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Artık çalışma zamanı.
Böyle başlanır mı deme. Referandum, kış mevsiminin ağırlığı derken
sıra geldi çalışma kısmına. Birçok proje, etkinlik, yapılaşma, tanıtım için
beklenen zaman geride kaldı. Hadi bir şu geçsin önümüzü görelim durumu
artık pek beklemeyle geçiştirilecek bir süre değil. Kapalı alanların içini
konularla, durumlarla doldurmak gerekiyor.
Her ay giriş yazımın bir bölümünde etkinliklerin, sanatın, konserlerin,
söyleşilerin, workshopların ne kadar önemli olduğuna değiniyorum.
Türkiye genelinde alışveriş merkezlerinin sadece müşteri bazlı tüketim
merkezleri olarak görülmemesini, aksine yaşam alanları olarak kendilerini
biçimlendirmesinin gerekliliğini savunuyorum.
Eskiden şehirlerin büyük caddelerinde bilmem kaç bin-milyon insanın
sürkülasyon halinde geçişini konuşurduk. Şimdi ise AVM’lerin gün içi kaç
kişi giriş yapmış diye toplanan istatistikler gösteriyor ki; artık o caddeleri
sollayan alışveriş merkezleridir.
Park-bahçe seven biri olarak, gelecek nesillerimize yeşil alan kullamını da
yine AVM’lerin yapısal alanlarını oluştururken büyük görevleri olduğunu
da söyleyebilirim.
Ne kadar çok yüklendin bize diyebilirsin! Haklısın ama dönemin yaşam
biçimi değişince ortaya çıkan en önemli konulardan biri gelecek nesiller.
Bu yüzden bir kent gibi yönetilen Alışveriş Merkezlerinin bu konuda
hassasiyet göstereceğini umuyorum.
Ne demiştik...şimdi çalışma zamanı!
Mayıs ayında yine Mall&Motto olarak çalışıp, hazırlanıp harika bir dergi
ile karşınızdayız.

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

İyi okumalar,
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ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE YATIRIMCILARI DERNEĞİ’NDE
YENİ DÖNEM
AYD (Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği)’nin 9’uncu Olağan
Genel Kurul Toplantısı, Orjin Maslak’ta gerçekleştirildi. Dernek
üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, derneğin gelecek dönem
stratejileri ve sektöre ilişkin son durum da masaya yatırıldı.

Hulusi Belgü
AYD Başkanı
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Türkiye’deki yerli ve yabancı 124 üye AVM’yi,
53,5 milyar dolarlık yatırımı ve haklarını
temsil eden tek çatı kuruluş olan AYD, yeni
döneme Orjin Maslak’ta düzenlediği genel kurul
toplantısıyla başladı.
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Organize perakende sektörüne yön veren milli,
toplumsal ve ekonomik fayda sağlayan AVM’lerin
sözcüsü konumunda bulunan AYD’de, yeni
dönemle birlikte başkanlık görevini üçüncü kez
Hulusi Belgü üstlendi.
AYD Olağan Genel Kurulu’nda yapılan
oylamalarda oy birliğiyle göreve seçilen yeni
yönetim, denetim ve danışma kurulu, alışveriş
merkezlerinin her platformda temsilcisi olacak.
Toplantıda 2017 – 2019 dönemine ilişkin
yorumlarını paylaşan Hulusi Belgü; “2016
gerek ülkemiz gerekse ekonomimiz için zor bir
yıl oldu. Yeni yıl ve AYD’nin yeni dönemiyle

birlikte ülkemizin ekonomisine, istihdamına
ve sektörümüzün geleceğine destek olmak
için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz.”
şeklinde konuştu.
Gelecek hedeflerine ilişkin de bilgiler
paylaşan Belgü konuşmasına şöyle devam
etti: “Geçtiğimiz yılı 100 milyar türk lirasının
üzerinde ciroyla kapattık. Bu yıl sonunda ciro
hedefimiz 110 milyar türk lirası. 2023’te ise
200 milyar türk lirasını hedefliyoruz. Türkiye
genelindeki AVM sayımızı yerli ve yabancı
yatırımcılarımızın desteğiyle bu yıl sonunda
385 – 390’a 2023’te ise 475’e yükseleceğini
görüyoruz. Yine yıl sonuna kadar kiralanabilir
alanlarımızı 11,1 milyon metrekareden
11,9’a; 2023’e kadar 15 milyon metrekareye
yükseltebilmeyi amaçlıyoruz. Ziyaretçi
sayılarımız 2016 sonunda 2,1 milyardı. 2017’yi
2,16, 2023’ü ise 2,8 milyar ziyaret ile kapatmayı
arzu ediyoruz.”

AYD’nin yeni dönem yönetim kurulundaki
isimler; Nuri Şapkacı, Avraam Alkaş, Fuat
Atalay, Mustafa Cem Eriç, Gökşin Durusoy,
Yurdaer Kahraman, Artuğ Çetin, Cenk
Arson, Kemal Osman İllez, Hakan Kurt,
Kazım Köseoğlu, Mehran Khoi, Gündüz
Bayer, Nuh Acar, Levent Kirman, Samim
Hatipoğlu, Didem Aydın, Hayal Olcay, Alison
Ergüven, Gökhan Çetinsaya ve Orhan Murat
İzci oldu.
Danışma kurulu üyeleri ise Zafer Kurşun,
Murat Özyeğin, Yüksel Mermer, Özcan
Tahincioğlu, Mustafa Bayraktar, Avni Çelik,
Gürcan Oral, Salih Bezci, Süleyman Çetinsaya
ve Hüseyin Özdilek olarak belirlendi.
Serhan Ercivelek, Elif Gemgirli, Orhan
Demir, Sami Milli, Aydan Ormancı ve Murat
Kayman ise denetim kurulu üyeleri olarak
AYD’nin çalışmalarına destek olacak.

25 NİSAN - 25 TEMMUZ
Pendik Marinturk'e gelin, 75 TL değerinde alışverişinizi yapın,
5 gece doğanın kalbinde muhteşem bir Rixos Premium Göcek tatili
yapacak 5 şanslı çiftten biri siz olun.
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LC WAIKIKI’NİN KÜRESEL BÜYÜME YOLUNDA YENİ DURAĞI
ENDONEZYA OLDU
2023 yılında Avrupa’nın en başarılı üç moda perakende markasından biri olma hedefiyle Türkiye ve
dünyadaki yaygınlığını artıran LC Waikiki, 2017’deki yatırımlarına hızla devam ediyor. Türkiye dahil 37
ülkede ürünlerini tüketiciyle buluşturan LC Waikiki, son yurt dışı mağazasını Asya Pasifik Bölgesi’nin önemli
pazarlarından Endonezya’da hizmete açtı. Endonezya’nın başkenti Cakarta’da bulunan Gandaria Mall’da ilk
mağazasını açan LC Waikiki; “İyi Giyinmek Herkesin Hakkı” misyonuyla her yaştan erkek, kadın ve çocuk
için kaliteli giyim ve aksesuarları uygun fiyatla Endonezyalı tüketicilerin beğenisine sunuyor.
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Vahap Küçük
LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı
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LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap
Küçük, Endonezya’nın başkenti Cakarta’da
bulunan Gandaria Mall’daki mağaza açılışı
ile ilgili olarak “2017 genişleme hedefimiz
Endonezya ve Kenya gibi uzak pazarları da
kapsıyordu. 24 Mart 2017 tarihinde bizim için
önemli olan büyük pazarlardan 250 milyonu
aşkın bir nüfusa sahip Endonezya’da ilk
mağazamızı açmanın heyecanını yaşıyoruz.
İlerleyen dönemde bu ülkede derinleşerek seri
şekilde mağazalarımızı açmaya devam edeceğiz.
2017 yılı için yine bir diğer büyük pazar olan
Malezya’yı radarımıza almış durumdayız.
Malezya’da bu yıl yatırım yapma planlarımızı
gerçekleştirme konusundaki çalışmalarımız
devam ediyor. Yine şubat ayında Sahra Altı
Afrika’da bulunan Kenya’da girdiğimiz pazarda
da yatırımlarımıza devam edeceğiz. 2017’de yurt
dışında 110 mağaza ve Türkiye’de açacağımız
30 mağaza ile birlikte globalde 900 mağazaya
ulaşacağız. Mart 2017 itibarıyla Türkiye’de
449 yurt dışında 309 olmak üzere toplamda
758 mağaza ile hizmet veriyoruz. 2017 yılı
açılışlarımız ile %35 toplam büyüme hedefimizi
gerçekleştireceğimizi umuyorum” dedi.

2023 yılına kadar Türkiye ve dünyada toplam
1500 mağazaya ulaşarak, adını Avrupa’nın en
başarılı üç moda perakende markası arasına
yazdırmayı hedefleyen LC Waikiki, 2017 yılında
da yurt dışı atılımlarını hızla sürdürüyor. 2016’da
erişim ağına 6 yeni ülke ekleyen, 2017 yılının
hemen başında yurt dışında Kenya’da mağaza
açan LC Waikiki, şimdi Asya Pasifik’e uzanarak,
bu bölgedeki ilk mağazasını Endonezya’nın
başkenti Cakarta’da hizmete soktu. LC
Waikiki’nin Cakarta mağazası açılışıyla birlikte,
Türkiye dahil mağazalarıyla bulunduğu ülke
sayısı 37’ye yurt dışı mağaza sayısı ise, 309’a
ulaştı. Gandaria Mall’da 1 milyon dolarlık
yatırımla 2150 metrekarelik alana kurulu LC
Waikiki mağazasının açılışı LC Waikiki Sahra
Altı Afrika ve Asya Operasyon Direktörü İlker
Hacıoğlu, LC Waikiki Endonezya Bölge Müdürü
Ozan Baş ev sahipliğinde gerçekleşti. Açılışa
Endonezya’da üne kavuşan ve çok sevilen Elif
dizisinin karakteri küçük oyuncu Isabella Damla
ve yine dizinin yakışıklı karakteri Emre Kıvılcım
katıldı.
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TEKNOSA GENEL MÜDÜRÜ BÜLENT GÜRCAN TÜRKİYE’NİN
PERAKENDE DİNAMİKLERİNİ BERLİN’DE ANLATTI
TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan, Berlin’de Avrupa elektronik perakendeciliğinin liderlerini buluşturan
European TCG Retail Summit etkinliğinde konuşmacı olarak yer aldı.

Berlin’de bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen
European TCG Retail Summit, Avrupa
elektronik perakendeciliğinin liderlerini
bir araya getirdi. Zirvede söz alan TeknoSA
Genel Müdürü Bülent Gürcan, Türkiye’de
perakendenin dinamiklerini, teknoloji
perakendesini ve TeknoSA’nın çoklu kanaldaki
öncü çalışmalarını paylaştı.
Konuşmasında çoklu kanal, dijitalleşme ve
mobil perakendenin yükselişinin önümüzdeki
dönemde de sektörde büyümenin lokomotifi
olmayı sürdüreceğine değinen Gürcan,
“Tüketicinin satın alma alışkanlıkları değişiyor.
Türkiye’de genç nüfusun da etkisiyle değişimi
çok daha hızlı hissediyoruz. Bu da bizi çevik
kılıyor. TeknoSA olarak müşterilerimize arzu
ettikleri ‘deneyimi’ istedikleri tüm kanallarda
kesintisiz yaşatmaya odaklanıyoruz. Öncüsü
olduğumuz çoklu kanalda derinleşme
safhasındayız.” dedi.
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Mobilde en yüksek satın alım payı Türkiye’de
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71 milyon mobil kullanıcının bulunduğu
Türkiye’nin, %44 oranla Çin ve İngiltere’yi
geride bırakarak mobilde satın alım payının en
yüksek olduğu ülke olduğunu belirten Bülent
Gürcan, “Yaptığımız analizlere göre her 100
müşterimizden 76’sı ürünlere önce internetten
bakıp, daha sonra mağazamıza alışverişe
geliyor. Mağazada gezen müşterilerimiz
ise mobil telefonlarından ürünle ilgili fiyat
araştırıp, yorumlara bakabiliyor. Perakendede
tüm kanalların entegrasyonu, kesintisiz
deneyim sunmak için çoklu kanal modeli
artık olmazsa olmaz.” dedi. Gürcan ayrıca, 22
milyon Instagram, 13 milyon Twitter ve aylık
42 milyona ulaşan tekil Facebook kullanıcısı
ile sosyal medya kullanımında dünya
ortalamasında üst sıralarda yer alan Türkiye’de,
sosyal medyanın müşterilerle etkileşim için
en önemli kanallardan biri haline geldiğini
belirtti.

Bülent Gürcan
TeknoSA Genel Müdürü
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EN GÜZEL YAZ HEDİYELERİ CAPACITY ALIŞVERİŞ MERKEZİ’NDEN
Alışveriş ve yaşam merkezi Capacity’nin, “Yaz Kampanyası” 22
Nisan’dan 28 Haziran 2017’ye kadar sürecek. Alışveriş merkezinin
içindeki mağazalardan 100 TL’lik alışveriş yapan 1 talihli son model
Hyundai Tucson otomobil , 12 şanslı çift ise yaz tatili kazanma fırsatını
yakalayacak.
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Capacity’nin, “Yaz Kampanyası” çekilişine katılan
12 şanslı ziyaretçi Titanic Beach Lara Otel /
Antalya, Tui Magic Life Water World Belek /
Antalya, Tui Magic Life Sarıgerme /Marmaris,
Tui Magic Life Belek /Antalya, Tui Magic Life
Bodrum Imperial, Pegasos Resort Alanya
otellerinde iki kişilik herşey dahil tatilin sahibi
olacaklar. Yaz Kampanyası’nın büyük ödülü ise
Hyundai Tucson 1.6 GDI ELITE Otm. 2017
Model otomobil.
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Çekilişe katılmak çok kolay! Kampanya süresinde
alışveriş merkezi içerisindeki mağazalardan
toplamda 100 TL ve katlarında alışveriş yapmak
yeterli. Ziyaretçiler 28 Haziran akşamına
kadar kampanya standına uğrayıp, kayıtlarını
gerçekleştirebilecekler. 1 Temmuz tarihinde
gerçekleşecek çekilişte hediye kazanan talihliler,
Capacity Alışveriş Merkezi kurumsal web
sitesinde ve alışveriş merkezi içerisinde ve
7 Temmuz 2017 tarihinde Posta gazetesi ile
duyuruluyor olacak.
Bakırköy’ün merkezinde yer alan ve yılda
ortalama 22 milyon kişiyi misafir eden Capacity,
ünlü marka karması, cafeleri, gece saat 02:00’a
kadar açık restoranları, sanatsal etkinlikleri ve
özel günlerdeki aktiviteleri ile hem alışverişin,
hem yaşamın merkezi olmayı sürdürüyor.
Bu kampanya Milli Piyango İdaresi Genel
Müdürlüğü Bahisler ve Oyunlar Dairesi
Başkanlığı’nın 40453693-255.01.02/930-2410
nolu izni ile düzenlenmiştir.
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SUR YAPI TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN
TANINMIŞ MARKA STATÜSÜNE ALINDI
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Kurulduğu günden bu yana prestijli projeleri
hayata geçiren Sur Yapı, Türkiye Patent
Enstitüsü tarafından yapılan değerlendirme
ve araştırmalar sonucunda tüm Türkiye’de
duyulduğunda hatırlatma gerekmeden
refleks uyandırması, belirli bir kalite
standardı sağlaması, ülke genelinde herkes
tarafından bilinmesi gibi birçok parametre
değerlendirilerek “tanınmış marka” statüsüne
alındı. 1992 yılından bu yana her geçen gün
büyüyen iş hacmiyle sürdürülebilir büyüme
hedeflerini yakalayarak ilerleyen Sur Yapı,
“tanınmış marka” statüsüyle ülke genelinde
bilinirliğini bir kez daha kanıtladı.
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Çeyrek asır boyunca 127 farklı projede yönetim
ve iş merkezleri, endüstriyel tesisler, villa, konut,
rezidans, alışveriş merkezi gibi farklı formlarda
yaşam alanları üreten Sur Yapı, sektördeki
iddiasını bu başarısıyla bir kez daha ortaya
koymuş oldu.
Türk Patent Enstitüsü, “tanınmış marka” tescili
için, duyulduğunda hatırlatma gerekmeden
refleks uyandırması, belirli bir kalite
standardı sağlanması, ülke genelinde herkes
tarafından bilinmesi gibi birçok parametreyi
değerlendirerek tanınmış marka statüsünü
veriyor. “Tanınmış Marka” statüsü ile ayrıcalıklı
konuma yükselen Sur Yapı, başarılarına
yenilerini eklemeye devam ediyor.
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İSTANBUL BAKÜ SHOPPING FEST’E İLHAM VERDİ
İstanbul’un gelenekselleşen alışveriş festivali Azerbaycan’a örnek oldu. Bu yıl yedincisi düzenlenecek olan
İstanbul Shopping Fest’in (İSF) uluslararası başarısının ardından Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı,
bu yıl Bakü Shopping Fest adıyla ülkenin ilk alışveriş festivalini düzenledi.
Özbük: “Azerbaycanlı turistler daha çok
harcama yapıyor.”
Azerbaycanlı turistlerin Türkiye’de yaptıkları
harcamalara ilişkin rakamlara da değinen Özbük,
“Verilere göre, Türkiye’ye gelen Azerbaycanlı
turist sayısı yılda 600 bin civarında. Turist
başına harcama tutarı ise genel ortalamanın
oldukça üzerinde. Türkiye’ye gelen turistlerin
kişi başı harcama ortalaması 865 TL olmasına
karşın, Azerbaycanlı turistlerde bu rakam 1.848
TL’yi buluyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye’ye gelen
Azerbaycanlı turistlerin harcama tutarında ise
%19’luk önemli bir artış gözlendi.” dedi.
Gasimova: “İstanbul Shopping Fest bize kılavuz
oldu.”

Ebülfes Karayev
Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanı
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İSF heyeti, bir ay boyunca devam edecek
festivalin onur konuğu olarak açılışa katıldı.
Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanı Ebülfes
Karayev’in bizzat ağırladığı heyet, festival
kapsamında Bakü’de temaslarda bulundu.
Karayev, İSF’yi temsilen Genel Müdür
Hicran Özbük’e festivalin gerçekleşmesindeki
katkılarından ötürü teşekkür etti.
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Türkiye'nin en büyük turizm, alışveriş ve kentsel
markalaştırma projesi İstanbul Shopping Fest
(İSF), Azerbaycan’ın ilk alışveriş festivaline
ilham kaynağı oldu. Bu yıl ilk kez düzenlenen
festival için İstanbul Shopping Fest yönetimi
ile bilgi alışverişi yapan Bakü Shopping Fest,
10 Nisan’da başladı. 10 Mayıs’a kadar sürecek
festivalin açılışına İstanbul Shopping Fest ve
İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB)
Genel Müdürü Hicran Özbük ve İSF heyeti onur
konuğu olarak katıldı.
Ebülfes Karayev: “Türkiye’nin tecrübesinden
istifade ettik.”
Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanı Ebülfes
Karayev, Bakü Shopping Fest’in açılış gününde
İstanbul Shopping Fest Genel Müdürü Hicran
Özbük başkanlığındaki Türk heyetini kabul
etti. İki ülkenin alışveriş ve kültür turizminin
geliştirilmesi için karşılıklı fikir alışverişi yapılan

Hicran Özbük
İstanbul Shopping Fest Genel Müdürü
görüşmenin ardından açıklama yapan Karayev,
“Ülkemizde ilk defa gerçekleştirilen Bakü
Shopping Fest’in açılışına Türk heyetinin
katılmasından mutluluk duyduk. Türkiye’nin
bu alandaki tecrübesinden istifade ettiğimizi
vurgulamak isterim.” dedi.
Hicran Özbük: “İlham kaynağı olması
sevindirici.”
İSF ve ICVB Genel Müdürü Hicran Özbük ise
festival deneyimini Bakü’ye taşımaktan gurur
duyduklarını belirterek “Bu yıl yedincisini
gerçekleştireceğimiz İstanbul Shopping Fest
bize alışveriş turizmi alanında büyük deneyim
kazandırdı. Turizmi çeşitlendirmek, ülkeye
gelen turist sayısını artırabilmek için çok
önemli. Bu tarz alışveriş festilvalleri de şehre
kazandırdığı canlılık ile turistlerin tercihinde
etkili oluyor. Tecrübelerimiz bize İstanbul
Shopping Fest’in şehri cazibe merkezi haline
getirmekte önemli katkısı olduğunu gösterdi,
Bakü’de de aynı etkiyi göstereceğini rahatlıkla
söyleyebiliriz. Kardeş ülke Azarbaycan’a
festivalimizle ilham kaynağı olmak bizleri
sevindirdi. Bakü Shopping Fest’in de yıllar
boyu başarıyla devam eden bir festival
olmasını umut ediyor, iki ülkenin turizm ve
ticaret potansiyelinin karşılıklı olarak daha da
gelişmesini diliyoruz.” dedi.

Bakü Shopping Fest, Azerbaycan Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın İstanbul örneğinden yola
çıkarak Bakü’yü dünyaya tanıtmak amacıyla
tasarladığı bir festival. Festivalin Genel Müdürü
Ulviyya Mir-Gasimova, fikrin oluşumunda
olduğu kadar organizasyonun tüm ayrıntılarında
da İstanbul Shopping Fest’in tecrübelerinden
yararlandıklarını söyledi. Hazırlık sürecinde
İstanbul’daki deneyimli ekibin bilgilerinden
önemli ölçüde yararlandıklarını belirten
Gasimova, “İstanbul Shopping Fest bize kılavuz
oldu. Bu sayede edindiğimiz bilgiler bizim için
çok kıymetli. Azerbaycanlı turistler zaten İSF’yi
beğeniyor ve festival zamanı Türkiye’yi ziyaret
ediyor. Benzer bir iklimi Bakü’de yaratmak
önemliydi. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz
festivalimizin tıpkı İSF gibi kentsel markalaşmaya
katkıda bulunmasını, özel sektörün gelişimini
desteklemesini ve Azerbaycan’a gelen turist
sayısını artırmaya katkıda bulunmasını
hedefliyoruz.” dedi.
Bakü Shopping Fest Hakkında
Bu yıl 10 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında ilk
defa düzenlenen Bakü Shopping Fest boyunca
anlaşmalı mağazaların ürünleri indirimli olarak
satın alınabilecek. Azerbaycan’ı ziyaret eden
turistler festival kapsamında aldıkları ürünlerin
KDV'sinin bir kısmını “Tax free” sistemiyle geri
alabilecekler.
Festivalin Azerbaycan'a gelen turist sayısına 200
bine yakın katkı sağlaması bekleniyor. Geçtiğimiz
yıl gelirlerinin %4'nü turizmden elde eden
Azerbaycan’ın Bakü Shopping Fest ile yaklaşık
50 milyon manat ek gelir elde edeceği tahmin
ediliyor.
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HOPİ’DEN CÜZDANSIZ ALIŞVERİŞ DÖNEMİ
Hopi, “Mobil Ödeme” özelliğine kavuştu. 90’dan
fazla üye markasıyla kullanıcılarına 360 derece
alışveriş deneyimi sunan Hopi’nin yeni özelliği
sayesinde artık çantada cüzdan aramadan hızlı,
kolay ve güvenli bir şekilde ödeme yapılabilecek.
Hopi ile alışveriş alışkanlıklarını yeniden
tanımladıklarını belirten Boyner Grup CEO’su
Cem Boyner “Mobil ödeme ile ‘yaşam asistanı’
olma hedefimize bir adım daha yaklaşmış
olduk. Mobil ödeme özelliğiyle cüzdansız
alışveriş dönemi başlayacak.” dedi. Hopi Genel
Müdürü Onur Erbay ise “Mobil ödeme ile Hopi,
kampanya, sadakat programı ve ödemeyi bir
arada sunan bir alışveriş makinesine dönüştü.
Bir yıl sonunda ödemelerin %20’sinin mobilden
geleceğini öngörüyoruz.” dedi. Farklı kartları
kullanan tüketicilerin Hopi platformu üzerinden
mobil ödeme deneyimi yaşamalarının Türkiye’de
Masterpass’ın yaygınlaşmasında önemli bir
aşamayı temsil ettiğini belirten Mastercard Hızlı
Büyüyen Avrupa Pazarları Kıdemli Başkan
Yardımcısı Onur Kurşun, “Hopi ile yaptığımız
iş birliği kapsamında, dünyadaki en son ödeme
teknolojilerini, bankalarımız ve Boyner Grup ile
birlikte tüketicilerimize en güvenli, rahat ve hızlı
ödeme tecrübesini sağlamak için kullanıyoruz."
şeklinde konuştu.
Türkiye’de perakendenin dinamiklerini değiştiren
ve 2 yılda 4,5 milyon üyeye ulaşan Hopi,
Mastercard iş birliğiyle hayata geçirdiği “mobil
ödeme” özelliğiyle akıllı telefonlarda başlayan
kazançlı alışveriş deneyimini cüzdana ihtiyaç
duymadan yine telefonla tamamlamayı sağlıyor.
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Cem Boyner: “Yaşam asistanı hedefine bir
adım daha yaklaştık.”
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Amaçlarının Hopi’yi sesle komut alan bir yaşam
asistanına dönüştürmek olduğunu söyleyen
Boyner Grup CEO’su Cem Boyner, “Mobil ödeme
özelliği bu hedefe giden önemli adımlardan biri.
Küresel trendler mobil ödemenin önümüzdeki
dönemde müşterilerin vazgeçilmezi haline
geleceğini gösteriyor.” dedi. Hopi’nin yarattığı
kazançlı alışveriş dünyası ve teknolojisinin
dünyanın 2 yıl önünde olduğunu söyleyen
Boyner, “Grup olarak perakendeyi teknolojiyle
birleştirmek konusunda öncülüğümüz devam
edecek. Mobil ödeme gibi müşterinin hayatını
kolaylaştıran, alışverişini daha keyifli hale
getiren inovasyonları müşterilerimize sahada
benimseterek çok hızlı şekilde yaygınlaştıracağız.
Kısa süre sonra görsel ile ürün arama özelliğini
de devreye sokacağız. Hopi’nin bundan sonra
gideceği nokta hayallerinizle, hayallerimizle
sınırlı.” diye konuştu.
Kasa önünde cüzdan arama devri bitecek
Hopi’nin mobil tüketici teknolojileri alanında
lider olduğunu söyleyen Hopi Genel Müdürü

Onur Erbay
Hopi Genel Müdürü

Onur Erbay, “Araştırmalar telefonlarını
unutanların %80'inin, cüzdanını unutanların
ise sadece %20'sinin eve döndüğünü gösteriyor.
Biz zaman zaman mağazalarımızdaki kasaları
gözlemliyoruz. Müşterilerimiz cüzdanlarını
ararken bile telefonlarını elinden bırakmıyor.
Biz de Hopi kullanıcılarına mobil ödemeyle bu
rahatlığı sağlıyoruz. Kullanıcılarımız ellerini
cüzdanlarına attıklarında ne hissediyorlarsa,
Hopi sayesinde telefonlarını ellerine aldıklarında
da aynı şeyi hissedecekler.” dedi.
Alışverişlerin %20’si mobilden gelecek
Mobil ödemenin tüm dünyada yükselişte
olduğunu belirten Erbay, “Türkiye bu pazarın
çok yeni bir oyuncusu. Bu nedenle mobil ödeme
konusunda henüz bir doygunluğa erişmedik. Big
data, geniş marka koalisyonu, Paracık, inovasyon
ve teknoloji Hopi’nin başarı bileşenleri. Biz
bu sayede lansman dönemimizde milyonlarca
kişiye ilk kez QR kod kullandırdık. 2 yılda
sahamızın da gücüyle alışveriş alışkanlıklarını
değiştirdik, mobil ödeme alanında da Türkiye’nin
de alışkanlıklarını değiştireceğiz.” diye konuştu.
2017’nin Hopi için mobil ödemede ivme
kazanma yılı olacağını söyleyen Erbay, bir yılın
sonunda Hopi üzerinden geçen alışverişlerin
%20’sinin mobil ödeme ile yapılmasını ön
gördüklerini sözlerine ekledi.
Masterpass mobil ödemede güvenli bir
platform sunuyor
Bugün itibarıyla alışveriş yapan 10 kişiden

Cem Boyner
Boyner Grup CEO’su

8’inin alışverişlerinde teknolojiyi kullandığını
belirten Onur Kurşun, her tüketicinin alışverişi
sırasında yeni deneyimler, kendilerine özel
hizmetler ve ürünler beklediğini vurguladı.
Kurşun ayrıca, “Tüketici beklentilerinin
çok hızlı değiştiğini görüyoruz. Bu trendleri
öngörmek ve güvenli ödeme seçeneklerini,
somut, online veya mobil; diledikleri yerde
tüketicilere sunarak ihtiyaçlarını gidermek için
çalışıyoruz. Hopi Masterpass entegrasyonu
bizim için bu yönde atılmış en önemli
adımlardan biri. Bu entegrasyonla, Hopi
müşterileri de tüm dünyada 34 ülkede, 340
binden fazla işletmede geçerli Masterpass
ağından faydalanabilecekler.” şeklinde konuştu.
Farklı kartlar eklenebiliyor, taksit seçeneği
sunuluyor
Mobil ödeme entegrasyonunda kullanıcılar
farklı bankaların kartlarını Hopi’lerine
ekleyebiliyor ve taksit seçeneğiyle alışveriş
yapabiliyor. Hopi’nin Axess ve CardFinans
ile yaptığı kampanya kapsamında; Axess
veya CardFinans kartlarını Hopi’ye ekleyerek
ödemelerini mobil yapan Hopi’liler 25 Paracık
kazanıyor. Kampanya 23 Mart-10 Nisan
tarihleri arasında geçerli oluyor. Şu anda
Boyner, Beymen, Beymen Club, Network,
Divarese, Altınyıldız Classics, Beymen
Business, Que, Wepublic ve YKM olmak
üzere 500 noktada geçerli olan Hopi ile mobil
ödemenin önümüzdeki dönemde kademeli
olarak tüm Hopi üye markalarına taşınması
hedefleniyor.
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DSDER’DE BAYRAK DEĞİŞİMİ YAPILDI

MALl&MOTTO / 39. Sayı / Mayıs 2017

Gül Gürer Alimgil
DSDER Başkanı
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Dijital Sistem Geliştiricileri Derneği’de (DSDER)
bayrak değişimi yapıldı. Yönetim kurulu üyeleri
aralarında yaptıkları toplantıda, mevcut başkan
Kaan Akın’dan boşalan koltuğa Gül Gürer
Alimgil’i oy birliğiyle DSDER Başkanı olarak
seçti. DSDER’in kurucu üyesi olan Alimgil, daha
önce derneğin saymanlık görevini yürütüyordu.
“Vizyonerlerle Buluşmalar” seri etkinliklerine
devam edeceklerini belirten DSDER Başkanı
Alimgil, “Ekim ayında, dijital ortamda hizmet ve
ürün geliştiren, farklı alanlardan sektörle ilişkili
geniş kesimlerden katılımla büyük bir etkinlik
yapacağız.” dedi.

DSDER Başkanı Alimgil kimdir?
Gül Gürer Alimgil, Avusturya Lisesi’nin
ardından Mimar Sinan Üniversitesi’nde iç
mimarlık bölümünden mezun oldu ve aynı
alanda yüksek lisansını tamamladı. Lise
yıllarında iş hayatına atılan Alimgil, uzun
yıllar kendi mobilya mağazası ve mimarlık
ofisini yönetti. Yeditepe Üniversitesi’nde 10
seneye yakın iç mimarlık proje derslerinde
öğretim görevlisi olarak çalıştı.
Teknoloji sektöründeki girişimleri
neticesinde Türkiye'de müzik meslek

birliklerinin kurumlara ulaşma şekli, halka
açık mekanlara müzik iletiminde yasal
altyapı eksikleri, büyük bir ihtiyaç olan
dijital müzik iletimindeki önemi fark ederek
2009 yılında Serkan Polat ve Moris Alhale
ile SMG’yi kurdu.
Gül Gürer Alimgil, EO (Dünya Girişimciler
Organizasyonu) Türkiye başkanıdır.
İleri derece İngilizce ve Almanca bilen
Gül Gürer Alimgil, 20 yıldır aktif golf
oyuncusudur. Ayrıca iki yıldız dalış brövesi
bulunuyor. Gül Gürer Alimgil, evli ve 2
çocuk annesidir.
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HILTON’DAN HAFTA SONU ALIŞVERİŞ KAÇAMAĞI İÇİN İPUÇLARI
Yaz gardırobunuzu yenilemek için
Hilton’un hafta sonu fırsatlarını
kaçırmayın!
“Alışveriş için yurt dışına çıkarım!” diyenlerden
misiniz? Yanıtınız “evet” ise doğru adrestesiniz.
Hilton “Alışveriş için dünyanın öbür ucuna bile
giderim” diyenler için tasarım butiklerinden,
büyük alışveriş merkezlerine, yerel ürün
pazarlarından dünya markalarına uzanan hafta
sonu alışveriş kaçamağı rehberi hazırladı.
Modanın merkezi Milano
İtalyan modası hayranları için ilk önerimiz
Milano’nun bohem bölgesi Navigli. Vintage
tutkunları için bulunmaz bir kaynak olan bu
bölge, 1960-1970'lerden parçalar bulmanın
mümkün olduğu, irili ufaklı birçok mağazaya
ev sahipliği yapıyor. Ayrıca her ayın son pazar
günü Navigli merkezinde kurulan pazarda
antikacılardan ikinci el butiklere, genç
tasarımcılardan yerel ürünlere birçok farklı standı
ziyaret edebilirsiniz.
Deniz, kum ve alışverişin adresi Dubai
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Dünyanın ilk alışveriş merkezi kabul edilen
Emirates Alışveriş Merkezi her bütçeye hitap
eden alternatifler sunuyor. Ultra lüks ve dünyaca
ünlü markalardan yerel butiklere geniş bir seçki
sunan AVM’de her zevke uygun ürünler bulmak
mümkün. Her gün saat 22.00'ye kadar açık olan
alışveriş merkezinde aynı zamanda yemek ve
eğlence alternatifleri de bulunuyor. Çocuklu
ziyaretçiler ise alışveriş sonrası keyifli saatler
yaşamak için ödüllü sürüş ve oyun alanına sahip
eğlence bölümü Magic Planet'i ziyaret edebilir.
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Herkesin kendine göre bir şeyler bulabileceği
şehir: Londra
Londra alışveriş tutkunları için adeta cennet.
Vitrin tasarımlarıyla dikkat çeken dünyaca ünlü
Harrods, Londra'nın en bilinen mağazası. Ama
şehrin kalbindeki Oxford caddesine yer alan
mağaza civarında birçok alternatif de bulmak
mümkün. Hatton Garden, Shepherd’s Bush ve
Stratford'da yer alan Westfield’de vintage, çiçek ve
antika tutkunları için biçilmiş kaftan.

ünlü markaların sıralandığı Kurfürstendamm.
Uğramanız gereken bir başka yer de Avrupa’nın
en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan
KaDeWe. Bu arada Berlin, uygun fiyatlı
kozmetik ürünleri edinmek için da doğru adres.

Hilton Odaklı Hizmetler Başkan Yardımcısı
Tal Shefer şöyle konuştu: "Son yıllarda hafta
sonu gezilerinde büyük bir artış gözlemliyoruz
ve bu eğilim devam edecek gibi görünüyor.
Yaptığımız araştırmalar gösterdi ki, 2017 yılı
içinde insanların %52'si en az bir hafta sonu
kaçamağı planlıyor. Seyahat planlarken hala
Alternatif sevenler için Berlin
en önemli önceliğin lokasyon ve fiyat/kalite
dengesi olduğunun farkındayız. Bu nedenle
Almanya’nı başkenti, sadece trendlerin nabzını
tutan irili ufaklı tasarım butikleriyle değil, vintage her bütçeye uygun alternatifler sunmayı
dükkanları ile de moda severlerin kalbinin daha
hedefliyoruz. İster Milano, ister Berlin ya da
Londra; Hilton ile hafta sonu kaçamağı yapmak
hızlı atmasına sebep oluyor. Tekstil alışverişi
çok kolay.”
için gitmeniz gereken yer kesinlikle dünyaca
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ANADOLU’DA AVM YATIRIMI SERMAYEDAR İÇİN İYİ BİR FIRSAT
Sermayedarlar için Anadolu’da arazi ve AVM yatırımı yapmanın iyi bir fırsat olduğunu belirten NTS
Danışmanlık Kurucusu Behiye Savaşkan, Anadolu şehirlerinde doğru konumlandırılan AVM’lerin İstanbul’daki
AVM’lerle yarışabilecek potansiyele sahip olduklarını dile getirdi.
“Son yıllarda Anadolu şehirlerinde yerel
kültüre uygun AVM artışı hızla devam
ediyor, bu da büyükşehirlerde yaşanan
rekabetten daha az bir ortamın oluştuğu,
yatırım geri dönüşünün daha yüksek olduğu
ve perakendeci açısından da yeni müşteri
kitlesinin meydana geldiği anlamına geliyor.
Aynı zamanda Anadolu’da AVM yatırımı
yapmak isteyen pek çok sermayedar için
iyi bir fırsat.” açıklamasında bulunan NTS
Danışmanlık Kurucusu Behiye Savaşkan,
“Alışveriş alışkanlarını değiştiren, kentlerin
mecburiyet caddelerine alternatif, yeni sosyal
alanlar kazandıran alışveriş merkezleri
Anadolu’nun vazgeçilmezi haline gelmeye
başladı. Yatırımların Anadolu’ya çevrilmesinde
ise pek çok sebep var. İstanbul’da ve nüfus
yoğunluğu fazla olan büyükşehirlerde artan
AVM rekabeti, Andolu’da AVM yatırımlarının
daha çok artmasına ve kriterlerinin
değişmesine sebep oldu. Metrekare büyüklüğü,
erişilebilirlik, konsept ve rekabet kriterlerine
daha analitik ve dikkatli yaklaşan yatırımcı
adayları, potansiyel AVM arazileri konusunda
daha seçici hale gelmiş durumda.” dedi.
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ANADOLU’DA DOĞRU
KONUMLANDIRILAN AVM’LER
İSTANBUL’DAKİLERLE YARIŞACAK
POTANSİYELDE!

26

“Projelere başlanırken göz önünde
bulundurulması gereken bir husus da sadece
şehirdeki nüfus yoğunluğunu baz alarak AVM
yatırım kararı almak değil.” diyen Savaşkan,
“Nüfusun ekonomik gücü, turizm potansiyeli,
komşu illerdeki rekabet yoğunluğu ve ulaşım
da yatırım kararını önemli ölçüde etkiliyor.”
dedi ve sözlerine devam etti: “Tüm bunlar aynı
zamanda alışveriş merkezinde oluşturulacak
marka karmasını da belirliyor. Hangi kiracının
nerede konumlanacağı, finansal planlama,
marka karması, müşteri segmentinin
belirlenmesi gibi… Özellikle anchor mağaza
seçiminin, şehirde ilk defa yer alması
planlanan markalar ile ulusal ve yerel marka
karmasının çok iyi kurgulanması gerekir.
Bu kurgunun iyi bir şekilde yapılmaması
durumunda; ciro kayıplarının yaşanması,
beklenen ciroları yapmayan mutsuz kiracıların
ve dolayısıyla mutsuz yatırımcıların oluşması
adeta kaçınılmazdır. Burada önemli olan o
bölgenin gelir düzeyine göre hareket etmek
ve bölgenin alım gücüne göre bir marka
karması oluşturmak. Doğru yapılan projelerde
görüyoruz ki her ne kadar İstanbul’un
verimlilik oranı daha yüksek görünse de,

Behiye Savaşkan
NTS Danışmanlık Kurucusu

Anadolu şehirlerinde doğru konumlandırılan
AVM’ler neredeyse İstanbul’la yarışıyor.”
YATIRIMLARA DEĞER KAZANDIRMAYI
HEDEFLİYORUZ
“Danışman şirketlerin yatırımcı ve kiracı
arasında iyi bir denge unsuru olduğunu

düşünüyorum.” ifadesinden bulunan
Savaşkan, “Daha önceki yıllarda yapılan AVM
yatırımlarından 5-6 yıl gibi kısa sürelerde geri
dönüş alınıyordu. Günümüzde ise yatırımın geri
dönüşü 10 ile 15 yıl arasında değişebiliyor. NTS
Danışmanlık olarak, bu konuda yatırımcılarımızı
daha gerçekçi ve doğru yönlendirerek, yatırımlara
değer kazandırmayı hedefliyoruz.” dedi.
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Hulusi Belgü
AYD Başkanı
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2017’nin perakende sektöründeki ekonomik dalgalanmalarla geçen
ilk iki ayındaki ciro endeksi, ocak ayındaki düşüşünün ardından
şubat ayında yaşanan artış ile birlikte organize perakendenin
toparlanmaya başladığına işaret ediyor. Ancak artış hala enflasyonun
altında.
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Diğer yandan turizmde de gelişmeye ihtiyacımız olduğu aşikar. Yerli
tüketici bir şekilde alışverişine devam ediyor, ancak turist sayısının
düşmesi hem giriş sayılarını hem de ciroları olumsuz etkiliyor.
Aynı şekilde bilhassa elektronik aletlerde, kozmetikte var olan
taksitlendirme sınırlamalarının altını bir kez daha çizmekte fayda
var. Kategori bazında bir inceleme yaptığımızda ayakkabı – çanta
kategorisi aylardır olduğu gibi yine yükselen grafiğini sürdürüyor.
Ziyaret sayısında yaşanan azalmaya rağmen, ciro endeksinin
yükselmesini; AVM’lere gelen ziyaretçi profilinin tüketim
alışkanlığını değiştirdiği, AVM’lerden yaptığı alışverişi miktarını
artırdığı ve dolaylı olarak metrekare verimliliğinin de artışına olanak
sağladığı şeklinde yorumlamak mümkün.
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AVM Ciro Endeksi, şubat 2017’de %3,4 oranında arttı
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından oluşturulan AVM
Endeksi’nin şubat ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, 2017 şubat
döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında %3,4 oranında artış kaydederek 184 puana ulaştı.
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AVM’lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar şubat 2017’de İstanbul’da 794 TL, Anadolu’da 639 TL olarak
gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise şubat 2017’de 701 TL’ye ulaştı.
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Ayakkabı-çanta kategorisi şubat ayında ciro artışında yine lider
Kategoriler bazında en yüksek ciro artışı, şubat ayında yine ayakkabı-çanta kategorisinde yaşandı ve geçtiğimiz yılın
aynı dönemine göre %14’lük artış kaydetti.
Geçtiğimiz yılın şubat ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki diğer alanlar kategori cirosunda %6, giyim kategori
cirosunda %4, yiyecek kategori cirosunda %2 artış gösterirken teknoloji kategori cirosunda %4, hipermarket kategori
cirosunda ise %5 düşüş yaşandı.

Ziyaret Sayısı Endeksi
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Şubat 2017 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde %5,7’lik bir düşüş
yaşandığı gözlemlendi.
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212 AVM’DE FIRSAT BU FIRSAT

32

22 Nisan – 7 Mayıs tarihleri arasında 3P otopark
da 2.si düzenlenen 212 Fırsat Garajı’nda indirim
çılgınlığı kaldığı yerden devam ediyor.
İstanbul’u “power outlet’’ olma özelliği ile
tanıştıran 212 İstanbul Power Outlet ‘de tüm yıl
indirimlerle karlı alışveriş imkanını sunmanın
yanında Fırsat Garajı ile ziyaretçilerinin yüzünü
güldürdü.
Adidas , Bernardo , Hotiç , Flo , Kiğılı , Koton ,
Mudo , Network , Tefal , Hatemoğlu gibi dünyaca
ünlü markalar en düşük fiyatlarla 212 Fırsat
Garajı’ında sizleri bekliyor.

E t k i n li k / MALl&MOTTO

212 AVM FIRSAT GARAJI’NDA BÜYÜK SÜRPRİZ

Ülkemizde ilk ‘’Power Outlet’’ olma özelliği
ile yüzlerce markayı en uygun fiyatlarla
ziyaretçilerine sunan 212 İstanbul Power Outlet ,
düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi.
26 Nisan’da 3P otopark da Best FM canlı yayını
ile ödüllü radyo programcısı Yasemin Şefik’in
konuğu Burcu Esmersoy oldu. Organizasyonunu
Farkındalık Stüdyosu’nun gerçekleştirdiği
etkinlikte moda ve alışveriş ile ilgili samimi
sohbet ilgi çekti. Ayrıca hazırladığı kombinleri
sürpriz bir şekilde izleyenlere hediye eden
Esmersoy , yöneltilen soruları yanıtladı. Tüm
izleyenlerle yakından ilgilendi.
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22 Nisan – 7 Mayıs tarihleri arasında 3P otopark
da indirim çılgınlığı kaldığı yerden devam ediyor.
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YÜKSEK DUYGUSAL ZEKÂ LİDERLERİ BİR ADIM ÖNE TAŞIYOR
Duyguları anlama ve yönetme kapasitesi
olan duygusal zekâ, araştırmacılar kadar
insan kaynakları yöneticilerinin de öncelikli
gündeminde yerini aldı. PageGroup
yöneticilerine göre; artık iş yerinde ya da
dışında duygusal zekânın kişiliğe yararları
reddedilemez bir gerçek. İnsan duygusunun
inceliklerini iş yerinde kucaklayabilmek ise
çalışanlar arasında iş birliği ve mutlu çalışma
ortamını tetikliyor.
Duygusal zekâ nasıl yardımcı oluyor?
Dünyaca ünlü davranış bilimcisi Daniel
Goleman "Beyin tekrarlanan deneyime
göre kendini şekillendirir. Tekrarlanan
deneyimlerin çocuklara sistematik bir şekilde
öğretilmesiyle, anti-sosyal davranışlarda
azalma, sosyal davranışta ve akademik
başarıda artış gözlemlendi." diyor.
Çalışanların zihinsel sağlığı personel hizmet
paketlerine girdi
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İnsan duygularını tam olarak anlama ve
mücadele yetersizliği iş yeri dâhil olmak üzere
tüm yaşam alanlarını etkiliyor. İş yerinde
çalışanların zihinsel sağlığı, giderek personel
hizmet paketlerinin içinde yer almaya başladı.
İnsan kaynakları ekiplerine psikologların dâhil
edildiği şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor.
Ekibe psikologların katılımıyla; iş gücünü
mümkün olduğunca anlamanın ve faydalı
eğitimler vermenin, işçi - işveren ilişkilerinin
sağlıklı gelişiminin yolu açılıyor.
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Duygusal zekânızı nasıl geliştirirsiniz?
PageGroup Yetenek Geliştirme Müdürü Lucyna
Bolin, kendinizi değerlendirmenin ve öz
değerlendirmeye açık olmanın önem taşıdığını
belirtiyor: "5 temel bileşende nerede olduğunuzu
kendinize sorun. Başkalarından geri bildirim
isteyin, düşüncelerinizi daha açık yansıtın ve
kendinize karşı daha dürüst olun. Hepimiz
duygusal olarak zekiyiz, ancak duygularımızı ve
kendimizi ölçüp değerlendirmek için daha fazla
zaman ayırmamız gerekiyor. Her şeyde olduğu
gibi, uygulama önemlidir; ancak küçük adımlar
bile büyük farklar yaratabilir. Yetkinlikleriniz
üzerinde çalışarak gelişmelerini ve iyileşmelerini
sağlayabilirsiniz.”
PageGroup Yetenek Geliştirme Müdürü Lucyna
Bolin “Etkili bir yönetici olmak için kendinizi
geliştirmeniz şarttır ve ancak o zaman gerçekten
iyi bir lider olabilirsiniz.” diyor.
En başarılı şirketlerin liderlerinin hepsinde
duygusal zekânın tüm önemli bileşenlerinin üst
düzeyde seyrettiği açık bir gerçektir. Bunların bir
dizi yetenek olduğunu unutmamak önemlidir.
Genellikle, kadınlar ortalamada daha yüksek
duygusal empatiye sahip olma eğilimindedir ve
insanlarla gruplar arasındaki ilişkileri başarıyla
yönetir.
Duygusal zekâ iş yerinde nasıl fark yaratıyor?
Her gün duygularımızla kararlar alıyoruz.
Bazen duygularımıza veya içgüdülerimize

Lucyna Bolin
PageGroup Yetenek Geliştirme Müdürü

dayalı seçimler yaptığımızı düşünüyoruz.
Bu duyguların kaynağını kavradığımızda,
birbirimizle çalışırken daha uyumlu hale
geliyoruz. Küreselleşmeyle birlikte, duygusal
etkileşimlerin karmaşıklığında ifade tarzının
önemini artıran duygusal zekâ, takımlar çapraz
kültürel ve küresel olduğunda, her zamankinden
çok daha önemli hale geliyor. Çünkü iş yerindeki
duygusal zekâ, baskı altındaki iyi ilişkileri
anlamak, ifade etmek, yönetmek ve sorunları
çözmek için ortaya çıkıyor. Olayların çözümüne
yardımcı oluyor.
Liderlikte duygusal zekânın faydaları
Liderlikte önde gelen araştırmacılardan Gary
Yukl, "Kendini tanımak, kendi ihtiyaçlarını
ve belli olaylar meydana gelmesi durumunda,
muhtemel reaksiyonları anlamayı ve alternatif
çözümlerin değerlendirilmesini kolaylaştırır."
diyor.
Bolin, "Kendi farkındalığınızı geliştirerek,
diğerlerini daha etkili bir şekilde
yönetebilirsiniz. Yönetmek, ille de başkanlık
etmek değildir. Yönetici pozisyonuna terfi eden
kişinin önce kendine liderlik edip, farkındalık
yaratması gerekir. Yönetim; işi yönlendirmek,
kendinizi yönetmek ve başkalarına yön
vermekten oluşur. Bunların içinde en önemlisi
kendinizi yönlendirmektir.” diyor.
PageGroup uzmanlarına göre duygusal zekânın
kişilikte etkili olması için, işe kendinizle
başlamanız gerekiyor. Duygusal düzeyde nasıl
çalıştıklarını anlamadan, başkalarının refahını,
gelişimini ve benlik hissini artıramaz veya
geliştiremezsiniz. Başarılı liderleri diğerlerinden
ayıran en önemli özellik duygusal zekâ
seviyesi ve bunu daha etkili bir iş yeri ortamı
geliştirmeye yönelik kullanabilme yeteneğidir.
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Oktay SÜREKA
MK lllumination Türkiye Ortağı
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MK dünyada bir çok ülkede faaliyet gösteren
bir şirket, MK Türkiye olarak diğer ülkelere
göre nasıl bir performans gösteriyor?

36

MK, 2017 itibariyle 29 ülkede yerel olarak ofis ve
çalışanlarıyla hizmet vermekte. 2009’da başlayan
ortaklığımız sonrası, bizim yatırımlarımız ve
azimli çalışmalarımız sonucu MK Türkiye’yi
grup içerisinde Avusturya merkez ofisinden
sonraki en büyük MK ofisi seviyesine taşımayı
başardık. Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan,
Kazakistan, Azerbaycan, İran, ve 2015 yılında
bizim iştirakimiz ile kurduğumuz Dubai ofisimiz
aracılığı ile Birleşik Arap Emirlikleri, Katar,
Oman, Bahreyn, Suudi Arabistan bölgelerinde
aktif olarak hizmet vermekteyiz. Dolayısıyla
MK’nın diğer ülkelerdeki ofislerine oranla
çok daha geniş bir bölgeye yönelik hizmet
vermekteyiz.

“Highlight aydınlatma konusunda Türkiye’de
tek firma olarak yerini aldı.”
MK Türkiye olarak ürünlerinizin tamamını
yurt dışından mı tedarik ediyorsunuz ? Yurt
dışı tedariklerinde kullanılan para birimi
euro olduğu için ürünlerinizi euro bazında mı
satıyorsunuz?
MK Türkiye olarak, her geçen yıl artan iş
hacmimiz neticesinde, geçtiğimiz senelerde
gelen talepleri karşılamada sıkıntılar yaşamaya
başladık. MK’nın Türkiye ortağı olan Highlight
Aydınlatma’nın 38 yıldır aydınlatma ürünleri
üretiminde faaliyet göstermesinin de verdiği
cesaret ile, son 3 yıldır MK ile yapmış olduğumuz
anlaşma ile belli başlı ürünlerin üretimini
Türkiye’de yapmaya başlamıştık. Ancak özellikle
ortadoğu bölgesindeki iş hacmimizin artması
bizi yer ve hacim anlamında daha büyük bir
alana geçme ihtiyacı doğurdu. Bu kapsamda
Highlight’ın iştiraki ile mevcutta 2.000 m2 olan

üretimimizi, kapalı alanı 5.000 m2 olan yeni
bir tesise taşıma kararı aldık. Highlight olarak
yapmış olduğumuz bu yatırım ve girişim, MK
Avusturya’yı oldukça etkiledi ve dünya genelinde
MK’nın da hızla büyümesi ve üretim kapasitesini
arttırma ihtiyacı dolayısıyla , kurmuş olduğumuz
üretim tesisine ortak olarak , MK’nın bir üretim
noktasını da Türkiye yapma konusunda bize teklif
ile geldiler. Bu çerçevede, MK ve Highlight olarak
yeni bir birlikteliğe daha imza atarak, MK Türkiye
üretim firmamızı kurduk. Şu an itibariyle üretim
tesisimizden Türkiye dışında faaliyet gösteren
tüm MK firmalarına da üretim yapmakta, bu
sayede hem ciddi anlamda istihdam sağlamakta,
yapmış olduğumuz ihracatlar ile de ülkemize
döviz girdisi sağlamaktayız. Türkiye’de üretim
kalitesinin artması ve maliyetlerin halen batı
ülkelerine oranla daha makul seviyelerde olması,
fiyat konusunda da avantajlara yol açmakta, bu da

Kapak Röportajı / MALl&MOTTO
hem diğer MK firmaları hem de son müşteriler
için ürünlerimizi daha cazip hale getirmektedir.
Bunun yanı sıra, artık Türkiye’de MK’nın üretim
tesisi olmasından dolayı, müşterilerimize hem
fiyatlarımız ile hem de satışlarımızda Euro değil,
TL kullanmanın avantajını sunuyoruz.
MK Türkiye olarak yurt dışında da bir çok
ülkede faaliyet gösteriyorsunuz? İnterlandınız
nereleri kapsıyor? Ayrıca özellikle merak
ettiğim konu uluslar arası bir çok firmanın
konkura katılmasına rağmen Dubai Shopping
fest ihalesini siz aldınız? Bu süreçten biraz
bahseder misiniz?
MK Türkiye ve MK Birleşik Arap Emirlikleri
olarak; Türkiye,Kazakistan,Yunanistan,
Gürcistan,İran, Azerbaycan, İsrail, Birleşik Arap
Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Oman ve
Suudi Arabistan ülkelerinden sorumluyuz.
en iyi proje geliştirmeyi bizim yapacağımıza
inandıklarını ve proje sorumluluğunu benim
almamı rica ettiler. Bu vesile ile Dubai’ye ilk
adımımızı attık, 11 firmanın katıldığı ihale

sürecinde, 3 hafta içerisinde 5 defa Dubai’ye
gittik. Bu süreçte, yarım saatlik toplantı için pes
etmeden saatlerce bekledik, her türlü taleplerini
karşılamaya çalıştık ve en nihayetinde zorlu bir
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2014 yılı Eylül ayında, MK Avusturya merkez
ofise Dubai’den gelen ihaleye katılım talebini,
iş arkadaşlarım Avusturya’dan bana ilettiler.
Bu bölgenin kültürüne ve taleplerine yönelik
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süreç sonrasında 11 firma içerisinden ihaleyi biz
kazandık. Bu süreçte başta Proje Direktörümüz
Tolga Aktuna ve tüm tasarım ekibimiz büyük
bir özveri ve heyecanla çalıştılar. Harika takım
çalışması ve koordinasyon, bize bu başarıyı
getirdi. Tabi ki burada gerçekleştirdiğimiz başarılı
proje, bize bu bölgenin kapılarını aralama imkanı
yarattı ve Türkiye’de olduğu gibi Birleşik Arap
Emirlikleri ve Ortadoğu’da, kısa sürede ciddi
anlamda bilinen bir firma haline geldik.
Yine Abu Dhabi'de Ferrari World 'de bir proje
dizayn ettiniz? Nasıl bir çalışma yaptınız ve geri
dönüşümü nasıl oldu?
Abu Dhabi ‘de Formula1 pistinin de yer aldığı Yas
Adasın’da komumlanan Ferrari World, dünyada
bir ilk olma özelliğini taşıyor. Şu an itibariyle
dünyanın en hızlı rollercoasterı bu projede
yer alıyor, ve bu deneyimi yaşamak isteyen
yüzbinlerce kişi Ferrari World’ü ziyaret ediyor.
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Böyle sıradışı bir projede bizim de sıradışı bir
uygulama yapmamız gerekiyordu. Tasarım
ekibimizle, Ferrari ,World’ü ziyaret edenlerin
yaşadığı deneyimi özetledik, bunları başlıca
sıraladık: Hız, heyecan, hareket.
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Oktay Süreka
MK lllumination Türkiye Ortağı

C. Serhat Türkkan
Mall&Motto Genel Koordinatörü

Buradan yola çıkarak, hız,heyecan ve hereketi
barındıran, müzik ile senkronize olarak bilgisayar
kontrolünde gerçekleşen bir aydınlatma ve
dekorasyon tasarımı oluşturduk. Farklı yılbaşı
temalı müziklerle, çeşitli renklerde, formlarda
ışıklar ile geniş bir alanda interaktif bir
aydınlatma-dekorasyon çalışması yaptık.
Tabi ki, bu uygulama müthiş bir beğeni kazandı,
alınan olumlu geri bildirimler neticesinde, Ferrari
World bu sene uygulama alanını genişletmek
ve bazı farklılıklar yapmak adına tekrar bizlere
talepte bulundu.
Highlight markasının Türkiye'de ki
konumlanması ve stratejisi nedir?

Highlight, aydınlatma konusunda en geniş ürün
ve marka portfoyüne sahip olması, mağazalarının
toplam büyüklüğünün 14.000 m2 olması,
kendi tasarım ve uygulama/montaj ekibinin
bulunması ve son olarak kendi üretiminin olması
ile Türkiye’de konusunda tek bir firma olarak
konumlanmış durumda. Bu sayede müşterilerine
projelendirmeden, üretime, ürün tedariğinden,
yerinde montaj hizmeti ve bakımına kadar
tüm süreci tek bir firma ile çözüme ulaştırma
rahatlığı sunmaktadır. Highlight’ın stratejisi ise;
organizasyonu, marka ve ürün karması,servis
kalitesi ile aydınlatma konusunda referans marka
olmak.
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Aydınlatma, çok farklı dalları olan bir sektör.
Konut’tan başlayarak, otel, yol, hastane, vb. her
alan farklı konuda aydınlatma ürünleri ihtiyacı
içermekte, dolayısıyla aydınlatma firmalarının
hemen hemen hepsi de belirli alanlarda uzmanlık
kazanmış ve genel olarak tek bir aydınlatma
alanında faaliyet göstermektedir.
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BURSA KEBAP EVİ’NDEN AVRUPA VE ORTA DOĞU’DA BÜYÜK YATIRIM
Bir dünya markası yolunda emin ve hızlı adımlarla ilerleyen Bursa Kebap Evi, Avrupa’da Fransa-Metz, Orta
Doğu’da ise Dubai ve Abu Dabi’de olmak üzere 3 yeni yatırım için anlaşma imzaladı.
Bursa'nın meşhur kebabı İskender’i lezzet ve
kalite standardından ödün vermeden tüm
Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak amacı ile hayata
geçen Bursa Kebap Evi, büyümeye devam ediyor.
Efsane lezzetleri ile global bir marka olmayı
amaçlayan Bursa Kebap Evi, yurt dışında açılacak
3 yeni şube için imzaları attı. Helvacı Grup
tarafından batmak üzereyken satın alınarak,
Türkiye’nin en hızlı büyüyen restoran zincirine
dönüştürdüğü Bursa Kebap Evi’ni 7 yıl gibi
kısa bir sürede, 32 ilde 70 şubeye ulaştırdı. İlk
yurt dışı şubesini ise 2015 yılında Almanya'nın
Saarbrücken kentinde açmıştı.
Avrupa da ikinci şube Fransa’da
Kendi işinin sahibi olmak isteyenlere Bursa’nın
tarihi lezzetlerine odaklı yatırım fırsatı sunan
Bursa Kebap Evi, Avrupa’da ikinci şubesini
Fransa’nın Metz kentinde açmak adına anlaşma
imzaladı. 2017’nin üçüncü çeyreğinde açılacak
şubenin Almanya’da olduğu gibi büyük ilgi
görmesi bekleniyor.

Dubai bizim için ikinci İstanbul olacak
Orta Doğu’da da uzun süredir yürütülen
görüşmeler sonucunda iki anlaşma imzalandı. İlk
şubenin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti
Abu Dabi’de ‘’Heart of Al Maryah Central’’da
2018 yılının ilk çeyreğinde açılması planlanırken,
ikinci şube ise Bursa Kebap Evi’nin Orta Doğu
merkezi üssü Dubai de ‘’Al Arab Mall’’ da
açılacak.
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Global bir oyuncu olduk
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Michelin yıldızlı şeflerden ödüllü lezzet:
Haziran 2016’da merkezi Brüksel’de bulunan Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü
(iTQi) tarafından, mükemmel tat ve kalitedeki yiyecek ve içeceklere verilen “Üstün
Lezzet Ödülü”ne (Superior Taste Award) layık görülen Bursa Kebap Evi, lezzette
kalitenin tek damgası olarak kabul edilen bu ödülü alan ilk ve tek döner-iskender
markası oldu.

Hedeflerinin Bursa Kebap Evi’ni efsane
lezzetleriyle bir dünya markası yapmak olduğunu
belirten Helvacı Grup Yönetim Kurulu Başkanı
M. Cem Helvacı yeni yatırımlarıyla ilgili şu
açıklamalarda bulundu: “Markamız global bir
oyuncu haline geldi.Avrupa’da Almanya’dan
sonra Fransa Metz’de şube açmak için anlaşma
imzaladık. Avrupa lezzetlerimizi çok sevdi.
Öte yandan, uzunca bir süredir, Orta Doğu’da
franchise görüşmelerimiz sürüyordu. Dubai
ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu
Dabi’de çok güçlü bir şekilde olacağımızın
müjdesini verebilirim. Çok yakında Suudi
Arabistan ve Bahreyn de de şubelerimiz açılacak.
Dubai merkezli olarak planlarımızı yapıyoruz.
Dubai bizim için ikinci İstanbul’dur. Orta Doğu
yatırımlarında merkez üssümüz olacak.”
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KAYSERİ MUTFAĞI YEMEK YARIŞMASI KAYSERİ PARK’TA!
Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, Kayseri Valiliği İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü tarafından, Kayseri Park Alışveriş ve Yaşam
Merkezi sponsorluğunda “Geçmişten Günümüze Kayseri Mutfağı
Yemek Yarışması” organize edildi.

Zengin marka karmasının yanı sıra yapmış
olduğu kampanya ve etkinliklerle ziyaretçilerine
keyifli bir ortam sunan Kayseri Park Alışveriş
ve Yaşam Merkezi, Kayseri Valiliği İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü tarafından Turizm
Haftası etkinlikleri kapsamında organize edilen
“Geçmişten Günümüze Kayseri Mutfağı Yemek
Yarışması” na ev sahipliği yaptı.
Üç farklı kategoride yöresel lezzetler beğeniye
sunuldu

Yarışma programının sonunda, Tuğba Özay
sevilen şarkılarını seslendirerek, Kayseri Park
misafirlerine unutulmaz bir gün yaşattı.
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26 Nisan Çarşamba günü Saat 13.00’da başlayan
yarışma programı; Başlangıç, Ana Yemek ve Tatlı
olmak üzere üç farklı kategoride gerçekleştirildi.
Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu’nun
yaptığı etkinlikte ünlü manken ve şarkıcı
Tuğba Özay’ın katılımı ile gerçekleşen yarışma
programının finalinde her kategoride ilk 3’e
giren katılımcılar hediyelerin sahibi oldu. Bir
katılımcının bir kategoride yarışabildiği yemek
yarışması sonunda; başlangıç kategorisinin
birincisi Novotel Zeytinburnu Oteli’nde, ana
yemek kategorisinin birincisi Novotel Bosphorus
Oteli’nde, tatlı kategorisinin birincisi de
Conrad İstanbul Oteli’nde 2 gece 2 kişi, THY
ulaşımı dahil İstanbul tatili kazandı. Başlangıç
kategorisinin ikincisi Novotel Kayseri Oteli’nde,
ana yemek kategorisinin ikincisi İbis Hotel
Kayseri’de, tatlı kategorisinin ikincisi de Hilton
Kayseri Oteli’nde 1 gece 2 kişi, oda kahvaltısı
ve akşam yemeği dahil konaklama kazandı.
Kategorilerin üçüncüleri ise yine aynı otellerde 4
kişilik iftar yemeği kazandılar.
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PERAKENDENİN DÜNYA FİNALİNDE BOYNER GRUP’A ÖDÜL
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Boyner Grup, Dünya Perakende Kongresi
kapsamında verilen ve perakende sektörünün
en prestijli ödülü olarak kabul edilen “Dünya
Perakende Ödülleri”nde Türkiye’ye birincilik
getirdi. Grup, Dubai’deki finalde Asistanım
projesiyle “En İyi Dijital Müşteri Deneyimi”
ödülünü kazandı.
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2007’den bu yana gerçekleştirilen Dünya
Perakende Ödülleri’nde bugüne kadar çeşitli
kategorilerde ödül alan markalar arasında;
Apple, Amazon, Vodafone, Net-a-Porter, Louis
Vitton, Marks&Spencer, Macy’s, Ikea, Verizon ve
Starbucks gibi önemli global markalar bulunuyor.

Perakendenin dünya finalinde Türkiye’ye
Türkiye’nin halka açık, gıda ve elektronik dışı
birincilik getiren “Asistanım” satış
en büyük perakende grubu Boyner Grup,
danışmanlarına sağlanan özel tasarlanan mobil
perakende sektörünün, küresel çapta başarılı
uygulamalarının ödüllendirildiği Dünya
Perakende Ödülleri’nde (World Retail Awards)
mağazacılıkta sınırları kaldıran Asistanım
uygulamasıyla “Best Digital Customer Experience
Initiative / En İyi Dijital Müşteri Deneyimi’’
kategorisinde şampiyonluğu Türkiye’ye getirdi.
Dubai’de düzenlenen Dünya Perakende
Kongresi’nin kapanışındaki ödül töreninde ödülü
Boyner Grup Proje Yöneticisi Seda Çınlar aldı.
Asistanım Global Uygulamalarla Yarıştı
Geçtiğimiz yıl başlayan ve tüm Boyner grup
mağazalarında hayata geçirilmesi hedeflenen
dijital uygulama ‘’Asistanım’’ ile perakende
dünyasının global markalarının yarıştığı
ödüllerde birinci olan Boyner Grup, En İyi Dijital
Müşteri Deneyimi kategorisi finalinde Dress in
the City, El Corte Ingles, Marks&Spencer, Geant,
Saudi Telecom, Singapore Telecom, Superdry ve
Seymour Powell ile yarıştı.

terminaller sayesinde hem müşterilerin hem
de satış danışmanlarının hayatı kolaylaşıyor.
Tüm mağazalardaki stokların ve ürünlerin anlık
kontrol edilebildiği cihazlar sayesinde mağazalar
sınırsız hale geliyor. Boyner Grup için özel
olarak geliştirilen ve %100 yerli olan “Asistanım”
uygulaması stok kontrolü dışında içinde
ödeme sistemi de bulunmasıyla fark yaratıyor.
“Asistanım”, Beymen mağazalarında ve Boyner
Grup şirketlerinin tamamında kullanılıyor.
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BYZ OUTLET’TE ÜNLÜ SUNUCULAR HEDİYE ÇARKININ BAŞINA GEÇTİ
Başyazıcı Grubu tarafından Kayseri’de hizmete açılan Kayseri’nin
en genç outlet’i BYZ Outlet, 4. yılını dolu dolu kutladı. Kutlamalar
kapsamında 25 Mart Cumartesi günü dönmeye başlayan hediye çarkının
başına 1 Nisan Cumartesi günü ünlü sunucu Fatoş Kabasakal ve Elif Ece
Uzun geçerek yüzlerce hediye dağıttı. Etkinlik öncesi mangalın başına
geçen ünlü sunucular halka 300 kilo sucuk dağıttı.
ne de Zuhal Topal, bu konuda tek gerçek Fatoş
Kabasakal.” diyerek kahkahaya boğuldu. Fatoş
Kabasakal ise; “Bu çok ciddi bir kurumdur, şaka
bir yana inşallah ikimiz de evlenmek istiyoruz.”
dedi.
Tanınmış markaları ve lokasyonuyla
ziyaretçilerine fırsatlarla dolu bir alışveriş
keyfi sunan BYZ Outlet 4. yaşını 4 muhteşem
etkinlikle kutladı.

BYZ Outlet’te hediye çarkının başına geçmeden
önce teras katta Kayserililere Başyazıcı
sucuklarından ikram eden ünlü sunucular daha
sonra hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdiler.

Hamsi şöleniyle başlayan kutlamalar 25 Mart
2017 Cumartesi günü ile 2 Nisan 2017 Pazar
günü arasında düzenlenen hediye çarkıyla devam
etti. Hediye çarkının başına 1 Nisan Cumartesi
günü ünlü sunucular Fatoş Kabasakal ve Elif Ece
Uzun geçerek ziyaretçilere yüzlerce hediye dağıttı.
Hediye çarkının başına geçmeden önce mangal
başına geçen ünlü sunucular halka 300 kilo sucuk
dağıttı.

BYZ Outlet’te yer alan mağazalardan aynı gün
içinde 75 TL ve üzeri alışveriş yapan herkes
hediye çarkını çevirmeye hak kazandı.
4. yılında çocukları da unutmayan BYZ Outlet,

etkinlikler kapsamında cumartesi ve pazar
günleri 14.30-17.00 saatleri arasında çocuklara
özel sürpriz etkinlikler de gerçekleştirdi.
BYZ Outlet’te yeni açılan Dastini Bebe
Market, IGS, Levi’s ve Dockers’ın yanı sıra
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.

Etkinlikler kapsamında BYZ Outlet
ziyaretçilerine, elektronik ürünlerden takıya,
hediye çeklerinden tekstil ürünlerine, Ommer
Hotel’de spa kullanımı ve Mons Argaeus
Restaurant’ta çift kişilik akşam yemeğine kadar
çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Elif Ece Uzun: “Ben 3 buçuk yıldır vejetaryenim.
Benim bunları yapmam bile mucize. Gerçekten
güzel kokuyor ama ben hayatımın sonuna
kadar et yemeyeceğim ve inşallah çocuklarıma
da yedirmeyeceğim.” şeklinde konuştu. Fatoş
Kabasakal ise; “Et yenmez mi yaa… Bak şöyle
yiyeceksin.” diyerek basın mensuplarını elleriyle
besledi.
Yemek yedikleri esnada Instagram’dan canlı
yayın yapan Kabasakal’ın hesabından Elif
Ece Uzun’a evlilik teklifi yapıldı. Bunu soran
basın mensuplarına Elif Ece Uzun; “Ben
artık full Fatoş’la gezeceğim. Kızın yanında
kısmetim açıldı. İzdivacımı Fatoş sayesinde
gerçekleştireceğim. Ne Seda Sayan ne Esra Erol
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Çok ince kesilmesi gereken pastırmayı eline
gelmesin diye korkudan 1 cm’lik kesen Elif Ece
Uzun’a “Bu ne kızım? Antrikot mu kesiyorsun?”
diyen Fatoş Kabasakal tezgâhın başına kendisi
geçti, çok ince olmasa da Uzun’dan daha iyi
performans sergiledi. Burada basın mensuplarıyla
sohbet eden ikiliden ilginç açıklamalar geldi.
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KASAPDÖNER İFTİHARLA SUNAR!
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Türkiye’nin en sıra dışı döner markası KasapDöner, yine sıra dışı bir işe imza attı. Ünlü perküsyon sanatçısı
Gencer Savaş ile çalışan KasapDöner, son yılların en renkli reklamını ortaya çıkardı.
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“Dönerde global bir marka yaratma” hedefiyle
ilerleyen Türkiye’nin en sıra dışı döner markası
KasapDöner yine sıra dışı bir çalışmayla dikkat
çekti. Yeni reklam filminin çekimleri için ünlü
perküsyon sanatçısı Gencer Savaş ve Onedio.
com’un yönetmeni Tuğrul Uğur ile çalışan
firma, son yılların en çok ses getirecek reklam
filmlerinden birine imza attı.

pişen etler bile perküsyon enstrümanı olarak
kullanıldı. Reklam için Savaş tarafından özel
olarak düzenlenen saksafon, bağlama ve
elektrogitarın harmanlandığı müzik büyük
beğeni toplarken detayları titizlikle hazırlanan
filmin miks, kurgu ve mastering işleri ise
İngiltere’de yapıldı.

EN LEZZETLİ PERKÜSYON!

“BİZ ÇOK EĞLENDİK, UMARIM
İZLEYENLER DE EĞLENİR”

Tüm hazırlık organizasyonları Decibel
Organizasyon tarafından gerçekleştirilen ve
KasapDöner Beşiktaş şubesinde toplam 24 saatlik
bir çalışmayla çekilen reklam filminde Genel
Müdür Bahar Özürün’den şube çalışanlarına
kadar tüm ekip yer alırken, çekim öncesinde
reklam filminde rol alacak olan ekibe bizzat Savaş
tarafından bir atölye çalışmasıyla perküsyon
eğitimi verildi. Çekim sırasında KasapDöner
Beşiktaş şubesindeki mutfak eşyaları, hatta

Yeni reklam filmi ile ilgili olarak konuşan
Global Restoran Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü
Bahar Özürün, yeni reklam filmi için biraz
yaratıcı, eğlenceli ve sıra dışı bir şeyler yapmak
istediklerini belirterek, “Böyle bir fikir ortaya
çıktığında hepimiz hem büyük bir sevinç, hem
de heyecan duyduk. Çekimler sırasında da,
çekilen görüntüleri izlerken de ekip olarak çok
eğlendik. Ümit ediyorum izleyenler de bizim
kadar eğlenirler.’’ dedi.

Türkiye standartlarının üzerinde bir iş
çıkardığımıza inanıyorum diyen Özürün, “Bu
süreçte özveriyle çalışan tüm ekibimize de
teşekkür ederim. Bu alanda bundan sonraki
hedefimiz ise tüm KasapDöner şubelerindeki
personele Gencer Savaş tarafından perküsyon
eğitimi verilmesi ve bize özgü ritmlerin
şubelerimizde personelimiz ve misafirlerimiz
tarafından çalınması olacak. Bundaki amacımız
ise hem personelimizin motivasyonunun
artırılması, hem de gelen misafirlerimizin güzel
vakit geçirmesi. Reklam filmimizi bu projemizin
müjdecisi olarak nitelendirebiliriz.” diye konuştu.

Tanıtım videosunu izlemek
için okutunuz.
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Osmaniye ilinde faaliyetini sürdüren Park 328
Alışveriş ve Yaşam Merkezi, osmaniyelileri hem
sevdikleri sanatçılarla hem de kampanya ve
hediyelerle buluşturmaya devam ediyor.
Park 328 AVM, çevre il ve ilçelerde yaşayan
vatandaşlara her türlü hizmeti sunmak amacıyla
çalışmalarını sürdürmenin yanı sıra kültürel ve
sanatsal etkinliklerle ve her yıl gerçekleştirdiği
çekilişlerle ziyaretçilerine kazandırmayı ilke
ediniyor.
01 Aralık 2016 - 31 Mart 2017 tarihleri arasında
Milli Piyango Genel İdaresi’nin onayıyla

düzenlenen Citroen C-Elysee ve teknolojik
ürünler kampanyalarının talihlileri 2 Nisan
saat 15.00’te noter huzurunda yapılan çekilişle
belirlendi. Farkındalık Stüdyosu tarafından
gerçekleştirilen çekiliş, ünlü radyo programcısı
Yasemin Şefik’in aktif ve eğlenceli sunumuyla
gerçekleştikten sonra sahneyi popüler şarkıcı
Merve Özbey devraldı.
Osmaniye’nin çevre il ve ilçelerinden gelen

ziyaretçiler Merve Özbey’in şarkıları ve canlı
performansıyla müzik ziyafeti yaşadı. Mini
konserin ardından yaptıkları samimi söyleşiyle
etkinliğe hareket katan Merve Özbey ve Yasemin
Şefik, içten tavırlarıyla herkesi hayran bıraktı.
Hediye kazanan talihlileri ve sevdikleri sanatçıları
görmenin mutluluğunu yaşayan misafirlerini en
iyi şekilde ağırlamayı hedefleyen Park 328 AVM
kazandırmaya devam edecek.
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PARK 328 AVM’DE ÇEKİLİŞ HEYACANI
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VIALAND 23 NİSAN’I İR
İREM DERİCİ
İLE KUTLADI

2016 yılında 2. Defa Avrupa’nın en iyi Tema Parkı olan Vialand, Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, çocuklara özel etkinliklerin yanında pop
müziğinin sevilen sanatçısı İrem Derici konseri ile 23 Nisan coşkusunu tüm
ziyaretçileri ile kutladı.
Şarkıları kadar yüksek sahne performansı ile gönüllere taht kuran Derici, konser için özel
olarak hazırlık yaptı.
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Farkındalık Stüdyosu tarafından düzenlenen konser öncesi ödüllü radyo programcısı
Yasemin Şefik seçtiği hareketli parçalarla alan içindeki ziyaretçileri coşturdu.
Şefik’ten sonra sahne alan İrem Derici birbirinden çok beğenilen şarkılarını Vialand
ziyaretçileri ile birlikte söyledi. Ayrıca yeni hazırladığı şarkıyı da ilk kez Vialand ziyaretçileri
ile paylaştı.
Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinliklerle Vialand, hem küçükleri hem de
büyükleri sınırsız eğlenceye davet ediyor.
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Etkinlik videosunu izlemek
için okutunuz.
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ERDEM TOLON, NIELSEN ORTA AVRUPA İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ
OLARAK ATANDI

2002 yılında Koç Üniversitesi Ekonomi
Bölümü’nü tamamlayan Erdem Tolon, 2004
yılında Norwegian School of Economics
Üniversitesi’nde işletme alanında master
derecesi aldı. Kariyerine Nielsen’de 2005
yılında pazarlama uzmanı olarak başlayan
Tolon, 2007 yılında pazarlama müdürü ve
2012 yılında Nielsen medya genel müdürü
olarak devam etti.
Televizyon, radyo, basın, sinema, outdoor
ve dijital mecra medya ölçümlemeleri
konularındaki bilgi ve liderliğiyle Nielsen’in
Türkiye’de büyümesine yüksek derecede
katma değer sağlayan Tolon, başarı
yönetimine ek olarak Nielsen’in sektörde
medya ve araştırma alanında ön planda yer
almasını sağladı.
Nielsen Türkiye’nin dijital dönüşümüne çok
değerli katkılar sağlayan Tolon, 2017 yılında
Digital Ad Ratings çözümünü hayata
geçirerek dijital mecralarda kampanyalara
ait ratinglerin belirlenmesine yönelik
çalışmanın Türkiye’de hayata geçmesini
sağladı.
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Nielsen Türkiye yönetim ekibinin önemli
isimlerinden olan Erdem Tolon, mart
2017 itibarıyla Nielsen media research
genel müdürü ve yönetim kurulu başkan
yardımcılığı görevine ek olarak Türkiye,
Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya
ve Macaristan’ın aralarında bulunduğu
CEE bölgesi iş geliştirme direktörü
sorumluluğuna getirildi.
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Erdem Tolon, yeni görevi ile ilgili olarak
“Uluslararası şirketlerde Türkiye’den
genç ve yetenekli yöneticilerin ön plana
çıkarak, uluslararası yönetimde yer
alması konusunda örnek olmaktan büyük
mutluluk duymaktayım.” açıklamasını yaptı.
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KAYSERİ PARK AVM’DE VOLVO S60 SAHİBİNİ BULDU

Kayseri Park, 19 Kasım – 27 Mart tarihleri
arasında 50 TL ve katları tutarında alışveriş
yapan ziyaretçileri arasından yapılan çekilişte bir
ziyaretçisini Volvo S60 sahibi yaptı.
Milli Piyango İdaresi yetkilileriyle birlikte 1
Nisan’da gerçekleşen çekilişte, 399.878 geçerli
katılımcı arasından bir şanslı kişi araca sahip
oldu.
Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu’nun
üstlendiği etkinlikte son dönemde hızlı bir
yükselişe geçen Eypio ve Burak King sahne aldı.
Mini konser etkinliği sonunda düzenlenen imza
etkinliğine katılım oldukça yoğun oldu.
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Açıldığı günden bu yana kayserilileri alışveriş, eğlence ve kültür aktiviteleriyle buluşturan Kayseri Park
AVM, düzenlediği etkinliklerle de bölgenin nabzını tutmaya devam ediyor.
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SMG MÜZİKLERİ YAZA HAZIR!
Müziği teknolojiyle buluşturan hizmetleriyle firmalara özel çözümler
üreten SMG, markaların kimliği, imajı, hedef kitlesi ve lokasyonu kadar
mevsimleri de dikkate alıyor. İlkbahar - yaz döneminde alışveriş merkezi
ziyaretçilerinin enerjilerini yükselten Latin, Bossa Nova ve Nu Disco
tarzı parçalardan oluşan listeler hazırlayan SMG, bu sayede satışların
artmasına da önemli bir katkı sağlıyor.

Gül Gürer Alimgil
SMG Yönetim Kurulu Başkanı
Dünya markalarından küçük işletmelere kadar
400’ün üzerinde firmaya 8.500’e yakın noktada
dijital müzik yayını hizmeti veren SMG,
mevsime özel müzik listeleriyle alışveriş merkezi
ziyaretçilerinin enerjilerini yükseltiyor. Müzisyen
ve DJ’lerden oluşan müzik departmanı tarafından
hazırlanan listelerde, güneşli havalara eşlik eden
parçaların yanı sıra Oscar’lı şarkılara da yer
veriliyor.
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Alışveriş merkezlerindeki müziğin keyifli bir fon
müziği işlevi gördüğünü belirten SMG Yönetim
Kurulu Başkanı Gül Gürer Alimgil, yayınların
çok yüksek ya da çok düşük düzeyde olmaması
gerektiğine dikkat çekiyor. Mevsimlere göre
müzik seçiminin önemine değinen Alimgil,
bünyelerindeki müzik departmanının ilkbahar yaz döneminde Latin, Bossa Nova ve Nu Disco
tarzı listelere ağırlık verdiğini söylüyor.
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Oscar’lı şarkılarla alışveriş keyfi
Müzik listelerini hazırlarken markaların
kimliğini, imajını, hedef kitlesini ve lokasyonunu
da göz önünde bulunduran SMG, günümüzün
popüler şarkılarından unutulmaz klasiklere
uzanan geniş bir seçkiyle hizmet veriyor. Bu sene
portföyüne Oscar’lı şarkıları da ekleyen SMG; La
La Land filminin En İyi Orijinal Şarkı Ödülü’nü
alan şarkısı City Of Stars’ın yanı sıra, bu dalda
aday olan The Fools Who Dream (La La Land),
Can’t Stop The Feeling (Trolls), The Empty Chair
(Jim: The James Foley Story) ve How Far I’ll Go
(Moana) ile AVM ziyaretçilerine keyifli bir ortam
sunuyor.

Alışveriş merkezleri için özel listeler hazırlayan
SMG aynı zamanda, mağazalar ve restoranlar
için de özel çalışmalar yapıyor. Perakende
sektöründe hareketli, dinamik ve gençliğe hitap
eden pop müzik şarkıları öncelikli olurken, şık
butiklerde easy listening, çocuk mağazalarında
ise her yaştan ziyaretçiye hitap eden hareketli
ve dinleyene mutluluk veren şarkılar öncelikli
oluyor. Perakendede olduğu gibi, yeme içme
sektöründeki listeler de restoranların türüne
göre farklılık gösteriyor. Örneğin fast food
mağazalarda hızlı ritimli müzikler çalınırken,
alışveriş merkezleri içerisinde sıkça görmeye
başladığımız şık restoranlarda caz ve latin
müzikleri yemeklere ve sohbete eşlik ediyor.

olanak tanıyor.

Mağaza içindeki trafiği müzik yönetiyor

SMG bünyesinde anonsların seslendirilmesi için
profesyonel seslendirme sanatçılarından oluşan
özel bir ekip bulunuyor. Duyurulması istenilen
metinler müşteriler tarafından iletildikten
sonra, bu ekip tarafından seslendiriliyor.
Ardından müzik departmanındaki DJ'ler
ve müzisyenler tarafından düzenleniyor.
Seslendirilen anonsların arka planına müzik ya
da ses eklenebiliyor. Markanın hazır anonsları
da SMG tarafından yayına alınabiliyor. Bunların
yanı sıra, firmaların santralleri için yönlendirme
anonsları hazırlanması, SMG tarafından sunulan
hizmetler arasında yer alıyor.

Alışveriş merkezlerinde ve mağazalarda tercih
edilen müzikler ziyaretçilere keyifli anlar
yaşatırken satın alma tercihlerinde de etkin
rol oynuyor. SMG Yönetim Kurulu Başkanı
Gül Gürer Alimgil konuyla ilgili olarak şunları
söylüyor, “Yavaş tempolu müzikler, yüksek
tempolulara oranla müşterileri mağaza içinde
daha uzun süre tutuyor. Uzun süre mağazada
kalan müşteriler de genellikle daha çok alışveriş
yapıyor. Müzik aynı zamanda, özellikle indirim
dönemlerinde mağaza içindeki trafiği yönetmek
için oldukça etkili bir yöntem. Mağazada rahat
alışverişi engelleyecek bir yoğunluk varsa,
yüksek tempolu müziklerin etkisiyle akış
hızlandırılabiliyor.”
Depola - çal ile kasa işlemleri kesintisiz devam
ediyor!
Özellikle indirim dönemlerinde ve özel günlerde,
mağaza trafiğini yönetmek, firmalar için çok
önemli bir unsur ancak bunu yaparken, çalınan
müziğin kasa işlemlerini yavaşlatmamasına da
dikkat etmek gerekiyor. Müziği teknolojiyle
buluşturan hizmetler sunan SMG’nin kullandığı
sistem de, bu noktada markalara önemli bir
avantaj sağlıyor. Türkiye’de kendi yazılımı ile
müzik yayını yapan tek şirket olan SMG, müzik
yayınını internet üzerinden değil, depola - çal
yöntemiyle tek merkezden yaptığı için, kasa
işlemleri yavaşlamıyor ve internet kotası
kullanılmıyor. Bu uygulama aynı zamanda,
internet kesilse dahi, müziğin devam etmesine

Anonslarda yaz enerjisi!
Bahar - yaz döneminde sevdiklerimize hediyeler
alacağımız pek çok özel gün bulunuyor. Anneler
Günü, Babalar Günü, Karne Günü bunlardan
yalnızca birkaçı. İşte özellikle böyle günlerde
alışveriş merkezi ziyaretçilerini müzikler
kadar etkileyen bir başka unsur da anonslar.
“Mağazaya gelen müşterinin o anda ikna olup
satın almayı gerçekleştirmesi için en etkili yol
anonstur.” diyen Gül Gürer Alimgil, bu hizmeti
kullanan markaların bir adım öne çıktığını
vurguluyor.

Markaların kampanya ve etkinliklerini
doğrudan iletebileceği, ürünleri ve özel
hizmetleri konusunda bilgilendirme
yapabileceği anonslar, istenilen noktada,
sıklıkta ve tarihte yayına alınıyor. Anons
girdiğinde duran müzik yayını da, anonsun
ardından kaldığı yerden devam ediyor. Gül
Gürer Alimgil, “Kendi yazılımımız sayesinde,
örneğin beş anonsu, her on dakikada bir kez
çalma komutu verebiliyoruz. Ya da üç anonsu,
üç ay boyunca sadece salı ve perşembe günleri,
saat 14.00’te yapılacak şekilde sisteme entegre
edebiliyoruz. Bunun yanı sıra, stok bazlı anons
yayını da gerçekleştiriyoruz. Bu sayede bir
marka, A mağazasında bir üründen kalmadıysa
bize, ‘bu anonsu A mağazasından kaldıralım.
B mağazasında ise aynı üründen çok fazla
var. Bu noktada anonsu daha sık yayınlayalım
diyebiliyor’ ve böylece sistemi en verimli şekilde
kullanabiliyor.” diyerek anons hizmetinin
getirdiği avantajların altını çiziyor.
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Açıldığı günden itibaren Diyarbakır’ın günlük
yaşamında farkındalık yaratan Forum Diyarbakır
AVM, Güneydoğu’nun en büyük alışveriş
merkezi olarak müşterilerine birbirinden değerli
hediyeler vermeye devam ediyor.
“100 TL’lik alışverişle lüks bir daire sahibi
ol’’ kampanyası ile düzenlediği çekilişte bir
ziyaretçisinin rüyasını daha gerçekleştirdi.
8 Nisan’da düzenlenen çekiliş öncesi ödüllü
radyo programcısı Yasemin Şefik ile sevilen
pop sanatçısı Merve Özbey’in sıcak sohbeti ile
başlayan programda ziyaretçiler sevilen şarkıları
hep birlikte söyledi.
Farkındalık Stüdyosu tarafından organize edilen
çekilişte şanslı kişiyi de belirleyen Merve Özbey,
karşılaştığı yoğun ilgiden oldukça memnun oldu.
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MERVE ÖZBEY EV SAHİBİ YAPTI
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Mix Kayseri Yaşam Merkezi Müdürü
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“AVM’ler artık Türkiye ekonomisinin önemli bir
kalesi durumunda.”

Bize kendinizi tanıtır mısınız?

AVM‘nizi tanıtır mısınız?

Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği
Bölümü’nden mezun olduktan sonra Başyazıcı
Gurubu’na ait olan Bamen de dahil olmak
üzere Kayseri’de bulunan ve tekstil sektöründe
öncü olan firmalarda 12 yıl süre ile çalıştım.
5 yıl perakende sektöründe hizmet verdikten
sonra Mix Kayseri Yaşam Merkezi projesi ile de
Başyazıcı Grubu ailesine yeniden katılarak AVM
sektörüne geçiş yaptım.

Mix Kayseri Yaşam Merkezi, kayserililere
farklı bir alışveriş deneyimi yaşatmak üzerine
tasarlanmış bir proje. Haziran 2016’da
kapılarımızı açtık. Mix Kayseri, 13.000 metrekare
toplam alanda; restoran ve cafelerden marketlere,
spor yaşam alanından çocuk oyun alanına kadar
toplamda 22 markası ile klasik bir AVM'nin
ötesinde kendine özgü konseptiyle hizmet
veriyor.

Başyazıcı Grubu, 1953 yılında kurulmuş, Türkiye
ve uluslararası arenada başta gıda olmak üzere
besicilik, inşaat, turizm, perakende, enerji ve
tekstil gibi pek çok farklı sektörden faaliyet alanı
ile değer yaratarak ekonomik, sosyal ve kültürel
büyümeye katkıda bulunmuş, Kayseri’nin öncü
firmasıdır.

Ünlü mimar Abdullah Burnaz imzasını taşıyan,
farklı konsepti ve modern mimari tasarımı ile
Mix Kayseri Yaşam Merkezi kısa sürede şehrin en
yeni ve en canlı buluşma noktası oldu.
Marka karmanızdan ve ziyaretçi profilinizden
bahseder misiniz?

Biz Mix Kayseri’yi butik bir alışveriş merkezi
olarak konumlandırıyoruz. Mix’te herkesin
keyfi yerinde diyerek ilerliyoruz. Bu yüzden de
alışveriş merkezi demek yerine yaşam merkezi
olarak adlandırıyoruz. Kayseri’nin ilk yaşam
merkezi olarak yeme-içmeyi ve sosyalleşmeyi
seven, keşfetmeye ve farklılıklara açık, sağlıklı
yaşamı önemseyen tüm Kayseri ve bölge halkını
ağırlıyoruz.
Marka karmamızda yeni mimari konseptiyle
Starbucks, Kayseri de ilk defa araçlara da
servis hizmeti veren Mcdonald’s, butik
çikolatacı Vanilin Chocolate, bölgenin ilk
gurme marketi Carrefoursa Gurme, Kayseri
yerel lezzetlerini tadabileceğiniz Çemen’s
Gurme mağazası ve restoranı, çocuklar için
Gymboree, İtalyan lezzetlerini tadacağınız Kaija,
Luncbox, Watsons gibi uluslararası ve ulusal
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markaları barındırıyoruz. Spor merkezimiz,
çocuk eğitim ve eğlence alanlarımız, hizmet
anlayışımız ile ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarını
kolayca bulabilecekleri ve kendilerini özel
hissedebilecekleri bir noktayız.
AVM’ler arası rekabeti nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’de alışveriş merkezi sektörü
perakendenin merkezine dönüşmüş durumda.
Perakendenin tüm kollarının yer aldığı tekstilden
mobilyaya, oyuncaktan elektronik eşyalara,
mutfak alışverişlerine ve yeme içme yerlerine
kadar her şeyin kolaylıkla bir arada bulunabildiği
tek nokta. Bir başka deyişle AVM’ler artık
Türkiye ekonomisin önemli bir kalesi
durumunda. Bu durum AVM’ler arasındaki
rekabeti de güçlendiriyor. Rekabet de sektöre
hem dinamizm hem daha fazla sayıda etkili ve
farklı işin doğmasını sağlıyor.
AVM’lerde yapılan tüm pazarlama aktiviteleri,
etkinlikleri ve satış kampanyaları çok ciddi bir
emek ve üretim içeriyor. AVM sayısının her
sene arttığı sektörde önemli olanın hedef kitle
ile uyumlu projelerin tasarlanması olduğunu
düşünüyorum. Bunu AVM’nin mimari
özelliklerinden, marka karmasına; otopark araç
kapasitesinden sosyal medya iletişimine kadar
her bir yapıtaşında görmek gerekiyor. Günün
sonunda misafirlerine özel deneyimler yaşatan,
farklılıklar sunabilen işletmeler kazanıyor.

Henüz 1 yaşını doldurmamış olmasına rağmen
Mix Kayseri kayserililerin buluşma noktası
haline geldi. Lokasyon olarak baktığımızda şehir
merkezine 5 km uzaklıkta, hava alanına 3.2 km,
Erciyes Üniversitesi’ne ise 1.5 km uzaklıkta bir
mesafede yer alıyoruz.
Sadece Kayserili’ye değil; Kayseri ve çevresindeki
illerden de alışveriş ve ticaret amacı ile
gelen misafirlerimize hizmet verebilecek bir
noktadayız.
Kış turizminin önemli noktalarından Erciyes
Dağı ve Kapadokya’ya olan yakınlığı ile de Mix
Kayseri yerli ve yabancı turistlerin dikkatini
çekiyor.
Etkinlikleriniz hakkında bilgi verebilir
misiniz?
Mix Kayseri için etkinliklerimizi planlarken
yaşam merkezinin butik yapısına uyumlu hareket
etmeyi tercih ediyoruz. Ve yine Kayseri’de ilkleri
gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda
Kayseri’nin ilk extreme sporlar içeren festivali
Extreme Fest’e ev sahipliği yaptık. Misafirlerimiz
bungee jumping,power extreme show, rodeo,
tırmanma duvarı ,dev yastık, bisiklet/ paten
şovları, dj performansları gibi farklı etkinlikler ile
adrenalin yaşadı. Sevilen şarkıcılar Edis ve Merve
Özbey’i ağırladık ve çok keyifli bir hafta sonu
yaşadık.

Misafirlerimizin büyük şehirlerde
faydalanabilecekleri etkinlikleri yaşam
merkezimizde gerçekleştiriyoruz.
Konsept atölyeler düzenleyerek her yaştan
ziyaretçimizin ilgisini çekmeyi başardık.
Çikolata, pizza, terrarium konulu workshopları
yaparak minik misafirlerimizin el becerilerini
geliştirirken eğlenceli zamanlar geçirmelerini
sağlıyoruz.
Kayseri’nin resim, fotoğraf ve el sanatları
ustalarının hem sergilerine ev sahipliği
yapıyor hem de söyleşi düzenliyoruz.
Bünyemizde yer alan farklı mağazalarla
birlikte tiyatro gösterilerine ev sahipliği
yaparak misafirlerimizin farklı deneyimler
yaşamalarını, yeteneklerini sergilemelerini
sağlıyoruz. Geçtiğimiz aylarda gastronomi
alanında değerli isimleri Mix Kayseri’de
misafir ederek Kayseri’nin mutfak kültürünü,
modern ancak köklerine bağlı yapısını, tarihi
mekanlarını tanıtmaya çalıştık ve oldukça
keyifli geri dönüşler aldık.
Amacımız tüm etkinliklerde misafirlerimizin
de deneyim yaşaması. Bugüne kadar Can Gox,
Jehan Babur gibi alternatif müziğe katkısı olan
değerli sanatçıları konuk ederek sevenleri ile
birlikte keyifli zamanlar geçirmelerini sağladık.
İlerleyen günlerde de pazarlama etkinlik ve
aktivitelerimize “Mix’te herkesin keyfi yerinde”
sloganıyla devam edeceğiz.

Mix Kayseri Yaşam Merkezi olarak, nasıl bir
kiralama ve yönetim stratejisi uyguluyorsunuz?

Mix Kayseri’nin lokasyonuna, müşteri isteklerine
uygun – shopmix planlaması yapıyoruz.
Konumlandırmasına uygun ulusal ve uluslararası
potansiyel kiracıları belirleyerek ilerliyoruz.
Stratejilerimiz doğrultusunda % 100 doluluğa
da ulaştık. Amacımız markamızla birlikte hem
yaşam merkezine hem de Kayseri’ye değer
katabilmek.
Kiralama ve yönetimi yine Başyazıcı Grubu
tarafından yapılan Mix Kayseri’de pazarı ve
müşterilerimizin karşılaştığı güçlükleri anlıyoruz
ve değerlendiriyoruz.
Mix Kayseri Yaşam Merkezi, Kayseri’de konum
olarak nasıl AVM’dir?
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Mix Kayseri’nin kiralama ve yönetim süreçleri
Başyazıcı Grubu tarafından yönetiliyor. Hem
Başyazıcı markasından aldığımız güç hem de
sektörün dinamiklerini anbean takip eden
profesyonel bir yönetim anlayışı ile ilerliyoruz.
Bizim için önemli olan müşterilerimizi,
hem kiracılarımız hem de ziyaretçilerimiz
boyutunda anlamak,onların beklenti ve istekleri
doğrultusunda en faydalı kararı almak ve
uygulamak.
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Bora ARI

Esas 14 Burda AVM Teknik Müdürü
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Bize kendinizi tanıtır mısınız?
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1981 İstanbul doğumluyum. Mustafa Kemal
Üniversitesi Elektronik Bölümü ve Anadolu
Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum.
2005 yılından bu yana gayrimenkul yönetimi
sektöründe çeşitli yönetim şirketlerinde, farklı
alışveriş merkezlerinin yönetim kadrolarında
görev aldım. Aralık 2014’te JLL Türkiye
Mülk Yönetim hizmetleri bünyesinde göreve
başladım ve 2015’in temmuz ayından bu yana
Bolu Esas 14 Burda AVM’de JLL Türkiye’ye
bağlı teknik müdür olarak görev alıyorum.
AVM’nizdeki görevlerinizden bahseder
misiniz?
Öncelikli olarak görevimiz; ziyaretçilerimizin
alışveriş merkezi kapısından içeri girdiği
andan itibaren, rahat bir şekilde ihtiyaçlarını
karşılayabilmeleri adına havalandırmadan,
aydınlatmaya kadar gerekli tüm konfor
şartlarını sunmak. Bunun yanında iş ortağımız
olan her bir mağazanın hizmet kalitesini
yüksek tutmak için gerekli olan altyapıyı
kesintisiz olarak sağlamak için çalışıyoruz. Tüm
bu hizmetleri sunarken yönettiğimiz ortak

“Öncelikli görevimiz ziyaretçilerimize her anlamda
konfor şartlarını sunmak.”
alan bütçesinin hedeflenen rakamlara ulaşması
ve metrekare birim maliyetlerini minimum
seviyelerde tutmak için konfor şartlarından
ödün vermeden gerekli tasarruf tedbir
çalışmalarını da yürütüyoruz.

personel çalışıyor?

AVM’nizde bir gününüz nasıl geçiyor?

AVM’nizde güvenlik ve sağlık anlamında ne
gibi hizmetler var?

Sabahları 08.30-09.00 arasında ilk iş olarak,
alışveriş merkezi ziyarete açılmadan önce
teknik ekibim ile birlikte saha turuna çıkıyoruz.
Sonrasında günlük iş planları doğrultusunda
bakım, onarım çalışmalarının dağılımlarını
yaparak; tadilat aşamasında olan mağazaların
inşa faaliyetlerinin belirlenen dekorasyon
standartlara uygunluklarını kontrol ediyorum.
Bunun dışında tüm teknik sistemlerin üçüncü
parti periyodik bakım süreçlerini ve gerekli sarf
malzemelerin alımı için teklif toplama, satın
alma süreçlerini takip ediyorum. Bu günlük
akışın dışında alışveriş merkezinde yapılacak
aktivite ve organizasyonların en mükemmel
şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli teknik
altyapı hazırlıklarını yapmak da işimizin
önemli bir bölümünü oluşturuyor.
AVM’nizde ortalama kaç görünmeyen

Alışveriş merkezimizde yönetim, teknik,
temizlik ve güvenlik kadrolarında toplamda 90
personel hizmet veriyor.

Ziyaretçilerimizin ve personelimizin
güvenliği için tüm giriş kapılarında x-ray ve
boy dedektörleri yer alıyor. Buna ek olarak
tüm bölgeler 266 adet kamera ile 24 saat
esaslı olarak izleniyor. Acil durumlarda
ziyaretçilerimizin ve mağaza personellerinin
en güvenli şekilde tahliyelerini sağlayabilmek
için, görevli personellerin katılımıyla ayda
bir defa, tüm mağazaların katılımıyla da
yılda bir defa yangın ve acil durum tatbikatı
yapılıyor. 2017 yılı başında yapılan yönetmelik
değişikliği kapsamında araç plaka tanıma ve
araç altı arama sistemlerinin kurulmasıyla
ilgili de emniyet birimleriyle gerekli
görüşmeler devam ediyor. Yönetmeliklerde
belirtilen standartta revirimiz bulunmakla
birlikte, görevli acil tıp teknisyeni için
görüşmelerimiz sürüyor.
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Her gelir seviyesinden ve her sosyal statüden
birey ve ailenin alışveriş ve eğlence gereksinimini
karşılayan 212 İstanbul Power Outlet, düzenlediği
etkinliklerle bölgenin nabzını tutmaya devam
ediyor.
Cumartesi günleri saat : 14.00 – 18.00 arası 212
kart sahipleri arasından 100 TL’lik alışveriş yapan
ilk 20 ziyaretçi, ünlü astrolog Filiz Özkol‘dan
kişiye özel burç haritaları çıkartılarak yorumunu
dinleme şansına sahip oluyor.
Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu’nun
gerçekleştirdiği etkinlik oldukça renkli
görüntülere sahne oluyor. Bir çok yerli ve yabancı
markanın outlet mağazasına ev sahipliği yapan
212 İstanbul Power Outlet sektörün gücünü aynı
çatı altında toplayarak ziyaretçilerine sunmaya
devam edecek.

MALl&MOTTO / 39. Sayı / Mayıs 2017

212 POWER OUTLET’TEN ASTROLOJİ HEDİYE
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“TÜRKİYE ALIŞVERİŞ MERKEZİ TÜKETİCİ ALGI ARAŞTIRMASI” AÇIKLANDI
AYD (Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği) ve Akademetre
Research Company iş birliğiyle bu sene altıncısı gerçekleşen “Türkiye
Alışveriş Merkezi Tüketici Algı Araştırması”nın sonuçları açıklandı.

Prof. Dr. Nilüfer Narlı
Bahçeşehir Üniversitesi
Sosyoloji Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Emre Alkin

Avi Alkaş
AYD Başkan Yardımcısı
Hulusi Belgü
AYD Yönetim Kurulu Başkanı
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AYD ve Akademetre tarafından hazırlanan
“Türkiye Alışveriş Merkezi Tüketici Algı
Araştırması”nın sonuçları 12 Nisan Çarşamba
günü Wyndham Grand Levent İstanbul’da
yapılan toplantıyla açıklandı.
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AYD Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Belgü’nün
ev sahipliğinde, Prof. Dr. Emre Alkin’in
moderasyonuyla düzenlenen toplantıda
Akademetre Research Company Yönetim
Kurulu Başkanı Halil İbrahim Zeytin rapora
ilişkin sonuçları paylaştı. Toplantıda ayrıca
JLL Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve AYD
Başkan Yardımcısı Avi Alkaş, Teknosa CEO’su
Bülent Gürcan, Bahçeşehir Üniversitesi
Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Narlı
ve Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme
Birimi Direktörü Dr. Cüneyt Evirgen raporun
ekonomik ve sosyolojik değerlendirmesini
yaparak gelecek döneme ilişkin öngörülerde
bulundu.

Bülent Gürcan
TeknoSA CEO’su

Dr. Cüneyt Evirgen
Sabancı Üniversitesi Yönetici
Geliştirme Birimi Direktörü

Toplantının açılış konuşmasını yapan Hulusi
Belgü şunları söyledi: “Günümüzde hızla
gelişen bilgi ve iletişim teknolojileriyle artık
‘bilgi toplumu’ haline geldik. Ünlü filozof
Platon’un milattan önce söylediği; ‘Bilginin
elde edilmesi bizi iyiye ulaştıracaktır.’
sözü şimdi anlam kazanıyor. Biz de AYD
olarak kurulduğumuz günden bugüne
ülkemizin taşıyıcı sektörlerinden biri olan
perakende sektörünün faydalanabileceği,
yatırım ve stratejilerine yön verirken
kullanabileceği pek çok araştırma, endeks
ve raporlama gerçekleştirdik. Bu bilgileri
de tüm paydaşlarımızla paylaştık. Bugün
paylaşacağımız Türkiye Alışveriş Merkezi
Tüketici Algı Araştırması’nın da bu çalışmalar
arasında en kıymetlilerden biri olduğunu
düşünüyorum.”
AVM’lerin durumunu değerlendiren Avi
Alkaş: “AVM kültürü bizde çok uzun zamandır

Halil İbrahim Zeytin
Akademetre Research Company
Yönetim Kurulu Başkanı

var olan bir gelenek. Öyle ki 1461’de kurulan
Kapalıçarşı, insanları bir araya getirme ve
sosyalleşme alanı olarak yüzyıllardır faaliyetlerine
devam ediyor. Bu nedenle bugün AVM’lerimizin
tasarımlarıyla dünya çapında ödüller alması
tesadüfi değil. Türkiye’de 30 yıla yaklaşan AVM
tarihinde uzlaşma ve barışı benimsedik. Futbola
ve siyasi kampanyalara kapılarımızı açmıyoruz.
Tüm insanları kucaklayan bu anlayışımız
devam edecek. AVM’ler sosyal eşitleyici,
kapsayıcı misyonlarıyla her yaştan ve kesimden
ziyaretçisine kapılarımızı açıyor. Alışveriş
caddelerinin AVM’ler gibi yönetilmesi gerekiyor.
Bu konuda belediyelerle iş birliği yapılmalı.”
şeklinde konuştu.
Perakendenin bugününe ve yarınına dair
değerlendirmelerde bulunan Bülent Gürcan;
“AVM’ler artık hayatlarımızın çok daha
içine girdi. Elektronik kategorisinde yer alan
mağazaların alışveriş sıklığı elbette diğer

Haberler / MALl&MOTTO
kategorilerden daha az. Bunun nedeni sepet
fiyatlarımızın onlara göre daha yüksek olması
diyebiliriz. Diğer yandan e-ticaretin gelişimine
paralel olarak müşterilerimizin %76’sı alacakları
ürüne Teknosa’ya gelmeden, internet sitemizden
bakıyor. Satın almaya ise yine mağazaya geliyor,
çünkü bakarak, inceleyerek almaya önem veriyor.
Dolayısıyla tüm ürünleri internetten görerek
eleme yaptığı ve tercihini yaparak mağazaya
geldiği için artık çok büyük mağazalara ihtiyaç
yok. Kullanıcıların tercih ettikleri ürünleri
mağazalarda bulundurmak yani verimlilik ön
plana çıkıyor.” dedi.

Dr. Cüneyt Evirgen ise “İnsanlar alışveriş kararı
verirken önce hangi alışveriş merkezinden
alacağına, oraya gittikten sonra hangi mağazadan
alışveriş yapacağına karar veriyor. Bu durum
AVM’lerin marka olmasının önemini bir kez
daha ortaya çıkarıyor. Ek olarak AVM’lerin
konumuna, hedef kitlesine yönelik bir marka
karmasına sahip olması da tercih sebebi olarak
şekilleniyor. Bunun yanı sıra AVM’lerin,
bulunduğu şehirde ikamet eden halkın
alım gücünü, sosyo-kültürel durumunu iyi
analiz ederek kendi eksiklerini bulması ve
yerelleşebilmesi önem arz ediyor.” ifadelerini
kullandı.

Avi Alkaş
JLL Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve AYD Başkan Yardımcısı

Raporda öne çıkan konu başlıkları ise şöyle;

yemek yediği gözlemleniyor.

•Her 2 kişiden 1’i, sosyal etkileşime dayalı olarak
yeni bir AVM ziyaretinde bulunuyor. %9’luk
kesim ise yeni AVM ziyaretini sosyal medyaya
dayalı olarak gerçekleştiriyor.

•Perakende ile eğlenceyi birleştiren konseptler
önem kazanıyor. Eğlencenin, AVM ziyaretinde
önemli bir motivasyon olduğu görülüyor. Mevcut
durumda sunulan eğlence içerisinde, sinema ön
sırada yer alıyor.

•AVM’nin konumu ve mağaza karması, tercih
üzerinde en önemli iki unsuru oluşturuyor.
Alışveriş sıklığı en düşük olan elektronik
kategorisinde aylık harcama tutarı en yüksektir.
Aylık harcama tutarı sıralamasında toplu gıda
ikinci sırada yer alıyor.
•AVM ziyaretçilerinin %93’ü ayda en az 1 kez ev
dışında yemek yiyor.
•AVM ziyaretçilerinin %88’inin AVM içinde

•AVM ziyaretçilerinin %36’sı ayda en az bir defa
sinemaya gidiyor.
•Tüm kategorilerde, AVM’den alışveriş ağırlığını
korurken en çok giyim ve ayakkabı kategorileri
için AVM’lerin tercih edildiği görülüyor.
•Online alışveriş davranışı, sosyoekonomik
seviye yükseldikçe artıyor. AVM müşterilerinin
%80’inin bugüne kadar online alışveriş
yapmadığı ortaya çıkıyor.
•Alışveriş uygulamaları kullanımının %5,9 ile
son derece düşük bir performans sergilediği
görülüyor.
•Mağaza/marka çeşitliliği, alışveriş merkezinde
alışveriş yapmanın en olumlu yönü iken,
gürültülü ve kalabalık ortamı, para harcamaya
yönlendirmesi en olumsuz yönlerini oluşturuyor.
•AVM’lerin toplumsal hayata etkilerinin ilk
sıralarında şehir hayatını canlandırması ve
istihdam yaratması olduğu görülüyor.

Hulusi Belgü
AYD Yönetim Kurulu Başkanı

•AVM’lerin bireysel hayata en çok sosyalleşme
ve keyifli vakit geçirme yönüyle katkı sağladığı
görülüyor.
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Konuşmasında AVM’lerin toplumsal faydasına
değinen Prof. Dr. Nilüfer Narlı; “Günümüzde
AVM’ler konforlu, lüks ve modern alanlar
sunması dolayısıyla kent kültürünün üretildiği
ve yayıldığı alanları oluşturuyor. Özetle AVM’ler
farklı kesimleri buluşturan misyonuyla serbest
zamanı değerlendirme, kültürel faaliyetlere
katılma fırsatı sunarken, sosyal dışlanma riski
olan dezavantajlı kesimlere, sosyalleşmek
için bütçe ayıramayan dar gelirli gençlere ve
emeklilere de keyifli vakit geçirebilecekleri
ortamlar yaratıyor. Çoğu Anadolu şehrinde
geleneksel çarşılar erkek ortamı olarak
görülürken, çarşıya gidemeyen kadınlar,
toplumsal kabul gören AVM’lere gerek yalnız
gerekse aileleri ve arkadaşlarıyla rahatça
gidebiliyor.” şeklinde konuştu.
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ERASTA AVM, EDİRNE’Yİ BÖLGENİN EN ÖNEMLİ
TİCARET MERKEZLERİNDEN BİRİ YAPACAK

Eroğlu Gayrimenkul, her şehrin kültürel ve
doğal yapısına uygun tasarladığı ERASTA
markalı alışveriş merkezleri zincirine Edirne’de
bir yenisini ekledi. Eroğlu Gayrimenkul’ün
Antalya ve Muğla’nın Fethiye ilçesinden sonra
Erasta markasıyla Edirne’de inşa ettiği üçüncü
projesi Erasta Edirne 13 Nisan’da kapısını
ziyaretçilere açtı. Erasta Edirne, açılış günü
ve takip eden iki gün boyunca ziyaretçilerine
keyifli anlar yaşatacak etkinlikler düzenliyor.
210 milyon TL’lik Edirne’nin ilk ve en büyük
kapalı alışveriş merkezi
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Edirne’nin en büyük alışveriş merkezi olarak
tasarlanan ERASTA EDİRNE, modern
tasarımı, ferah ve gün ışığı alan farklı
mimarisiyle dikkat çekiyor. Ziyaretçilerine
alışverişin yanı sıra sosyal alanlarıyla eğlenceli
bir deneyim sunmayı amaçladıklarını
vurgulayan Eroğlu Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Nurettin Eroğlu şunları ifade etti:
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“Eroğlu Gayrimenkul olarak alışveriş merkezi
yatırımı yapacağımız lokasyonları seçerken
bölgeye sağlayacağımız katma değeri ön
planda tutuyoruz. 210 milyon TL yatırımla
hayata geçirdiğimiz projemiz, doğrudan
ve dolaylı olarak 1500 kişiye sağladığı iş
imkanıyla istihdama da katkıda bulunacak.
Erasta Edirne’nin bölgeye yeni bir soluk
getireceğine ve şehrin ekonomik gelişmesine
ivme kazandıracağına inanıyoruz. Ziyaretçileri
yerli ve yabancı birçok markayla buluşturacak
Erasta Edirne, hem civar şehirlerden hem
de Yunanistan ve Bulgaristan gibi sınır
ülkelerinden trafik alacak. Erasta Edirne
bölgenin önemli ticaret kapılarından biri
olurken Edirne ekonomisinin genel olarak
canlanmasına katkıda bulunacak.”
Şehrin merkezinde 125 mağaza ve ücretsiz
otopark
Erasta Edirne’de 100 bin metrekare inşaat
alanı üzerinde toplam 35.000 metrekarelik
kiralanabilir alanda yer alan toplam 125
mağazaya ek olarak cafe, restoran ve sinemanın
bulunduğu sosyal alanlar alışverişi keyifli hale
getiriyor. Ziyaretçilerine seçkin bir alışveriş
imkânı sunan Erasta Edirne; H&M, E-bebek,

Nurettin Eroğlu
Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı
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Kahve Dünyası, Starbucks, Hayal Kahvesi,
MAC, KFC, Tavuk Dünyası ve Özsüt gibi
popüler birçok markayı da Edirne’de ilk
defa ziyaretçileriyle buluşturuyor. Colin’s,
LC Waikiki, Koton, Defacto, Flo ve Mavi
dikkat çeken diğer markalar arasında
yer alırken market alışverişi için Migros,
Atlantis Eğlence Merkezi ve sinemanın
bulunduğu Cinemarine, Erasta Edirne’nin
ziyaretçilerine sunduğu diğer ayrıcalıklar

Nurettin Eroğlu
Eroğlu Holding Yönetim
Kurulu Başkanı

Dora Şahintürk
JLL Türkiye Bölge
Direktörü

Selçuk Koçak
Erasta Edirne AVM Müdürü

arasında öne çıkıyor.

Üç gün sürecek görkemli açılış

Erasta Edirne’nin 1200 araç kapasiteli ücretsiz
otoparkı ziyaretçilere önemli bir konfor sunuyor.
Erasta Edirne’ye toplu taşıma araçlarıyla da
çevresindeki ana yollar ve kent otogarına olan
yakınlığı sayesinde de kolay ulaşım sağlanıyor,
ayrıca alışveriş merkezi şehrin önemli
merkezlerinden olan Trakya Üniversitesi’ne de
yakın bir lokasyonda yer alıyor.

Erasta Edirne’de 13, 14 ve 15 Nisan tarihlerinde
gerçekleşen Maskot Bando, Zilli Perküsyon,
Çocuk Atölyeleri, Sirk Korteji ve Kybele Müzik
Grubu gibi 7’den 70’e her yaştan ziyaretçiye
hitap eden açılışa özel tüm eğlenceli aktiviteler
hakkında detaylı bilgiye Erasta AVM’nin www.
erasta.com.tr web sitesinden ve sosyal medya
hesaplarından ulaşılabilecek.
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Harun Toftamış
AVM Yönetim ve
Kiralama Direktörü
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AVM YÖNETİMİNDE 21 ALTIN İPUCU
21 yıldır alışveriş merkezleri ve gayrimenkul
sektörlerinin önemli projelerinde AVM genel
müdürü, koordinatör vb. üst düzey yönetici olarak
çalışan; kiralama ve yönetim danışmanlığı hizmeti
de veren, AVM’lerin yönetim ve kiralamasına
dair yazdığı 3 kitabı (1. Kitap: Alışveriş Merkezi
Yönetim Sırları, 2. Kitap: Alışverişin mARKA
Bahçesi, 3.Kitap: A’dan Z’ye Alışveriş Merkezi
Yönetim Sırları) ile tanınan Engin Yıldırım, hâlâ
PerAVM Kiralama ve Yönetim Danışmanlık'ın
genel müdürlüğünü yürütüyor. Yıldırım, alışveriş
merkezleri sektöründeki 21. yılı nedeniyle, “AVM
Yönetiminde 21 Altın İpucu” isimli yazısını yazdı.
AVM Yönetiminde 21 Altın İpucu
Yönetmek; Bilgi, beceri, deneyim ve tutku
gerektiren zor bir görevdir. Bir yöneticinin
görevini başarıyla yürütebilmesi için sahip olması
gereken özelliklerini sıralayabileceğimiz liste
oldukça uzun olacaktır. Yönetimin çok yönlülüğü
ve karmaşıklığı, çeşitli yetkinliklere sahip olmayı
ve bunları etkili bir şekilde bir arada kullanmayı
gerektirmektedir. İyi bir yönetici ile daha iyi bir
yönetici arasındaki en belirgin fark ‘tutku’dur.
Tutku, bir yöneticinin, yetkinlerinden öteye
geçerek, başkalarına ilham veren, dinamik bir lider
olmasını sağlayan içsel güçtür.
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Tutku, bir insanın işine adanmasını, bedeniyle,
aklıyla ve ruhuyla bir bütün olmasını sağlar.
İçsel değerlerini ortaya çıkarır, güçlerini
canlandırır, belki varlığını bilmediği kaynaklarını,
yeteneklerini, enerjisini harekete geçirir. Tutku, bir
insanı ve onun çevresindekileri yukarılara taşıyan
gücün ateşleyicisidir. Bu şüphesiz bilgi, beceri ve
deneyimin önemini azaltmaz. Her yönetici, temel
bilgilere sahip olmak, yeteneklerini ortaya koyma
durumundadır. Bunlar olmadan zaten iş hayatında
kalması söz konusu olamaz. Fakat bilgi, beceri,
deneyim, bir yöneticinin diğer yöneticiler kadar iyi
olmasını sağlar. Oysa, günümüzün global rekabet
ortamında “iyi” olmak yeterli değildir.
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Daha iyi yönetici olmanın mayası olan “tutku”
geliştirilebilir bir duygudur. Öncelikle bu
duyguya sahip olmanın anlamını ve önemini
kavramak, ardından bunu istemek gerekir. Tutku,
düşünceyle beyinde başlar. Sözlerle, davranışlara,
alışkanlıklara, sonra da kişiliğe yansır. İsteyen
her yönetici belirli bir süreç içinde bu duyguyu
geliştirebilir.
Bu yazımda “tutku” dolu geçen 21 yıllık AVM
yönetimi tecrübeme dayanarak, AVM yönetimine
dair çok sayıda önemli başlıktan bana göre ilk
21’inin başlıklarını yazıyorum:
1) Alışveriş merkezi yönetim ekibinin, AVM
açılmadan önce kurulması, inşaat aşamasında

Engin Yıldırım
PerAVM Kiralama ve Yönetim Danışmanlık Genel Müdürü

AVM'yi tanıması, kiracılarla görüşmelerde
bulunması ve AVM'yi açılışa hazır hale getirmesi.
2) Alışveriş merkezinin lokasyonu, bölge halkının
ekonomik/sosyal durumu, beğeni ve beklentileri,
merkezin konsepti, rakip merkezlerin durumuna
göre doğru kiralama ve marka karmasının
yapılması.
3) Alışveriş merkezlerinde yer alan mağaza
sahiplerine en çok satış için konforlu, temiz,
güvenli ortamı oluşturarak; ortaklara düzenli,

istikrarlı kira geliri sağlanması.
4) AVM yatırımcısı, kiracısı, müşterisi ve yönetim
kadrosu arasında ayrı ayrı yaklaşımlar oluşturarak,
eş zamanlı, dengeli, verimli koordinasyonu
sağlamak.
5) “Müşterim kimdir ve beni neden tercih ediyor?”
sorusunu doğru cevaplayarak, “doğru müşteri”nin
gelmesini sağlamak, ciroyu artırmak, yönetim
giderlerini düşük tutmak ve alışveriş merkezinin
değerinin artırılması.
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7) Müşterilerin değişen ve artan beklentilerine
paralel, rekabet ortamında fark yaratacak hizmet
anlayışı getirilmelidir. Hem fark yaratacak hizmet
anlayışını getirmek için hem de verimliliği ve satışı
artırmak için eğitim şart!
8) Yenilikçi ve daha yaratıcı olmalıyız. Müşteriyi
olumlu anlamda şaşırtmalı, sürekli yeni beklentiler
içinde bırakmalıyız. Böylece benzerlerimizden ve
rakiplerimizden farklılaşıp, tüketicinin zihninde
markamızı oluşturmalıyız.
9) AVM yönetimine dair 'kısa, orta ve uzun' vadeli
hedefler koyup, gerekli planları yapıp, bu planları
doğru bir şekilde uygulamalı; zaman zaman plan
ve stratejileri revize etmeliyiz.
10) İşini seven, tecrübeli ve öğrenmeye açık
ekiplerle, karmaşık sorunlara yenilikçi çözümler
getirerek; şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık,
yenilikçilik, tutarlılık, sorumluluk gibi evrensel
yönetim ilkelerini hassas bir şekilde samimiyetle
uygulamak gerekiyor.
11) Algı yönetimi ve kurumsal imaj yönetimini

başarıyla idare edebilmek.

yaratacak her fırsatı değerlendirin.

12) Enerji tasarrufunu ve verimliliği artırmak.

18) Global düşünüp, yerel hareket edilmeli.

13) Hedef kitleye uygun pazarlama projeleri
geliştirmek.

19) İşinizi farkedilmek ve takdir edilmek için
yapmayın. Fark edilmeye ve takdir edilmeye değer
işler yapın!

14) Mağazacılığı, mağaza satış&pazarlama
çalışmalarını yeteri kadar bilmek, empati
yapmak. AVM pazarlama faaliyetleriyle mağaza
satış&pazarlama faaliyetlerini sinerji oluşturacak
ve verimliliği artıracak şekilde organize etmek,
ortak projeler üretmek.
15) AVM yönetiminin kiracılarla iletişiminin
düzenli, sağlıklı yürütülmesi başta genel
müdür olmak üzere kiracı&kiralama ilişkileri
yöneticisinin ve tüm ekibin en önemli
görevlerinden biridir. Mağaza yöneticilerinden
öneriler alınmalı, AVM ile ilgili mağazalar
ve müşteriler arasında zaman zaman anket
yapılmalıdır.
16) AVM’lerin yönetimine liyakat sahibi yönetici
ve personelin seçilmesi.
17) Alışverişte farklılık yaratmak için işe “neşe ve
mizah” katılmalıdır. Neşe bizi birbirimize bağlar,
neşeyle öğrenilen bilgiler kolay kolay unutulmaz,
neşe dilden dile reklam yaptırır! O nedenle
alışverişte neşe faktörünü ciddiye alın ve neşe

20) Başarılı bir insan olmaya çalışmayın, değerli
bir insan olmaya çalışın. Başarılı bir insan hayattan
verdiğinden fazlasını alır. Değerli insan ise
hayattan aldığından fazlasını verir.
21) Rekabet, insanların güncel beğeni ve
beklentilerine karşılık vermek, hedef kitle değişimi,
yenilik ihtiyacı, büyüme ihtiyacı, AVM'nin el
değiştirmesi, fiziksel yıpranma, konsept yenileme
gibi nedenlerden ötürü yeni bir vizyon, yeni bir
misyon yüklenerek alışveriş merkezinde zamanı
geldiğinde renovasyona gidilmeli. Renovasyon ile
AVM yeniden moda oluyor, yerine göre %20-50
oranlarında ziyaretçi artışı sağlıyor. Dolayısıyla
ziyaretçi artışıyla birlikte cirolarda da önemli
artışlar sağlanmaktadır. Yenileme sürecini
mümkün olduğunca ziyaretçilere ve kiracılara
rahatsızlık vermeden yönetmek önemlidir.
Sözün özü: Türkiye’de çok başarılı AVM
yöneticileri var. Mevcut şartlarda başarılı olan
AVM yöneticisi, dünyanın her yerinde başarılı
olur.
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6) Bir iş yapmadan önce mevcut durum analiz
edilmelidir. Ardından yapılan faaliyetlerle
oluşturulan etkiyi ve şirket faaliyetlerine kattığı
değeri ölçümlemek lazım. Çünkü ''Ölçmezsen
bilemezsin, bilmezsen yönetemezsin''.
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KADERE
İNANIRIM
AMA ELİMDEN
GELENİN
EN İYİSİNİ
YAPARIM
YAPA
P RIM
PA

SİMGE FISTIKOĞLU
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Mesleğinizi seçmenizde sizi yönlendiren ne
oldu? nlendire
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Mesleğime üniversite son sınıfta karar verdim.
İletişim odaklı bir iş yapmak istiyordum.
Konuşmayı, soru sormayı, yazaı yazmayı çok
sevdiğm için doğru alanın medya olduğuna
karar verdim. Bir dekorasyon dergisinde
başlayan kariyerim 11 yıldır televizyında sürüyor.
çalışırken eğlenmek ve öğrenmek keyfi en
belirleyici faktörler oldu.

yayın için en geç 16:00’da kanalda olurum.
Yayının 23:00’te bittiğini düşünürsek 2 saatlik
yayın için ortalama 6-7 saat mesai harcıyorum.
Editörümüzle akış ve konuklar için toplantı
yaparız. Köşe yazılarını okumak rutinim
değişmez parçası. Yıllardır yazarak çalışırım, soru
ve notlarımı çıkarırım. Makyaj ve saç hazırlığı
için yaklaşık yarım saatimi ayırıyorum.

sevdiklerimle vakit geçiriyorum. En küçük
fırsatları bile tatil için değerlendiriyorum. Bir de
tabi ki okumay, yeni şeyler öğrenmeye, kendimi
geliştirmeye bayılıyorum.
Ekranda görmeyi sevdiğiniz simalar
kimler?Sizce ekrana en çok yakışanlar kim?

Haber bültenleri ve tartışma programları
Ekrandaki Simge ile gerçek hayattaki Simge'nin dışında da yayınları takip etmeye çalışıyorum.
en belirgin farklılıkları neler?
Acun ılıcalı halkın nabzını ölçmede ve trendleri
belirlemede çok başarılı. Yıllardır söylerim bence
müge anlı da sezgileri güçlü bir televizyoncu.
Çok fark yok aslında. Ekranda doğallığa ve
Haber spikerliği mi? spor spikerliği mi?
Öykü serter’i alanında başarılı buluyorum.
samimiyete çok önem veriyorum. Bu yüzden
Haber spikerliği J Spor spikerliği çok eğlenceli.
espirili bir haberde gülüyor, canımı acıtan
Mesleğinizde örnek aldığınız isimler?
Haber spikerliği ise heyecanın, öğrenmenin sonu bir haber ise sesimin titremesini engellemeye
çalışmıyorum. Makina değiliz neticede. Bence
olmayan bir alan. Neyse ki haber spikerliğinde
seyirci de bunu seviyor. Günlük hayatla en büyük Kimseyi örnek almıyorum. Ama tarzlarını
spordan da uzak değilim.
fark görsel olabilir. Gün içinde ve haftasonları çok beğendiğim isimler var. Oprah winfrey’in
Yayına hazırlık sürecinizden bahseder misiniz? hafif makyaj yapıyor, ceket kesinlikle giymiyorum azmini, muhabirlikten kanaat önderliğine
ilerleyişini takdire şayan buluyorum. Hala
gorani beğendiğim bir habercidir. Bunun
Çevremdekilerden en sık duyduğum cümlelerden İş dışında neler yapıyorsunuz?
dışında edebiyetçı ve sanatçıları da ilham verici
biri “a neden işe bu kadar erken gidiyorsun.
buluyorum.
Spora düzenli gitmeye çalışıyorum. Ailem ve
Yayının akşam değil mi?” akşam 9 da başlayan

Haberler / MALl&MOTTO
Gelecek hayaliniz?
Bugüne dek hayallerimin çoğu gerçek oldu. Minnettarım
bu yüzden. Bundan sonrası güzel, huzurlu bir hayat
dilemek istiyorum sadece. Bir aile kurmak, işimi
yapabildiğim en iyi şekilde yapmayı sürdürmek
ve sevdiklerimle bolca gülmek. Mesleki anlamda
hayallerimden biri, medyada çalışmak isteyen gençlere
yönelik tecrübelerimi paylaşabileceğim, eğitim alacakları
bir okul kurmak.
Hayat felsefeniz?
Çok sevdiğim bir cümle var: aramakla bulunmaz ama
bulanlar arayanlardır... kadere inanırım ama elimden
gelenin en iyisini yaparım. Başka türlü aklım, kalbim,
vicdanım rahat etmez.
Keşke şunu da yapsam dediğiniz
bir dileğiniz var mı?
O kadar çok var ki. Bir
kez daha bambaşka bir
alanda üniversite eğitimi
almaktan dalış yapmayı
öğrenmeye kadar geniş
yelpazade hayallerim
var.
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Teşekkürler /// rica
ederim
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İZMİR OPTIMUM 105 MİLYON EURO’LUK YATIRIMLA BÜYÜDÜ
Türkiye’nin 7 ilinde 8 alışveriş merkeziyle hizmet veren Rönesans Gayrimenkul yatırımlarına hız kesmeden
devam ediyor. İlk olarak 30 Mart 2012’de kapılarını ziyaretçilerine açan İzmir’in en popüler alışveriş merkezi
olan ve outlet konseptinde hizmet veren İzmir Optimum 105 milyon euroluk yatırımla yapılan “Büyüme
ve Dönüşüm” projesi sonunda outlet konseptinden çıkarak regular AVM’ye dönüştü. Yeni konseptiyle Ege
Bölgesi’nin en büyük alışveriş merkezi olan İzmir Optimum, görkemli açılışıyla ziyaretçilerine merhaba
dedi.
Genel Müdürü Hasan Şimşek ev sahipliğinde
gerçekleştirildi.

Türkiye’nin 3. büyük şehri İzmir’in, şehir
merkezi ve Adnan Menderes Havalimanı
arasında konumlanmış olan Gaziemir
ilçesinde yer alan İzmir Optimum büyüme ve
dönüşüm projesiyle genişleyerek toplam 86.000
metrekarelik kiralanabilir alana ulaştı. Marka
karmasına dünyaca ünlü ve alışveriş severlerin
gözde markaları Zara, Stradivarus, Pull&Bear,
Bershka, H&M, Under Armour, Vakko Butik,
Guess, Beymen Club, W Collection, Oleg
Cassini, Damat&Tween, Mothercare, MAC,
Loccitane, Happy Moon’s, Hayal Kahvesi, Kiko,
Soobe gibi yeni markaları ekleyen AVM, var
olan 160 mağaza sayısına 90 yeni mağaza daha
ekleyerek toplam mağaza sayısını 250’ye çıkardı.
Yenilenen İzmir Optimum lansmanı, Rönesans
Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Murat Özgümüş ve Rönesans Gayrimenkul

Toplantıda konuşan Rönesans Gayrimenkul
Genel Müdürü Hasan Şimşek, “30 Mart 2012
tarihinde açılan İzmir Optimum Outlet, 5 yıl
sonra 31 Mart 2017 tarihinden itibaren outlet
konseptinden çıkarak regular bir AVM olarak
hizmet vermeye başlıyor. Yapılan her yatırımın
ayrı bir öneme sahip olduğu özel zamanlardan
geçiyoruz. Ülke ekonomisine ve geleceğine
olan güvenimizle yeni yatırımlar planlarken,
var olan yatırımlarımızı sonuçlandırmak için
çalışıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın elbette
maddi bir karşılığı var. Ancak bizi en çok
insan hayatına doğrudan dokunarak güzellik
katan işlerin yarattığı değerler ve müşteri
memnuniyeti tatmin ediyor. Burada birlikte
açılışını gerçekleştirdiğimiz İzmir Optimum
AVM de bu çalışmalardan bir tanesi. Bu
alışveriş ve eğlence merkezinin İzmir’e ve Ege
Bölgesi’ne değer katacağını umuyor, başta tüm
izmirliler olmak üzere hepimize hayırlı olmasını
diliyorum.” dedi.
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Hasan Şimşek: “Kiralanabilir alan 58 binden
86 bin metrekareye genişletildi.”
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Murat Özgümüş
Rönesans Gayrimenkul Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı

Şimşek konuşmasında “Bugün, Türkiye
genelinde 7 ilde Optimum, Piazza ve Kozzy
markalı 8 AVM ile hizmet verdiğimiz
Rönesans Gayrimenkul olarak, İzmir’de büyük
bir gelişim ve dönüşüme imza attık. 2012
yılından bu yana İzmir’de outlet konseptinde
ziyaretçilerini ağırlayan, İzmir’in en popüler
alışveriş merkezi İzmir Optimum Outlet
AVM, outlet konseptinden regular AVM’ye
dönüştü. Herkesin yatırımlarını askıya almayı
düşündüğü bir dönemde 105 milyon euroluk
bir yatırımla İzmir Optimum’un kiralanabilir
toplam alanı 58.000 metrekareden 86.000
metrekareye, AVM’nin total alanı ise 138 bin
metrekareden 228 bin metrekareye ulaştı.
Sadece İzmir özelinde mevcut durumda 1954
kişinin istihdamına katkı sağlarken, İzmir
Optimum’un büyüme ve dönüşüm projesiyle
1.000 kişiye daha istihdam sağlayabileceğiz.
Yıllık ziyaretçi sayısının 12 milyondan 16
milyona çıkmasını öngördüğümüz İzmir
Optimum’da, marka karmasını artırarak
dünyaca ünlü birçok markayı bünyemize
kattık. Değişim projesiyle var olan 160 mağaza

Hasan Şimşek
Rönesans Gayrimenkul Genel Müdürü

sayımıza 90 yeni mağaza daha ekleyerek toplam
mağaza sayımızı 250’ye çıkarttık.
Giyim kategorisinde; Koton Jeans, NaraMaxx,
Oleg Cassini kişisel bakım kategorisinde;
Kiko, Kiehl’s, NYX Cosmetics, ayakkabı
kategorisinde; Shoes & More, yeme içmede ise
Happy Moons İzmir’de ilk kez Optimum’da yer
alacak.” dedi.
Şimşek sözlerine, “İzmir Optimum, büyüme ve
outletten regulara dönüşüm projesiyle birlikte,
Ege Bölgesi’nin de en büyük alışveriş ve yaşam
merkezi haline geldi. 250 mağazası, 1.600 ek
araç kapasitesiyle 3.000 araçlık yeni otopark
alanı, bünyesinde ilk kez hizmete girecek spor
kulübü, 10’dan fazla açık teraslı yeni restoranı
ve kafesi, buz pisti, sineması, bowling ve diğer
çocuk oyun alanlarıyla yepyeni bir Optimum’u
hizmete açıyoruz. İzmir Optimum’da
ziyaretçilerimizin hizmetine sunmaktan
heyecan duyduğumuz yeniliklerin arasında,

Haberler / MALl&MOTTO

Murat Özgümüş: “1,7 milyar euronun
üzerinde yatırımımız mevcut.”
Toplantıda Rönesans Gayrimenkul’ün
yeni yatırımlarından bahseden Rönesans
Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Murat Özgümüş, “Sizlere kısa ve orta vadede
hayata geçireceğimiz 7 yeni projemizden biraz
bahsetmek isterim. Kısa ve orta vadede hayata
geçireceğimiz 7 yeni projemiz Hilltown, Piazza
Maltepe, Karşıyaka, Antalya Kozzy, Bursa AVM,
Konak, Turan için 1,7 milyar Euro’nun üzerinde
bir yatırımımız mevcut. Üç yıl içinde İstanbul
Küçükyalı ve Maltepe’de, İzmir Karşıyaka ve
Bayraklı’da, Bursa Nilüfer’de alışveriş merkezi
projelerimizi hayata geçirmeyi planlıyoruz.
Küçükyalı’da gerçekleşecek Hilltown projemizin
inşaat çalışmaları tüm hızla devam ediyor.
İnşaatın %75’inin tamamlandığı bu proje,
içinde alışveriş caddelerinin olduğu, insanların
zaman geçirebileceği açık alanların bolca yer
aldığı bir konseptte olacak. Toplam kiralanabilir
alanı 63 bin metrekare olan Hilltown, farklı

konseptiyle misafirlerine Eylül 2017’de kapılarını
açacak. Piazza Maltepe’deki projemizde de aynı
şekilde inşaat çalışmalarımız devam ediyor.
Burada da toplam kiralanabilir alan 56 bin
metrekaredir. Karma kullanıma sahip projede;
konut ve ofis bloğu yer alacak. Konut bloğunun
%67’sinin satışı tamamlandı. Bu yıl içerisinde
teslim edilmesi planlanan Maltepe projesinin
orta bölümünde, insanların keyifli zaman
geçirecekleri, konserlerin ve çeşitli etkinliklerin
yapılabileceği, bir açık alan bulunuyor. Toplam
kiralanabilir alanları 63 bin metrekare olan
İzmir Karşıyaka ve 50 bin metrekare olan
Bayraklı projelerinin konsept ve projelendirme

çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor” dedi.
Murat Özgümüş: "Yeni projelerle 8 bin kişiye
istihdam sağlayacağız."
Rönesans Gayrimenkul olarak entegre iş
anlayışına sahip olduklarını dile getiren Murat
Özgümüş, “Rönesans Gayrimenkul olarak
anahtar teslim işlere imza atıyoruz. Arsa
geliştirme, proje geliştirme, kiralama, işletme ve
varlık yönetimi süreçlerini de biz sürdürüyoruz.
Yeni açılacak olan alışveriş merkezlerinde
yaklaşık 8 bin kişiye istihdam imkanı
sağlanabileceğini şimdiden söyleyebiliriz.” dedi.
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özel tasarlanmış çocuk oyun parkları da ayrı bir
yer tutuyor. Farklı yaş gruplarından çocukların
zihinsel zeka ve el becerilerinin gelişmesine
yardımcı olacak, hem kum hem de çimende
oynama imkanı tanıyacak, 3.000 metrekarelik
2 yeni çocuk oyun parkı da projemizin en
önemli yenilikleri arasında. Aynı zamanda,
otizimli çocuklar için özel olarak tasarlanmış
oyuncakların bulunacağı bir alan da yaratıldı.”
diyerek devam etti.
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DÖNERİNİ MESSENGER’DAN İSTE, AYAĞINA KADAR GELSİN!
Dönerin sıra dışı markası KasapDöner, Facebook Messenger üzerinden sipariş sistemini başlattı. Artık
dönerinizi yazışarak, en yakın şubeye direkt ulaşarak, ayağınıza kadar getirtebilirsiniz!
“TÜRKİYE’DE BİR İLK”

Bahar Özürün
Global Restoran Yatırımları A.Ş.
Genel Müdürü
“Hamburger çocuklarına yedirmeye geliyoruz”
sloganıyla Türkiye’nin en sıra dışı döner
markası haline gelen KasapDöner, inovatif
uygulamalarıyla da çağa en hızlı ayak uyduran
markalardan biri oluyor. Facebook üzerinden
anlık konuma göre sipariş verme uygulamasını
başlatan KasapDöner, Türkiye’de bu alanda bir
ilke daha imza atıyor.
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SİSTEM NASIL İŞLİYOR?
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Jetlink tarafından geliştirilen sistemin işleyişi
ise şöyle: Facebook’a bilgisayardan ya da
mobilden girip KasapDöner sayfasını açan
kullanıcı, buradaki “Mesaj Gönder” butonuna
tıklayarak Facebook Messenger’de KasapDöner’in
sohbet botuyla yazışmaya başlıyor. Seçimini
KasapDöner’e yazan kullanıcının siparişi, adres
bilgisine göre, herhangi bir yönlendirmeye
veya özel uygulamaya ihtiyaç duymaksızın, en
yakın KasapDöner şubesine ulaşıyor. Sistem,
doğrudan Facebook Messenger’e girilerek
de kullanılabiliyor. Yani sadece Facebook
Messenger’dan KasapDöner’i bulup bu kanaldan
yazışarak da sipariş verilebiliyor.

Tanıtım videosunu izlemek
için okutunuz.

KasapDöner’in her zaman yenilikçi uygulamalar
ile lezzeti bir arada sunduğunu hatırlatan Global
Restoran Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü Bahar
Özürün, “KasapDöner olarak teknolojiyi ve
yenilikleri seviyoruz. Dünyada ilk I-pad 2010
Nisan’da tanıtıldı, 2010 Kasım ayında Üsküdar’da
açılan ilk KasapDöner’in masalarında da
I-pad vardı. Bu o dönem için çok farklı ve bizi
ulaşmak istediğimiz genç kesime yakınlaştıran
bir uygulamaydı. Yıllar içinde mobil kullanımı
giderek yaygınlaştı ve insanlar artık her şeyi
telefonlarıyla çözmeye başladı. Anlık mesajlaşma
uygulamaları da mobil kullanımında çok büyük
bir yer tutuyor. Hem bu trendleri yakından
takip ettiğimiz için, hem de misafirlerimize her
kanaldan ulaşılabilir olup memnuniyetlerini
artırmak için bu pojeyi başlattık. Chatbot’lar
dünyada markaların her konuda kullanmaya
başladığı ve giderek popülaritesi artan bir
uygulama. Facebook Messenger üzerinden sipariş
ile bu iki trendi birleştirerek sektörümüzde hem
Türkiye’de hem de dünyada bir ilki başlattığımız
için çok mutlu ve gururluyuz’.’ dedi.
KasapDöner’in internet üzerinden sipariş
uygulamaları elbette var, ancak Facebook
Messenger’ı kullanarak, adres bilgisine göre
verilecek sipariş sistemi, yalnızca döner ya da

gıda sektöründe değil, Türkiye genelinde bir
ilk olacak diyen Özürün, “Artık döner severler,
restoran seçmekle uğraşmadan, siparişin bir aracı
tarafından restorana iletilmesini beklemeden
ve hızla, bifteklik etten dönerlerini afiyetle
yiyebilecekler. Çünkü Facebook Messenger
üzerinden verdikleri sipariş, adreslerine en
yakın noktadaki KasapDöner şubesine otomatik
olarak gönderilecek ve hızla önlerine gelecek.
Bu sistemin bizim açımızdan en önemli artısı,
küresel boyutta kullanabiliyor olması. Yani en
büyük hedefimiz olan yurt dışında yaygınlaşmayı
gerçekleştirdiğimizde sistem, ilgili ülkeye kolayca
adapte edilebiliyor.” ifadelerini kullandı.
AMAÇ FİRMAYLA MÜŞTERİYİ
MESAJLAŞARAK BULUŞTURMAK
Ozan Can Köseley ve Kaan Tezgel tarafından
kurulan Jetlink, kurumlar için çeşitli amaçlarla
sohbet bot'ları (Chatbot) geliştiriyor. Dil işleme
ve makine öğrenmesi özelliklerine sahip olabilen
bu botlar müşteri hizmetleri, satış, sipariş ve
rezervasyon gibi işlemleri yapabiliyor. Jetlink,
arkasında AI (yapay zeka), NLP (doğal dil işleme)
ve çeşitli entegrasyonların olduğu bir yapı.
Kuruculardan Ozan Can Köseley, amaçlarının
firmalar ile müşterileri hemen hemen tüm
kanallardan mesajlaşma yoluyla birbirine
bağlamak olduğunu söylüyor.

E t k i n li k / MALl&MOTTO

MARKANTALYA ALIŞVERİŞ MERKEZİ İRAN ALIŞVERİŞ FESTİVALİ İLE
BU YIL DA İRANLILARIN AKININA UĞRADI
Yönetimi ve kiralaması JLL tarafından yapılan MarkAntalya Alışveriş
Merkezi’nin Nevruz döneminde Antalya’ya gelen yüz binin üzerinde
İranlı için düzenlediği Persian Shopping Fest bu yıl da coşkuyla geçti.

18 Mart’ta başlayan ve 7 Nisana kadar devam
eden Persian Shopping Fest’le MarkAntalya;
alışveriş keyfini eğlenceyle birleştirerek İranlı
ziyaretçilerine unutulmaz bir Nevruz yaşattı.

Festivalde 22 Mart Çarşamba günü Tohi, 28
Mart Salı günü Sepidehve 30 Mart Perşembe
günü Aref imza gününde İranlı hayranlarıyla
buluştu. Saat 15.00’te başlayan imza günlerinde
İran dışında yaşayan sanatçılarla bir araya gelme
şansı yakalayan İranlı ziyaretçiler, hem hayran
oldukları ve kendi ülkelerinde görme izleme şansı
bulamadıkları bu sanatçılardan imza alma, hem
de onlarla fotoğraf çektirme fırsatı buldular.
İranlı ziyaretçilerin, sanatçılar kadar kendi
kültürlerini temsil eden Haft Sin Sofrası’na da
büyük ilgi gösterdi.

Haft Sin Nedir?
Haft Sin, Nevruz’u (yeni yıl) kutlamak için kurulan geleneksel İran sofrasıdır.
İran’da Nevruz kutlamalarında merkezi bir rol oynayan Haft Sin, yedi özel ritüel eşya
ile donatılan özel sofradır. Eski zamanlarda, bunlar yedi yaradılışı ve onları koruyan
yedi kutsal ölümsüzü simgelerlerdi. İran’da modern eşyalar değişmiş olsa da sembolik
anlamları hâlâ bakidir.
Yedi sayısı, Nevruz anlayışında, yaradılışın yedinci şölenini, yeniden doğuşun
kutlanmasını ve sonsuz yaşamı temsil eder.
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Festival kapsamında birçok İran asıllı popüler
sanatçıyı misafir eden MarkAntalya’da imza
günleri düzenlendi ve birçok mağazada özel
indirimler uygulandı. Ayrıca İranlıların Nevruz
geleneğinin en özel simgesi olan Haft Sin Sofrası
da AVM’nin giriş kapılarında 15 gün süre ile
kurulu kaldı.
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VICTORIA’S SECRET DÜNYADA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR!
Victoria’s Secret, büyüleyici dünyası ve sevilen ürünleriyle ile artık
Şangay’da.

Victoria’s Secret Çin’deki ilk iki büyük metrekareli
full assortment mağazasını Şangay ve Çengdu’da
açıyor. Şangay’daki açılışa ünlü melekler
Alessandra Ambrosio ve Josephine Skriver’ın yanı
sıra bu sene Victoria’s Secret defilesinde yer alan
iki Çinli güzel Ming Xi ve Sui He de katıldı. 10
Mart’ta gerçekleşen Çengdu açılışında Alessandra
ve Sui yine mağazada sevenleriyle buluştu.
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Türkiye’de Victoria’s Secret tüm iç giyim
koleksiyonları, güzellik ürünleri ve PINK
koleksiyonlarını bulabileceğiniz full assortment
mağazaları Zorlu Center, Akasya, Cevahir AVM
ve Mall of İstanbul’da yer almakta. Victoria’s
Secret güzellik ve aksesuar konseptli mağazaları
ise; Palladium AVM, İstinyePark, City’s Nişantaşı,
MarmaraPark, Maltepe Park, AnkaMall, Kent
Park, Next Level AVM, Forum Bornova ve Agora
AVM’de yer alıyor. Victoria’s Secret’ın renkli ve
büyüleyici dünyasıyla tanışmak için Türkiye
mağazalarını ziyaret etmeyi unutmayın.
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KOÇ HOLDİNG’İN 53. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ
90’ıncı yılını geride bırakan Koç Holding’in 53. Olağan Genel Kurulu, Koç ailesi, Koç Holding üst yönetimi ve
hissedarların katılımıyla 30 Mart Perşembe günü Nakkaştepe’deki holding merkezinde gerçekleşti. Genel
kurul toplantısında katılımcılarla 2016 yılı faaliyet raporu paylaşılırken, yönetim kurulu raporu okundu.
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Rahmi M. Koç: “Koç Topluluğu olarak her
zaman ülkemizin dünyanın önde gelen
ekonomilerinden biri olacağına inandık.”
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öncelikle iç sorunlarımızı çözmemiz gerekiyor.
Her şeyden önemlisi hepimizi üzen ve yoran
toplumsal kutuplaşmanın ve derinleşen
görüş ayrılıklarının, gecikmeden giderilmesi
Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M.
gerekmektedir. Cumhuriyet, demokrasi, laiklik
ve çağdaşlık gibi yıllardır ülkemizin saygınlığını
Koç, faaliyet raporu açıklamasında
dünyada ve Türkiye’deki gelişmelere ilişkin
artıran ve milletimizi bir arada tutan ilke
değerlendirmelerde bulundu. 2016 yılında ülkeler ve değerlerin ön plana çıkarılarak, rasyonel
ve bölgeler bazında ekonomileri iyileştirme
ekonomik ve sosyal politikaların uygulanmasının
gayretlerine rağmen gelir dağılımı eşitsizliğinin
yanında yapısal reformların yapılması elzemdir.
farklı platformlarda sık sık dile getirildiğini
Koç Topluluğu olarak her zaman; ülkemizin sahip
olduğu güçlü demografik altyapı, dinamik ve
vurgulayan Rahmi M. Koç, şöyle devam etti:
“Diğer taraftan mezhep ve hükümranlık
girişimci iş dünyası, eğitimli ve özverili iş gücü ve
çatışmalarıyla terör eylemleri birçok ülkede
de cazip coğrafi konum sayesinde dünyanın önde
milliyetçi, ayrımcı, korumacı ve içe kapanık siyasi gelen ekonomilerinden biri olacağımıza inandık.
akımların ortaya çıkmasına neden oldu. Böyle
Bu özelliklerin yarattığı yüksek potansiyele olan
inancımızla tüm belirsizliklere karşın son 5 yıldır
bir küresel ortamda tehditlerden korunmak
ve çıkabilecek bazı fırsatları kaçırmamak için
hız kesmeden devam ettiğimiz yatırımlarımız

sayesinde, bu zorlu dönemlerden alnımızın akıyla
çıkmayı başardık. Bundan sonra da önümüzdeki
fırsatları ve tehditleri analiz ederek, ülkemize ve
hissedarlarımıza yarattığımız değeri artırmaya
devam edeceğiz.”
Ömer M. Koç: “Elde ettiğimiz başarılar, sadece
yarattığımız şirketler veya ürünler değil; 90
yıldır istikrarla temsil ettiğimiz değerlerdir.”
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer
M. Koç, faaliyet raporu açıklamasında 2016
yılının Koç Topluluğu açısından farklı bir
anlam ve önemi olduğunu hatırlatırken, “Yılın
hemen başında sevgili ağabeyim Mustafa Koç’u
hiç beklenmedik bir şekilde kaybetmenin
derin acısını ve şokunu yaşadık. Bu vesileyle,
kendisini sevgi, özlem ve rahmetle bir defa daha
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Ömer M. Koç: “Yenilik ve öncülük Koç
Topluluğu’nun en köklü geleneğidir.”
Global iş dünyasının önemli bir değişim
geçirdiğini ifade eden Ömer M. Koç,
“Alıştığımız rekabet kuralları farklılaşıyor. Yeni
teknolojik dönüşüm, yüz yıldır alışageldiğimiz
ekonomik düzenin ve temel üretim felsefesinin
kökten değişmesine zemin hazırlıyor. Bu
değişimde doğru konumlanan ve teknolojik
unsurları etkin kullanan şirketlerin güçlerini
artırması ve söz sahibi olmaları kaçınılmaz.
Önümüzdeki dönemde rekabetin çok çetin

olacağı alanlardan birinin de yetkinlik sahibi,
nitelikli insan kaynağı olacağını düşünüyorum.
Dünyadaki baş döndürücü gelişime ve değişime
ayak uyduracak ve hatta bunu şekillendirecek
nesilleri yetiştirebildiğimiz ölçüde aydınlık
ve çağdaş bir geleceğimiz olacağına kaniyim.
Teknoloji ve insan kaynağı gücünü, kendi
kapasiteleri ve yetkinlikleri çerçevesinde doğru
konumlandırabilen kurumlar yakın gelecekte
önemli rol sahibi olacaklar. Bu kapsamda biz
de Koç Topluluğu olarak, geçmişte olduğu gibi
gelecekte de öncü rolümüzü devam ettirebilmek
için çağa damgasını vuran kavramları çok
yakından takip edip, sahip çıkıyoruz. Yenilik
ve öncülük Koç Topluluğu’nun en köklü
geleneğidir. 100’üncü yılımıza doğru emin
adımlarla ilerlerken; kurumsallaşmaya,
küreselleşmeye, yenilikçiliğe, teknolojiye,
ar-ge’ye ve inovasyona verdiğimiz önemle
büyümeye devam ediyoruz. Belirsizliklerin ve
çalkantıların arttığı 2016 yılında da, topluluk
olarak kararlılıkla ve cesaretle yeni yatırımlar
yapmaya, istikrarlı büyümeye devam ettik.”
dedi.
Levent Çakıroğlu: “Ana sorumluluğumuzu,
topluluğumuzu sadece önümüzdeki 5 ya da
10 yıla değil, gelecek kuşaklara hazırlamak
olarak görüyoruz.”

Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belirlendi. Koç Holding 53. Olağan Genel Kurul
Toplantısı sonucunda seçilen yönetim kurulu şu isimlerden oluşmaktadır:

Rahmi M. Koç
Ömer M. Koç
Ali Y. Koç
Semahat S. Arsel
Temel K. Atay
Dr. Bülent Bulgurlu
Caroline N. Koç
İpek Kıraç
Levent Çakıroğlu

Şeref Başkanı
Yön. Kur. Başkanı
Başkan Vekili
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

Prof. Dr. John H. McArthur
Prof. Dr. Heinrich V. Pierer
Dr. Kwok King Victor Fung
Muharrem Hilmi Kayhan
Kutsan Çelebican
Mustafa Kemal Olgaç
Jacques Albert Nasser
Anne Lauvergeon
Ömer Dinçkök

Üye
Üye
Üye
Bağımsız Üye
Bağımsız Üye
Bağımsız Üye
Bağımsız Üye
Bağımsız Üye
Bağımsız Üye
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anıyorum.” dedi. 2016’nın hem dünya hem
de ülke olarak tarihsel önemde gelişmelerle
karşılaşılan bir yıl olduğuna da dikkat çeken
Ömer M. Koç, “Ülkemizde yüreklerimizi yakan
hain terör saldırılarına ilave olarak, siyasi
tarihimize kara bir leke olarak geçen bir darbe
girişimi atlattık. 15 Temmuz’da yaşadığımız
acı tecrübeleri bir daha yaşamamak için aklını
ve vicdanını başkasına ipotek etmeyen, Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün deyimiyle
‘fikri hür, vicdanı hür nesiller’ yetiştirmek
hepimizin boynunun borcudur.” dedi. Ömer
M. Koç, 2016 yılının aynı zamanda Koç
Topluluğu’nun kuruluşunun 90’ıncı yılı olması
açısından da özel bir yıl olduğunu vurgularken
şöyle devam etti: “Her bir anı emekle, azimle,
heyecanla dolu geçen bu 90 yıl; Koç ailesi,
çalışanları, bayileri ve iş ortaklarının birlikte
oluşturdukları büyük bir başarı tablosudur.
Bu tablo ticari bir başarının ötesinde; ülkesine
bağlılığın, insanına, değerlerine sahip çıkmanın
ve çok çalışmanın örnek bir yansımasıdır.
Elde ettiğimiz başarılar, sadece yarattığımız
şirketler veya ürünler değil; 90 yıldır istikrarla
temsil ettiğimiz değerlerdir. Her türlü koşulda,
karşılaştığımız her zorlukta bizi dimdik ayakta
tutan güç; kurumsallığa öncelik veren köklü
kültürümüz ile etik iş ilkelerine ve evrensel
değerlere olan inancımızdır. Topluluğumuzu
lider kılan en önemli özellikler uzun vadeli
bakış açımız, ülkemiz için çalışmaya ve
paydaşlarımızla birlikte ortak fayda yaratmaya
verdiğimiz önem ve en iyi olma tutkumuzu her
koşulda muhafaza etmemizdir. Yıllardır gururla
taşıdığımız bu bayrak, ülkemiz için yarattığımız
en büyük değerdir.”

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da,
faaliyet raporunda yer alan açıklamasında
2016’da topluluk şirketlerinin kendi
alanlarındaki üstün başarılarını sürdürdüğüne
ve Koç Holding portföyünün kârlı, risklere
dayanıklı ve istikrarlı bir şekilde büyüdüğüne
dikkat çekerek, şöyle devam etti: “Dünya,
geleceğimizi şekillendirecek birçok politik,
ekonomik, teknolojik ve toplumsal gelişmeye
sahne oluyor. Bu büyük dönüşüm ve
belirsizlik içinde, Koç Topluluğu olarak
değişime öncülük etme felsefemizi koruyor;
90 yılı aşkın süredir başarıyla yaptığımız gibi,
zamanın ruhunu okuyarak, hızla, cesaretle ve
kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz. Ana
sorumluluğumuzu, Topluluğumuzu sadece
önümüzdeki 5 ya da 10 yıla değil, gelecek
kuşaklara hazırlamak olarak görüyoruz. Bu
hedefle, kendimizi her zaman yeniliyor ve
çıtamızı yükseltiyoruz. 2016’da Koç Holding,
Borsa İstanbul’daki en değerli şirket konumuna
yükseldi. Koç Holding’in halka açık kısmındaki
yabancı payındaki artış devam etti ve yüzde
83,6’ya çıktı. Koç Holding net aktif değerine
göre sadece %3’lük bir iskonto ile işlem görme
başarısını elde etti. Piyasadaki zorlu koşullara
karşın, oldukça cazip koşullarla 7 yıllık bir
Eurobond ihracı gerçekleştirdik. Yaşanan tüm
olumsuzluklara rağmen, kredi derecelendirme
kuruluşları S&P ve Moody’s tarafından
verilen ‘yatırım yapılabilir’ seviyedeki kredi
notumuzu koruduk. Gururla belirtmek isterim
ki, ülkemizde ar-ge ve inovasyona en çok
yatırım yapan, özel sektör ar-ge harcamasının
yaklaşık %12’sini gerçekleştiren ve en çok
patent başvurusu yapan topluluğuz. Son 10
yılda yaklaşık 7 milyar TL’lik ar-ge harcaması
gerçekleştirdik. Avrupa Komisyonu’nun ar-ge
harcamalarının büyüklüğüne göre oluşturduğu
‘Dünyanın en çok ar-ge harcaması yapan 2500
şirketi 2016’ listesinde, Koç Holding ile birlikte
3 Koç Topluluğu şirketi yer aldı.”
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VAKKO COUTURE’DEN GÖZ ALICI BİR İLKBAHAR-YAZ KOLEKSİYONU
Dünyaca ünlü markaların en özel tasarımlarını
bir araya getiren Vakko Couture, ilkbahar-yaz
sezonunda da stil sahibi ve göz alıcı bir görünüm
vadediyor. 3D floral desenler, tüller, danteller,
şifonlar, süslemeler ve derin yırtmaç detaylarının
ön planda olduğu koleksiyonda pastel renkler,
mercanlar, yeşiller, pembeler, morlar ve maviler
başrol oynuyor. Vakko Couture’ün ışıltılı ve
gözalıcı tasarımları düğün ve mezuniyet törenleri,
özel gün ve gecelerde her kadının kendini güzel
hissedeceği bir sezonu müjdeliyor.
Vakko Couture koleksiyonunda yer alan, kırmızı
halının vazgeçilmezlerinden Marchesa’nın
romantik viktoryen dönemden esinlendiği
işlemelerle bezeli tasarımları ışıl ışıl bir
görünüm vadederken, son yılların en beğenilen
markalarından Alexis, dekoratif dantelleri ve ipek
kumaşları kullandığı tasarımlarıyla öne çıkıyor.
El işlemelerinin ustası Berta, dekolte detaylarıyla
çekici bir görünüm sunuyor. Prabal Gurung,
danteller, işlemeler ve parlak kumaş detaylarıyla
yeni sezona hükmediyor. Kadınları sofistike,
güçlü ve güzel hissettiren Brandon Maxwell,
New York stilini tasarımlara taşıyor. Avustralyalı
tasarımcı Alex Perry cesur, cazibeli ve etkileyici
tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Tasarımlarında
doğal ve organik kumaşlar kullanan Amur,
feminen çizgileriyle öne çıkarıyor. Kadınların
ebedi güzelliğini giyim stiline taşımayı hedefleyen
Hamel, kıvrımları ön plana çıkaran tasarımlarıyla
ilgi odağı olurken İtalyan Luisa Beccaria, modern
kadınların hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.
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Yeni sezonun ışıltısını yansıtırcasına göz
kamaştırıcı ve ilham verici olmak istiyorsanız,
Vakko Couture koleksiyonu tam size göre!
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Vakko Couture’de Yer Alan Dünyaca Ünlü
Markalar:
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ADRIANNA PAPELL, AIDAN MATTOX,
ALBERTO MAKALI, ALEX PERRY, ALEXIS,
AMUR, BADGLEY MISCHKA COLLECTION,
BASIX, BESIDE, CARMEN MARC VALVO
INFUSION, CHIARA BONI, DAVID MEISTER,
FOR LOVE & LEMONS, GEMY, HAMEL,
JONATHAN SIMKHAI, JS COLLECTIONS,
LUISA BECCARIA, MARCHESA NOTTE,
MARIA LUCIA HOHAN, MATICEVSKI, ML,
PAULE KA, PRABAL GURUNG, RACHEL
GILBERT, RACHEL ZOE, SACHIN & BABI,
SAIID KOBEISY RTW, SK BY SAIID KOBEISY,
SOLACE LONDON, TADASHI, TERANI, TERI
JON, THEIA, TUBE GALLERY, ZAC BY ZAC
POSEN, ALESSANDRA RICH, BADGLEY
MISCHKA, BERTA, BRANDON MAXWELL,
ELIE SAAB, ELIZABETH KENNEDY, J
MENDELL, JENNY PACKHAM, JONATHAN
SIMKHAI, LUISA BECCARIA, MARCHESA
COUTURE, MONIQUE LHUILLIER, NAEEM
KHAN, PAMELLA ROLAND, RUBIN SINGER,
TEMPERLEY LONDON, YOLAN CRIS, ZAC
POSEN
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YEREL ZİNCİRLER BULUŞUYOR 2017 GERÇEKLEŞTİ
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Organize gıda perakende sektörünün en büyük organizasyonu olan Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor
Konferansı ve Fuarı (YZB) 2017, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın katılımıyla gerçekleşti. Zirvenin açılışında
konuşan Bakan Ağbal, “Ülkedeki gelişmelerden ilk etkilenen sektörlerin başında perakende geliyor.
Perakendecilik sektörü, yerel zincirler, her zaman desteklenmeli ve büyütülmeli. Özellikle yerel düzeyde bu
sektörde büyümek isteyen yerel market zincirlerinin piyasada daha büyük pazar payı, büyüme, istihdama
sağladığı katkıyı artırmaları, teknolojiye daha fazla yatırım yapmaları için hükümet olarak her türlü desteği
vereceğiz.” dedi.
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Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF)
tarafından düzenlenen organize gıda perakende
sektörünün en büyük konferans ve fuar
organizasyonu olan Yerel Zincirler Buluşuyor
(YZB) 2017, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın
katılımıyla gerçekleşti. İstanbul Haliç Kongre
Merkezi’nde düzenlenen zirvenin açılışında
konuşan Bakan Ağbal, “Verimlilik temasıyla
ikinci kez katıldığım YZB'de benden önceki
konuşmacılar hepimizi heyecanlandıran,
hayranlık uyandıran önemli gelişmelerden
bizleri haberdar etti. Olağanüstü bir değişime,
dönüşüme işaret etti. Hem bireysel hem ticaret
hayatında paradigmalar değişiyor. Bir değişim,
dönüşüm fırtınasının içinden geçiyoruz. YZB'nin
ilk yapıldığı 9 yıl öncesine döndüğümüzde
küresel ticareti, liberalleşmeyi konuşuyorduk.
Bugün yerelleşmeyi konuşuyoruz. 9 yıl önce
bölgesel, küresel yapıları, sektörde söz sahibi olan
kurumları konuşuyorduk. IBM, Microsoft, BMW
ve Ford diyorduk. Bugün Facebook, Twitter
gibi internet şirketlerini konuşuyoruz. Radikal
bir dönüşüm var. Dijital dönüşüm dünyadaki
ekonomik değişimin merkezine oturdu." dedi.

en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğini
belirten Maliye Bakanı Naci Ağbal şöyle konuştu:
“Ülkedeki gelişmelerden, küresel değişimlerden
ilk perakendecilik sektörü etkileniyor. Bizim
nazarımızda perakende sektörü son derece
önemli ve stratejik bir sektör. Her zaman
desteklenmesi, büyütülmesi gereken bir sektör.”
“DARBE GİRİŞİMİNDEN EN ÇOK
ETKİLENEN SEKTÖRLERİN BAŞINDA
PERAKENDE GELDİ”
Toplam market gruplarındaki payı %40'lara
ulaşan yerel market zincirlerinin piyasada daha
büyük pazar payı alması, büyümesi, istihdama
sağladığı katkıyı daha da artırmaları, teknolojiye
daha fazla yatırım yapmaları için hükümetin her
türlü desteği vereceğini belirten Bakan Ağbal
şunları kaydetti:

“Türkiye zor bir yılı geride bıraktı. Ülke olarak
ekonomik ve siyasal, olağanüstü girişimlerin
olduğu bir yılı geride bıraktık. Temmuz ayında
yaşadığımız darbe girişiminden en çok etkilenen
sektörlerin başında perakende geldi. Alçak darbe
Konuşmasında perakende sektörünün Türkiye'de, girişimi sonrası oluşan ortamda ilk anda tüketici
küresel arenadaki gelişmeler ışığında en hızlı ve
güveninde ve harcamalarında bir yavaşlama,

düşüş meydana geldi. Perakende sektörü 2016
yılında gerçekleşen meydan okumalar karşısında
büyük bir gayret ve istekle, bu devlete, bu vatana
sahip çıktı ve ayakta kalmayı başardı. Tüm
sektöre teşekkür ediyorum.”
“BÜYÜME SİYASİ İSTİKRARLA
GERÇEKLEŞECEK”
Darbe girişimi sonrasında, ağustos 2016'dan
itibaren ekonominin hızlı bir şekilde toplanması
için maliye politikalarının önemli bir kaldıraç
olarak kullanılmaya başlandığına değinen Naci
Ağbal, "Birçok noktada vergi indirimine gittik.
Amacımız üretim, ticaret, yatırım üzerinde yük
oluşturan vergilerin kalıcı bir şekilde düşürülmesi
oldu. Hızlı bir şekilde ekonominin yatırım
tarafına destek olmak için radikal değişiklikler
yaptık. Süper teşviki hayata geçirdik. Mevcut
teşvikleri genişlettik. Dijital ekonomi, bilgi
ekonomisi, Ar-Ge, inovasyon vergi yükünü
daha da düşürdük. Birçok alanda ilave teşvikler
getirdik. Yılın ilk çeyreğinde arka arkaya gelen
bütün göstergelerde olumlu trendlerin devam
ettiğini görüyoruz. Üretimde çarklar dönmeye
başladı. İhracat tarafında güzel gelişmeler var."
dedi. Konuşmasında perakende sektöründeki
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rekabete de değinen Ağbal, "Klasik market
piyasasındaki rekabet format değiştirecek.
Rekabete katılan aktörler değişecek. Ancak
değişmeyen tek şey değişim olacak. Türkiye'nin
her zamankinden daha fazla siyasi, ekonomik
istikrara ihtiyacı var. Yarın daha güçlü olmalıyız.
Güçlü hükümetlere, güçlü demokrasiye
ihtiyacımız var. Akşam TV'de bir haber izleyen
tüketici, yarın sabah markete gidip gitmeme
kararını ona göre veriyor. Döviz kurlarındaki
değişim, tüketicinin tüketim yapma alışkanlığını
belirliyor. Perakendecilik sektörü büyüyecekse,
ekonomide siyasi istikrarla büyüyecek." diye
konuştu.
TPF BAŞKANI MUSTAFA ALTUNBİLEK: "BU
GURUR HEPİMİZİN"

YZB'nin 2009 yılından itibaren her yıl sektörün
gelişmesi, bilgi ve farkındalık seviyesini
yükseltmesi için önemli bir rol üstlendiğini
belirten Altunbilek, "Verimlilik ilk günden
beri hepimizin içinde olan, milletçe en hassas
noktamız. Tedarik zinciri yönetiminden mağaza
yönetimine kadar, işimizin her parçasında;
kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmalıyız.
Verimlilik rekabetçi olabilmemiz, hedeflerimize
ulaşmamız için tek çare. Yerel perakendeciler
olarak bu konuda önemli adımlar atıyoruz.
Daha dikkatli yatırım yapıyor, daha iyi
ölçüyor, perakendeciliğin matematiğini daha
iyi yapıyoruz. Yerel perakendeciler olarak
bizler değiştik ve değişmeye devam ediyoruz."
açıklamasını yaptı.
"TOPLUMSAL FAYDANIN YANINDAYIZ"
Konuşmasında kısa süre önce gündeme gelen
yeni Atık Yönetmeliği konusuna da değinen
Mustafa Altunbilek şunları kaydetti:
“Sağlıklı, güzel bir gelişmenin daha arifesindeyiz.
Hükümetimizin ve bakanlığımızın değerli
çalışmalarıyla yeni Atık Yönetmeliği
gündemimize geldi. Marketlerimizde poşet
kullanımının sınırlandırılacağı bu gelişmeyi
memnuniyetle karşılıyoruz. Federasyon olarak
naylon poşet kullanımıyla ilgili yeni yönetmeliğe

Naci Ağbal
Maliye Bakanı
her durumda destek vereceğimizi özellikle
belirtmek isterim. Biz toplumsal faydanın
yanındayız, biz çevrenin yanındayız, biz sağlıklı
geleceğin; mutlu nesillerin, güçlü Türkiye'nin
yanındayız."
“2017’DE DEV KADROMUZA 6 BİN
ÇALIŞAN DAHA EKLEYECEĞİZ”
Açılış konuşmasında Türkiye Perakendeciler
Federasyonu'nun 2017 yılı hedeflerinden de
bahseden TPF Başkanı Mustafa Altunbilek,
“Yerel zincirler olarak son 11 yıldır her yıl çift
haneli büyümeye imza atıyoruz. Bu büyümeyi
de hep yerelin gücüyle, içimizdeki yerel ruhla
başarıyoruz. Her biri içinde vefa taşıyan, milli
değerlere bağlı, israftan kaçınan, her adımda
mahalleden şehre, şehirden ülkemize yayılan
bize has duygular barındıran 66 bini aşkın
çalışana sahibiz. Bu dev kadroya bu sene 6 bin
çalışan daha ekleyeceğiz. Federasyon olarak
kadınlarımızın sektörümüzdeki ağırlığının
artırılması ise birinci önceliğimiz. Toplam
istihdamımızın %45'ini kadın çalışanlarımız
oluşturuyor. Kadın eli değen her şey güzelleşiyor.
İnşallah bu yıl kadın istihdamımızı da %8
artırmayı hedefliyoruz." dedi.

yaşar hale geldik. Sanayi devrinin 4’üncü
aşamasına geldiğimizde biz de farklı bir yaşam
biçimi içindeyiz. Dünyada aşağı yukarı 3 milyar
kişi sosyal medyada haberleşiyor. 4 milyar insan
internet kullanıcısı. 8 milyar adet mobil cihaz var.
Türkiye’ye ise 71 milyon mobil cihaz ve 48 milyon
kişi internette, sosyal medyada haberleşme
halinde. Her birimiz günde yaklaşık 200 kez
telefonumuza bakıyoruz. Her an haberleşme
halindeyiz, her an etkileşim halindeyiz.” dedi.
Dijitalleşmenin günlük hayatın ötesinde sanayide
de etkin olarak kullanılmaya başlandığını aktaran
Muharrem Yılmaz, yerel zincirlerin de bu
gelişmeleri takip etmelerini ve geç kalmamaları
gerektiğini vurguladı. Üretim ve tedarik
zincirinin etle tırnak gibi ayrılmaz olduğunu
belirten Yılmaz, “Günümüzde kare kodları
okutarak faturasının okutan ve karekodları
okutarak hesabını ödeyen müşteriler her geçen
gün piyasaya hakim olacak. Sizler de tüm
bunlara hazırlıklı olun. Haberleşmenin sonsuz
imkanlarıyla müşterilerinizle haberleşin.” diye
konuştu.

Muharrem Yılmaz, tedarikçiler olarak
tüketicilerin özel ihtiyaçlarını karşılayabilmek
için iş birliği fikirlerine açık olduklarını belirterek
“YEREL ZİNCİRLER DİJİTALLEŞMEDE GEÇ sözlerini şöyle sürdürdü: “Değişim rüzgarları
KALMAMALI”
esiyor. Bu rüzgar esmeye başladığı zaman bazı
insanlar kapıyı pencereyi kapatır. Bahçe duvarı
Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem
örer. Siz bu insanlardan olmayın. Yelkenleri
Yılmaz ise dijital dönüşümün getirdiği fırsatlara
açalım. Bu rüzgarla gemimizi yürütelim. Bu
değinerek teknolojide sürekli yeni metotların
gemide hep birlikteyiz. Yelkenlere birlikte
geliştiğini belirtti. Teknolojinin insan hayatındaki asılmamız, birbirimizin gerisinde kalmamamız
önemine dikkat çeken Yılmaz, “Yıllar geçti, büyük lazım. İnsanlığın bu heyecanlı yolculuğunda hep
metropollerde akıllı evlerde, akıllı şehirlerde
birlikte ticaretimize devam edeceğiz.”
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Yerel Zincirler Buluşuyor etkinliğinin organize
gıda perakende sektörü için bir bayram niteliği
taşıdığını belirten Türkiye Perakendeciler
Federasyonu (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek
konuşmasında TPF'nin 10 yıl önce 100'e yakın
üye ile yola çıktığını kaydetti. Altunbilek, "11
sene önce başlayan çalışmalarımız, yıllar içinde
katlanarak büyüdü. Bugün yerel zincirlerin
toplam market gruplarındaki payı %37,7'ye ulaştı.
66 bini aşkın çalışanımızla, gittikçe büyüyen,
sektöre yön veren, güçlü bir yapı haline geldik.
Önce ülkemize, sonra da sektörümüze inanarak,
bu başarıda katkısı olan herkese Türkiye
Perakendeciler Federasyonu adına teşekkür
ediyorum. Bu gurur hepimizin." dedi.
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M1 ADANA AVM’DE MODA SOKAĞI AÇILDI
Büyüme projesinin ilk yeni bölümü “Moda Sokağı” ile ziyaretçilerinin karşısına çıkan
M1 Adana Alışveriş Merkezi, ulusal ve uluslararası markaları kapsayan özel mağaza
karmasıyla trendleri değiştiriyor.
Adana’da 17 yıllık geçmişe sahip en köklü ve en
güvenilir alışveriş merkezi M1 Adana, geliştirdiği
büyüme ve yenilenme projesinin ilk adımı olarak
açılışını yaptığı yeni bölümü “Moda Sokağı”nda
daha fazla markayla şehrin alışveriş yaşamını ve
trendlerini değiştiriyor.
Büyüme ve yenilenme projesi tamamlandığında
daha fazla marka ve daha fazla seçenek sunan,
güçlü ulusal ve uluslararası markalarla M1 Adana
Alışveriş Merkezi 90 bin metrekareyi aşkın
kiralanabilir alanda 105 olan mağaza sayısını 200'e
çıkaracak.
Dev dünya markalarıyla “Herkes Burada”
Dünyaca ünlü markalara ev sahipliği yapan M1
Adana Alışveriş Merkezi, aralarında IKEA Sipariş
ve Teslim Noktası, H&M, CarrefourSA gibi dev
dünya markalarını da mağaza karmasına katarak,
toplamda 25 anchor mağazasıyla tüm bölgenin
lider alışveriş merkezi konumunu bir kez daha
sağlamlaştırıyor.

markası Oleg Cassini; yine şehirde ilk mağazasını
açan, erkek modasının öncüsü Damat Tween;
İtalyan kadın iç giyim devleri Intimissimi ve
Calzedonia; ayakkabıda farklı bir tarza imza
atan Tanca Plus&Kids; lüksün simgesi Versace
ve Q1; kadın giyimde Naramaxx ziyaretçilerine
kapılarını açtı.

yapmıyoruz, var olan başarının daha fazlasını
vaat ediyoruz.” diye ekledi.
FİBA Commercial Properties CEO’su Yurdaer
Kahraman konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Biz
güçlü ve sadık bir müşteri kitlesine sahibiz. Bizim
çıkış yolumuz farklılaşmak ve ziyaretçilerimize
daha iyi hizmet sunmak.

Moda Sokağı’nda perakendenin devleri boy
gösterecek

İlklerle birlikte Moda Sokağı’nda yerini alan
diğer markalar ise modanın öncülerinden
Network, Chakra, İpekyol, Twist, Tommy
Hilfiger, Fred Perry; yeni nesil kahve
markalarından Coffee Shop Company
ve Caribou Coffee; mücevher & aksesuar
tasarımlarıyla Zen Pırlanta ve Blue Diamond;
iç giyimde Suwen; kozmetik ve kişisel bakım ile
L’Occitane ve MAC; hazır giyim ile LTB; çanta
ve ayakkabıda Greyder ve Matmazel; yenilenen
ve büyüyen mağazalarıyla Defacto ve Flo M1
Adana’nın Moda Sokağı’nın cazip mağazaları
olarak öne çıkıyor.

Biz, daima sürdürülebilir bir büyüme planı
içindeyiz. Burada en önemli konu, doğru
zamanda doğru kararları vererek, doğru
konseptleri belirlemek ve bunu bölgenin
gelişmesi ve büyümesiyle bağdaştırarak, doğru
yatırımları yapmaktır. Bu, başarının anahtarıdır.
Bu bağlamda, Adana şehrine, tüm kiracılarımıza
ve en önemlisi ziyaretçilerimize karşı büyük
sorumluluk duyuyoruz.

M1 Adana ziyaretçilerinin dış mekan teraslı caferestoranlarda, açık alanda rahat ve keyifli vakit
geçirebilecekleri yeni bir mimari konsepte öncülük
ediyor. Yeşilin hakim olduğu, açık alanlarında
keyifle gezilebilen, kapalı alanlarında ise, gün
ışığından maksimum ölçüde faydalanılan modern
yeni yapı sayesinde M1 Adana, ziyaretçilerine hem
kapalı hem de açık alışveriş merkezi konseptini bir
arada sunacak.

MALl&MOTTO / 39. Sayı / Mayıs 2017

Şehrin alışveriş yaşamını, trendleri değiştirmeye
hazırlanan Moda Sokağı’nda pek çok ulusal ve
uluslararası marka hizmete giriyor.
Büyüme projesiyle nisan sonuna kadar açılan
40 yeni mağaza sonrasında, mayıs ve haziran
aylarında “daha fazla seçenek, daha fazla marka”
sloganıyla M1 Adana, mevcutta 105 olan mağaza
sayısını 200'e çıkaracak.
Türkiye’de bir numaralı moda durağı olma
hedefliyle yola çıkan H&M; 3000 m2 satış alanı
üzerinde kadın, erkek, çocuk, spor ve iç giyim
reyonlarıyla full konsept olarak, Adanalı moda
severler için ilham veren keyifli bir mağaza olarak
dikkat çekiyor.
Bölgede ilk olan ABD menşeili abiye ve gelinlik
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METRO PROPERTIES Gayrimenkul Yatırım
A.Ş. Genel Müdürü ve Asya Bölge Müdürü
Gündüz Bayer, büyüme ve yenilenme
çalışmalarıyla ilgili olarak “Biz her zaman
bugünün değil, geleceğin projelerini yaratma
hedefiyle hareket ediyoruz. Gelişen Adana
şehrine, daha geniş çerçevede hizmet verecek
bir dönüşüm hedefiyle, M1 Adana büyüme ve
yenilenme projesini geliştirdik. Şehrin dokusuna
uygun olarak tasarlanan, dikey değil yatay
olarak inşa edilen M1 Adana, yeşilin hakim
olduğu, açık alanlarında nefes alınan, kapalı
alanlarında ise, gün ışığından maksimum ölçüde
faydalanılan yeni nesil bir alışveriş merkezi
olacak şekilde tasarlanan alışveriş merkezimizde,
ilk açılan bölümümüz Moda Sokağı’nda sonuç
mükemmel oldu." dedi. Bayer, " Biz yeni bir açılış

Alışveriş merkezi yatırımlarında trend;
müşterinin yaşam merkezi olarak algılayabileceği,
sadece ihtiyaçlarını karşılayan değil, keyif alıp
zaman geçireceği konseptlere doğru ilerliyor.
Adana büyük bir şehir, bu sebeple yapılacak her
yatırımın, pazarın gelişimi açısından faydalı
olacağını düşünüyoruz. Biz Adana’ya ilk başından
beri inanıyor ve güveniyoruz." dedi. M1 Adana
Alışveriş Merkezi'nin öncü bir proje ve Adana'ya
değer katan bir yatırım olduğunu belirten
Kahraman, "Kuruluşumuzdan beri müşteri
bağlılığı yüksek, müşterinin kendini konforlu
hissettiği bir tarzımız var. Hedefimiz bu tarzımızı
koruyarak daha dinamik, gelişen ihtiyaçlara cevap
verebilecek bir yaşam merkezine dönüşmek.
Büyüme projemiz tamamlandığında, cazip Moda
Sokağı, yeni meydanlar, modern mimari renkler
ve farklı tasarım detayları, rahat ve keyifli bir
atmosferde ziyaretçilerini karşılayan bir ortamla,
tüm Adana şehrine ve bölgeye ayrı bir değer
katıyor olacağız, hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.
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SUNA DUMANKAYA’DAN
KAYA’DAN GÜZELLİK SIRLARI
BAHAR MASKESİ
MALZEMELER
1 yumurta
1 çorba kaşığı bal
1 çorba kaşığı krema
NASIL HAZIRLIYORUZ?
Yumurta akını çırparak bal ve
kremaya ekleyelim. Karışım
kullanıma hazır.

CİLDİ CANLANDIRAN MASKE
MALZEMELER
2 yemek kaşığı yoğurt
2 yemek kaşığı krem peynir
1 çay kaşığı bal
1 yumurta sarısı
NASIL HAZIRLIYORUZ?
Tüm malzemeleri karıştırın
NASIL KULLANIYORUZ?
Dekolteniz dahil tüm cildinize
uygulayın. 30 dakika bekletip
durulayın. Haftada bir gün
uygulayablirsiniz.
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SUNA DUMANKAYA

Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

NASIL KULLANIYORUZ?
Hazırladığınız karışımı cildinizde 15
dakika bekletip ılık suyla durulayın.
Özellikle bahar aylarında haftada bir
uygulayabilirsiniz.
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YAZ TATİLİ İÇİN ALTERNATİF 10 ADRES
Dünyanın önde gelen seyahat ve konaklama ürünü tedarikçilerinden MetGlobal şirketler grubunun, global
seyahat sektörü profesyonellerine teknoloji ve rezervasyon çözümleri sunan markası HotelsPro, yaz dönemi
için dünyada ve Türkiye’de tarihi yapısı, mutfak kültürü ve modern ile gelenekseli birleştiren kent hayatıyla
öne çıkan alternatif turizm merkezlerini açıkladı.
durduğu koyda şehir gürültüsünden uzak
kaliteli vakit geçirmek mümkün. 20’den fazla
kamp alanının bulunduğu bölgede, turkuaz
deniz severler 1987'den beri tatil yapma fırsatını
yakalıyor.
Safranbolu
Karabük ilçesinin turistik bölgesi sayılan
Safranbolu, klasik Osmanlı şehri mimarisine
sahip. Evleriyle anılan ilçe, adını bölgede
nadir olarak yetişen safran bitkisinden alıyor.
Bölgenin ünlü evleri toplumun kültürünü ve
yaşama biçimini yansıtan bir mimarlık içeriyor.
Geçmişten günümüze Safranbolu, çok sayıda
uygarlığa ev sahipliği yapmış olması dolayısıyla
hamam, cami, çeşme, köprü ve konaklarıyla
ziyaretçileri kendine çekmeye devam ediyor.
İşte yurt dışında yaz tatilinde hem dinlenip
hem de eğlenebileceğiniz alternatif turizm
merkezleri:
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Cancun
Cancun Meksika’nın karayipleri olarak
nitelendiriliyor. Yucatan Yarımadası üzerinde
Quintana Roo eyaletinde yer alan bu büyüleyici
kıyı şehri, yaz seyahatlerine davetiye çıkarıyor.
Cancun; Mayalara ait mimari kalıntıları, pırıl
pırıl deniziyle vazgeçilmez turistik noktalar
arasında yer alıyor. Quintana Roo Eyaleti
özellikle sahip olduğu plajıyla yaz tatili severler
için daha da tercih edilir hale geliyor.
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Mostar
Bosna Hersek’in Hersek bölgesinde bulunan
Mostar, tarihi yapısıyla ve yaşanan iç savaş
sonrasında yapılan restore işlemleriyle
dünyanın desteğini almış önemli tatil noktaları
arasında yer alıyor. İç savaş esnasında yıkılan
ve yeniden inşa edilen Mostar Köprüsü, göze
çarpan mimarisiyle dikkatleri çekiyor. Akdeniz
tipi iklime ve dinlendirici bir yapıya sahip olan
şehirde Osmanlı mimarisini görmek mümkün.
Brugge
Brugge Belçika’da yer alan önemli seyahat
noktalarından. Şehrin turistik özelliği ise
sunduğu ün kazanmış lezzetli çikolataları,
rahibe işi olarak anılan dantelleri ve kanalları.
Orta Çağ’dan kalma bir mimari yapıya sahip
olan kentte gezintiye çıkmak ziyaretçilerine
ayrıcalıklı bir deneyim katıyor. Denize olan
yakınlığıyla bir liman kenti de olan Brugge

aşıklar bölgesi olarak da anılıyor.
Santorini
Akdeniz’in önemli seyahat lokasyonları arasında
yer alan ve Yunanistan’ın güneyinde kalan
bu ilginç görünümlü ada volkanik olması ile
biliniyor. Kızıl toprağı ve dikey yapısıyla göze
hitap eden ada, denize bakan birbirinden şık
teraslı mekanları, eğlence hayatı, rengarenk
sokakları, mavi çatılı beyaz evleri ve son derece
lezzetli mutfağıyla ziyaretçilerini bekliyor.
Marakeş
Atlantik ile Fas arasında kalan Marakeş, Fas’ın
ilk başkenti olarak biliniyor. Toprağın rengi
nedeniyle kızıl rengin hakim olduğu şehir,
Berberi dilinde “Tanrının Ülkesi” anlamına
geliyor. Geniş bir ticaret pazarına sahip olan
şehir dünyanın en hareketli noktalarından biri
durumunda. Şehrin genel meydanı olan Djemaa
el Fna açık hava restoranları, akrobatları, hikaye
anlatıcıları, dansçıları ve müzisyenleri ile dikkat
çekiyor.
Yaz tatilini yurt içinde geçirmek, güneşin,
doğanın ve tarihin tadını Türkiye içinde
çıkarmak isteyenler için öne çıkan turizm
merkezleri ise şu şekilde:
Kabak Koyu
Muhteşem bir doğa tatili tercih edenler için
Kabak Koyu Fethiye’de bulunuyor. Son derece
leziz yemekleri, ağaç evlerde doğayla iç içe
tadabileceğiniz bu tatil harikası diyar, seyahat
severlere unutulmaz anlar vadediyor. Zamanın

Eski ve Yeni Mardin
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin yukarı
bölümüne kurulu şehir, eski ve yeni Mardin
olarak ikiye ayrılıyor. Eski Mardin, tarihi
yapısı ve eski taş yapı evleri, Yeni Mardin ise
deneyimleyebileceğiniz restoranlarıyla dikkat
çekiyor. Mardin merkezinde gezilmesi önerilen
yerler arasında Ulu Camii, Zinciriye Medresesi,
Kasımiye Medresesi, Sabancı Müzesi, Latifiye
Cami, Mardin Müzesi, Kırklar Kilisesi, Fırfırlı
Cami, Bakırcılar Çarşısı bulunuyor. Bunların
dışında Mardin Kalesi, Dara Harabeleri,
Deyrulzafaran Manastırı, Gurs Vadisi ve Revaklı
Çarşı da Mardin’de görülebilecek yerler arasında.
Ayder Yaylası
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinin yakınlarında
bulunan Ayder Yaylası geçmişte kaplıcaları ile
dinlenme alanı olarak kullanılmıştır. Bölge
türlü hastalıklara iyi gelecek nitelikte suya
sahip olması, yemyeşil doğası ve bol oksijenli
atmosferiyle tatil severler için ilgi çekici bir
nokta. Ayder Yaylası'na gelmişken mutlaka
muhlamadan tatmayı ihmal etmeyin.
Germencik
Ege Bölgesi’nin ilçelerinden Germencik, Büyük
Menderes Ovası’nın bulunduğu bölgede yer
alıyor. İncir, zeytin, tahin ve helva Germencik
bölgesindeki üretim evlerinde hazırlanıyor. İlçe
aynı zamanda Alangüllü, Çamur ve Gümüş
Kaplıcaları ile de biliniyor. Müstakil evleriyle
dikkat çeken Germencik, kuzeyinde Aydın
Dağları ve güneyinde Menteşe Dağları ile birden
çok turistik noktaya ulaşım kolaylığı ile de
biliniyor.
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BİYOLOJİK SAATİNİZİ BAHARA GÖRE AYARLAYIN
Düzenli kahvaltı yapın
Metabolizma hızını arttırmanın en iyi yolu
kahvaltı öğününü kesinlikle atlamamaktır.
Araştırmalar, kahvaltı etmeyenlerin günün
ileriki saatlerinde daha çok kalori aldıklarını
kanıtlamıştır.
Az ve sık beslenin

Fatma Fidan
Bu günlerde yorgun kalkıyor, kendinizi mutsuz
ve dikkatsiz hissediyor ve gün içinde enerjiniz
düşüyorsa bahar yorgunluğu yaşıyor olabilir
siniz.
Bu durumun üstesinden gelmek için biyolojik
saatinizi yeni mevsime göre ayarlamanız
gerekiyor. Baharda ki renkler gibi tabağımızı
da renklendirerek enerjinizi korumak çok daha
kolay olacak.
Yapılan araştırmalar, mevsimin kıştan bahara
döndüğü dönemlerde her dört kişiden birinde
halsizlik, uykusuzluk ve uyku düzensizliği
gibi şikâyetler görüldüğünü ortaya koyuyor.
Ayrıca kramplar, eklem ağrıları ve mide barsak
rahatsızlıkları gibi başta gastrit ve hipertansiyon
olmak üzere kronikleşmiş diğer hastalıkları da
tetikliyor.
Hava ve mevsim değişikliği biyoritmimizi
olumsuz yönde etkiliyor. Ve bahar
yorgunluğunun en büyük sebebi havada artan
elektrik yükü ve bunu taşıyan negatif-pozitif
iyonlardır.
Bahar mevsiminde havadaki elektrik yükü
artıyor ve bu yük, havada bulunan pozitif ve
negatif iyonlar aracılığıyla taşınıyor. Bu taşınma
esnasında denge bozuklukları ruhsal sıkıntılara
yol açıyor. Beraberinde hafıza zayıflaması
daha ileri dönemlerde depresyon gibi aşılması
zor süreçlere de neden olabilmektedir. Ayrıca
vitamin ve minerallerin besinlerle yeterli
miktarda alınmaması, hareketsiz yaşam
biçimi, tiroit bezinin çalışma düzensizlikleri de
bahar yorgunluğunun nedenleri arasında yer
alır. Bahar yorgunluğuna dikkat edilmez ise
kronikleşebilmektedir. Beslenme tarzımızda

Besin tüketiminde sonra kan şekeri düşmeye
başlar. Açlık süresi uzadıkça kan şekeri düşme
düzeyi artar. Öğünlerde az ve sık beslenmek, kan
şekerinde oluşan dalgalanmaları azaltacağı için
kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak.
Kan şekerinizi hızlı yükselten besinlerden
kaçının.
Un ve şeker içeren besinler kan şekerinde
dalgalanmalara yol açan besinlerden mümkün
oldukça uzak durulması gerekir.
Strese karşı B vitaminleri ve Omega- 3
tüketmeyin
Baharda stresin olumsuz etkilerinden kurtulmak
için tam tahıllı ekmek, kuru baklagiller, süt
ürünleri, kırmızı et, tavuk, yumurta ve yeşil
yapraklı sebzeler B vitamininden zengin
besinlerdir. Omega- 3 yağ asitlerinin stres
hormonlarını azaltıcı etkisi olduğundan haftada
1-2 defa balık tüketilmeli, her gün 2-3 adet ceviz
veya 8-10 adet fındık ara öğün olarak tüketilmesi
tercih edilmelidir.
Sıfır karbonhidrat alımı depresyonu tetikler.
Beslenmemizden eksik etmeyin
Yapılan çalışmalarda; tahıl grubu içermeyen
karbonhidrattan yoksun diyetlerin kişileri daha
agresif ve depresif hale getirdiği kanıtlanmıştır.
Günde en az 5 porsiyon taze meyve- sebze
tüketin.

Yapılan araştırmalar, kaliteli bir yaşam için
günde en az 5-9 porsiyon sebze ve meyve
tüketilmesi gerektiğini ortaya koymuştur.
Sebze ve meyvelerde bulunan vitamin,
mineral ve antioksidanlar vücudun daha
enerjik olmasını sağlamaktadır.
Posa içeriği yüksek besinler tercih edin…
Mevsim geçişlerinde kabızlık gibi bağırsak
problemlerine karşı posalı besinler tüketilmeli
öğünlerde mutlaka sebze yemeği veya salata
tüketmek önemlidir.
Kafeini kontrol altında tutun
Kahve, çay, kakao ve benzeri kafeinli içecekler
azaltılmalıdır. Bitki çaylarından özellikle
rezene, melisa, papatya, ısırgan otu, anason
içeren bitki çayları genel rahatlatıcı etkisinden
dolayı uykusuzluk durumlarında tercih
edilmelidir.
Su içmek için susamayı beklemeyin..
Ödem hormonal dengelerdeki değişmeler
nedeniyle bahar aylarında en sık karşılaşılan
problemlerdendir.
Bahar aylarında yükselen ısı ve nem ile
birlikte vücutta sıvı kaybı artmaktadır. Bu
nedenle sıvı tüketimi arttırılmalı tuz tüketimi
azaltılmalıdır. Günde 2.5-3 lt su içilmelidir.
Düzenli egzersiz yapın
Yapılan araştırmalar düzenli yapılan
egzersiz strese karşı olumlu etkileri
olduğunu kanıtlamaktadır. Düzenli egzersiz
yapmak vücut ağırlığının dengelenmesine,
metabolizmanın hızlanmasına, kişinin
kendisini daha sağlıklı ve zinde hissetmesine
yardımcı olmaktadır. Haftada 3 kere
40 dakika süreyle tempolu yürüyüşler
yapılmalıdır.
Sağlık insana sunulan en büyük hediyedir.
Sağlığınızın kıymetini bilmeniz dileğiyle..
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yapacağımız ufak değişiklikler baharda enerjinizi
yüksek tutmayı sağlayacaktır.
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LOVELET OUTLET’TE MİNİKLER 22-23 NİSAN ŞENLİKLERİNDE
HEM EĞLENDİ HEM EĞLENDİRDİ
Lovelet Outlet 22-23 Nisan Şenliklerinde Miniklere unutulmaz bir
çocuk bayramı yaşattı.

Saat 12:00’de başlayan etkinliğe ev sahipliği
yapan Lovelet Outlet’te bir çok okul 23 Nisan’a
özel hazırladıkları gösterilerini gerçekleştirirken,
Golf Dondurma, Cocacola, Akdağ, Gurme
kahvaltıları, Sümeyye Hatun Kahveleri,
Nesquik, CocaCola, Otat, Danone, Tadım gibi
firmalar tadım stantları ile çocuklara ve velilere
ücretsiz tadım yaptırdı, KIZILAY’ın satışını
gerçekleştirdiği uçurtma dağıtımında çocuklar
hem uçurtmalarla eğlendi hem de aldıkları
uçurtmalar ile KIZILAY’a bağış yapmış oldular.
Lovelet Outlet Çocuk şenliklerine ayrı bir
hava katan Büyükşehir Belediye Bando Ekibi
çaldıkları marşlar ile izleyicileri mest ederken,
Samsun Halk Oyunları Gençlik Spor Kulübünün
halk dansları büyük beğeni topladı. İki gün
devam eden etkinliklerde piyano resitali,
koro, dans gösterileri, halk oyunları, kemandarbuka gösterisi, zumba gösterisi, LÖSAM için
sanatsal faaliyetler, ingilizce koro, modern dans
gösterileri, hula hop gösterisi, halk oyunlarıdansları, enstrüman yapımı, oyun hamuru ve
yüz boyama etkinlikleri yanı sıra kostümlü
karakterler yer aldı.
Lovelet Outlet ’te Çocuk Şenlikleri Satranç
Turnuvası Finali
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Lovelet Outlet 22-23 Nisan çocuk şenliklerine
dur durak demeden devam ederken 23 nisan
şenlikleri kapsamında 2 gün boyunca satranç
turnuvası düzenledi. 7-8 yaş, 9-10 yaş ve 11-12
yaş şeklinde 3 farklı kategoride oluşturulan
turnuvada her kategoride 128 oyuncu sınırı ile
TSF lisansına sahip 2016-2017 yılı vizesi yapılmış,
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2010 ve öncesinde doğan sporcular katıldı.
Birinci Tur eşlendirmesi belirtilen programa
göre yapılan satranç turnuvasında kayıt kontrol
süresinden sonra gelen sporcular UKD vb. ayrım
gözetilmeksizin ilk tur eşlendirmesine listenin
sonuna eklenerek alındı. Birinci tur başladıktan
sonra gelen sporcular bir sonraki tura alınarak
ikinci turdan önce sıralama yenilenerek 2. tur
eşlendirmesi yapıldı.
22-23 Nisan 2017 tarihlerinde Türkiye Satranç
Federasyonu Katkılarıyla gerçekleşen turnuvaya
toplamda 384 kişinin katılımıyla eğlenceli
ve rekabet dolu bir turnuva gerçekleşti. Her
kategoride birincilere kupa bisiklet ikincilere
kupa tablet üçüncülere kupa satranç takımı
hediye edilirken dörtten ona kadar minik
yarışmacılara da madalya hediye edildi. 7-8
yaş birincisi Zehra Demirbaş 9-10 yaş birincisi
Ozan Öztürk 11-12 yaş Eren Yusuf Kavri birinci
olurken 7-8 yaş da Nur Ela Öztürk 9-10 yaş da

Eylül Erdal 11-12 Mert Öztürk ikinciliği alırken
7-8 yaş da Melike Yıldırım 9-10 yaş da Selman
Verim 11-12 yaş da Arıl Aydoğdu üçüncülüğü
aldılar.
Lovelet Outlet Alışveriş merkezi özgün konsepti,
mimarisi ve nefes aldıran açık alanlarıyla
ziyaretçilerine eğlencenin yanında farklı bir
alışveriş deneyimi sunmaya devam ediyor.
Lovelet Outlet Alışveriş Merkezi 4 mevsim
outlet olma özelliğiyle giyimden ayakkabıya, ev
tekstilinden, mobilyaya kadar her ihtiyacınızı
karşılayabileceğiniz bir yaşam merkezi olarak
indirimlerinin yanı sıra yaptığı etkinlikler ve
kampanyalar ile de adından söz ettirmeye devam
ediyor.
Karadeniz’in en büyük outlet merkezi olan
Lovelet Outlet yaptığı kampanyalar ve
gerçekleştirdiği etkinlikler ile Karadeniz
Halkı’nın beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Kahve Molası... / MALl&MOTTO

“Eski Sana…’’

hep benimmiş gibi duran bir şarkıdan…

Kaybettiğimiz halde bir gün döneceğine
inandığımız insanlar vardır. Ansızın kalbimize
misafir oluveren ve hiç ummadığımız bir anda
içimizden çıkıp giden… İşte bu yüzden sevmek
bize kaybetmeyi de öğretir. Biz yolcu etmiş
olmasak bile onlar bizim gidenlerimizdir.
Sen de öylesin benim için. Sevmeyi seninle
öğrenmiştim ben. Senden önceki hayatım
sevdiğimi zannettiklerimle doluymuş.

Sen çölünü içinde taşıyordun ve benim suyum
sana hiçbir zaman yetmeyecekti. Ama sevgim
çoktu. Hayır, hayır! Çok bile azdı… Daha yola
çıkmadan çıkmaza girmekti sana bağlanmak.
Hayatın öteki tarafıydı. Daha çok ölüme yakındı.

Gülsen gamzelerine gömülürdüm, ağlasan
yanaklarından yuvarlanırdım. O yüzden hep
gidecekmişsin gibi bakıp hiç gitmeyecekmişsin
gibi tutundum gözlerine. İçinde neleri
yüzdürdüğünü bilmeyen bir denizdi o gözler.
Günün birinde mutlaka boğulacakmışım gibi
yüzüp, aynı zamanda hiç batmayacakmışım
gibi kulaç attım o deniz gözlerinde. Seni
korkarak sevdiğim doğrudur. Kaybetme
korkusuyla, kazanma arzusunun savaşıydı
içimdeki.
Oysa ne kadar iyi biliyordum, seni tanıyacak
kadar şanslı, senin olmayacak kadar bahtsız
olduğumu… Bir şarkıdan ezberlemiş gibiydim
adını, benim olmayan, bana söylenmeyen ama

Kimseye öykünmeden, şairlerin aşkı anlatan
şiirlerine yüz çevirerek, şarkılara inat, filmlere
uzak, tecrübe edilmemiş bir duyguyla… Yani,
kendi imkanlarımla sevdim seni. Çok küçüktüm
daha. Elimden geldiği kadar değil, elimde
avucumda hiçbir şey kalmayana dek sevdim.
Varlığına saklanıp, yokluğuna sığınırcasına
sevdim. İçimdeki kalabalığın, bir gün
yokluğunun çokluğu olacağını bile bile sevdim.
‘’Vereceği mutsuzluk yokluğundan iyidir’’ dedim.
Kalbimi ezmene, üstüne basa basa içimden
geçmene razı oldum. Ruhumda açtığın yaraları
bile sevecek kadar çok sevdim seni. Ama bunların
hiç birinden sana bahsetmedim. Seni ne kadar
sevdiğimi kelimelere dökmedim. Okumanı değil,
görmeni istedim. Güzel sözlerle şiir gibi konuşup
başını döndürmedim. Kendimi gözümden
silip hep seni yücelttim. Çünkü gözünde değil
gönlünde büyümek istedim. Mutluydum ve
bedeli bir gün mutlaka ödeyecektim!

Bana sevmeyi öğretmiştin. Söyle! Şimdi senden
öğrendiklerimle başkalarını mı seveceğim?
Hayır! Bunu yapamam. Senden aldıklarımı
başkasına veremem. Senin için doğduğuma
inanırken başkasında ölemem. Kendime
ihanetim olur bu. Seninle yaşadıklarım yine
seninle ölür… Başkasında yeşermez. Bundan
sonra yalnız senin hatıralarınla yaşayacağım.
Belki sana iyi sahip çıkamadım ama inan
hatıralarımıza çok iyi bakacağım. Onları
kendimle bile kirletmeyeceğim. Kimseye
benzetmeyeceğim seni. Ve kimsenin kendisini
sana benzetmesine izin vermeyeceğim. Sen, hep
sen gibi kalacaksın bende… Seni, tutamadığım
sözler gibi değil, kendime ettiğim yeminler gibi
saklayacağım. Namusumla, şerefimle… Bende
bıraktığın izlerle ve benden alıp götürdüklerinle,
bir de ikisinin arasındaki uçurumlara rağmen
seveceğim seni yine…
Belki tenimin tuzunda hiç olmayacaksın ama
dudağımın kenarında taşıdığım mutlu gülüşün
adı olarak kalacaksın. Kimseler bilmeyecek
o gülümseyişin varlık sebebini. Her gören
beni kendisinin mutlu ettiğini düşünecek
belki… Sense dudaklarımda taşıdığım ama
dudaklarımın hiç dokunamadığı olarak
kalacaksın bende.
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BAZEN
BİR YARA
ÖLDÜRMEZ
BELKİ AMA
BÜTÜN BİR
HAYATI ELİNDEN
ALIR…
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OLEG CASSINI İZMİR’DEKİ İLK MAĞAZASINI AÇTI
Oleg Cassini, İzmir’deki ilk mağazasını İzmir Optimum AVM’de açtı.
Açılışı 30 Mart’ta gerçekleştirilen mağazada, Oleg Cassini’nin özenli
işçiliği, zarif detay ve işlemeleriyle öne çıkan 2017 koleksiyonu İzmirli
kadınların beğenisine sunuluyor. Yılın ilk çeyreğinde 3 yeni mağaza
açarak Türkiye çapında 14 noktaya ulaşan marka, yılsonuna dek 9 yeni
noktada daha olmayı planlıyor.
Oleg Cassini Türkiye’deki büyümesini hız
kesmeden sürdürüyor. Son olarak İzmir
Optimum AVM mağazası ile 2017’nin ilk
çeyreğindeki 3’üncü açılışını yapan marka,
böylece Türkiye genelinde 6 kentte toplam
14 mağazaya ulaşmış oldu. Türkiye gelinlik
pazarının %70’ine sahip olan İzmir’de faaliyete
başlaması, Oleg Cassini’nin büyüme planları
doğrultusunda önemli bir adım olarak
görülüyor. Markanın hedefi ise yılsonuna kadar
9 açılış daha gerçekleştirerek toplam 25 noktada
olmak.
Oleg Cassini’nin İzmir’deki başarısına katkı
sağlayacak en güçlü özelliği ise, yarım asrı
aşkın süredir kadınları kendine hayran bırakan
tasarımları. Farklı vücut tiplerine sahip, her
stilden kadına hitap eden yüzlerce tasarımı bir
araya getiren Oleg Cassini koleksiyonları bugün,
alanında usta 100 kişilik bir tasarım ekibi
tarafından tasarlanıyor. Koleksiyondaki tüm
gelinlik ve abiyeler özenli işçilikleri, zarif detay
ve işlemeleriyle dikkat çekiyor.
Hem iddialı hem zarif
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İzmirli kadınlar yeni mağazayı ziyaret
ettiklerinde markanın çekici, feminen ve
bir o kadar da asil 2017 koleksiyonlarıyla
karşılaşacaklar. Gelinlik koleksiyonunda tüller,
şifonlar ve dantellerin kullanıldığı düşük omuzlu
modeller öne çıkıyor. Derin ve cesur V yakalar
ile bele kadar inen sırt dekolteleri, gelinlere
hem iddialı hem de çok zarif bir görünüm
veriyor. Göz alıcı uzun kuyruklu modeller
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asil bir duruş yaratırken, fırfırlar ve büzgülerle
tamamlanan hareketli tasarımlar, bahar ve yaz
aylarının neşesine uyum sağlıyor. Baştan ayağa
ışıltı katan işlemeler, pullar, payetler, kristal
boncuk bezemeler ve parlak püskül detayları ise
gelinliklerin bir pırlanta kadar saf ve göz alıcı
görünmesini sağlıyor.

Sırt dekolteleri öne çıkıyor
Oleg Cassini’nin çarpıcı ve feminen detaylarla
bezeli 2017 abiye koleksiyonu ise uzun ve
ihtişamlı modellerden mini ve hareketli
parçalara, yüzlerce modelin her biri göz alıcı
detaylarla dikkat çekiyor. Üç boyutlu işlemeler,
dev çiçek desenli kumaşlar, kemer ve cep
detayları, boyundan askılı ve tek kollu modeller
ile sırt dekolteleri öne çıkıyor. Asimetrik ve zarif
bezemelerle zenginleştirilen miniler modern
bir hava katarken, dantel ve taş işlemeli maksi
modeller ise sofistike bir görünüm yaratıyor.
Tüm dünyada 400’den fazla mağazada
Monako Prensesi Grace Kelly ve First Lady
Jacqueline Kennedy gibi pek çok ünlü stil ikonu
için hazırladığı kostüm ve tasarımlarla adını
moda tarihine altın harflerle yazdıran Oleg
Cassini’nin mirası günümüzde birbirinden zarif
gelinlik ve abiye koleksiyonları ile yaşamaya
devam ediyor. Yarım asırlık bu Amerikan markası
bugün eşsiz tasarımlarıyla tüm dünyada 400’den
fazla mağazada satılıyor.
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AYŞE TÜTER’DEN AYIN MENÜSÜ
PANCARLI BULGUR SALATASI
MALZEMELER
• 2 su bardağı ince bulgur
• 1 su bardağı pancar turşusu suyu
• 1 komposto kasesi küp doğranmış
pancar turşusu
• ½ demet ince kıyılmış maydanoz
• ½ demet dereotu
• 1 çay bardağı zeytinyağı
• 1 su bardağı iri dövülmüş ceviz
• 1 adet nar
YAPILIŞI

Ayşe Tüter

Bulguru bir kaba alın. Üzerine bir su bardağı turşu suyunu ısıtıp dökün. 20
dakika bekletin. Pancarları, maydanozu, narı, dereotunu, en son da cevizleri
koyup karıştırın. Zeytinyağı ilave edin, harmanlayın. Servis tabağına alın, nar
taneleriyle süsleyin.

PORTAKAL TACI

YAPILIŞI
Pasta keklerini portakallı gazozla ıslatın. Tencereye un, şeker, vanilya,
yumurta sarısı, süt ve margarini koyun. Pürüzsüz hale gelinceye
kadar karıştırın. Ateşte göz göz olana kadar pişirin. İyice soğutun,
içine bir kaşık kremşanti koyun, mikserle çırpın. Kekin bir parçasını
servis tabağına yerleştirin. Üzerine krema sürün, fıstık ve çikolata
rendesi serpin. Üzerine ikinci parçayı koyun. Üzerine krema sürüp
üçüncü parçayı koyun ve üstlerine krema sürün. Pastayı bıçakla
dört eşit parçaya bölün. Kalan kremaya kakao koyun ve karıştırın.
Pastanın yanlarına sıvayın. Üzerine çatalla şekil verin. Bir gece dolapta
beklettikten sonra servis yapın.

ANNEMİN SÜTLÜ BÖREĞİ
MALZEMELER
• 500 gr un
• Biraz ılık süt
• 2 kaşık sıvı yağ
• 1 tutam tuz
İÇ MALZEMELER
• 1 kg süt
• 6 çorba kaşığı irmik
• 5 çorba kaşığı şeker
• 1 fiske karbonat
• 3 yumurta
• 1 çorba kaşığı sirke
• 1 su bardağı sıvı yağ
YAPILIŞI
Hamur yoğurma kabında unu eleyin. Bir tutam tuz ve sıvı
yağ koyarak yumuşak bir hamur yapın. Hamurdan 12 beze
oluşturun. 20 dakika üstü örtülü şekilde dinlendirin. Tencereye
süt, irmik, şeker koyup ateşte katılaşıncaya kadar pişirin ve
soğutun. Yumurtaları, sirkeyi, karbonatı koyup karıştırın.
Bezeleri yuvarlak pasta tabağı büyüklüğünde açın. Üzerlerine
sıvı yağ sürün. 6 tanesini üst üste koyduktan sonra tekrar açın.
Fırın tepsisine yaydıktan sonra hazırladığınız iç harçtan koyun.
Diğer hamurlara da aynı işlemi uygulayın. Son olarak üzerlerine
yağ sürün ve fırında pembeleşinceye kadar pişirin.
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MALZEMELER
• 3 parça hazır pasta keki
• 1 adet portakallı gazoz
• 500 gr süt
• 1 paket kremşanti
• 2 çorba kaşığı un
• 2 çorba kaşığı şeker
• 2 çorba kaşığı kakao
• 1 çay kaşığı vanilya
• 1 yumurta sarısı
• 50 gr çikolata
• 50 gr margarin
• Süslemek için fındık, fıstık, portakal kabuğu, şekerleme, taze nane
yaprakları
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KADINLAR İYİ FUTBOL İLE YEŞİL SAHALARDA
Türkiye’nin ilk kadınlar özel futbol turnuvası Kızlar Sahada 6-7 Mayıs’ta gerçekleşiyor. 5. senesini dolduran
turnuvanın bu seneki adresi Boğaziçi Üniversitesi’nin desteğiyle Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar Stadyumu!
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Futbolun en güzel yanı takım ruhunu kadınlar
ile buluşturan Kızlar Sahada’da katılımcılar
hem kıyasıya rekabet ediyor hem de doyasıya
eğleniyor. “Kurumsal” ve “Takımını Kur Gel”
başlıklarında iki kategoride organize edilen
projede her yaştan kadın futbolla tanışıyor.
Coca-Cola, Borusan, Eczacıbaşı gibi Türkiye’nin
önde gelen şirketlerinin kadın çalışanları hem
eğleniyor hem de cinsiyet eşitsizliğine gol atmaya
hazırlanıyor.
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Sadece Futbol Değil!
Katılımcıların %90’ının daha önce hiç futbol

bilgisi olmadan katıldığı turnuvada daha önce
futbol oynamış olmak ön koşul değil. Katılım
tüm kadınlara açık. Üstelik rekabet sadece
maç sırasında değil, organizasyon boyunca
gerçekleşen yarışmalarda da devam ediyor.
En İyi Pankart, #iyifutbol Senesi Antrenör Özel
Ödülü, Takım Ruhu ile En Çok İlham Veren
Ekip Ödülü gibi yarışmalar da turnuvaya tanıklık
ediyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini ön plana
çıkaran özel tezahüratlar, alışkın olmadığımız
pankartlar ve tam bir şenlik havası
ile renklenen turnuvaya bir çok ünlü sima da
katılıyor.
Kızlar Sahaya, Destek AÇEV'e!
Kızlar Sahada, Türkiye’nin önde gelen
vakıflarından AÇEV’in Baba Destek Programı’na
katkıda bulunuyor. Futbol ile kadınları takım
ruhu ile güçlendirmenin yanı sıra, tribünden elde
edilen tüm gelirler AÇEV’e bağışlanıyor.
Kızlar Sahada, Minikler Burada!
Geçtiğimiz senelerden farklı olarak bu sene

Kızlar Sahada’nın gelirleri Anadolu’nun farklı
şehirlerindeki 10-12 yaş aralığındaki
finansal dezavantajlı bölgelerde yaşayan kız
çocuklarının futbol ile toplumsal cinsiyet
eşitliği eğitimi almasını sağlayan Kızlar Sahada
Akademi’ye aktarılıyor.
İyi Futbol Bu Sahada!
Özel bir manifesto ile #iyifutbol vurgusu
yapan turnuvada ekranlarda görülen futbolun
ötesinde, fair-play ve nezaket odaklı bir oyun
amaçlanıyor.
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HER GÜN DAHA AZ YEMENİZİ SAĞLAYACAK ÖNERİLER
Günlük hayatınızda fark etmeden gereksiz
atıştırmalar yaparak alabileceğiniz kalorileri bir
düşünün!

yapmaya yöneltiyor. Daha az ışık alan karanlık
ve televizyona yakın masalar ise, daha fazla yiyip
içmenizi sağlıyor.

Bilimsel araştırmalara dayanarak hazırlanmış
bu önerilerle gün içinde alacağınız gereksiz
kalorilere bir son verebilir ve alışkanlıklarınız
üzerinde küçük değişiklikler yaparak tüm
yaşamınızda sağlıklı beslenmeyi sürdürebilirsiniz.

MUTFAKTA

- Sakız çiğneyin. Markette gezinirken sakız
çiğnemek gerçekten de abur cuburlara
yönelmenizi azaltıyor, çünkü sakız çiğnerken
beyin o yiyeceklerin çıtırtısı veya lezzetlerini
hayal edemiyor.
- Market sepetinizi ikiye ayırın. Sepetin büyük
yarısı meyve ve sebzeler, geri kalan kısmı ise diğer
yiyeceklerden oluşmalıdır. Bu da size, koca paket
cipsler ve kurabiyeler gibi, paketleri kadar büyük
kalorili yiyecekler için yerinizin olmadığını
hatırlatır.
OFİSTE
- Yemeklerinizi çalışma masanızda yemeyin.
Çalışma masanızda yemek yerken, dikkatiniz
bilgisayarınız veya iş ile ilgili bir yerde
olacağından, yediğiniz şeyi fark etmeyip hızlı
yiyerek, istemeden daha fazla yiyebilirsiniz.
- Eğer yemeğinizi dışarıda yiyecekseniz, gittiğiniz
yerde bol ışık alan bir masaya oturun. Çünkü
araştırmalara göre, daha fazla ışıklı ve aydınlık
ortamlar sizi salata gibi daha sağlıklı seçimler

- Yemeklerinizi asla mutfak tezgâhının üstünde
bırakmayın. Tezgâhlarında görülebilir bölgelerde
cips, kurabiye gibi abur cubur muhafaza eden
kişiler, tezgâhı boş olan kişilere oranla yılda en az
5 kilo daha fazla almaktadır.
- Sizi cezbeden ve kalorili yiyecekleri, bir
gece buzdolabı önü atıştırmasında mideye
indirmemek için, buzdolabında saklarken
alüminyum folyo ile saklayın. Böylece içinde
ne olduğunu dolap kapağını açar açmaz
görmezsiniz. Daha sağlıklı yiyeceklerinizi
de plastik şeffaf poşetlere koyarsanız onlara
ulaşmanız daha kolay olur.
Unutmayın, temiz beslenme reformu, yiyecek
stoklarından başlar.
Buzdolabınızda, erzak dolabınızda ve kilerinizde
sizi yolunuzdan çevirebilecek zararlı yiyecekler
var ise, onlardan hiç düşünmeden kurtulmaya
bakın.

Taylan Kümeli

Evinizde daima sağlıklı beslenmeyi
sürdürebileceğiniz alternatifler bulundurun.

Evinizde mutlaka bulunması gereken
yiyecekler;
• Yulaf
• Ton Balığı
• Laktozsuz süt
• Kuru Meyveler
• Baharatlar
• Yumurta
• Tam tahıllar
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MARKETTE

- Kötü yemek alışkanlıkları, marketten başlayıp
mutfağınıza gelir. Abur cuburlar ile doldurulan
mutfaklar gereksiz yemenize ve kalorilere zemin
hazırlar.
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MOTTO SAĞLıK

Katkılarıyla...
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KARBONHİDRAT AKNEYE NEDEN OLUYOR
Deri problemleri arasında en sık karşılaşılan hastalık olan akneler ile başa çıkmada beslenme alışkanlıkları
önemli rol oynuyor. Karbonhidrat ağırlıklı beslenmenin akne oluşumunu hızlandırdığını söyleyen Anadolu
Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın “Akne, bilinenin aksine sadece ergenlikte ve genç
yaşta değil, her yaşta etkili oluyor. Cildin doğru temizlenmemesi ve beslenme alışkanlıkları gibi faktörler
akneye neden oluyor. Akne sorunundan kurtulmak için Omega-3 ve Omega-6 oranı yüksek bir beslenme
alışkanlığı benimsenmeli.” dedi.
Aknenin yağ bezi aktivitesinde artış, yağ bezi
kanallarının tıkanması ve bunun sonucunda
bez kanallarında bulunan bakterilerin sayısında
yaşanan yükselme ile ortaya çıktığını belirten
Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı
Dr. Figen Akın, kişinin beslenme alışkanlığı ile
akne oluşumu arasında ciddi bir ilişki olduğunu
söyledi.
Karbonhidrat cildi yaşlandırıyor
Yapılan bilimsel çalışmalara göre Türkiye’de fazla
tüketilen karbonhidratın, aknenin gelişimine
ve şiddetlenmesine büyük etkisi olduğu
belirtiliyor. Yüksek karbonhidratın derinin erken
yaşlanmasına da neden olduğunu belirten Dr.
Akın “Akneden korunmak için sebze meyve
ağırlıklı bir beslenme alışkanlığı benimsemek,
bununla birlikte balık ve düşük karbonhidratlı
besinler tüketmek, akneden korunmada ve akne
tedavisinde olumlu etkiler doğurur.” dedi.
Omega-3 ve omega-6 alımı önemli
Akne sorununu vücuttan uzak tutabilmek için
omega-3 ve omega-6 oranı yüksek bir beslenme
alışkanlığının benimsenmesi gerektiğini söyleyen
belirten Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları
Uzmanı Dr. Figen Akın “Balık yağı, deniz
ürünleri, keten tohumu, semizotu, ceviz, fındık,
badem ve yeşil sebzeler omega-3 ve omega-6
açısından zengin gıdaların başında gelmektedir.”
açıklamasında bulundu.

Süt tüketiminin akne oluşumuna etkilerinden
bahseden Anadolu Sağlık Merkezi Deri
Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın, sütün birçok
yönüyle vücuda olumlu etkisi olduğunu, ancak
bol miktarda alınmasının bazı hormonların
miktarını etkilediğini, bunun da yağ bezelerinde
ve yağ üretiminde artışa neden olduğunu dile
getirdi. Ayrıca sütün içeriğindeki yüksek iyot
düzeyinin de akneyi alevlendirebileceğini
belirten Dr. Figen Akın, “Bir diğer yönden
vazgeçilemeyen çikolatanın, akneye direkt
olarak bir etkisi olmadığı bilimsel çalışmalarda
görülüyor. Ancak yüksek şeker oranının akne
üzerinde olumsuz etkileri olduğu saptandı.” dedi.

Dr. Figen Akın
ASM Deri Hastalıkları Uzmanı
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Aşırı süt tüketimi ve şeker akneyi tetikleyebilir
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BAHAR ALERJİSİ İSTANBUL’U VURUYOR
Bahar ayları çim, ağaç ve yabani ot polenlerinin artmasıyla alerjik sorunları da beraberinde getiriyor. Hava
kirliliği, kalabalıklaşan şehirler gibi nedenlerle son 10 yılda artış gösteren alerjik rinit diğer adıyla bahar
nezlesi Türkiye’de ise en çok İstanbul’da yaşayanları etkiliyor.
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Prof. Dr. Mustafa Kazkayası
ASM Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
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Bahar alerjilerinin en sık görülen belirtileri
arasında; hapşırma, gözlerde ve burunda kaşıntı,
burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve bazen de
baş ağrısı yer alıyor. Bazı hastalarda ise işitme
problemleri, boğaz ağrısı, ses kısıklığı ve öksürük
de görülebiliyor. Havaların ısınıp doğanın
canlandığı şu günlerde polenlerin de etkisiyle
ciddi artış gösteren bahar nezlesinin mevsimsel
olabileceği gibi tüm yıl da sürebileceğini
söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Kulak Burun
Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa
Kazkayası, “Baharda en sık görülen alerjenler
çim, ağaç ve yabani ot polenleri. Yıl boyu alerjik
rinit yakınması olanlarda ise ev tozu akarı, küf
mantarları ve hayvan tüyleri en sık rastlanılan
alerjenler.” dedi.

yakınmalarının daha fazla olduğu tespit ediliyor.”
dedi.

Bahar alerjilerinin hastaların yarısında 4 aydan
fazla etki gösterdiğini anlatan Prof. Dr. Kazkayası,
“Bu özelliğiyle hastalık yetişkinlerde iş gücü
çocuklarda ise okul günü kaybına neden oluyor.
Ayrıca tanı ve tedavi masrafları nedeniyle de
ekonomik problem de yaratıyor.” dedi.

•Polen mevsiminde pencere ve kapıları
kapalı tutun

Kokulu çiçekler değil çim alerji yapıyor

Bahar alerjilerinin başka hastalıklarla beraber
de görülebildiğini belirten Prof. Dr. Kazkayası,
“Astım, sinüzit, çocuklarda burun tıkanıklığı
nedeniyle diş ve ağız yapısında gelişme
bozuklukları, orta kulak hastalıkları, konjuktivit,
besin alerjileri, alerjik rinitle birlikte görülebilen

•Kuştüyü yastık, yün yastık, yorgan, yatak
yerine sentetik olanlarını kullanın

Hava kirliliğinin alerji yakınmalarını arttırdığını
gösteren araştırmalar olduğuna değinen Prof. Dr.
Kazkayası, “Bu konuda İstanbul’da yapılan bir
araştırmada, hava kirliliği olan bölgelerde alerji

Türkiye’de en sık rastlanılan alerjenin çim poleni
olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kazkayası sanılanın
aksine renkli veya kokulu çiçeklerin nadiren
alerjiye neden olduğunu belirtti.
İş gücü kaybına neden oluyor

hastalıklar olarak sıralanıyor.” diye konuştu.

Alerjenlerden korunma önerileri
•Klimalardaki filtreleri düzenli olarak
değiştirin, bakımını yaptırın

•Evinizin içindeki bitkileri uzaklaştırın
•Evinizde tüylü hayvan beslemeyin

•Sigara içmeyin ve yanınızda içirmeyin

ELMA YE HASTALIKLARDAN KORUN
Dünya üzerinde öykülere, şarkılara konu olmuş meyvelerin başında elma geliyor. Sağlıklı bir meyve olarak,
Hipokrat’ın, milattan önce 400’lü yıllarda ilaç olarak elma, hurma ve arpa lapası kullandığı da biliniyor.
Elmanın kanserden obeziteye, diyabetten Alzheimer’a kadar birçok hastalıktan koruduğunu söyleyen
Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Öktenli elmanın doğal bir
antioksidan olduğunu vurgulayarak “Elmanın yağ içeriği düşük, karbonhidrat içeriği yüksektir ve temel
şeker fruktozdur. C ve E vitaminleri, potasyum ve magnezyum mineralleri açısından zengindir. 1 adet elma
yaklaşık 50 kalori enerji sağlar. Bir kâse sütlacın 350-400 kalori verdiğini düşünürsek çok da fazla olmadığı
söylenebilir.” açıklamasında bulundu.
grupta gerçekleşmiş. Araştırmacılar, ikisinin de
zengin lif içeriğine rağmen, yulaf bisküvilerine
kıyasla elma tüketen gruptaki kilo kaybının
kısmen diyetin enerji yoğunluğundaki azlığa
bağlı olduğunu ileri sürülmüş.
Elma ve armut akciğer kanserini önlüyor

Elma, muzdan sonra, dünyada en çok tüketilen
meyvedir. Yedi farklı Avrupa ülkesinde elma
tüketim sıklıkları üzerine yapılan bir çalışmada,
en yüksek elma tüketiminin Polonya’da,
en az ise Hollanda ve İspanya’da olduğunu
aktaran Prof. Dr. Çağatay Öktenli “Amerika’da
yapılan araştırmaya göre elma tüketiminin
teşvik edilmesi, ulusal sağlık harcamalarının
potansiyel olarak azalmasına neden olabilir.
Elma ve elmadan elde edilen elma suyu, elma
posası gibi ürünler zengin fitokimyasal gruplar
içerirler. Elma, kızılcıktan sonra bilinen
en yüksek ikinci antioksidan gücüne sahip
meyvedir.” diyerek elma ile ilgili araştırmalara
değiniyor.

koroner kalp hastalıklarına bağlı ölüm oranının
azaldığı görülmüş.

Elma kalp hastalıklarını azaltıyor

Elma kilo verdiriyor

Elmada bulunan polifenoller ve pektin gibi
biyoaktif birçok bileşim ve lifler, bağırsak
florası bileşim ve aktivitesini olumlu bir şekilde
etkiliyor. Böylece kan yağları, kan basıncı ve
damar fonksiyonlarını iyileştirerek kalp-damar
hastalıklarının önlenmesine yardımcı oluyor.
Finlandiyalı bir grup kadında yapılan bir
çalışmada, günde 71 gram ve üzerinde elma
tüketenlerde hiç yemeyenlere göre koroner kalp
hastalıklara bağlı ölüm oranında %43 azalma
olduğu belirtiliyor. Erkeklerde risk azalması
%19 olmuş. Hollandalı yaşlı erkeklerde yapılan
benzer bir araştırmada ise günde ortalama
69 gram elma tüketenlerde yemeyenlere göre

Sağlıklı kilo verme ve verdikten sonra kiloyu
korumak için lifli ve düşük enerji yoğunluklu
gıdaların tüketilmesi öneriliyor. 100 gram elma
2.3 gram lif içerirken, günde bir elma karın
içinde ve hayati organları çevreleyen yağları
azaltmaya yardımcı oluyor. Brezilya’da 49 obez
ve kolesterolü yüksek kadın hastada yapılan
çalışmaya göre hastalar 3 diyet grubuna ayrılmış,
10 hafta boyunca orta derecede düşük kalorili
diyetlerine ilave olarak bir gruba günde 60 gram
yulaflı bisküvi, 1 gruba günde 300 gram elma ve
bir gruba da 300 gram armut verilerek ayda 1
kg verilmesi hedeflenmiş. Bu üç grup içinde en
iyi sonuç ayda 1.32 kg kilo verme ile elma yiyen

Diyabet hastalıklarının %28’i elma ile
önlenebiliyor
Araştırmalara göre haftada 2-6 adet veya günde
1 adet elma tüketimi ile hiç elma yemeyenlere
göre diyabet riskinde %27-28’lik azalma
olduğu görülüyor. Optimal risk azalması için
günde 47 gram üzerinde (orta büyüklükte bir
elmanın yaklaşık üçte biri) tüketim öneriliyor.
10 bin Finlandiyalı hasta üzerinde yapılan bir
araştırmada, elma tüketenlerde tip 2 diyabet
riskinin daha düşük olduğu bildiriliyor.

Beyaz meyveler yaşlılığa bağlı hastalıklara
karşı koruyor
Avustralya’da yapılan bir çalışmada, 70 yaş
üzeri 1456 kadın hasta, elma tüketiminin, tüm
sebeplerden ölüm ve hastalık spesifik ölüm
oranı üzerindeki etkisini incelemek üzere 15 yıl
boyunca takip edilmiş. Günde en az bir elma
yiyenlerde ölüm oranının ve özellikle kansere
bağlı ölüm oranının günde 1 dilimden az veya
hiç elma yemeyenlere göre daha düşük olduğu
gözlenmiş. Ayrıca, bolca meyve tüketen ve muz
yiyen grupta kalp-damar hastalıklarına bağlı
ölüm oranları daha düşük bulunmuş. Ayrıca
flavonoid içeriği olan meyvelerin (elma, çilek,
portakal gibi) tüketiminin parkinson hastalığı
riskini %40 azalttığı görülürken, beyaz renkli
meyve ve sebzelerin tüketiminin ise felç sıklığını
azalttığı görülmüş. Beyaz meyveler içinde en sık
tüketilenlerin elma ve armut olduğu saptanmış.
Elma suyu ayrıca Alzheimer hastalığı için de
koruyucu.
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Prof. Dr. Çağatay Öktenli
ASM İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı

Tüm kanser ölümlerinin üçte birinin;
iyileştirilmiş diyet, özellikle meyve, sebze ve tahıl
tüketimi artışı ile önlenebilir olduğu tahmin
ediliyor. Tıp literatüründe meyve ve sebze
ağırlıklı diyetlerin; akciğer, ağız boşluğu, yemek
borusu, mide ve kolon kanserlerindeki azalma
ile ilişkili olduğuna dair inandırıcı kanıtlar var.
Kolon kanserinin obezlerde daha fazla ortaya
çıktığı, yaygın olarak lifli gıdalar, meyve ve
sebze tüketenlerde daha az görüldüğü biliniyor.
Olgu kontrollü çalışmalarda, elma tüketimiyle
akciğer kanseri riskinde azalma gösterilirken,
2007 yılında 10 Avrupa ülkesinde 23 merkezde
yapılan ve 478.590 kişinin katıldığı hastaların
diyetlerinin sorgulandığı bir çalışmada, sert
meyve (elma ve armut) tüketimi fazla olan
kişilerde akciğer kanseri görülme oranının düşük
olduğu görülmüş.
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ASTROLOG

FİLİZ ÖZKOL’DAN

İŞ DÜNYASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ
Geçmişte kalan hatalarınızın sizi tekrar rahatsız etmesini engellemek sizin elinizde.
Riskler konusunda temkinli davranmalı ve
öfkenizi kontrol etmelisiniz. Yeteneklerinizi
baskı altında tutmadan, yapmanız gereken
hamleleri akıllıca yapmalısınız. Yardıma ihtiyaç duyduğunuz anlarda, çekinmeden gerekli yerlerden yardım isteyebilirsiniz. Çevrenizden beklenmeyen konularda iş teklifleri
veya farklı çalışma sunuşları gelecek. Sizin
için sürpriz olabilecek bu teklifler ufkunuzun
genişlemesini sağlayabilir. Sabırla çalışır ve
durum değerlendirmesini iyi yaparsanız bilgi ve yaşam kaliteniz yükselecektir. Kendinizi
çok daha güçlü ve mantıklı hissedeceksiniz.
Bu konuda ait olduğunuz iş çevresi ve sosyal
gruplardan destek alacaksınız.
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Çevre ilişkileriniz genişliyor ve uzak ülkelerle
ilgili hayallerinizi gerçekleştirmek için önemli
bir devreye giriyorsunuz. Çevrenizin kalabalıklaşması sizi şaşırtmamalı ve iç disiplininizi
bozmamalısınız. Organizasyon kabiliyetiniz
artıyor. Yaşamınızla ilgili değişimlere hazırlanmalısınız. Uzun süredir sürüncemede
bekleyen işleriniz, aldığınız güçlü kozmik etkilerle değişecek. Hedefleriniz doğrultusunda hareket etmenin avantajlarını kullanmalısınız. Karşılaşacağınız engellerle mücadele
edecek güçtesiniz. Yenilikler ve arzularınız
doğrultusunda hareket etmeyi amaçlarken,
çevrenizdeki arkadaşlarınızla kuracağınız iş
birlikleri de önem kazanacak. Fikir alışverişinde bulunacağınız topluluk ve arkadaş
grupları içinde olacaksınız.

BOĞA
Enerji kapasitenizin sınırlarını zorlayacaksınız. Ayın ilk haftası geçen aydan kalan işlerinizi tamamlayacak, önemli kararlar alacaksınız. Ayın son günleri maddi kazançlarınızla
ilgili çalışmalar ön planda olacak. Akıllı ve
güçlü kişilerle tanışabilirsiniz. Beraber mantıklı işler yapabilirsiniz. Gelir kaynaklarınız
artıyor. Size gelecek öneriler, bilgi dağarcığınızın artmasını sağlayacak ve önünüzü açacak. Hiç kimseye paranızla ilgili sır vermek istemeyeceksiniz. İş konusundaki hedeflerinizi
büyük bir hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz.
Yapmanız gereken işler konusunda kendinizi
yetersiz hissedebilir ve bu özelliğinizi kapatmak için çevrenize karşı baskıcı davranışlar
içinde olurken, her türlü gücün arkasında
maddi değerler arayabilirsiniz.

ASLAN
Yeni iş teklifleri alabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla güzel bir performans sağlayacaksınız.
Girişimde bulunduğunuz alanlarda geri dönüşümleri hesaplarken zihniniz çok daha rasyonel çalışacak ve bilgilerinizi pratik bir şekilde ortaya dökeceksiniz. Sosyal ilişkileriniz
ve iş yaşamınız önemli olacak. Çok fazla efor
sarf etmeden cesaretinizi ve yeteneklerinizi
zekanızla birleştirerek hedefe ulaşacaksınız.
Gelirlerinizin artışı karşısında keyfiniz yerine
gelecek. Yakın çevrenizle güven duygusu
çerçevesinde yapacağınız iş birliklerinden
kazançlar elde edeceksiniz. Şimdiye kadar
sorun olan maddi konularınızla ilgili çözüm
yolunda yoğunlaşacak ve istediğiniz sonucu
elde edeceksiniz. Yaşantınıza yeni katılacak
kişilerle fikir alışverişlerine gireceksiniz.

İKİZLER
Kazançlar konusunda çok şanslı değilsiniz.
Para kazanmak yerine elinizdeki parayı değerlendirmeyi yeğleyin. Yapmanız gereken
işler konusunda kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Bu özelliğinizi kapatmak için çevrenize karşı baskıcı davranışlar içinde olacak ve
her türlü gelişmenin ardında maddi değerler
arayacaksınız. İş yerinde çalışanlar arasında
bazı değişimler söz konusu. Yine bu dönem
de imzalamanız gereken işlemlere dikkat
etmelisiniz. Her türlü riskten ve spekülasyondan uzak kalmalısınız. Yaratıcılığınızın kısıtlandığını hissedeceğiniz bir ay olacak. Bu
arada kendinizi daha çok geliştirmenin yollarını bulacaksınız. Uzak yollarla ilgili planlarınızı gözden geçirecek ve gerekli görüşmeleri
gizlice sağlayacaksınız.

BAŞAK
Jüpiter para evinizde geri giderken sizi
olumsuz etkileyebilir. Girişimde bulunduğunuz çalışmaların geri dönüşümlerini hesaplarken, zihniniz çok daha rasyonel çalışacak
ve bilgilerinizi pratik bir şekilde ortaya dökeceksiniz. Ay boyunca para konusuna odaklanacak, azimli ve kararlı davranışlarınız sayesinde yeni fikirlerinizi yaşama geçireceksiniz.
Konfor duygularınızın ortaya çıkmasıyla
harcamalarınızda aşırıya kaçacaksınız. Gereksiz alışverişlerden uzak kalmalısınız. Güven duygunuzun artmasıyla para kazanma
konusunda olanaklarınızı yeniden gözden
geçireceksiniz. Hoşnut olmadığınız şartları
değiştirecek güce sahipsiniz. Düşüncelerinizi
gerçekleştirirken geçmişteki hataları yapmamalısınız.

Oldukça güçlü pozisyonlarda çalışarak, iş
birliği içinde olduğunuz kişileri düşüncelerinizle etkileyeceksiniz. Bazılarınız, iş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkilere girebilir.
Kafanızın karışık olduğunun farkına varmalı
ve enerjinizi doğru kullanmalısınız. Yabancı
ülkeleri kapsayan gezilerinizde güçlü dostlarınızdan alacağınız fikirlerin size sağlayacağı
yeni imkânlar gündeme gelecektir. Gideceğiniz ortamlarda farklı fikirlerle ortaya çıkacağınız için, ruhsal anlamda kendinizi güçlü
hissedeceksiniz. Eğlenceli ve sizi oyalayan
yolculuklar gündeme gelecek. Yolculuklarda
ilginç fikirleri paylaşacağınız kişilerle arkadaşlık edeceksiniz. Dikkatinizi çeken insanlarla farklı fakat arzuladığınız ortamlarda
bulunacaksınız.

OĞLAK
Jüpiter ay boyunca 10. evde geri giderken, iş
yaşamınızdaki gelişmelere etken olan şartları düzenleyecek. Fakat bu arada yavaşlamalar ve duraksamalar da meydana gelebilir.
Kendinizle ilgili acele kararlar vermemeli ve
sizden yaşça büyük kişilerle takışmamalısınız. Düşüncelerinizi saklayacak ve kendinize
yöneleceksiniz. Yaşamınızı gözden geçireceksiniz. Hamle yapmanız gereken konularda aksilikler çıkabilir. Çevrenizde meydana
gelebilecek sorunlara karşı temkinli olmalısınız. Hatta hukuksal konularda istenmeyen
sorunlarınız çıkabilir. Kariyerinizle ilgili hoşnutsuzluk duyabilirsiniz. Plüton kişilik evinizde ilerlemeye devam ediyor. İşinizi yakından
ilgilendiren konularda oldukça derin düşünmenizi sağlayan enerjiler altındasınız.

AKREP
Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazılarınız büyük karmaşalar yaşayacak. Sorumluluk duygunuz artacak ve düzenli hareket
etmeyi yeğleyeceksiniz. Kararlı bir şekilde
savunduğunuz fikirlerinizden taviz vermeyeceksiniz. Ortak çalışmalarınız ve dostluklarınızda hâkim bir tavır sergileyerek kendi
düşüncelerinizi karşı tarafa dikte edeceksiniz. Aktif bir imaj sergilemeniz nedeniyle,
çevrenizdekiler sizin gücünüzden yararlanmak isteyebilirler. Eşit iş paylaşımları içinde
görünseniz de, onlar üstü örtülü bir şekilde
sizin himayenizdeler. Bu nedenle onlara karşı
yapıcı tavırlar içinde olmalısınız. Sizi meşgul
edecek ve masraf yapmanıza neden olacak
o kadar çok şey buluyorsunuz ki, sizi takip
etmek bu dönemde zorlaşacaktır.

KOVA
İsteklerinizin gerçekleşmesi için planlarınızı
sistemli bir şekilde uygulamalısınız. Seyahatlerle ilgili projeler gündeme gelecek. İdealleriniz konusunda mantıklı kararlar vereceğiniz
günler yaşayacaksınız. Birçoğunuz önemli
kişilerle görüşecek, yurt dışı kaynaklı işlerde
başarılı pozisyonlara geçecek. Kendinizden
yaşça büyük kişilerin önemli desteğini alacaksınız. Bu dönemde dostlarınızın fikirleri
önemli olacak ve onlarla aynı doğrultuda
hareket edeceksiniz. Çalıştığınız kişilerin iş
disiplini ve iş ahlakına önem veriyorsunuz ve
bu konuda haklısınız. Çünkü hızlı ve yüksek
hedeflerin peşinde olacağınız işleri tercih
ederken, iş birliği yapacağınız kişilerin performansı önemli olacak. Sürekli değişim içinde, hareketli bir yaşamı tercih edeceksiniz.

YAY
Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel
tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Rekabet etmeyi seviyor, ince esprili zekanızla
problemlere ustaca yaklaşıyorsunuz. Son
günlerde iş yaşantınızda değişimler yaşıyorsunuz. Hiçbir konuda haksız duruma düşmek
istemiyorsunuz. Fakat olayları hep kendi açınızdan görmeye alışmışsınız. Uzun süredir
sürüncemede bekleyen işleriniz, aldığınız
güçlü kozmik etkilerle değişecek. Yaratıcılığınızı ortaya koyacak her türlü çalışmaya
açıksınız. Yakın çevrenizde sizinle aynı düşünceye sahip kişilerin enerjisinden faydalanabilirsiniz. Fakat bu tür çalışmalarda ısrarcı
tutum izlememeye çalışın, aksi takdirde aranızda sorunlar yaşayabilirsiniz.

BALIK
Olayları genişleterek masaya yatırdığınız zaman, yaşamınızı zorlaştıran ve kendinizi kısıtlayan olayları daha net görmeye başlayacaksınız. Karşıt finans evinizin güçlü olması;
sizin bu konudaki tarzınızı daha da belirgin
hale getirecek. Karşı taraftan ne istediğinizin bilincinde olacaksınız ve bazı şartlarınızın yerine getirilmesi konusunda ısrarcı
davranacaksınız. Kariyer savaşları verdiğiniz konularda sert bir tutum izleyebilirsiniz.
Gücünüzü gösterebileceğiniz konuları seçmenizde yarar var. Mesleki başarınızın size
sağlayacağı avantajları da unutmamalı ve
duygusal doyum sağlayacağınız işleri tercih
etmelisiniz. Yaratıcılığınızı, devinimlerin ön
gördüğü koşullara uyarlayarak yaşama geçirebilirsiniz.
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AİLEM, MÜZİ
AİLEM,
AİLEM
MÜZİK
ZİK
K VE
S
POR...
SPOR...

Sevgili Özgün yepyeni single’ın “Gelmiyor
musun” un oluşum sürecini Mall and Motto
okuyucularına kısaca anlatabilir misiniz?

Şarkının sözleri Gözde Ançel’e bestesi Buray
ve yine Gözde’ye ait. Şarkımızın aranjörü
Bahadır Tanrıvermiş benim çok eski bir
dostum. Aynı zamanda Buray’ın iki albümünde de
çok güzel işlere imza attı. Kendisiyle konuşmamızın
üzerine 4 şarkı yolladı ve içinden en çok Gelmiyor
musun’u dinler dinlemez en çok etkilendiğim şarkı
oldu.
Sonrasında hemen üzerinde çalışmaya
başladık. Aranjman kayıtlar okumalar
derken 6 Mart’ta dinleyicilerle buluştu
şarkımız.
Biraz da şarkının video klibinden
bahsedebilir misiniz?
Klibimizi, son beş klibimde
olduğu gibi yine Burak Sesli ile
çektik. Şarkının zaten mevcut
olan hikayesini destekleyen bir
video çalışması oldu. Çok keyif
aldım. Klibin bence en güzel
tarafı menajerimden kuaförüme
akrabalarımdan ortağıma, basın
danışmanlarımdan stilistime 15 çok
yakın dostum bana eşlik etti.
Sıradaki projeniz ne olacak?
Şu anda bu şarkıya odaklıyız. Ne söylesem
yalan olur. Daha çok önümüzdeki konserlere
hazırlanıyoruz. Yaza bir tekli de gelebilir
,sonbaharı bekleyip albüm de yapabiliriz.
Kendinize örnek aldığınız bir isim var mı?
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İşini iyi yapan herkes benim için doğru örneklerdir. Neyi nasıl
yaptıklarını analiz edip kendime dersler çıkartmaya çalışırım.
Özellikle bir isim söyleyemeyeceğim.
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Özgün’ün bir günü nasıl geçer?
Sabah kalkınca güzel bir kahvaltı ve spor. Sonrasında günlük
işler toplantı prova vs. İşlerden sonra hemen Ediz. Tüm boş
vakitlerimi aileme ayırmaya çalışıyorum. Ailem, müzik ve spor..

Röportaj / MALl&MOTTO

Alışveriş merkezlerine gidiyor musunuz?
Gidiyorsanız en çok tercih ettiğiniz AVM hangisi?
Gidiyorum tabi. Aradığım pek çok şeyi bir arada
kolayca bulabiliyorum. İstinye Park, Zorlu ve Kanyon
genelde gittiğim alışveriş merkezeleridir.
Kıyafetlerinizde “olmazsa olmaz”ınız nedir?
Spor ayakkabı, jean ve tshirt
Giyim tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Spor.
Neyi asla giymezsiniz?
Yakışmayanı asla giymem. İstediği kadar moda olsun.
Vazgeçemediğin bir aksesuarınız var mı?
Bilekliklerim.
Kıyafet dolabınızı açtığında en çok hangi renk
ağırlıklı?
Siyah
Alışveriş yapmayı sever misiniz? Kiminle alışverişe
çıkarsınız?
Eşimle, stilistim Haktan Bucke ve menajerim Hüseyin
Öngen ile alışverişe çıkarım. En başta eşimin
beğenmesi önemli :) Haktan zaten profesyonel
çalıştığım stil danışmanım. Hüseyin’in de zevkine çok
güvenirim.
İndirimleri takip ediyor musunuz?

Son olarak sizce AVM'ler .............. (boşluğu
doldurabilir misiniz?)
Alışveriş,yeme içme, sinema, müzik, eğlence, spor
(artık neredeyse her AVM’de bir spor salonu mevcut)
daha ne olsun.

Röportaj:
Burçin Sel
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İndirimleri takip ederim tabi ve indirimdeki
kıyafetleri almaya bayılırım. İhtiyacım olacaksa neden
daha çok vereyim ki ;)
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PORSCHE 60 BİN OTOMOBİL SATARAK TARİHİNİN EN İYİ
İLK ÇEYREĞİNE İMZA ATTI
Alman otomobil üreticisi Porsche AG, 2017 yılının ilk çeyreğinde 60 bin otomobil satarak tarihindeki en iyi ilk
çeyrek performansını sergiledi. Yılın ilk 3 ayında satışlarını %7 oranında artıran Porsche’nin bu başarısında
Panamera ve Macan modellerinin performansı büyük rol oynadı.
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Porsche AG, yılın ilk çeyreğinde dünya çapında
yaklaşık 60 bin otomobil satarak 2017’ye iyi
bir başlangıç yaptı. Spor otomobil üreticisi
geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki satışlarını %7
oranında artırarak, tarihindeki en iyi ilk çeyrek
performansını sergiledi. Satışlardaki bu artışta
Çin ve markanın anavatanı Almanya pazarının
yanı sıra, satışlarında iki haneli büyüme
görülen Panamera ve Macan model serilerinin
performansı büyük rol oynadı.
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Porsche’nin yeni Panamera ile yaptığı başarılı
başlangıcın yıl boyunca sürdürülmesi gerektiğini
belirten Porsche AG Satış ve Pazarlamadan
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Detlev von
Platen, markanın çekici model gamının bu
çabada büyük avantaj sağladığını söyledi.
Porsche, Cenevre Otomobil Fuarı’nda üç
yeni modelini, yeni Panamera Sport Turismo,
Panamera Turbo S E-Hybrid ve 911 GT3’i vitrine
çıkarmıştı. Bu otomobillerden yeni 911 GT3’ün
mayıs ayında piyasaya sürülmesi planlanırken, S
E-Hybrid haziran, Panamera Sport Turismo ise
ekim ayında satışa sunulacak. Detlev von Platen,
“Alışıldık Porsche genlerini taşıyan bu üç model,
yıla yaptığımız sağlam başlangıcı sürdürmemizi
sağlayacak.” şeklinde konuştu.

Çin’de satışlar %10 arttı
Çin, markanın en sağlam pazarı olma unvanını
2017’nin ilk çeyreğinde de korudu. Toplamda
18 bin 126 otomobilin satıldığı ülke, bu sayede
geçtiğimiz yılın satış rakamlarında %10 büyüme
kaydetti. Avrupa’da Porsche satışları %7 artarak
19 bin 84 otomobile ulaşırken, Almanya’da ise
%19 artarak 7 bin 160’a yükseldi. Almanya’da
yaklaşık 1600 adet satılan 911’in başarısına ek
olarak, 2016 sonunda tanıtılan yeni Panamera da

PORSCHE AG
Satışlar

bu büyümenin temel faktörlerinden biri oldu.
Porsche ABD’deki başarısını da sürdürürken,
ülkeye yaptığı satışları %4 oranında artırarak 12
bin 718 otomobil sattı. Yeni Panamera’nın satış
rakamları ise marka için memnuniyet kaynağı
oldu. Panamera satışları geçtiğimiz yıla kıyasla
%12 oranında artarak 3 bin 630 adede ulaşmış
durumda. 718 serisi modellerin satışı da %4
artarak 6 bin 60 otomobile yükseldi. %15 artışla
24 bin 797 adede ulaşan Macan ise en çok satan
Porsche modeli olma vasfını korudu.

Ocak - Mart 2017
2017

2016

Değişim

Toplam

59.689

55.974

+%7

Avrupa
Almanya

19.084
7.160

17.821
5.994

+%19

Amerika

15.099

14.168

+%7

ABD

12.718

12.238

+%4

Asya-Pasifik, Afrika
ve Orta Doğu

25.506

23.985

+%6

Çin

18.126

16.409

+%10

+%7
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