
Maltepe
Park AVM
Acity
Outlet
Galleria Ataköy AVM
Arcadium Park
AVMAVM
Marmara
365 AVM
Akasya
AVM
Forum
Ankara
Outlet
Marmara
Forum
AVM
Anatolium
Ankara
AVM
Torium AVM
Gimart
Outlet
Meydan İstanbul AVM
Podium Outlet
AnkaraCenter
AVM
Starcity

TAKİP

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

INSTAGRAM

ANKARA
ANKAmall AVM
Nata Vega Outlet
Gordion AVM
Acity Outlet
Atlantis AVM
Gimart Outlet
Antares AVYM
Podium Ankara AVM
Kentpark AVM
Armada AVM
Next Level AVM
Taurus AVM
Cepa AVM
Arcadium AVM
Tepe Prime Avenue
Panora AVYM
Forum Ankara Outlet
One Tower AVM
Bilkent Center AVM
365 AVM

4.921

12.540
BEĞENİ
7.442
25.196
6.859
17.033
6.052
15.929
5.262
13.501
4.911
12.438
4.554
10.317
3.680
9.818
3.175
8.983
2.824
8.123
2.742
7.946
2.415
7.506
2.376
6.215
2.345
5.850
1.967
5.742
1.808
5.436
1.559
5.341
1.366
5.162
1.145
4.723
1.106
4.515
4.337

BEĞENİ
32.929
11.552
10.729
9.600
7.593
6.399
6.019
5.635
5.594
5.464
5.257
4.336
4.140
3.164
2.976
2.398
2.256
1.687
1.498
1.045

15
17
16
18
17
19
18
20
19
20

Arcadium AVM
Primemall
365
AVM Gaziantep AVM
Sanko
AVM
Forum Park
Ankara
Outlet
Novada
Outlet
Söke
Anatolium Ankara
AVM
Forum
Çamlık
AVM
Gimart Outlet
Podium Ankara AVM

NO
1
NO
12
23
34
45
56
67
78
89
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19

INSTAGRAM
DİĞER
HighWay Outlet
AVM
ANKARA
Sera Kütahya
AVM
ANKAmall
AVM
Kayseri
Park
AVYM
Nata Vega Outlet
ÖzdilekPark
Antalya AVM
Gordion
AVM
GebzeOutlet
Center
Acity
TerraCity
AVM
Atlantis AVM
Deepo Outlet
Gimart
Outlet Center
MalatyaPark
AVM
Antares AVYM
17 BurdaAnkara
AVM AVM
Podium
Korupark
AVM
Kentpark AVM
Espark AVM
Armada
AVM
Antalya
Migros
Next Level AVMAVM
Forum Mersin
Taurus
AVM AVM
ForumAVM
Gaziantep AVM
Cepa
Palladium
Antakya AVM
Arcadium AVM
Zafer Prime
Plaza AVM
Tepe
Avenue
Outlet
PanoraCenter
AVYM İzmit
Agora İzmir
AVM
Forum
Ankara
Outlet
Sanko
Park
AVM
One Tower AVM
Forum Bornova
AVM
Bilkent
Center AVM

20 365 AVM
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1.967
59.502
1.808
52.163
1.559
51.638
1.366
50.253
1.145
1.106

TAKİP
12.156
BEĞENİ
7.712
32.929
5.683
11.552
4.858
10.729
4.731
9.600
4.627
7.593
4.582
6.399
4.567
6.019
3.982
5.635
3.815
5.594
3.486
5.464
3.014
5.257
2.698
4.336
2.585
4.140
2.428
3.164
2.200
2.976
2.138
2.398
2.134
2.256
2.089
1.687
2.056
1.498
1.045

DİĞER

BEĞENİ

TerraCity AVM
Mavibahçe AVM
Endülüs Park
Park Afyon AVM
Point Bornova AVM
41 Burda AVM
Antalya Migros AVM
M1 Adana AVM
17 Burda AVM
Forum Gaziantep AVM
Forum Mersin AVM
Espark AVM
Forum Bornova AVM
67 Burda AVM
Symbol AVM
MalatyaPark AVM
14 Burda AVM
HighWay Outlet AVM
Forum Diyarbakır AVM
Gebze Center

32.302
27.456
23.678
21.094
15.887
14.014
13.761
10.048
9.983
9.560
9.114
8.388
7.520
7.504
7.503
6.289
6.038
5.586
5.524
5.314
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mÜzik
dÜŞÜNmeden
geÇirdiğim bir
gÜnüm dahi yok
Sevgili Emre Kaya, yepyeni single’ınız
“Aşk Diye Soludum”un oluşum sürecini
Mall&Motto okuyucularına kısaca anlatabilir
misiniz?
“Aşk Diye Soludum” adlı şarkım önümüzdeki
aylarda çıkacak olan albümümdeki
şarkılarımdan biriydi. Üst üste çıkarmış
olduğum hareketli şarkılardan sonra slow bir
şarkı yapma isteği uyandı içimde ve insanların
şu anki enerjilerini de takip ederek yeni
şarkımı çıkardım. Fakat şimdi albümde bir
tane slow şarkı eksiğim oldu. Şu an o slow
şarkıyı hazırlıyorum. “Aşk Diye Soludum”
adlı yeni single’ım -ukalaca algılanmasını
istemiyorum ama- 10 yıl sonra da dinlenecek
bir şarkı. Bunu zamanla herkesin anlayacağını
düşünüyorum.
Biraz da şarkının video klibinden
bahsedebilir misiniz?
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Yaptığım diğer şarkıların kliplerinin stüdyoda
çekilmesini istediğimden, kliplerin güçlü
görünmesini sağlamak için çok fazla ışık
ve konsept stüdyolar kullanmıştık. Fakat
yeni şarkım olabildiğince akustik ve sakin
yaradılışlı bir şarkı. Ben de bu konsepte uygun,
sakin ve sade, orman içinde bir klip çekmek
istedim. Şarkının ruhunu yansıtacak bir
konuyla yürümeyi hayal ettim. Klipte fazlaca
görüntüm var ve sevdiği kişinin ihanetine
uğrayan bir çocuğu canlandırıyorum. Klibin
yönetmenliğini Gürcan Keltek üstlendi.
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Sıradaki projeniz ne olacak?
Uzun süredir kimseye beste vermedim. Bütün
iyi şarkılarımı kendime sakladım. Yakında bu
şarkılardan oluşan bir albüm çıkaracağım.
Kendinize örnek aldığınız bir isim var mı?

EMRE KAYA

Belki farklı mesleklerde olabiliriz fakat hayata
bakış açısı ve işine olan saygısıyla Acun Ilıcalı
benim idolümdür.

Röportaj / MALl&MOTTO

Emre Kaya’nın bir günü nasıl geçer?
Stabil bir hayat tarzım olmadığından bu soruyu cevaplamak
benim için çok zor. Ama bildiğim tek şey var ki müzik
düşünmeden geçirdiğim bir günüm dahi yok.
Alışveriş merkezlerine gidiyor musunuz? Gidiyorsanız en
çok tercih ettiğiniz AVM’ler hangileri?
Alışveriş merkezlerinde bulunmayı tercih etmiyorum.
Kıyafetlerinizde olmazsa olmazınız nedir?
Kıyafetlerimin ne olacağına kendim karar vermediğim için çok
şanslıyım. Her hafta giyeceğim kıyafetler gelir ve ben onları
kullanırım. Bu yüzden özellikle tercih ettiğim bir şeyler yok.
Giyim tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Profesyonel ellerin değdiği bir tarz :)))
Neyi asla giymezsiniz?
Benim hayatımda “asla”lar yoktur.
Vazgeçemediğiniz bir aksesuarınız var mı?
Hayır yok.
Kıyafet dolabınızı açtığınızda en çok hangi renk ağırlıklı?
Gri, beyaz ve siyah.
Alışveriş yapmayı sever misiniz? Kiminle alışverişe
çıkarsınız?
Alışverişlerimi asistanım yapıyor. Ben onun için bir liste
hazırlıyorum ve hayat devam ediyor.
İndirimleri takip ediyor musunuz?
Hayır etmiyorum.

Isınma alanları :))

Röportaj:
Burçin Sel
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Son olarak, “Bence AVM’ler ..............” (Boşluğu doldurabilir
misiniz?)
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FerrarI 812 Superfast Haziran’da Türkiye’de!
Ferrari’nin yeni modeli 812 Superfast, 87. Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda boy gösterdi. Ferrari
tarihinin en güçlü ve en hızlı otomobili olan 812 Superfast’in, haziran ayında Türkiye’de satışa sunulması
planlanıyor. Cenevre Otomobil Fuarı’nda konuşan Fer Mas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel, 789 HP’lik motora
sahip modelden ülkemize 1 tane getireceklerini ifade etti.

Bu sene 70. kuruluş yıl dönümünü kutlayan
Ferrari, tarihe geçecek nitelikte özelliklere sahip,
gelmiş geçmiş en hızlı ve güçlü modeli olan 812
Superfast’i 87. Uluslararası Cenevre Otomobil
Fuarı’nda tanıttı. Fer Mas Şirket Müdürü Sinan
Saip Bel konuyla ilgili olarak, “Ülkemize 1 adet
getireceğimiz Ferrari 812 Superfast’i Haziran
ayında satışa sunacağız.” diye konuştu.
Ferrari tarihinin en hızlısı!
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Türkiye’de yaklaşık 700 bin euroluk anahtar
teslim fiyatıyla satışa sunulması öngörülen 812
Superfast, sportif hatları ve boyutlarıyla 1969
model muhteşem 365 GTB4'ün arka kısmını
andıran, fastback özelliklerine sahip. 6.5 litre
V12 yapılı 789 HP’lik motora sahip Ferrari 812
Superfast, 7000 d/d’de 718 Nm’lik maksimum
tork değeri sunuyor. 340 km/s’lik son hıza
sahip olan Ferrari 812 Superfast, 0-100 km/s
hızlanmasını sadece 2.9 sn’de tamamlıyor.
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