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Yeni yılla beraber hedefler, arzular ve mutluluk formülleri
üzerine yeni adım cümleler kuruldu. Sen de yapmışsındır?
Şimdi üreten ve tüketenin aynı kişi olduğunu bilerek iki
tarafında ortak hikayesi daha iyi bir yaşam ve kalite. Bunu illa
parayla ölçülendirmeyelim. İstekler, fırsatlar, çalışma koşulları,
kültürel yapı, aile geçmişi aklınıza ne gelirse içinde... İçinden
geldiği gibi kısmını oluşturuyor. Şimdi AVM’lerin bununla
ne ilgisi var diyebilirsin. Hemen söyleyeyim; e bu yaşam
alanlarında biz varız! Üreten ve tüketen! Hem içerdeyiz hem
dışındayız!
Buna göre şöyle düşünmek gerekiyor; eğer ben bi takım
kararlar aldıysam sen de almışsındır.
Yeni yılda Mall&Motto olarak kararlarınızın sizi mutlu
etmesini dilerim!
İyi okumalar,
Yasemin Şefik
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DOĞUŞ GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI FERİT F. ŞAHENK’E
FRANSA’DAN LEGION D’HONNEUR NİŞANI
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Doğuş Grubu Yönetim Kurulu
Başkanı Ferit F. Şahenk, 1802
yılından bu yana Fransız hükümeti
tarafından verilen en üst düzey
nişan olan “Legion D’Honneur”e
layık görüldü. İstanbul’da
Fransız Sarayı’nda düzenlenen
törende Ferit F. Şahenk’e nişanı,
Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi
Charles Fries takdim etti. Törende
konuşan, Doğuş Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk
“Bugün hayatımdaki en özel
zamanlardan birini yaşıyorum.
Fransa’nın en yüksek dereceli sivil
nişanı “Légion d'honneur”a layık
görülmekten büyük onur duydum.
Otel, marinalar ve gastronomi
alanında bizi farklı kılan, özellikle
lüks kategorilerinde Türkiye’de ve
dünyanın dört bir yanında adımızın
anılmasını sağlayan yatırımlarımız,
kendi yarattığımız markalarımızın
yurt dışına açılmasına yönelik
çabalarımız ve kurumsal sosyal
sorumluluk projelerimizle var
gücümüzle çalışıyoruz ” dedi.

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
Ferit F. Şahenk, Fransa tarafından
Napoleon Bonaparte döneminden
itibaren tüm dünyada üstün başarılı kişileri
ödüllendirmek amacıyla verilen, Fransız
devletinin en prestijli devlet nişanı kabul
edilen “Officier dans L’Ordre National de
la Legion D’Honneur”e layık görüldü. Ödül
töreninde geleneğe uygun olarak Ferit F.
Şahenk’in şahsi mesleki geçmişinden notlar
konuklarla paylaşıldı. Ferit F. Şahenk’in
Doğuş Grubu’nda 2001 yılında üstlendiği
Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevinin yanı sıra çeşitli mesleki örgütlerde
de önemli sorumluluklar üstlendiği belirtildi.
Törende bir konuşma yapan Ferit F. Şahenk,
hayatındaki en özel zamanlardan birini daha
yaşadığına dikkat çekerek şöyle konuştu:
“Otel, marinalar ve gastronomi alanında
bizi farklı kılan, özellikle lüks kategorilerinde
Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında
adımızın anılmasını sağlayan yatırımlarımız,

kendi yarattığımız markalarımızın yurt dışına
açılmasına yönelik çabalarımız ve kurumsal
sosyal sorumluluk projelerimizle var
gücümüzle çalışıyoruz. Bildiğiniz üzere, ‘Türk
misafirperverliği’, küresel kültür bağlamında
iyi bilinen, yerleşmiş bir kavramdır.
Bizler, haklı olarak bundan büyük gurur
duyuyoruz. Doğuş Grubu olarak aldığımız
stratejik bir kararla ‘hospitality business’a
daha fazla odaklanma yoluna gittik. Bu
çerçevede de Türk misafirperverliğini
turizm ve yeme-içme sektörleri aracılığıyla
dünyanın diğer coğrafyalarına da taşımaya
devam ediyoruz. Misafirperverliğimizi, birlik/
bütünlük, karşılıklı anlayış, mükemmellik,
yaratıcılık ve sorumluluk gibi Doğuş Grubu
şirketlerinin tüm faaliyetlerinde esas aldığı
geleneksel değerlerimizle birleştiriyoruz. Bu
anlamda da bir Türk girişimcisi olarak bu
çok özel ödülü almaktan dolayı büyük gurur
duyuyor; Fransız Devleti ve Sayın Büyükelçi
Charles Fries’a teşekkürlerimi sunuyorum”
dedi.
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İTÜ ve Ipekyol’dan Eğitim ve Akademik İş birliği
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Ipekyol ortak çalışmalar kapsamında eğitim ve akademik işbirliği
protokolü imzaladı.
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Prof. Dr. Mehmet Karaca
İTÜ Rektörü
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İstanbul Teknik Üniversitesi ile Ipekyol
arasında uzun süredir devam eden ortak
çalışmalar Eğitim ve Akademik İşbirliği
Protokolü ile bir adım daha ileriye taşındı.
Üniversite - sanayi işbirliğinde yeni
ufuklar açacak olan protokolün imza
töreni, 11 Aralık 2017 Pazartesi günü
İTÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirildi. İTÜ
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Ipekyol
Genel Müdürü Uğur Ayaydın’ın imzaladığı
protokol törenine, İTÜ Tekstil Teknolojileri
ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer
Berk Berkalp ve ITU-FIT Moda Tasarımı
Program Koordinatörü Prof. Dr. Cevza
Candan ile Ipekyol Ürün yönetimi ve Tedarik
Zinciri Direktörü Özlem Tektaş Çelikkanat
ve Ipekyol İnsan Kaynakları Direktörü Aysil
Akcanbaş katıldı.

Karaca, gerek üniversitelerin gelişiminin
gerekse ülke kalkınmasının sürdürülebilirliği
için akademik ve endüstriyel çalışmaların
birbirini tamamlar nitelikte olması
gerektiğini söyledi. Rektör Prof. Dr. Karaca,
dünyanın en köklü üniversiteleri arasında
yer alan ve yükseköğretimde 245 yıllık
başarılarla dolu geçmişiyle marka olan
İTÜ’nün, iş birliği anlaşmalarına hassasiyetle
yaklaştığını belirtti. Sürdürülebilir,
gerçekçi ve başarılı adımlar atmaya olanak
sağlayacak önemli markalarla çalıştıklarını
aktaran Prof. Dr. Karaca şöyle devam etti:
“Bu açıdan da Türkiye ve dünya pazarında
prestijli bir konuma sahip Ipekyol ile
birlikte yürüteceğimiz çalışma ve projelerin
yeni değerler üreteceğine, sürdürülebilir
üniversite-sanayi işbirlikleri bağlamında
öncü bir rol üstlenerek yeniliklere kapılar
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Karaca: “Sektörlerle açacağına yürekten inanıyoruz.”
yapılan anlaşmalar yeniliklere kapılar
açıyor”
Uğur Ayaydın: “Akademiyle projelerimiz
sürecek”
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca
törende yaptığı konuşmada üniversiteIpekyol Genel Müdürü Uğur Ayaydın ise
sanayi işbirliklerini son derece
kurumların bilim ve akademi çevreleriyle
önemsediklerinin altını çizdi. Prof. Dr.
yakın temasta olması ve birlikte ortak

Uğur Ayaydın
Ipekyol Genel Müdürü

projeler üzerinde çalışmalarının önemini
vurguladı. Ipekyol’un sektördeki öncü
rolünden bahseden Ayaydın eğitim
ve akademik işbirlikleri konusunda da
çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.
Ayaydın, “Üniversite -sanayii işbirliklerinde
sürdürülebilirliğin önemine bizler de
inanıyoruz. Bu protokolle işbirliğimizi çok
daha kalıcı bir zemine taşımış olmaktan
büyük heyecan ve gurur duyuyoruz.” dedi.
Protokol neleri kapsıyor?
İTÜ ve Ipekyol arasında imzalanan Eğitim
ve Akademik İşbirliği Protokolü; hazırgiyim
perakende ve moda (moda tasarım ve
teknolojisi) sektörü odaklı ortak akademik
çalışmaların (proje, yüksek lisans ve
doktora tezleri, bitirme tasarım projeleri
vb.) planlanması ve uygulanmasını,
hazırgiyim perakende ve moda sektörü
alanlarında sektörel bilginin ilerlemesi
ve yaygınlaşmasına yönelik bilimsel
faaliyetlerde bulunulmasını ve Ipekyol
çalışanlarının gelişimine yönelik profesyonel
eğitimlerin tasarlanması ve uygulanmasını
kapsıyor.
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Avrupa Türk Perakendeciler Birliği, TPF önderliğinde
kuruluş çalışmalarını başlattı
Organize perakendenin en önemli halkası
olan yerel zincir marketleri aynı çatı
altında buluşturan Türkiye Perakendeciler
Federasyonu'nun (TPF) başarılı çalışmaları,
Avrupa’daki Türk market sahiplerine de
model oldu. 11 ülkeden, 350'yi aşkın
marketi temsil eden 35 kurucu üye ile
Avrupa Türk Perakendeciler Birliği kuruluşu
için çalışmalar başladı. 15 milyar Euro'luk
pazarı temsil eden birliğin hedefi, 30 ülkeye
yayılarak, 100 üyeye ulaşmak.
Türkiye ekonomisine birçok alanda katma
değer yaratan Türkiye Perakendeciler
Federasyonu önderliğinde Avrupa Türk
Perakendeciler Birliği kuruluş çalışmaları
başladı. Danimarka, İsveç, Norveç,
İskandinav Ülkeleri, Litvanya, Hollanda,
Belçika, Fransa, Avusturya, Almanya ve
İngiltere'de 200 metre kareden 6 bin
metrekareye kadar 350 market, birlik çatısı
altında bir araya geldi.
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“AVRUPA GENELİNDE 5 BİN TÜRK MARKETİ
VAR”
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Oluşum için son bir yıldır önemli çalışmalar
gerçekleştirildiğini kaydeden TPF Başkanı
Mustafa Altunbilek; “Avrupa genelinde 500
milyon insan yaşıyor. 5 milyonu ise Türk
vatandaşı. Avrupa Türk Perakendeciler
Birliği, etnik pazarın temsilcisi olmak
için 35 üyesi ile kuruluş çalışmalarına
başladı. Türkiye Perakendeciler
Federasyonu olarak, burada üreticimiz,
tedarikçimiz, derneklerimiz ve üyelerimiz
ile oluşturduğumuz kuvvetli bağı Avrupa
genelinde de oluşturulması için birikimimizi
meslektaşlarımız ile paylaştık. Avrupa'nın 30
ülkesinde 5 bini aşkın yerel market işletmesi
var. 90 bine yakın istihdam sağlayan Türk
işletmeciler, Aldi, Lidl, Penny, Real ve Tesco
gibi 10'un üzerinde devle rekabet ediyor.
TPF olarak Avrupa'daki meslektaşlarımızın
birlik ve beraberliğini sağlayabilmeleri adına
Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz başta Yerel
Zincirler Buluşuyor etkinliği olmak üzere
yıl genelinde yaptığımız tüm etkinliklere
davet edip, izlemelerini sağladık. Rekabet
avantajı yakalayabilecekleri konularda
deneyimlerimizi paylaştık. Yerel zincirler
olarak TPF çatısı altında toplandığımız 2006
yılından bugüne, üreticimize, tedarikçimize,
iş ortaklarımıza, marketlerimizde alışveriş
yapan müşterilerimize ve Türkiye
ekonomisine değer katmak için çalışmaya,
yatırıma devam ettik. 11 yıllık bu önemli
emek sonucu toplam market grupları
içerisinde istihdam payını %40'a, satış

Mustafa Altunbilek
TPF Başkanı
payını ise %35,3'e çıkardık. Avrupa’daki
kardeşlerimizin, meslektaşlarımızın da
tek yürek halinde böyle bir başarıya imza
atacaklarına yürekten inanıyoruz” dedi.
“OCAK AYI SONUNA KADAR 1.000 MARKETE
ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ”
Birlik adına açıklama yapan Erkan
Türkoğlu, TPF önderliğinde bir yılda yerel
perakendeciler, toptancılar ve dağıtıcıların
bir araya geldiğini söyledi. Türkoğlu şöyle
konuştu; “TPF, oluşumumuzda modelimiz
oldu. Türkiye'de PERDER'ler, üyeler, iş
ortakları ile çok iyi bir birliktelik oluşturulmuş
durumda. Avrupa'daki rekabet, Türkiye'ye
kıyasla çok daha büyük. Sadece bir

market zinciri 50 milyar Euro'yu aşan ciro
gerçekleştiriyor. Kurucular Kurulumuzdaki
35 işletmecimizin 200 ile 6 bin metre
kare büyüklüğünde 350 marketi var.
Önümüzdeki günlerde İsviçre, Macaristan,
Çek Cumhuriyeti ve Polonya'dan da yeni
üyelerimiz aramıza katılacak. Ocak ayı
sonuna kadar 15 ülkeye ve 1.000 markete
ulaşmayı hedefliyoruz. Avrupa genelinde
gerçekleştireceğimiz iletişim çalışmaları,
toplantılar, TPF'den alacağımız eğitim
desteği ve yapacağımız organizasyonlarla
30 ülkede 100 üyeye ulaşmak için var
gücümüzle çalışacağız. 2018 sonunda,
Avrupa’da 5 bin yerli marketin paylaştığı
15 milyar Euro'luk pazarı %10 büyütmeyi
hedefliyoruz.”
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HOTİÇ İMZASI TÜM DÜNYAYA HIZLA YAYILIYOR
79 yıllık köklü geçmişi ile ayakkabı modasına yön veren Hotiç, yurtdışındaki yeni mağazaları ile ses
getirmeye devam ediyor. Hotiç, İsviçre’nin en büyük ikinci alışveriş merkezi olarak 8 Kasım’da açılan Mall
of Switzerland’deki yeni mağazasından sonra Moğolistan’da dailk mağazasını açarak dünya turuna
devam ediyor.

Anadolu’nun çeşitli illerinde ve büyük şehirlerdeki
alışveriş merkezlerinde açtığı mağazalar ile
müşterilerine daha hızlı ulaşmayı hedefleyen
Hotiç'in1995 yılında çıktığı uluslararası yolculuğunun
8 Kasım'daki durağı İsviçre oldu. Şehrin en büyük
ikinci alışveriş merkezi olarak yeni açılmış olan
Mall of Switzerland, Hotiç mağazası vitrinleriyle
aydınlandı.
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İsviçre'den sonra ise Hotiç'in dünya turundaki son
durağı Moğolistan oldu. Moğolistan'ın Ulanbatur
şehrindeki Sky Centre Mall AVM'de açılan Hotiç
mağazası ayakkabı tutkunlarının ilgi odağı oldu.
Hotiç, önümüzdeki günlerde Moğolistan'da açılacak
ikinci mağazası için ise hazırlıklara devam ediyor.
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Hotiç; özenle seçtiği 8’i yurtdışında, 139 yurtiçinde
olmak üzere 148 konsept mağazasıyla Türkiye’de ve
Dünya'da lider moda markası konumu ile büyümeye
devam ediyor.Büyüme politikasını istikrarlı bir
şekilde sürdürürken el işçiliğinin kalitesiyle yeni nesil
üretim teknolojilerini birleştirerek bağlılık yaratan ve
klasikleşen marka Hotiç Çizgisi'ni yaratmıştır.
Sezon trendlerini özgün tasarımlarla buluşturarak
farklı yaşam tarzlarına kaliteli dokunuşlar yapmayı
sürdüren Hotiç, nesilden nesile aktardığı ayakkabısı
tutkusunu tüm dünyada duyurmayı hedefliyor.
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PRADERA TÜRKİYE’DE ÜST DÜZEY ATAMA
Uluslararası Perakende Gayrimenkul Fonu Ve Varlık Yöneticisi Pradera, Sabiha Güleç ve Sevgi Ocak’ı
Türkiye ofisi eş başkanları olarak atadı.

Farklı sektörlerden birçok uluslararası şirketin finans
biriminde 18 yılı aşkın bir deneyime sahip olan
Sevgi Ocak, 2010 yılından bu yana Pradera’da finans
ve mali isler bölümlerinde yönetici olarak görev
yaptı. 2007 yılında Pradera’ya katılan Sabiha Güleç
ise kiralama, varlık ve mülk yönetimi alanlarındaki
görevlerinin ardından 2015 yılında Kiralama & Varlık
Yönetimi Başkanı olarak atanmıştı.
Geçtiğimiz yıllarda Pradera yönetimindeki varlıkları
başarıyla yeniden yapılandıran ve konumlandıran

ekipte önemli görevler üstlenen Sabiha Güleç ve
Sevgi Ocak, öncelikli olarak Pradera'nın St Martins
Management Company adına yönettiği, Avrupa'nın
en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan
İstanbul Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nin
yönetiminden sorumlu olacak.
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Sabiha Güleç ve Sevgi Ocak yeni görevlerini Pradera
Retail Asya CEO’su pozisyonuna getirilen Alison
Rehill - Ergüven'den devraldı. Alison, Türkiye’deki
görevine Chairman (Yönetim Kurulu Başkanı) olarak
devam edecek.
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Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Pradera CEO’su
David Fletcher, yeni yönetimin üstün bilgi birikimi,
deneyimi ve yeteneği sayesinde fon ve varlık
yönetimi konularında müşterilerine en iyi hizmeti
sunacaklarını belirterek memnuniyetini dile getirdi.
Dünya çapında 58 adet alışveriş merkezi ve
perakende alanı içeren 3.3 milyar €’luk portföyü ile
Pradera, global bakış açısını daha da genişleterek,
uluslararası en iyi uygulamalarla performansı ve
getirileri daha yukarılara taşıyacak girişimlerde
bulunmaya devam edecek.
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Coca-Cola Türkiye, değer katmaya devam ediyor
Ülkemizde 1964’ten bu yana faaliyet gösteren ve Türkiye’yi Kafkasya ve Orta Asya Bölgesi’ndeki yönetim
merkezi haline getiren Coca-Cola, şişeleyici ortağı Coca-Cola İçecek ile birlikte Türkiye ekonomisi ve
toplumuna sağladığı katkıyı, milli futbolcu Cenk Tosun’un da yer aldığı reklam filmiyle anlattı
Türkiye’de şişeleyici ortağı Coca-Cola
İçecek ile birlikte 10 fabrikada, binlerce
kişiye istihdam sunan Coca-Cola, Türkiye
ekonomisi ve toplumuna sağladığı katkıyı,
tüm markalarının ve milli futbolcu Cenk
Tosun’un da yer aldığı reklam filmiyle
artırarak sürdüreceğini kamuoyuyla paylaştı.
Bugüne kadar gerçekleştirdiği sosyal
sorumluluk projeleri ile toplumsal katkılar
sağlayan Coca-Cola Türkiye, kadınların
ekonomik olarak güçlendirilmesine katkı
sağlamayı, toplumsal yaşamı iyileştirmeyi
ve temiz su kaynaklarına erişimi korumayı
ve artırmayı hedefliyor. 2008-2017 yılları
arasında 60 sosyal sorumluluk projesiyle 1,2
milyon insana ulaşan ve toplam 35 milyon
TL'lik yatırım gerçekleştiren Coca-Cola
Türkiye, ayrıca 2004 yılından bu yana da
Türkiye Futbol Federasyonu’nun destekçileri
arasında yer alıyor.
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Kız Kardeşim Projesi ile kadınların kendilerini
geliştirerek toplum içinde daha aktif rol
almalarını destekleyen ve ekonomiye
katılımlarının önünü açan Coca-Cola
Türkiye, proje ile bugüne kadar 17 şehirde
2 binden fazla kadına ulaştı. Konya’daki
Geleceğin Tarımı ve Urfa Harran’daki
Gece Sulaması Projeleri ile hem toprağın
ve suyun korunmasını hem de çiftçilerin
iklim değişikliği ile mücadeleye destek
vermesini sağlayan Coca-Cola Türkiye,
tarım projeleri sayesinde toplam 3,6 milyar
litre suyu doğaya geri kazandırdı ve rüzgâr
erozyonunu önlemek için 200 bin fidan dikti.

18

“Coca-Cola olarak, işimizin sürdürülebilir
olmasının yaşadığımız çevre ve toplumun
sürdürülebilir oluşuna bağlı olduğunu
düşünüyoruz” diyen Coca-Cola Türkiye Genel
Müdürü Can Arcasoy şunları söyledi:
“Coca-Cola şirketi olarak Türkiye’de faaliyet
göstermeye başladığımız 1964 yılından bu
yana yatırımlarımız artarak devam ediyor.
Şişeleyici ortağımız Coca-Cola İçecek ile
birlikte, sürdürülebilirlik projelerinin topluma
değer katmak için çok önemli olduğuna
inanıyor, bu bilinçle çalışıyoruz. Coca-Cola
sistemi olarak, Türkiye ekonomisinin gücüne
inanıyoruz ve Türkiye’ye duyduğumuz
güvenle üretmeye ve ülkemiz ekonomisine
katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

Can Arcasoy
Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü

Yeni Yılda
Yepyeni Atölyeler
Beylikdüzü Migros AVM

Çocuk Kulübü’nde
Her Hafta Sonu Farklı Temalarda
Her Yaşa Uygun Eğlenceli,
Yaratıcı Atölyeler

Atölye Seansları
1. Seans 14:00-14:45
* 2. Seans 15:00-15:45
3. Seans 16:15-17:00

TARİH

6 Ocak
Cumartesi
7 Ocak
Pazar
13 Ocak
Cumartesi
14 Ocak
Pazar

ATÖLYE ÇALIŞMALARIMIZ
3D PUZZLE

7-12 YAŞ

MASKE BOYAMA

5-7 YAŞ

AHŞAP ATÖLYESİ

7-12 YAŞ

AHŞAP ÇUBUK BOYAMA

5-7 YAŞ

TAŞ ATÖLYESİ

7-12 YAŞ

MASKE BOYAMA

5-7 YAŞ

AHŞAP ATÖLYESİ

7-12 YAŞ

EVADAN GÖZLÜK YAPIMI

5-7 YAŞ

*İkinci seans atölyelerimiz sadece 5-7 yaş içindir.

-1. Katta
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NARS İSTİNYE PARK AVM MAĞAZASI KAPILARINI AÇTI

MALl&MOTTO / 47. Sayı / Ocak 2018

Uzun süredir merakla beklenen NARS
İstinye Park AVM mağazası kapılarını açtı.
Keskin çizgiler ve mermer detaylar ile
dikkat çeken mağaza, aydınlığın ön planda
olduğu lüks ve modern bir tasarıma sahip.
Dünya çapında farklı noktalarda yer alan
NARS mağazalarında öne çıkan bu tasarım,
NARS’ın kurucusu ve kreatif direktörü olan
François Nars ve New York merkezli tasarım
firması Baron & Baron’un kurucusu olan
Fabien Baron imzasını taşıyor.
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AVM’lerin tercihi SMG!
SMG Yönetim Kurulu Başkanı Gül Gürer Alimgil, 2017
yılını değerlendirdi. Hizmet verdikleri 450 firmanın
165’inin AVM olduğunu söyleyen Alimgil, yıl içerisinde
sunmaya başladıkları yenilikler hakkında da bilgi verdi.
2017 yılı sizin için nasıl geçti?
SMG olarak çok keyifli ve başarılarla dolu bir yılı geride bıraktık.
Yazılımımızı geliştirmek ve yeni uygulamalarımızı hayata geçirmek
için başvurduğumuz İTÜ ARI Teknokent’e en yüksek puanla kabul
edildik. Şu anda burada şarkı listelerini belli bir düzende çalan
harmonik benzerlik, SaaS ve üçüncü parti entegrasyonu üzerine
çalışıyoruz. Ardından sektörün en çok ses getiren işine imza attık
ve tüm dünyada kurumsal markalara yasal dijital müzik yayını
hizmeti veren Spotify firması Soundtrack Your Brand’in Türkiye
hakları için tek yetkili olduk. Bu sayede tüm müşterilerimize
çok özel ayrıcalıklar sunmaya başladık. Türkiye’de en hızlı
büyüyen teknoloji şirketlerinin yer aldığı Deloitte Technology
Fast50 listesine üç yıl üst üste girmemiz de, 2017’nin önemli
başarılarından biriydi.
Müzik alanındaki en büyük yeniliğimiz ise, artık kendi şarkılarımızı
üretmeye başlamamız oldu. Stüdyomuzda, dünya standartlarında
müzik ekipmanları kullanılıyor. Şarkı sözleri yazılıyor, müzikler
besteleniyor, tüm enstrümanlar canlı olarak çalınıyor ve kadın
- erkek vokaller tarafından şarkılar seslendiriliyor. Ağırlıklı
olarak pop, lounge, jazz, easy listening, deep house, house
ve enstrümantal türde müzikler üretiyoruz, isteğe göre marka
özelinde çalışmalar da gerçekleştiriyoruz. Bugün geldiğimiz
noktada dünya standartlarında müzik yapmayı başardık.
2017 sonu itibarıyla kaç müşteriye ulaştınız? Hangi sektörlere
hizmet veriyorsunuz?
Şu anda dünya markalarından küçük işletmelere kadar 450 firmaya
8.500’e yakın noktada hizmet veriyoruz. Müşteri portföyümüzün
büyük bölümünü, alışveriş merkezleri, oteller, perakende satış
noktaları, restoranlar, turistik tesisler ve showroom’lar oluşturuyor.
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Müşterilerinizden kaçı AVM, bu yıl sizden hizmet almaya
başlayanlar AVM’ler oldu mu?
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Şu anda Türkiye’nin dört bir yanından 165 alışveriş merkeziyle
iş birliği yapıyoruz. Bizden hizmet alan AVM sayısı her geçen yıl
artıyor, üstelik birçok AVM müziğin yanı sıra anons, reklam gibi
farklı hizmetlerimizden de yararlanıyor. Sadece son birkaç ayda
dokuz AVM ile daha çalışmaya başladık. Bunlar; Emaar Square
Mall, Kent Meydanı AVM, M1 Konya, M1 Adana, M1 Gaziantep,
Venezia Mega Outlet, Hilltown AVM, Astoria AVM ve Profilo AVM.
AVM’lerde müzik yayını neden önemli?
Mağazalarda çalınan müzikler ziyaretçilere keyifli anlar yaşatırken
satın alma tercihlerinde de etkin rol oynuyor. Araştırmalara
göre, müşterilerin %90’ı müzik çalan mağazaları tercih ediyor ve
çevrelerine öneriyor. %76’sı müzik sayesinde mağazalarda daha
rahat hissederek alışveriş yaptıklarını belirtiyor. %63’ü ise müzik
çalınan mağazalarda daha fazla vakit ve para harcıyor.
AVM ve mağazalarda hangi tür müzikler tercih ediliyor?

AVM’nin genelindeki yayın, keyifli bir fon müziği işlevi görmeli,
çok yüksek ya da çok düşük düzeyde olmamalı. Burada alışveriş
merkezinin lokasyonu ve hedef kitlesi de çok önemli. Tüm
etkenleri göz önünde bulundurarak, güne ve saate göre değişen
müzik listeleri hazırlıyor, cazdan Türk ezgilerine, lounge’dan popa
uzanan seçkiler sunuyoruz.
Alışveriş merkezlerinde müzikler kadar anonslar da dikkat
çekiyor…
Anons, mağazaya gelmiş müşteriyi o anda ikna edip satın almayı
gerçekleştirmesi için en etkili yolların başında geliyor, bu nedenle
en çok tercih edilen çözümlerimizden biri. Anons yoluyla satışı
artırmak istenilen ürünler de ön plana çıkarılabiliyor. Bir marka,
satışı düşük olan bir ürünü için özel indirim anonsu yaparak
yönlendirme sağlayabiliyor. Müşterilere yeni çıkan bir ürünün
haberi de bu şekilde verilebiliyor. AVM genelinde de kampanyalar,
etkinlikler ve diğer yönlendirmeler anonslar ile gerçekleştiriliyor.
SMG olarak anons konusunda farklı çözümler sunuyoruz. Örneğin
Emaar Square Mall’un müşteri kitlesini göz önünde bulundurarak,
anonsları Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde hazırlıyoruz.
Alışveriş merkezleri için sunduğunuz özel çözümleriniz var mı?
Bu yıl içinde geliştirdiğimiz ve hizmet verdiğimiz markalara
sunmaya başladığımız, push audio adında bir uygulamamız var.
Push audio’nun en önemli avantajlardan biri sistemi kullanmak için
herhangi bir cihaz ya da ekstra programa ihtiyaç duyulmaması.
Anonsu yapacak kişi, internet bağlantısı olan herhangi bir yerden
işlemi gerçekleştirebiliyor. Push audio, acil durumlarda zaman
kazanmak için geliştirilse de, müşteriler farklı amaçlar için de hızlı
ve pratik olan bu yöntemi tercih ediyor. Örneğin şirket yetkilisi
tüm mağazalardaki ya da yalnızca belirli noktalardaki personeline
seslenebiliyor, bilgilendirme, motivasyon konuşması ya da kutlama
yapabiliyor.
AVM ve mağazalar özelinde ücretlendirme politikanız
hakkında bilgi verir misiniz?
Sözleşmelerimizi minimum bir yıllık yapıyoruz. Müzik listelerinin
hazırlanması, belirli periyotlarda güncellenmesi, yayının
yönetilmesi, anonsların seslendirilmesi, verdiğimiz kataloğa göre
lokasyona özel lisanslama yapılması gibi hizmetlerimiz karşılığında
bedel alıyoruz. Hizmet bedeli; firmanın şube sayısı, metrekaresi,
anons ve cihaz gibi farklı ihtiyaçlara göre değişiklik gösteriyor.
Şube sayısı fazla olan zincir mağazalara indirimler yapıyoruz.
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Lovelet Outlet “Poyraz Karayel Küresel Sermaye”
Film Galasını Gerçekleştirdi

“Poyraz Karayel Küresel Sermaye”
filminin Samsun Galası, Lovelet
Outlet Cinejoy sinemasında filmin
ünlü oyuncu kadrosuyla yapıldı.
Poyraz Karayel 3 sezon boyunca izleyici ile
buluşan ve ekranlarda fenomen haline gelen
dizi, “Poyraz Karayel Küresel Sermaye” filmi
ile aynı enerjiyi sinemada devam ettiriyor. 15
Aralık’ta izleyici ile beyazperdede buluşan
film için 16 Aralık tarihinde Lovelet Outlet’te
katılımın yoğun olduğu bir gala gerçekleşti.
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Lovelet Outlet’te 16 Aralık Cumartesi Günü
Saat:16:00’da gerçekleşen galaya Celil
Nalçakan, Cem Cücenoğlu, Deniz Barut gibi
ünlü oyuncular katılım gösterdi. Samsun’da
olmaktan büyük keyif duyduklarını belirten
oyunculara Lovelet ziyaretçilerinin ilgisi
yoğundu. Ünlü oyuncular sevenleriyle birlikte
hem filmlerini izlediler hem de onlarla
doyasıya fotoğraf çekildiler.
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Tat Gıda, Japon Gıda Devi Kagome ile 30 Milyon Dolar
İhracat Geliri Hedefliyor
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Tat Gıda Sanayi A.Ş., domates ürünlerinde
Japonya’nın en büyük şirketi olan Kagome Co.
Ltd. ile 35 yıldan bu yana süren kontratını uzattı.
Tat Gıda, bu anlaşma çerçevesinde 30 milyon
doların üzerinde ihracat geliri hedefliyor.
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Türkiye’de ihracata dönük tarımsal endüstrinin kuruluşuna
öncülük eden ve 50. Yılını kutlayan Tat Gıda Sanayi A.Ş.,
Japonya’nın en büyük gıda markalarından biri olan Kagome Co.
Ltd. ile domates ürünleri ihracatına yönelik anlaşmasını yeniledi.
Tat Gıda, üç yıllık sözleşme çerçevesinde Japon firmaya 30 milyon
dolar tutarında salça ve domates ürünleri ihraç etmeyi hedefliyor.
Tat Gıda’yla Kagome’nin bundan 35 yıl önce başlayan işbirliğinin
yenilenen kontratı Japonya’nın başkenti Tokyo’da Tat Gıda Sanayi
A.Ş. Genel Müdürü Arzu Aslan Kesimer, Kagome Co. İcra Kurulu
Üyesi Takashi Hashimoto ve SC Foods Co. Başkanı Tetsuro Tajima
tarafından imzalandı.

Japonya’nın dev gıda şirketi Kagome ile 1983 yılından bu
yana devam eden işbirliklerinin yenilenmesi ve anlaşmanın
sürdürülebilir olmasından dolayı kendilerini mutlu ve gururlu
hissettiklerini ifade eden Tat Gıda Sanayi A.Ş. Genel Müdürü
Arzu Aslan Kesimer, ‘‘Japonların kaliteye verdikleri önem tüm
dünya tarafından bilinir. Kagome Co. ve Sumitomo Corporation
35 yıldan bu yana ürünlerimizin kalitesine güven duyarak bizi
gururlandırıyor. Tat Gıda olarak çiftçilerimizle çok yakın çalışarak,
50 yıldır bitmeyen bir tutkuyla domatesi yüksek teknolojilerle
işleyip en üstün kaliteli ürünleri üretiyor ve ihraç ediyoruz. Bu
şekilde yurdumuza uzun yıllardır döviz girdisi sağlamaktan
mutluluk duyuyoruz. Karşılıklı güvene dayalı bu işbirliği uzun
yıllardır devam ediyor. Kültürüne hayranlık duyduğum Japonya’da
Türk domateslerinden yapılan domates suyu ve ketçapları
beğeniyle tüketiliyor. Hem Tat çalışanlarının hem Tat çiftçisinin
bu beğenide büyük emeği var. Japon iş insanlarının da bu emeği
kıymetli buluyor olması, uzun süreli ve güvene dayalı işbirliklerine
verdikleri önem bizi domates işinde daha da iyi olmak için
yüreklendiriyor.’’ dedi.
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Kiğılı’dan Paris’te yeni mağaza
Kiğılı yurt dışındaki 26’ncı mağazasını modanın kalbi Paris’te açtı. 2018’de yatırımlarını yoğun olarak
sürdürecek olan marka, Türkiye’de 15, yurt dışında 10 olmak üzere toplam 25 yeni mağaza daha
açmayı hedefliyor.

Erkek giyim alanında Türkiye’nin öncü
markalarından Kiğılı, yurt dışındaki 26’ncı
mağazasını Paris’te açtı. Markanın bu kentteki
ikinci satış noktası olan yeni mağaza, Kiğılı’nın
2018 hedeflerine de işaret ediyor. 2017’de
Türkiye’de toplam 10 mağaza açan Kiğılı, yeni
yılda 15 yeni mağazaya daha yatırım yaparak,
toplam 240 noktaya ulaşacak. Yurt dışında
hizmet verdiği noktaların sayısı ise, 10 yeni
mağaza ile birlikte 36’ya yükselecek.
80’inci yılını kutlayacağı 2018’de mağaza
yatırımlarına hız kesmeden devam edecek
olan Kiğılı, büyüyen operasyon dahilinde 150200 kişilik yeni istihdam yaratacak ve böylece
Kiğılı markası altında çalışan kişi sayısı 2.500’e
yaklaşacak.
Hedef yurt dışı
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Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem yeni yatırımlarla
ilgili olarak, “2017’de Erzurum’dan
Zonguldak’a, Antalya’dan Bursa’ya Türkiye’nin
dört bir yanında yeni mağazalarımızı açtık.
Bu yatırımlar 2018’de de devam edecek.
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Kaliteli, şık ve çağı yakalayan özellikteki
ürünleri ulaşılabilir fiyatlarla sunmayı
sürdüreceğiz. Yeni yılda özellikle yurt dışına
daha çok odaklanacağız. Paris’teki yeni
mağazamız da bir nevi bu hedefimizin
önizlemesi diyebiliriz. Bir yandan yeni
pazarlara açılırken, diğer yandan mevcut
pazarlardaki metrekarelerimizi büyüteceğiz.
Türki Cumhuriyetler, Balkanlar ve Orta
Doğu, öncelikli olarak satış noktalarımızı
artıracağımız yerler. Suudi Arabistan’ın en
büyük kenti Cidde’de ikinci mağazamızı
açacağız. Birleşik Arap Emirlikleri’yle
görüşmelerimiz sürüyor. Afrika,
Hindistan gibi bölgelerde de fırsatları
değerlendirebiliriz” dedi.
“Türkiye’nin markası” algısını oturtacak
Suerdem ayrıca, artık yurt dışında
“Türkiye’nin markası” algısıyla anılmak
istediklerinin altını çizerek, “Kiğılı olarak
ülkemizde ‘Türkiye’nin erkek giyim markası’
konumundayız. Yurt dışında da bundan
böyle iletişimimizi ‘Made in Turkey’ yerine,
‘Brand of Turkey’ şeklinde yapacağız.
Türkiye’nin hazır giyim sektöründe ve
markalaşmadaki gelişimini bu şekilde yurt
dışında daha net ifade edebileceğimize
inanıyoruz” dedi.

13-16 Mart 2018
Cannes, Fransa

24,200 Katılımcı • 100 Ülke • 500 Şehir ve Yerel Yönetim
5,000 Yatırımcı • 3,800 CEO & Yönetim Kurulu Başkanı
3,100 Stant ile Katılım • 100 Oturum • 150 Etkinlik

Dünyanın En Büyük Gayrimenkul Fuarında

SİZ DE YERİNİZİ ALIN

13-16 Mart 2018 tarihlerinde Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenecek olan
dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM için hazırlıklar
devam ediyor. MIPIM her yıl olduğu gibi bu yıl da, yurt içi ve
yurt dışında büyük hedeﬂer belirleyen Türkiye’nin
gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcileri ile
iddialı projelerini uluslararası yatırımcılarla buluşturmak
isteyen şehirlerimizin büyük gösterisine sahne olacak.
MIPIM 2018’e Türkiye’den stant ile katılım gösteren kuruluş ve ﬁrmalar
Balıkesir Belediyesi • Beyoğlu Investors Group (BIG) • Çelen Grubu • Elemeği Mimarlık
Esas Gayrimenkul • GAD Architecture & Gökhan Avcıoğlu • Gaziantep Belediyesi • Hatay Belediyesi
• İki Design Group • İstanbul Maden İhracatçıları Birliği • İstanbul Ticaret Odası • Lal Gayrimenkul
Değerleme A.Ş. • ProPlan Proje Yönetimi • Sabri Paşayiğit Mimarlık • Tabanlıoğlu Mimarlık • TSKB
Gayrimenkul Değerleme A.Ş. • Turizm Yatırımcıları Derneği • Turkishceramics •

www.alkas.com.tr

Detaylı bilgi ve katılım için: ALKAŞ

MIPIM Contact

Ulaş Özgüç Öner • ulas@alkas.com.tr
Tel: 0212 284 86 50 • Faks: 0212 284 86 53

Marc Vetillard • marc.vetillard@reedmidem.com
+33 (0) 1 79 71 94 38 • www.mipim.com
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İstanbul Starcıty AVM’ye Yeni Sbarro® Restoranı
Hızlı servis sektöründe kalite ilkelerinden asla taviz vermeyen TAB Gıda, yeni şubeler açarak zinciri
genişletmeye devam ediyor. Starcity AVM’de açılan yeni Sbarro® restoranı İstanbulluların büyük
ilgisiyle karşılandı.

Türkiye hızlı servis restoran sektörünün
lider markası TAB Gıda, restoran yatırımları
ile lezzet ağına yeni duraklar eklemeyi
sürdürüyor. TAB Gıda güvencesiyle yurt
içindeki faaliyetlerine devam eden ve hayatın
en lezzetli dilimini sunan Sbarro® İstanbul
Yenibosna’da bulunan Starcity AVM’de açılan
yeni restoranında misafirlerini ağırlamaya
başladı.
TAB Gıda Franchising Müdürü İlhan Erkan,
konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu
şekilde konuştu: “Hızlı servis sektöründeki
faaliyetlerimize 2007 yılında dünyada
sektörün öncülerinden biri olan Sbarro®’nun
ana geliştirici ve üretici haklarını alarak
Türkiye’ye getirmemizle başladı. Türkiye'de
TAB Gıda güvencesiyle sunulan ve öncelikle
tazeliğe önem verilen Sbarro® ürünlerinde,
hiçbir zaman kaliteden ödün verilmiyor.
Sbarro®, lezzet tutkunlarına pizzalar,
makarnalar, salatalar, Fransız usulü tavuk,
köfte, fırın patates, sote sebzeler, wrap
çeşitleri, çorba ve tatlılardan oluşan geniş bir
ürün yelpazesi sunuyor.”
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İlhan Erkan
TAB Gıda Franchising Müdürü
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Başarılarının temelinde uluslararası kalite
ve hijyen standartlarında üretim ve hizmet
anlayışının yattığını kaydeden İlhan Erkan,
sözlerini şöyle tamamladı: “Hızlı servis
restoran zinciri kategorisinde dünyada eşi
benzeri olmayan bir gıda ekosistemimiz
var. TAB Gıda markalarının sektördeki gücü,
yatırımcılarımıza hazır sistem içerisinde
yatırım yapma imkânı sağlıyor. Bu alanda
yatırım yapmayı planlayan girişimcilere
kapımız açık.”

MALl&MOTTO / Haberler

Eğlence ve Etkinlik Alanları ATRAX ile Şekilleniyor
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6. Uluslararası Eğlence-Etkinlik,
Park-Rekreasyon Endüstrisi ve
Hizmetleri Fuarı, ATRAX 2018,
1-3 Şubat tarihleri arasında
İstanbul Fuar Merkezi’nde
kapılarını açıyor. Dünyanın
önde gelen eğlence tesisi
yatırımcılarını, oyun ve
ekipman üreticilerini, etkinlik
organizatörü firmalarını, turistik
işletme sahiplerini, belediye,
AVM yöneticilerini, inşaat
firmalarını, mimarları, kurumsal
firmaları ve tedarikçileri
buluşturan ATRAX, ürün
çeşitliliği ile fark yaratıyor.
Jetonlu oyun makinalarından,
trambolinlere; simülatör
cihazlarından, şişme oyun
parklarına kadar birçok ürün
grubunun yer aldığı fuar
özellikle AVM ve otel eğlence
alanlarının vazgeçilmezleri
arasında yer alıyor. Ayrıca
A’dan Z’ye etkinliklerini farklı
kılacak tüm ekipman-ürün ve
hizmetleri de sunuyor. AVM
ve otellerin içerdikleri eğlence
alanları ve düzenledikleri
etkinlikler farklılaşmalarındaki
en büyük etkenlerin başında
geliyor.
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ve rekreasyon sektörünün enlerini
belirleyen ilk ve tek yarışması “Shining
Star Awards 2018 – Eğlence, Etkinlik ve
Rekreasyon Ödülleri” de düzenlenecek.
2 Şubat 2018 tarihinde Crowne Plaza
Florya’da gerçekleştirilecek olan, Shining
Star Awards başvuruları eğlence, etkinlik
ve rekreasyon sektöründen büyük ilgi
gördü. Önemli bir ihtiyaca dönüşen
eğlence ve rekreasyon alanlarına yönelik
farkındalık ve gündem oluşturarak
sektörün daha nitelikli ürün ve hizmetler
sunmasına katkı sağlamak amacıyla
düzenlenen Shining Star Awards Eğlence
Ödülleri yarışması, Türkiye’nin öne çıkan
eğlence ve rekreasyon alanlarını aynı
Türkiye’nin Parlayan Projeleri Shining Star zamanda etkinliklerini değerlendiriyor.
Her yıl sektör profesyonelleri ve
Awards’da Ödüllendirilecek
takipçileri tarafından yoğun ilgi gören
yarışmada, En Başarılı Temalı Açık Alan
Fuar kapsamında; Türkiye eğlence, etkinlik
Otel ve AVM eğlence alanlarını
farklılaştıracak eğlence parkları, şişme su
oyun ekipmanları, su parkları ekipmanları,
çocuk oyun grupları, havuz ve fıskiye
sistemleri, jetonlu oyun makinaları, iç ve
dış mekan şişme aktivite ekipmanları,
hareket simülatörleri, bowling tesis
ekipmanları, tırmanma duvarı ekipmanları,
dart, bilardo, paintball ekipmanları, lazer
şov ve ekipmanları, animasyon ve gösteri
ekipmanları, kostüm ve aksesuarlar, parti
süsleme ve havai fişek ekipmanları, sesışık-görüntü-sahne sistemleri, akvaryum
ekipmanları ve tema park tesis ekipmanları
ATRAX fuarında sergilenecek.

Eğlence Merkezi, En Başarılı Temalı
Kapalı Alan Eğlence Merkezi, En Başarılı
Belediye Parkı, En Başarılı Avm Eğlence
Alanı, En Başarılı Müze ve Ören Yeri, En
Başarılı Su Parkı, En Başarılı Temalı Konut
Projesi, En Başarılı Yeni Ürün, Yıldızlı
Proje, Yılın Girişimcisi, En Başarılı Festival,
En Başarılı AVM Etkinliği, En Başarılı
Kurumsal Etkinlik, En Başarılı Kampüs
Etkinliği, En Başarılı Sportif Etkinlik, En
Başarılı Etkinlik Alanı, başlıkları altında
16 kategoride değerlendirilecek olan
yarışmanın kazananları uzman ve
tarafsız jüri üyeleri tarafından tek tek
değerlendirilecek. ATRAX Gala Gecesi
kapsamında gerçekleştirilecek Shining
Star Awards 2018 Ödül Töreninin
sponsorluğunu, İstanbul Akvaryum,
Aqua Florya AVM ve Crowne Plaza
Florya üstlenmiştir.

Röportaj / MALl&MOTTO

Gazi Görkem Okar
AVM’lerin Gizli Kahramanları: Teknik Ekip

AVM’lerde önemli görevleri olmasına rağmen göz önünde
olmayan teknik ekipler hakkında bilgi verir misiniz?
AVM’lerde operasyon ekiplerini oluşturanlar aslında AVM‘nin
bel kemiğidir. Yönetim personelleri ön planda olan personeller
olmasının yanında AVM’nin operasyon ekiplerini oluşturan
teknik ve mekanik ekipler AVM’nin 7/24 ayakta durmasını
sağlamaktadır. İş ortaklarımızın tüm sorunlarını çözmelerinin
yanında ziyaretçilerimizin de keyifli ve güvenli zaman geçirmelerini
operasyon birimlerimize borçluyuzdur.
Teknik ekip kadrosu nasıl oluşturulmalı ve görevleri sizce
nelerdir?

iş ortaklarımızın ve ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarıdır. Onların en
iyi şekilde hizmet verebilecek ve keyifli vakit geçirmelerini
sağlayacak her türlü seçenekleri belirledikten sonra adayları
bu seçenekler ile değerlendiriyoruz ve en iyi hizmeti
sunacağımız ekip arkadaşlarımız ile yola devam ediyoruz.
Teknik ekibin çalışma şartları biraz farklı diye duyuyoruz.
Çalışma şartları ve sorumlulukları hakkında bilgi verir
misiniz?
Teknik ekipler AVM’lerin 7/24 ayakta kalmasını sağlamaktadır.
Bundan dolayı ekipten ilgili kişilerin mağaza çalışmaz iken bile
AVM’de bulunması bir gerekliliktir.

AVM’lerin teknik ihtiyaçları işletme mimarisine ,yaşına, mağaza
sayısına, mağazaların konumlandırmasına, müşteri sayısına,
kapasitesine, sunulan hizmetler vb göre değişiklik gösterecektir.
Bundan dolayı teknik ekipler avmlerin ihtiyaçlarını karşılayacak
şekilde oluşturulmalı, elektrik ve mekanik bölümlerine ihtiyaçlarına
göre yapılandırılmalıdır. Özellik ile AVM’lerin kapalı ya da açık
mimaride olmasına göre ekiplerin yetkinlikleri ve bu yetkinliklerine
göre sertifikasyonları oldukça önemlidir.

Teknik ekibimiz bizim görünmeyen savaşçılarımızdır. Bunun
yanında çalışma şekilleri ile ziyaretçilerimizi rahatsız etmemek
adına ağırlıklı olarak AVM’lerin kapalı olduğu saatlerde
çalışmaktalar. Bu durumda onları vardiyalı ve daha kısıtlı
zamana ve çalışma koşullarına yöneltmektedir.

AVM’nin olmazsa olmaz ekibi nasıl bir süreçten geçerek
belirleniyor?

Başarılı AVM yönetiminde teknik ekipler, yönetimin bel
kemiğidir. AVM’nin görünen yüzü bizlerken, teknik ekip
AVM’nin ayakta durmasını sağlamaktadır. Teknik ekibiniz ne
kadar güçlü ise, elinizde o kadar sağlamdır.

AVM’nin olmazsa olmaz ekiplerini oluştururken en önemli kısım

Başarılı AVM yönetiminde teknik ekibin sizce önemi
nedir?
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Brandium Yaşam ve Alışveriş Merkezi
Genel Müdür Yardımcısı
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Ünlüler Aqua Florya AVM’de Memet Özer Eşliğinde
Tatlı Yaparak KAÇUV’un 2. Aile Evi’ne Umut Oldu!
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Aqua Florya AVM, Kanserli Çocuklara Umut
Vakfı’nın (KAÇUV) 2. Aile Evi Projesi’ne
destek olmak için çok özel bir etkinliğe
ev sahipliği yaptı. Etkinlikte Şef Memet
Özer eşliğinde yemek yapan ünlüler;
Özge Ulusoy, Ayşe Özyılmazel, Jessica
May, Alper Saldıran, Lokman Dağ, Ömür
Sabuncuoğlu, Oben Budak, Fulya Zenginer,
Gözde Mukavelat, Tuğçe Kurt ve Yasemin
Şefik, kendi elleriyle hazırladıkları tatlılar
ile KAÇUV’un 2. Aile Evi Projesi için bağış
topladı.

Etkinlik / MALl&MOTTO
ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş. tarafından
yönetilen Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam
Merkezi, sosyal sorumluluk projelerine bir
yenisini daha ekledi. KAÇUV’un 2. Aile evi
projesine katkıda bulunmak için bu özel
etkinliğe ev sahipliği yapan Aqua Florya,
kanserli çocuklara umut oldu.
“Nerede yaşam varsa, orada umut vardır”
sloganı ile kurulduğu günden bugüne kanser
tedavisi gören çocuklara ve ailelerine umut
olan KAÇUV, ilkini 2012 yılında kurduğu Aile
Evi’nin ikincisini de 2018 yılında İstanbul
Pendik’te hayata geçirmeye hazırlanıyor. 25
Aralık’ta Aqua Florya AVM’de düzenlenen
özel bir etkinlikte buluşan ünlüler de Ocak
ayında inşasına başlanması planlanan 2. Aile
Evi’ne tatlı yaparak destek verdi.

MALl&MOTTO / 47. Sayı /Ocak 2018

Aralarında Özge Ulusoy, Ayşe Özyılmazel,
Jessica May, Alper Saldıran, Lokman
Dağ, Fulya Zenginer ve Yasemin Şefik’in
de bulunduğu ünlüler, Şef Memet Özer
eşliğinde hem lezzetli hem de pratik tatlılar
hazırladı. Yaptıkları tatlıları izleyenlerle
paylaşan ünlüler, kanser tedavisi gören
çocuklar ve aileleri için umut olacak 2. Aile
Evi için bağış toplamayı da ihmal etmedi. Bu
lezzet dolu etkinliği büyük bir ilgiyle izleyen
ziyaretçiler, ünlülerin hazırladığı tatlılara da
tam not verdi.
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Aile Evi’nin İkincisi de Yolda!
Hayata geçirdiği projelerle umut dağıtan
KAÇUV, Aile Evi projesine büyük önem
veriyor. Kanser tedavisi gören çocuk sayısının
her yıl artması ve buna bağlı olarak tedavi
için İstanbul’a gelen aile sayısının da artması
üzerine harekete geçen KAÇUV, ilkini
2012 yılında kurduğu Aile Evi’nin ikincisini
de İstanbul Pendik’te hayata geçirmeye
hazırlanıyor.
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KAÇUV Aile Evi, kanser tedavisi için bütün
düzenlerini bırakarak İstanbul’a gelmek
zorunda kalan ancak ebeveynlerinin maddi
sıkıntıları nedeniyle tedavileri aksama riski
taşıyan çocuklar ve ailelerine konaklama,
hijyen, gıda ve psiko-sosyal destek imkanları
sunan bir merkez olma özelliği taşıyor.
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Ayşen YERŞEN
Palladium Ataşehir AVM Müdürü
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Bize kendinizi tanıtır mısınız?
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20 Yıldır bu sektörde görevdeyim. 6 Yıldır
Palladium AVM Müdürlüğü görevini, JLL
(JonesLangLasalle ) bünyesinde devam
ettirmekteyim. Boğaziçi Üniversitesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü'nden mezun
olduktan sonra, eğitim hayatımı İngiltere'de
tamamladım. İstanbul doğumluyum.
Kariyer hayatıma 1996 yılında İremtur'da
Outgoing Departman Şefi olarak başladım.
1998-2010 yılları arasında Profilo Alışveriş
Merkezi'nde devam ederek sırasıyla; Satış
ve Sistem Geliştirme Sorumlusu, Pazarlama
Grup Sorumlusu ve Pazarlama Grup Müdürü
olarak görev aldım. 2010 yılından bu yana
Alışveriş Merkezi Müdürlüğü yapıyorum.
AVMlerde farkındalık yaratmak amacıyla
hayata geçirilen Beyaz Cadde projesine
imza atarak, takip ettiğim projelerde birçok
sektörel ödül platformunda ödüle layık
görüldük. 2012 yılından beri de Palladium
Ataşehir'de AVM Müdürlüğü görevini
yapıyorum.

“Yöneticilik; bilgi, beceri, deneyim,tutku ve öngörü
gerektiren bir iştir.”
arasındaki fark, tutkudur. İşinizi severek ve
tutkuyla yapıyorsanız, koçluğunu yaptığınız
takımın başarısı neredeyse kaçınılmaz olur.
İşini sadece iş olarak görmeyip, dinamik,
ilham verici, yaptığı işe ruhunu katarak
ve ekip ruhunun sinerjisine inanarak yol
alıyorum.

AVM Yöneticiliği, bireyselliği bertaraf edip,
oluşturduğun ekiple bir bütün olmayı
gerektiriyor. Çünkü hizmet sektöründe
çalıştığımız için, birebir insan ilişkisi bizim
alanımızda çok önem arz ediyor. Bir alışveriş
merkezi olarak temizliğiniz ve güvenliğiniz
sizin ana altyapınız olduğu için bunların
sağlam olması gerekiyor. Pazarlama
aksiyonları anlamında doğru atışlar yapmak
müşteri memnuniyetini üst seviyeye
çıkarıyor. Bizim buradaki stratejimiz her
zaman insanlara farklı kulvarda olduğunu
hissettirmek. Bize gelen kitle tamamıyla
farklı, A Plus ve alım gücü yüksek olan
bir kesim bize geliyor. Palladium olarak
karışık yapıya sahip bir alışveriş merkezi
değiliz ve içeri girdiğinizde size zorluk
yaşatmayan, hatta rahat rahat alışverişinizi
Anadolu Yakası'nın en prestijli
projelerinden biri olan Palladium AVM’nin yapmanızı sağlayan bir mimari yapıya
sahibiz. Müşteri memnuniyetini ilk hedef
müdürü olarak oldukça yoğun bir tempo
olarak belirlediğinizde, hizmet kalitesine
ile çalışıyorsunuz. Sizce başarılı AVM
yönetiminin en önemli kriterleri nelerdir? gereken önemi verdiğinizde, bunları
pazarlama aksiyonlarıyla birleştirdiğiniz
yaratıcı ekip çalışmaları ile başarı geliyor
İyi bir yönetici ile daha iyi bir yönetici

zaten. Yaptığımız projelerin sürdürülebilirliği
tabi ki çok önemli. Hiçbir şeyi aynı tutarak
sürdüremezsiniz. Etraf değişiyor diye
değişmeyeceğiz, öncesinde değişeceğiz.
Bu mantıkla yaratıcı ve öncü bir politika
izleyerek hareket eden bir yönetimimiz
var. Çoğu Türkiye’de ilk kez gerçekleşen
etkinliklerimizle, yeni konsept ve formatlar
ile gelişen teknolojiye uyumlu bir şekilde
evrilerek ilerliyoruz. Tecrübelerimizi de
yaptığımız işe yansıttığımızda, başarı başarıyı
getiriyor. Genel olarak açıklarsak; kimliği
olan, doğru konsept ve bileşenle öne çıkan
ve yeni nesile ayak uydurabilen bir yönetim
anlayışıyla, AVM'ler için başarı, hiç de zor
değil.
Müşterilerin değişen ve artan
beklentilerine paralel olarak rekabet
ortamında çalışma sisteminiz hakkında
bilgi verir misiniz?
AVM sektörü çok hızlı değişkenlik
gösteren bir sektör olduğundan dinamizm
gerektiriyor. Sürdürülebilirlik için tüketici
anketleri, onlarla içiçe olmak ve iletişim
halinde olmak hızlı değişen bu sektörde yeni
pazarlama taktik ve teknikleri geliştirmek
gerekiyor.
Palladium Ataşehir olarak her zaman sosyal
sorumluluk projeleri ve yaratıcı, farklı
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etkinliklere ev sahipliği yapmaya, ses getiren
projeler yaratmaya odaklıyız. Gerek her yaş
grubundan çocuklar için gerekse yetişkinler
için faaliyetlerimizi yıl boyunca sürdürüyoruz.
Bu gerçekten yoğun bir araştırma ve çalışma
gerektiriyor. Ben her zaman tüketicinin
beklentisini ölçümlerim. Biz, tüketicinin
bizden ne talep ettiğiyle, ne tarz bir etkinlik
istediğiyle alakalı her yıl mutlaka bir
araştırma yaparız. Müşteri memnuniyeti
açısından yaptığımız tüketici anketleri
belirleyici ve nokta atışı işler yapmamıza çok
yardımcı oluyor.
Bu sene başından beri gerçekleştirdiğimiz
etkinliklere gelirsek; Yarıyıl tatilinde
çocuklar için yaratıcılık ve heyecan dolu bir
etkinlik olan “Palladium Ayıcık Atölyesi” ni
gerçekleştirdik. Ücretsiz olan etkinliğimizde
isteyen aileler ve çocukları, Engelim Olmayın
Derneği yararına Datça’da maddi durumu
olmayan çocuklara vermek için de ayıcık
tasarladılar.

Yine AVM'mizde 3 ay boyunca büyük
bir ilgiyle karşılaşan bilim, sanat ve
teknolojinin hangi boyutlara ulaşabileceğinin
deneyimlenebildiği 'Interstellar Uzay Sergisi'
ne ev sahipliği yaptık.
İstanbul Shopping Fest'e katılımcı
AVM’lerden biri olarak çeşitli etkinlikler
gerçekleştirdik.

Her yaştan herkese hitap eden etkinliklerimiz
2018 yılında da sürprizlerle devam edecek.
Sizin gözünüzden Palladium AVM’yi bize
anlatır mısınız?
Açıldığımız 2008 yılında Ataşehir, İstanbul
Anadolu Yakası'nın önemli bir yaşam
merkezi olmaya başlamıştı. Her geçen
gün gelişen, büyüyen ve en önemlisi elit
bir yaşam merkezi olarak konumlandı.
Ataşehir'in bu gelişme sürecinin başında
açılan Palladium, başta ilçenin daha
sonra Anadolu Yakası'nın elit AVM’si
olarak konumlandı. Çoğu Türkiye’de ilk
kez gerçekleşen etkinliklere ev sahipliği
yaptı. Bünyesinde bulundurduğu Ulusal ve
Uluslararası seçkin markalarıyla misafirlerinin
gözbebeği oldu. Ziyaretçi memnuniyetini her
şeyin üstünde tutan yönetim anlayışımız ile
kaliteli sadık bir kitle oluştu. Ziyaretçilerimiz
bizi, biz de onları çok sevdik ve sevmeye
devam ediyoruz. Onlarla aramızdaki bu
samimi ilişki ile burası tam bir yaşam
merkezi haline gelerek haftaiçi ve haftasonu
sosyalleşme adına tercih edilen önemli bir
nokta oldu.

Ayrıca yine bu senenin ses getiren
etkinliklerinden olan MOB ücretsiz konserler
serisinde, Best Of 70's Konseri ve Best Of 90's
Konseri yoğun ilgiyle karşılandı. Türkiye'nin
Gelişen teknoloji ile birlikte alışveriş
eskimeyen değerli sanatçıları, AVM
alışkanlıklarında bir değişim
misafirlerine duygu dolu anlar yaşattılar.
olacağı düşünülmekte siz nasıl

değerlendiriyorsunuz?
AVM’ler bulundukları bölgenin değerini
neredeyse %100 arttıran yapılar ve temel
insan ihtiyacı olan sosyalleşmeyi sağlayan
güvenli platformlar. Ancak tüketici, gelişen
teknoloji ile evriliyor. Alışveriş anlayışının
değişmesi bir handikap gibi görünse
de, internet üzerinden alışverişi yapılan
markaların bulundukları AVM’lerde de takip
edildiğini gözlemliyoruz. Yani tercih edilen
marka, doğru bileşenler ve konseptler
oluşturulduğunda her türlü alıcısıyla
buluşuyor. Dediğim gibi insanlar sadece
alışverişi baz alarak değil sosyalleşme
adına AVM’leri özellikle evlerine, işyerlerine
yakın ve evi gibi hissettiği AVM’leri tercih
ediyorlar. Her şeyi bir arada bulabildikleri bu
platformlardan uzak kalmak istemiyorlar.
2017 yılında mağazacılık sektöründe
'verimlilik' konusu en önemli gündem
oldu. Verimliliği ön planda tutan ve yeni
konseptler, formatlar geliştiren firmalar
fark yarattı. AVM’ler; Yatırımcısı, yöneticisi,
perakendecisi, mağazaları, markaları,
üreticileri, tedarikçileri ve çalışanları ile bir
bütün ve kocaman bir aile. Değişen tüketim
anlayışı ve teknolojinin evrimine uyum
sağlamak ve gerekli çalışmaları beraberce
yürütmek gerekiyor. Tüketicinin değişim ve
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Ayrıca şubat ayında, alanında başarılı
ünlü isimlerin fotoğraflarının sergilendiği
“Geleceğe Işık Tut” sergisine ev sahipliği
yaptık. Maddi durumu iyi olmayan çocuklara
ve okulların ihtiyaçlarına destek olmak
için bir araya gelen ünlülerin yer aldığı
bir fotoğraf sergisiydi bu. 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü'ne Özel Söyleşiler, Kitap
ve İmza Günü Etkinlikleri, festivaller, yine
klasik haline gelen Music On The Bridge
sahnemizde ünlü müzisyenlerin konser
etkinlikleri devam etti büyük bir ilgiyle.
Ayrıca yine büyük ses getiren etkinliğimiz,
efsane film ‘Geleceğe Dönüş’ün (Back to
the Future) unutulmayan karakterlerine ev
sahipliği yaptığımız etkinlik oldu. Mayıs
ayında dünyaca ünlü Hollywood yıldızı
James Tolkan, ilk kez Türkiye’ye gelerek
Palladium Ataşehir AVM’de imza günü ile
hayranlarıyla buluştu. Aynı zamanda başrol
karakteri niteliğindeki zaman makinesine
dönüşen araba DeLorean de AVM'mizde
sergilendi.
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isteklerine uyum sağlayarak hareket etmek
gerekiyor. Bizler de bunu yapıyoruz.

da ödül almak bizi hem çok mutlu hem çok
motive ediyor.

2017 yılında aldığınız ödüller hakkında
bilgi verir misiniz?

2018’de Palladium AVM’de bizleri ve
ziyaretçilerinizi bekleyen yenilikler olacak
mı? Hedef ve beklentileriniz nelerdir?

2017 yılına hızlı bir giriş yaparak
Şubat ayında ilk ödülümüzü Ataşehir
Belediyesi'nden aldık. HORECA Cam Dostu
İşletme projesiyle Palladium Ataşehir olarak
birinciliğe layık görülüp 'Işıklı Cam Dostu
İşletme Tabelası' ödülünün sahibi olduk.
Ayrıca, Trickbox ve Kapadokya Günleri
etkinliğimizle 'Hermes Creative Awards
2017'den toplam 6 ödül birden kazandık.
Yine aynı etkinliklerimiz, Stevie Awards
2017 platformundan 2 ödül birden kazandı.
Marcom platformundan da toplam 7 ödüle
layık görüldü. Uluslararası platformlardan

AVM misafirlerimize deneyim yaşatma
üzerine kurulu projelerimiz çok ilgi çekiyor,
çok seviliyor. Yine bu tarz ve yapılmayanı
yaptığımız, fark yaratacak işlerimiz olacak.
2018 yılında, ziyaretçilerimize adeta
sokaktaymış hissi yaratarak farklı bir soluk
getiren projelerle birlikte bilim ve sanat
içerikli projeler olacak.
Palladium Ataşehir 2018'de, sahip olduğu
konforlu atmosfere ve mimariye ufak
dokunuşlarla müdahale edip, sokak
lambaları, arnavut kaldırımı ve banklarla tam

bir sokak havası yaşatacak. Şehrin kaosundan
uzak ama şehrin içinde hissini yaşatarak
sokak ruhunu gerçekleştireceği etkinliklere
de yansıtacak.
Bugünkü deneyimlerinizle meslek olarak
AVM yönetimini düşünen bayanlara
önerileriniz nelerdir?
Yöneticilik; bilgi, beceri, deneyim,tutku ve
öngörü gerektiren bir iştir. Liste daha da uzar
aslında. Yöneticiliğin ağır sorumlulukları;
bakış açınızdaki hassasiyet, adalet, yaratıcılık,
iyimserlik, güleryüz, paylaşımcılık gibi
pozitif değerlerle akılcılığı birleştirdiğiniz
ölçüde aşılabilir diye düşünüyorum. Ben
tabi ki sorumlu olduğum işimi baz alarak
genel bir açıklama yapabilirim belki. İş
hayatının dışında kalan hayatın diğer
sorumlulukları da omuzlarımızda ve bu
yüzden hayatı bir gün öncesinden dakika
dakika prova etmek ve planlamak zorundayız
kadınlar olarak. Kadınlara yeterli imkanlar
sunulursa çok kaliteli ve birçok alanda
fark yaratabilecek yönetici ve liderlere
sahip olacağımızı düşünüyorum. Ayrıca,
kadın ile erkeğin yaradılışı ve doğası
gereği, hayatın her alanında olduğu gibi
iş hayatında da sorunlara bakış açısı ve
çözüm üretme yöntemleri de farklı. İşte
tam da bu yüzdendir ki geleceğe emin
adımlarla yürümek, yaptığımız işlerle başarı
çıtamızı yükseltmek için farklı seslere
ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yukarıdaki
cevaplarda zaten başarı kavramından
çokça bahsettik. Erkek ve kadın hayatın her
alanında baş başa, birlik içinde olmalı ve
başarılı olmak için belirlenen hedeflere adım
adım birlikte yürümelidir. Dolayısıyla kadının
her geçen gün artan bir şekilde iş hayatının
içinde aktif olarak var olması ve üretmesi
Türkiye'nin ekonomisi için çok önemlidir.
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Dayanıklı ve güçlü olmak, önyargılardan
sıyrılmak ve çok önemli gördüğüm iyimserlik
ve gülümsemeyi unutmamak, kısacası hayata
pozitif bakmak, kadına iş hayatında başarıyı
getiren en önemli kavramlardır.
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Kadınlar birbirlerine ilham verirler. Kadın;
yönetimde, üretimde söz sahibi hemcinsinin
başarılarını gördükçe kendine olan
inancı artar ve ben de yapabilirim deme
özgüvenine sahip olur. Ben kadınların
gücüne her zaman inanıyorum. Birlik
olduklarında yapamayacakları şey yok, iş
hayatı için de dediğim gibi bakış açıları,
hisleri, yönetim şekilleri her zaman önemli.
Çalışan bir kadın yönetici, bir anne, bir
eş olarak yüklendiğim sorumluluk ve
misyonları layığıyla yerine getirebilmemde
belli program ve disiplinlerin yanı sıra,
beraber çalıştığım iş arkadaşlarım ve hayatı
paylaştığım ailemin destekleri benim için
çok değerli.

Haberler / MALl&MOTTO

SÜPERMODEL BELLA HADİD

EŞLİĞİNDE TAG HEUER

BUTİK AÇILIŞI

TAG Heuer, süpermodel Bella Hadid için özel tasarlanan
Link Lady Limited Edition serisini Oxford Caddesi butik
açılışında lanse etti. Bu özel seriden ön sipariş veren
şanslı müşteriler, siparişlerini teslim alırken butikte Bella ile
tanışma imkanı buldular.

TAG Heuer Link Lady Limited Edition serisinin lansmanı,
Londra’nın dünyaca ünlü alışveriş semti Oxford caddesinde
yer alan TAG Heuer butikte gerçekleşti.
8 Aralık 2017 günü Oxford caddesinin en merkezi
noktasında süpermodel Bella Hadid eşliğinde özel TAG
Heuer butik açılışı gerçekleştirildi. İsviçreli saat markası
dünyanın en merkezi alışveriş noktalarına konumlandırdığı
butikleriyle, marka bilinirliğini dünya çapında yaymakta.
75 metrekarelik butik, mimari tasarımı sayesinde saat
mekanizmasını anımsatmakta. Markanın TAG Heuer
Connected Modular 45 akıllı saat modeli, TAG Heuer
Muhammad Ali modeli gibi daha birçok eşsiz serisini bu
butikte görmek mümkün.

Açılış davetinde Bella, kendi için özel tasarlanan Link Lady Limited Edition
serisini bileğinde sergiledi. Bu model, TAG Heuer markasının şu ana
kadar tasarlanan en feminen modeli. Mat siyah, rakamlar yerine 12 adet
pırlantanın yer aldığı büyüleyici sedefli kadran, modern ve çağdaş modelin
kasası tamamen seramikten oluşuyor. Saat modelinin bileziği,rahatlığıyla
ünlü olan meşhur Link serisi bilezik tasarımına sahip. Bileziğin her
bileşeni, parlak tonları ve esnek yapısı ile bilekte rahat ve yumuşak bir his
uyandırıyor. Detaylara gizlice gösterilen özen, Link serisini kullananlara
elegant ve şık stiliyle eşsiz bir deneyim yaşatıyor. Bezelde yer alan 48 adet
pırlanta ve kasa arkasında yer alan Bella imzası, saat modeline büyüleyici
farklılık ve karakter kazandıran diğer özellikler arasında…
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Bu özel davette Bella Hadid, interaktif teknoloji ile mağaza
ziyaretçilerine TAG Heuer saatlerinin teknik bilgisi ve
inovatif tasarımları hakkında bilgi verdi.
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Ayperi ÖZYURT
Antares AVM Müdürü
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Bize kendinizi tanıtır mısınız?
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1974 yılında Almanya’nın Berlin kentinde
doğdum. 1978 yılında Türkiye’ye dönüş
yaptık ve liseyi bitirdikten sonra eğitim
hayatıma Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde devam
ettim. Evliyim, Selen ve Rüya adında 2 kızım
var. Mezun olduktan sonra 1997 yılında iş
hayatıma sektörün ilk AVM’lerinden biri olan
Karum Alışveriş Merkezi’nde başladım. Yıllar
içinde edindiğim tecrübe ve bilgi birikimi ile
Ankara’nın önde gelen projelerinden olan
Antares Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin AVM
Müdürlüğü görevini sürdürmekteyim.
2008’de kapılarını açan Antares AVM’yi
okuyucularımıza anlatır mısınız?

“AVM yönetiminde temel ilke olarak iletişim ve işbirliğini
önemsiyoruz.”
ayında Ankara için bir alışveriş ve yaşam
yıldızı olarak doğmuştur. Lokasyon itibariyle
Yenimahalle ve Keçiören gibi 2 büyük
ilçenin tam ortasında olmamız en önemli
avantajlarımızdan biri olmakla beraber;
Antares AVM sadece bulunduğumuz
bölgeden değil Ankara ‘nın her yerinden
ziyaretçi almaktadır. Bunun sebebi alışveriş
merkezimizin 222.000 m2’lik hizmet alanı,
ferah mimarisi, lokasyonu ve mağaza
karmasıdır. 250’ye yakın mağazamızla
ziyaretçilerimizin her türlü ihtiyacına alışveriş
ve yaşam merkezi olarak hitap edebiliyoruz.
Bunun sonucunda her ay 1,2 milyonun
üzerinde ziyaretçi ye ev sahipliği yapıyoruz.

Özellikle karşımızda inşaatı hızla devam
eden ve önümüzdeki yıl açılması planlanan
Avrupa’nın en büyük hastane yatırımlarından
biri olan Ankara Etlik Entegre Sağlık
İsmini Samanyolu’ndaki en parlak yıldızdan
alan Antares Alışveriş Merkezi 2008 yılı Mayıs Kompleksi ile birlikte bölge olarak şehrin

geleceğinde önemli bir rol oynayacağımızı
bilincindeyiz.
Çocuk oyun üniteleri ve restoranı ile 4.245
m2'lik alana kurulu Türkiye'nin en büyük
bowling salonu olan Rolling Ball Bowling
ve 10 salonlu, 2.500 kişilik Cinemaximum
sinema kompleksi Antares'in yaşam merkezi
olma özelliğini tamamlıyor. Alışveriş
merkezinin açık ve kapalı olmak üzere 6.000
araç kapasiteli otoparkı ise ziyaretçilerine
konforlu bir alışveriş imkanı sağlıyor.
Marka karmasından ve ziyaretçi
profilinden bahseder misiniz?
Antares olarak 5MMigros, Tekzen,
MediaMarkt, Teknosa, H&M, LCW, DeFacto,
Cinemaximum, Flo, Rossmann, Gratis,
Watsons, Mavi, Colins, English Home, Yves
Rocher, Nike, Adidas gibi ulusal ve uluslar
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arası birçok markaya ev sahipliği yapıyoruz.
2018 yılına da sürpriz markalarımız ile
merhaba diyeceğiz.
Alışveriş merkezimizin lokasyonu, merkezin
konsepti, marka karmamız ziyaretçi
profilimizin beğeni ve beklentilerini
karşılamaktadır. Ziyaretçilerimize en iyi
şekilde hizmet vermeye çalışan güler yüzlü
personelimiz ve ekibimizle her zaman öncü
olmaya çalışıyoruz.
Antares AVM’yi sosyal bir yaşam alanı
olarak görüyoruz. Sosyal yaşamı ve
ilişkileri güçlendiren cafeler, sinema, sanat
merkezi, eğlence merkezi gibi alanlarla
ziyaretçilerimizin yaşamlarında da yer
edindiğimizi düşünüyoruz.
Yıl içinde her yaşa uygun çeşitli aktiviteler
düzenliyorsunuz. Programı nasıl
oluşturuyorsunuz?

ziyaretçileri ne ‘Daha iyi nasıl hizmet
edebiliriz?’ düşüncesiyle ciddi anlamda
çok fazla çalışıp uzun dönemli projeler
üretiyoruz.
Alışveriş merkezleri açısından durgun
geçen yaz döneminde bile çeşitli
kampanyalarla hareketli olmaya
devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz
etkinlikleri bir basamak olarak görüp
hep daha iyisini hedefliyoruz. Ayrıca
müşterilerimizin sadece önemli günlerde
değil her zaman özel hissetmeleri için
çalışıyoruz.
Biz burada büyük bir ekibiz ve çoğu
işimizi dış kaynaklı değil, alışveriş
merkezi yönetim kadromuzla
yürütüyoruz. Yönetim personeli olarak

bir aile gibi olduk, Antares bizim evimiz
gibi. İnsanlar evleri için en iyisini ister bizde
bu düşünceyle misafirlerimize yaklaşıyoruz.
Bu sebeple biz, bir şeyleri değerlendirirken
sonuçların olumlu veya olumsuz
olabileceğini öngörebiliyoruz.
AVM yönetiminde olmazsa olmaz
kriterleriniz nelerdir?
Bizler profesyonel bir alışveriş merkezi
yönetimi olarak, kadromuzu oluştururken
uzman, deneyimli ve inovatif olmaya özen
gösteriyoruz. Yeni trendleri yakından
takip ederek uygulamaya çalışıyoruz. Hem
geleneksel yönümüzü korumaya çalışırken
hem de yenilikleri hayata geçirmeye
çalışıyoruz.

Ziyaretçilerimizden gelen talepler
doğrultusunda ve yeni trendleri takip ederek
etkinlikleri planlıyoruz. Amacımız tüm
etkinliklerde ses getirmek ve ziyaretçilerimizi
memnun etmek. Bu konuda ekibimiz sürekli
yeni fikirler peşinde.
Bugüne kadar Ajda Pekkan, Murat Boz, İrem
Derici, Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman,
Eypio, Sagopa Kajmer, Gökhan Özen gibi
pop müziğe katkısı olan değerli sanatçıları
konuk ederek ziyaretçilerimizin sevenleri
ile birlikte keyifli zamanlar geçirmelerini
sağladık.
Minik misafirlerimiz için hafta sonu yapılan
eğlenceli aktiviteler ve atölyelerle el
becerilerini geliştirirken eğlenceli zaman
geçirmelerini sağlıyoruz.

Antares tarafından sadece 2017 yılında 10
sürdürülebilir sosyal sorumluluk projesi
hayata geçirildi. Bu projeler eğitimden
çocuk haklarına, ekolojiden insan haklarına,
sağlıktan gençlerin sorunlarına kadar birçok
farklı temada gerçekleşti.
Parlak yıldız olan adınız gibi Ankara’nın
en önemli AVM’lerinden biri olmanızı
nasıl sağlıyorsunuz?
Samimi yönetim tarzımız ve hedef kitlemize
göre pazarlama projeleri geliştirmek.
2016’nın başlarından itibaren yıllık pazarlama
planımız çerçevesinde çalışmalarımıza hız
kesmeden devam ediyoruz. Antares AVM
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Bunların yanısıra, belediye ve sivil toplum
kuruluşları ile ortak hareket ettiğimiz sosyal
sorumluluk projelerinde de mutlaka yer
almaya çalışıyoruz.
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Başarılı AVM yönetiminin sırları nelerdir?
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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. 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. Biz AVM yönetiminde
temel ilke olarak iletişim ve işbirliğini
önemsiyoruz. Çünkü iletişim ile en karışık
görünen problemleri bile hızlı ve kolayca
çözebiliyoruz. İkinci ilkemiz olarak işbirliği
ile hareket ediyoruz. Tüm etkinliklerde
işbirliğiyle hareket ederek birimlerimiz
birbirlerine destek oluyorlar.
Yönetimimiz, pazarlamanın tüm süreçlerinde
müşteriyle ilişki kurarak ihtiyaçları ve zevkleri
doğrultusunda kampanyalar düzenlemeye

44

Kapak Röportajı / MALl&MOTTO

Kiracı ilişkileri bizim için çok önemli, tüm iş
ortaklarımız ile bire bir ilgilenip ilişkilerimizi
sağlam temeller üzerine kurmaya çalışıyoruz.
Bu temeller bize prestij olarak geri dönüyor.
Kiralama evresinde şeffaflık ilkesiyle
hareket ediyoruz. 2018 yılında da alışveriş
merkezimize uygun ürün ve markaları
ziyaretçilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz.
Mağaza doluluk oranları hakkında bilgi
verir misiniz?
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.
Alışveriş merkezimizde mağaza doluluk oranı
ise %98.
Bölgenizdeki diğer AVM’lerden sizi ayıran
en önemli 3 özelliğiniz nedir?
Türkiye ‘nin en büyük ilçelerinden biri olan
Keçiören de bulunması, yaklaşık 90.000 m2
kiralanabilir alanda oluşturduğumuz mağaza
karması ve toplam 6000 araçlık açık ve kapalı
otopark kapasitesi.
2018’de hedefleriniz nelerdir,
ziyaretçileriniz için yenilikler olacak mı?
2018 yılında Antares ailesine global ve yerli
markaların katılması için çalışmalarımız
devam ediyor. Daha önce bahsettiğim gibi

şehir hastanesiyle artacak talepler ve
müşteri memnuniyetinin yükseltilmesi
amacıyla AVM’nin genel bakım ve ihtiyaç
duyulan alanlarda renovasyonu devam
edecektir. Alışveriş merkezimizde her
yıl olduğu gibi tüm ziyaretçilerimize;
yıl içinde hem keyifli vakit geçirecekleri
hem çocuklarına unutulmaz eğlenceler
yaşayabilecekleri etkinlikler, her mevsime
özel Antares kart kampanyaları ve hediye
çekleriyle misafirlerimize hizmet vermeye
devam edeceğiz.
Popüler yıldızları dinleme ve tanışma
fırsatı yakalayacakları imza günleri,mini
konserler,sosyal sorumluluk projeleri ve
daha birçok sürprizlerle dopdolu bir yıl
yaşatmayı arzu ediyoruz.
Umarım, 2018 yılı bütün olumsuzlukları
silecek ve yeni imkânlar yaratacak. Yeni
yılın herkese güzellikler getirmesini
diliyorum.
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çalışıyor. Perakende sektöründe entegre
pazarlama yöntemlerini etkili ve sürekli
biçimde uyguluyoruz. Müşteri memnuniyetini
ön plana alan yönetimimiz, bu bağlamda
Antares sadakat kartı üzerinden yapılan
kampanyalarla ziyaretçilerimize hem keyifli
bir alışveriş deneyimi yaşatıyoruz hem de
Antares Kart ile kazandırıyoruz.
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AYD Başkanı
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Ekim ayı ile başlayan yılın son çeyreği, AVM’ler
açısından alışverişin en yoğun olduğu dönem
olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekleşen ciro artışında
da bunu görebiliyoruz. Geçtiğimiz yılın aynı ayı
ile kıyaslandığında ciro endeksi %16,2’lik artış
kaydederken, ekim ayı enflasyon oranı %11.9 ile ciro
endeksinin altında seyretti. Bu durum perakendeci
açısından olumlu bir hava estirmekle birlikte ciro
verimlilik endeksi de hem Anadolu’da hem de
İstanbul’da bu yılın eylül ayı ile kıyaslandığında ciddi
bir artış yaşandığını gösterdi. Ek olarak kategori
bazında incelendiğinde en yüksek artışın diğer alanlar
kategorisinde yaşanması, ziyaretçilerin AVM’leri
yalnızca giyim, teknoloji ayakkabının yanı sıra mobilya,
kozmetik, eğlence alışverişlerinde de yoğun bir şekilde
AVM’leri tercih ettiğini ortaya koyuyor. Bu uzun
vadede AVM’ler ve AVM’lerde faaliyetlerini sürdüren
bu markalar için oldukça sevindirici bir durum.
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AVM Endeksi Perakendenin Geleceğine Umut Veriyor
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM
Endeksi’nin ekim ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2017 ekim
döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde %16,2 artış
kaydederek 237 puana ulaştı.

Diğer Alanlar* Kategorisinde Ciro Artışı
Ekim ayında, kategoriler bazında en yüksek ciro artışı diğer alanlar* kategorisinde yaşandı. Yapı market, ev tekstili,
hediyelik eşya, oyuncak, sinema, kişisel bakım ve kozmetik gibi birçok kategoriyi içinde barındıran diğer alanlar*
kategorisi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan %18,3’lük artış kaydetti.
Geçtiğimiz yılın ekim ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki teknoloji kategori ciroları %17,1, giyim kategori ciroları
%17, yiyecek içecek kategori ciroları %13,1, ayakkabı kategori ciroları %11,1 ve hipermarket kategori ciroları %9,3
artış gösterdi.
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AVM’lerde kiralanabilir alan (m²) başına düşen cirolar ekim 2017’de İstanbul’da 1055 TL, Anadolu’da 803 TL olarak
gerçekirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği 904 TL’ye yükseldi.
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Ziyaret Sayısı Endeksi
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Ekim 2017 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ise ziyaret sayısı endeksinde %1’lik bir azalış
olduğu ortaya çıkıyor.
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Perakende sektörünün “büyük veri” sınavı
Teknolojinin en çok etkilediği sektörlerden biri olan perakendeye artık ‘veri’ hükmediyor. 2020 yılında 44
trilyon gigabyte’a ulaşması tahmin edilen veriyi en iyi kullananlar sınavı geçecek. KPMG Türkiye Tüketici
Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri Fikret Çetinkaya, “Doğru hedefleri belirleyen, müşterisini anlayan,
çalışanlarına yatırım yapan şirketler bu durumdan avantaj sağlayacak ” dedi.
Dünya, dev boyutlarda kişisel veriye sahip
perakende sektörünün teknolojiyi nasıl
yöneteceğini tartışıyor. KPMG’nin Harvard
Businnes Review ile gerçekleştirdiği analize
göre, 2020 yılında 44 trilyon gigabyte
büyüklüğüne ulaşması tahmin edilen kişisel
veriye sahip olacak şirketler arasında bu
veriyi doğru kullananlar, kritik eşiği aşacak.

altında inceleniyor:

KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve
Perakende Sektör Lideri Fikret Çetinkaya,
çalışmanın sonuçlarını değerlendirdi.
Çetinkaya, her kesime seslenen perakende
sektörünün teknolojiden doğrudan
etkilendiğini söyledi. Çetinkaya, “ Sanayi
çağı, 150 yıldır ekonominin işleyen çarkı
oldu. Ancak şimdi yeni bir dönem başlıyor:
Bilgi çağı. Ekonomiler artık veri üzerine
kuruluyor. Bu çağda en kritik yetenek
‘veri okuryazarlığı’ olacak. Her iki yılda bir
şirketlerin sahip olduğu verilerin toplamı
ikiye katlanıyor. 2020 yılında perakende
sektöründe 44 trilyon gigabyte büyüklüğüne
ulaşacak veriyi doğru toplayan, iyi okuyan,
analitik bir bakış açısıyla yorumlayan ve
buna uygun aksiyonlar alan şirketler bir
adım öne çıkacak” dedi.

Veri haritası çıkarmak: Günümüzde tüm
müşteri verilerinin tek bir yerde ya da
tek bir kanalda yer alması çok ender bir
durum. Bu nedenle müşteriyi en iyi şekilde
analiz edebilmek için ilişkinin adım adım
planlanması gerekiyor. En önemli verilerin
belirlenmesinde bu süreç kilit rol oynuyor.
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‘Teknolojiyi kullanan tüketiciler sektörü
değiştirdi’
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Çetinkaya, şöyle devam etti: “Çalışma
bize gösteriyor ki fiyatları daha kolay
karşılaştırabilen, ürünlere daha kolay
ulaşabilen tüketiciler perakende
sektörünü değiştirdi. Bilgi zenginliği ile
güçlenen müşterilerini anlamayan ya
da ne istediklerini bilmeyen şirketlerin
yeni düzende işi hiç kolay olmayacak. Bu
noktada müşteri beklentilerini aşmak kadar
temel müşteri ihtiyaçlarını karşılamak da
önemli bir unsur olmaya devam edecek.
Bu yeni perakende düzeninde müşteri
deneyimlerinden elde edilen verileri toplayıp
analiz etmek hayati önem taşıyacak. Hızlı
hareket eden, teknolojilerden yararlanan
şirketler yarışta avantaj kazanacak, hem
müşterileri hem de kendileri için değer
yaratacaklar. ”
Analizde, dünyada başarılı örnekleri olmakla
birlikte pek çok şirketin verinin analizi ve
iş hedefleri doğrultusunda kullanımı ile
ilgili henüz istenilen seviyede olmadığı
belirtilerek atılması gereken adımlar 9 başlık

Hedef belirlemek: Yeni müşteriler çekmek,
müşterilerini elinde tutmak, sosyal medya
üzerinden müşterilerle etkileşimi artırmak
gibi hedefleri olan şirketler, toplaması
gereken veri türlerini belirleyip hedeflerini
netleştirmek zorunda.

Süreç, kurulacak sistemle eşzamanlı
işlemeli: Veri kaynakları belirlenip veri
haritası oluşturulduktan sonra sosyal medya
ve Nesnelerin İnterneti gibi yeni teknolojiler
aracılığıyla elde edilen bilgiler bir platformda
toplanmalı. Bu sistemle birlikte analiz edilen
sonuçlar, şirketlere sağlıklı bir ‘pusula’ gibi
yol gösterebilir.
Doğru işgücüne yatırım yapılmalı: En iyi
teknolojiler ve en gelişmiş analitik araçlar,
onları nasıl kullanacağını bilemeyenler için
anlam taşımaz. Şirketler veri okuryazarlığı
alanında çalışanlar yetiştirmeli, eğer daha
acil çözüme ihtiyaç duyuyorsa gerekli
becerilere sahip yeni çalışanlarla ekibini
güçlendirmeli.
Analitik bir bakış açısı şart: Şirketin her
basamağında analitik bir bakış açısıyla
hareket edilmeli. Verileri organizasyonun
her noktasında kullanmak, başarıyı da
beraberinde getirecektir.
Hedefler kurum kültürü haline gelmeli:
Müşteri odaklılığı hedefleyen şirketler bunu
kurum kültürü haline getirmeli. Bunun için
de müşteri deneyimi konusunda tecrübeli
yöneticilere ihtiyaç var. Müşteri deneyimi
konusunda tecrübeli yöneticiler, kurumun
yatırımlarını da yönlendireceği için şirkete
olumlu katkı sağlayacaktır.

Fikret Çetinkaya
KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve
Perakende Sektör Lideri
gerekiyor. Şirketler sundukları ürünleri ve
hizmetleri özelleştirmek adına müşterilerin
hakkındaki görüşlerinden faydalanabilir.
Süreçler ve araçlar farklı olsa da hedef
aynı: Farklı iş araçlarına sahip olan şirketler
farklı iş süreçlerinden geçiyor olabilir.
Ancak hedef hep aynı: Veriyi iyi kullanarak
müşteriyi daha iyi anlamak ve memnuniyet
sağlamak. Şirketler hedefleri doğrultusunda
çok basit bir analitik raporlama da, karmaşık
bilişsel teknolojiler de kullanabilir. Tek bir
çözümün olmadığı bu yolculukta şirketlerin
kendi müşterilerinin memnuniyeti için en
doğru rotayı çizmesi gerekiyor.

Sonuçlar ölçümlenmeli: Veri analitiği
kullanan şirketler ileriye dönük olarak
müşterisini daha iyi anlayıp anlamadığını
çözmek isteyecektir. Müşterilerin sayısı arttı
Daha iyi hizmet için tüm bilgileri kullanın: mı, müşteri başına gelir artıyor mu, müşteri
Ürünleri ve hizmetleri geliştirirken tüm
sadakati gelişiyor mu, sosyal medyada şirket
bilgilerden faydalanmak gerekiyor. Bu
daha olumlu etkileşim alıyor mu ve tabii ki
bilgileri zenginleştirmek adına da web, mobil tüm bu faktörler gelirleri ne yönde etkiliyor
ve soysal medya teknolojilerine eğilinmesi
gibi sorular yanıtlanmalı.
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PrImemall Sivas AVM’de Muhteşem İrem Derici Performansı

Sivas’ın yerel mimari dokusundan esinlenerek
oluşturulan ve modern çizgilerle kente değer
katmak amacı ile kurgulanan Primemall Sivas
AVM,modanın önde gelen markaları, teknoloji
,spor ve rahat giyim mağazaları, ev dekorasyon
üniteleri, anne-bebek, çocuk mağazalarıve
süpermarketi ile Sivas ve çevre illerden gelen
ziyaretçiler için önemli bir çekim merkezi oldu.
Sivas kentinin gelişen bölgesinde yer alan
Primemall Sivas AVM, 36.000 metrekare
kiralanabilir alanı ulusal ve uluslararası 120
markası ile Sivas’ın ilk ve tek alışveriş merkezi
olarak hizmet veriyor. Zengin marka karması,
etkinlikleri, mimarisi, kafe-restoranları, yeme-içme
alanları, terasları, sineması, çocuk oyun alanı ile
her yaştan ziyaretçi için keyifli bir yaşam alanı
olarak Sivas’ta yeni bir hayatın yolunu açtı.
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Daha önce birçok sanatçıyı Sivaslılarla buluşturan
Sivas Primemall Avm, Türk Pop Müziği Sanatçısı
İrem Derici”yi ağırladı. Organizasyonu Farkındalık
Stüdyosu tarafından gerçekleşen etkinlikte, 3
Aralık 2017 Pazar günü 15:00’ te sahne alan
Derici, en sevilen parçalarını Sivaslılara söyledi.
Best Fm’in ödüllü programcısı Yasemin Şefik’in
moderatörlüğünde gerçekleşen samimi sohbet
ve akustik konser büyük ilgi gördü.
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Türkiye Ekonomisi Katlanarak Büyüyor
Türkiye ekonomisi ile ilgili en önemli verilerden olan üçüncü çeyrek
büyüme rakamları açıklandı. Bu yılın Temmuz, Ağustos, Eylül aylarını
kapsayan üçüncü çeyrekte ekonomi rekor kırarak %11.1 büyüdü.
Türkiye bu büyüme rakamı ile dünya genelinde ‘en hızlı büyüyen
ekonomiye’ sahip ülke oldu. “Rakamlara baktığımızda büyümenin
kalitesinin de arttığını görüyoruz’’ diyen TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar
Doğan, ‘’Özellikle mal ve hizmet ihracatındaki artış 2018 beklentilerini
daha da yükseltmiştir” dedi.
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Fikret Çetinkaya
KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve
Perakende Sektör Lideri
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Türkiye ekonomisi hız kesmiyor. Bölgemizde oluşturulmaya
çalışılan güvensizlik ortamına rağmen güçlü ayakları üzerinde
duran Türkiye ekonomisi, tüm dünya ülkelerini kıskandıracak bir
büyüme rakamına ulaştı. Üçüncü çeyrekteki %11.1’lik büyüme
oranını değerlendiren TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, ‘’
Sermaye yatırımlarının artışı ile birlikte gerçekleşen ihracattaki
artış; büyümeyi tetikleyen en önemli etkenler arasında’’ diye
konuştu. Doğan, “Döviz kuru; üretim ve beraberinde ciro artışını
belirliyor. Özellikle de bu dönemde Türk mallarının kalitesinin
yanında Avrupa'ya kıyasla daha ucuz hale gelmesi, ciromuzu yani
büyümemizi de olumlu yönde etkiledi. Böylelikle mal ve hizmet
ihracatı da üçüncü çeyrekte yıllık %17,2 arttı” dedi.
‘’2018 Yılı Daha İyi Geçecek’’
Ekonominin; Kredi Garanti Fonu (KGF), istihdam ve vergi
teşviklerinin desteğiyle canlandığını belirten Doğan sözlerini
şöyle sürdürdü: “KGF’nin üzerinden verilen teşviklerin de yatırıma
dönüşmesi üçüncü çeyrek büyümede olumlu etki gösterdi.

Ekonomimizin birçok ülkeye kıyasla sağlam olması sebebiyle
bütçeden verilen destek ve teşvikler ekonominin canlanmasına,
büyümesine büyük katkı sağlanmıştır. Makine-teçhizat sektörünün
büyümesi pozitife döndü ve büyümenin kalitesi de artmaya
başladı. Tüm bu veriler ışığında 2018 yılının daha da iyi geçeceğine
inanıyoruz. Fakat özellikle üçüncü çeyrekte etkili olan sanayi
sektörüne yapılan yatırımların dördüncü çeyrekte de artarak
devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.”
Türkiye'yi 2023 hedeflerine emin adımlarla taşımak için
çalışmalarımızı artırarak devam ettirmeliyiz diyen Doğan,
“Büyümenin temeli üretimdir ve üretimimizin katma değerini
daha fazla yükseltmeliyiz. Yerli üretim alanlarımızı genişleterek
marka değerimizi yükseltip üretimdeki katma değeri artırmalıyız
Büyümenin kalitesini artırarak yani yükte hafif değerde ağır
üretimle, 2023 hedeflerimize daha fazla yaklaşmış oluruz.
Cumhurbaşkanımızın gösterdiği 500 milyar dolar ihracat, 2 trilyon
dolarlık GSYH ve kişi başı yıllık 25 bin dolarlık gelir hedefi bu
şekilde yakalanacaktır.” Açıklamasında bulundu.
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NOVADA YOZGAT AVM’DE FETTAH CAN RÜZGARI

Kemal Tabak
Fettah Can
Serhat Türkkan
Abdulkadir Eraslan
Ali Güler
Mustafa Gülhan

Yozgat’ın ilk ve tek AVM’si Novada, Ankara
– Sivas karayolunun bir parçası olan Adnan
Menderes Bulvarı’nda yer alan konumu,
zengin marka karmasının yanında Türk
ve dünya mutfağının seçkin örneklerini
ziyaretçilerine sunuyor.
Konsept markaları ve ziyaretçilerine sunduğu
renkli etkinliklerle Yozgat’ın sosyal yaşamın
da yeni bir çekim merkezi oldu.
Açıldığı günden beri pek çok sevilen ismi
Yozgatlılarla buluşturan Novada AVM’ni
16 Aralık’ta ki konuğu besteci ve söz yazarı
kimliği ile müzik dünyasına pek çok şarkı
kazandıran Fettah Can oldu.
Farkındalık Stüdyosu tarafından
gerçekleştirilen etkinlikte , Sanatçının sevilen
şarkılarına ziyaretçiler de eşlik etti. Yoğun
geçen etkinlikte sosyal medya üzerinden
yapılan yarışma ile 3 şanslı ziyaretçi Fettah
Can ile tanışma fırsatı yakaladı.
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Emre Bozacı
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Yeşilyurt AVM Samsun’u “Yılın Müzik Aralığı” ile salladı

Demir çelik sektöründe faaliyet
gösteren Yeşilyurt Demir Çelik Sanayi
tarafından hayata geçirilen Yeşilyurt
Alışveriş ve Yaşam Merkezi Karadeniz
bölgesinin alışveriş alışkanlıklarını da
değiştirdi. Zengin marka karması,
birbirinden avantajlı kampanyaları
ve düzenlediği etkinliklerle bölgenin
nabzını tutmaya devam etti. Bu
kapsamda 2017’yi uğurladığımız aralık
ayında “Yılın Müzik Aralığı” adı ile her
hafta sonu birbirinden çok sevilen
sanatçıları ziyaretçileri ile buluşturdu.

3 Aralık Pazar günü saat:17.00’de ‘’ Yılın Müzik Aralığı’’ ‘nın ilk sanatçısı
sevilen yorumu ile Bahadır Tatlıöz oldu. Sevilen şarkıların ardından imza
dağıtan Tatlıöz, sevenleri ile fotoğraf çekildi.

MALl&MOTTO / 47. Sayı / Ocak 2018

9 Aralık Cumartesi saat:17.00’de ise 2.konuk Aydın Kurtoğlu Samsunlu
hayranları ile buluştu. Dillere marş olmuş şarkılarına AVM ziyaretçileri eşlik
etti. İmza etkinliği ve fotoğraf çekiminde uzun kuyruklar oluştu.
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16 Aralık Cumartesi günü saat:17.00’de pop müziğinin başarılı söz yazarı
ve yorumcusu Sinan Akçıl sahne aldı. Samsunu çok beğendiğini söyleyen
Akçıl, Samsun’dan ev almak istediğini söyledi. Mini konserin ardından tüm
sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.
Yılın Müzik Aralığı’nın son sanatçısı 23 Aralık cumartesi günü saat 17.00’de
Merve Özbey oldu. Özbey Samsunlu hayranlarına sevilen şarkıları ile
unutulmaz bir gün yaşattı. Yönetim de ikram edilen Samsun pidesine de
hayran kaldı ve en kısa sürede tekrar geleceğini söyledi.
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Yeşilyurt AVM kazançlı kampanya ve etkinlikleri ile 2018 de bölgenin çekim
merkezi olmaya devam edecek.
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Geleceğin mesleklerini Z kuşağı tasarlıyor!
Robot veterinerliği, gen terapistliği,
holoportasyon uzmanlığı, etik hackerlık,
duygu tasarımcılığı ve hatta rüya
gerçekleştiriciliği… Şu anda kulağımıza her
ne kadar ütopik gelse de, fütüristler 20 yıl
içinde bu mesleklerin gündeme geleceğini
öngörüyor. Bunları tasarlayacak kişiler ise,
yavaş yavaş iş hayatına katılmaya başlayan Z
kuşağı. Dijital dönüşüm, endüstri 4.0, strateji,
pazarlama ve marka yönetimi konularında
şirketlerin yol haritasını belirleyen
Hanersman Genel Müdürü Ecehan Ersöz, Z
kuşağının hayalindeki meslekleri anlatırken,
iş dünyasına da bir uyarıda bulundu: Z kuşağı
ile çalışmak için hiyerarşiden uzak özgür bir
çalışma ortamı, adil ücret yönetimi politikası,
alternatif yan haklar, gelişim, eğitim ve
kariyer fırsatları sunulması şart!
Teknolojinin hayatımıza yön vermesiyle
birlikte bazı meslekler kaybolurken, daha
önce hiç duymadığımız bazı meslekler
hayatımıza girmeye başlıyor. Bu meslekleri
yaratılmasına öncülük eden ise, iş hayatına
adım atmaya başlayan Z kuşağı. Dijital
dönüşüm, endüstri 4.0, strateji, pazarlama
ve marka yönetimi konularında şirketlerin
yol haritasını belirleyen Hanersman Genel
Müdürü Ecehan Ersöz, geleceğin mesleklerini
tasarlayan Z kuşağının günümüz iş hayatında
da köklü değişikliklere yol açacağını
söylüyor.
Bilgisayar ve yazılım okuyup robot
veterinerliğini geliştirecekler
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Bilgisayar ve internet hayatlarının
vazgeçilmez parçası olduğu için, Z kuşağının
büyük bölümü meslek seçiminde tercihini
bilgi sistemleri, bilgisayar, yazılım ve
elektronik mühendisliği alanlarından yana
kullanıyor. Girişimciliği tercih edenlerde
ise, bu alanlara ek olarak sağlık, gıda
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Ecehan Ersöz
Hanersman Genel Müdürü
teknolojileri, fintech ve e-ticaret gibi alanlara
yönelim öne çıkıyor. Ancak bu noktada,
kendilerinden önceki kuşaklardan farklı
olarak, geleceğin mesleklerini tasarlamaya
yönelik girişimlere de öncülük ediyorlar.
Ersöz, Z kuşağının yaratacağı mesleklerle
ilgili olarak, “Dijital dönüşüm, endüstri 4.0
gibi küresel anlamda rekabeti şekillendiren
gelişmeler ekseninde, Z kuşağı geleceğin
mesleklerinin yaratılmasına öncülük
edecek. Robot veterinerliği, gen terapistliği,
sanal gerçeklik, holoportasyon uzmanlığı,
etik hackerlık, duygu tasarımcılığı, bilgi
madenciliği, elektronik gazetecilik, 5
duyu reklam tasarımcılığı, yapay zeka
pazarlamacılığı, rüya gerçekleştiricileri, yapay
organ imalatçısı gibi meslekler, şimdi bizlere
çok uzak gelse de, fütüristlere göre 20 yıl
içinde hayatımıza girecek” diyor.
Figüran olmayı kabul etmiyorlar
Z kuşağı ile çalışmak yöneticiler için de yeni
bir deneyim. Bu kuşağın, kendilerinden bir
önce gelen Y kuşağı gibi 8 - 5 iş hayatına
karşı olduğunu vurgulayan Ecehan Ersöz,
“Meslek seçiminde her ne kadar garantici bir
tavır sergileseler de, iş - yaşam dengesine
verdikleri önem dolayısıyla gerektiğinde
konfor alanlarının dışına çıkmayı göze
alabiliyorlar. Z kuşağının birincil önceliği
‘deneyim odaklılık’. Yaparak öğrenmek,
çalışmaların bizzat içinde yer almak istiyorlar,
figüran olmayı kabul etmiyorlar” diye
konuştu.
“Girişimcilik ruhu Z kuşağının DNA’sında
var”
Bu kuşağın genellikle kendi girişimini
kurmak istediğine dikkat çeken Ersöz,
sözlerini şöyle sürdürdü, “Girişimcilik ruhu

Z kuşağının DNA’sında var. Profesyonel
hayatla yollarının kesişmesi ve uzun yıllar
çalışabilmeleri ancak kendilerini o ortamın
bir parçası gibi hissetmeleri, yaptıkları
işte bir anlam bulmaları ve iş yerindeki
zamanlarının rutinden uzak geçmesiyle
mümkün. İş yerlerinin özgür, iş birlikçi
çalışma ortamı, gelişim, eğitim ve kariyer
fırsatları, adil ücret yönetimi politikası ve
alternatif yan haklar sunması gerekiyor.”
Kurumsal girişimcilik Z kuşağını işe
bağlıyor!
Araştırmalara göre, 18 - 24 yaş arasındaki
gençlerin her bir buçuk yılda bir iş
değiştirdikleri hatırlatan Ecehan Ersöz, Z
kuşağına işi ve iş yerinin sevdirmenin bir
diğer yolunun ise kurumsal girişimcilik
olduğunu belirtiyor. Şirketler yaratıcı ve
inovatif fikirlerin çalışanlar tarafından
hayata geçirilmesine fırsat tanırsa, Z kuşağı
bu tip çalışmalara katılıyor ve şirketle
arasındaki bağı güçlendiriyor.
Teknolojiyle yoğrulan kuşak
Zillenials, Gamers, Kuşak I, İnternet
Kuşağı, Next Generation, iGen, Instant
Online gibi pek çok farklı isimle anılan Z
kuşağının hangi yıl başladığıyla ilgili tüm
dünyada farklı görüşler mevcut. 2000 yılını
başlangıç kabul eden uzmanların yanı
sıra, teknolojinin hayatımıza yoğun bir
şekilde nüfuz etmeye başladığı 90’lı yılların
ikinci yarısıyla Z kuşağının doğduğunu
savunanların sayısı da oldukça fazla. Bu
kuşağın iş yaşamından en önde gelen
beklentileri; şeffaflık, fırsat eşitliği, kendini
özgürce ifade edebilme, katılımcı olma
ve hiyerarşiden uzak bir ortam şeklinde
tanımlanıyor.

Etkinlik / MALl&MOTTO

Can Bonomo

Beylikdüzü Migros

AVM’de Sevenleri

ile Buluştu

Beylikdüzü Migros AVM, 20. Yıl etkinliklerinin sonuncusunda
çok özel bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Sanat dünyasının
güçlü seslerinden Can Bonomo, 24 Aralık Cuma günü
sevenleriyle buluştu.

Fatih Türkkan
Nilhan Özdenkaya
Erkan Aslan
Mustafa Bayrak
Rana Arabacıoğlu
Can Bonomo
Yasin Kılıçer

Avm’nin zemin katında gerçekleşen etkinlik saat:15.00 ‘de
başladı. Bonomo, yazdığı son eseri ‘’ Şu sevdalar Tevatürü’’
isimli şiir kitabını hayranları için imzaladı ve fotoğraf çektirdi.
Farkındalık Stüdyosu tarafından gerçekleşen imza etkinliğinin
ardından sahne alan Bonomo, albümlerinden en sevilen
parçalarını AVM ziyaretçileri için söyledi.
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Yıl boyunca düzenlediği çeşitli
etkinliklerle 20.yaşını kutlayan
Beylikdüzü Migros AVM, yılın son
günlerinde Türkiye’nin en başarılı
isimlerinden Can Bonomo’yu
ağırladı.
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Rönesans’ın Moskova’daki simge
gökdelenine “Dünyanın En İyisi” ödülü
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Rönesans’ın, Moskova’nın simgesi Moscow
City’de satış rekorları kıran dev gökdelen
projesi “Neva Towers”, Avrupa’dan sonra
dünyanın da “en iyileri” arasındaki yerini aldı.
“International Property Awards” (Uluslararası
Gayrimenkul Ödülleri) kapsamında
“Dünyanın En İyi Uluslararası Çok Katlı Konut
Projesi" seçilen Neva Towers, Rusya’nın bu
kategoride ödül alan ilk projesi oldu.
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Rusya’da emlak sektörünün durgunluk
yaşadığı bir dönemde, şehrin “21. Yüzyıl
simgesi” merkezi is alanı kompleksi “Moscow
City”de yükselen Neva Towers, çok kısa bir
sürede “Moskova’da tüm zamanların en
hızlı satan projesi” unvanını elde etmeyi
başardı. Projenin benzersiz konsepti, mimari
çözümleri ve nefes kesen manzarası, Neva
Towers’ı Moskova'da yer alan en başarılı
projelerden biri haline getirdi. Proje,
Rusların yani sıra, Çin basta olmak üzere
diğer yatırımcı ülke iş insanlarının da yoğun
ilgisiyle karşılaştı. Toplam 1.2 milyar dolar
yatırımla hayata geçirilen ve karma kullanım
projeleri alanında Rusya’da sektöre yeni
bir soluk getiren Neva Towers, Rönesans
Holding imzasını taşıyor.
GAYRİMENKULÜN OSCAR’I
Rönesans Holding grup şirketlerinden
Rönesans İnşaat tarafından inşa edilen ve
tüm etapları 2020 yılına kadar tamamlanacak
olan Neva Towers, tüm bu eşsiz yönleriyle
yalnızca satış rekorları kırmakla kalmıyor,
aynı zamanda ülkemize de ödül üzerine ödül

getiriyor. Proje, kısa sure önce Avrupa’da
kazandığı başarıların ardından şimdi
de dünya çapında alanının en prestijli
ödülünü almaya hak kazandı.
Geçtiğimiz günlerde Londra’da sahiplerini
bulan, European Property Awards (Avrupa
Gayrimenkul Ödülleri) kapsamında
“Avrupa’nın En İyi Çok Katlı Konut
Projesi” ve “Avrupa’nın En İyi Karma
Kullanım Projesi” kategorilerinde ödüle
layık görülen Neva Towers, bu kez de
bulundukları bölgelerde ‘en iyi’ seçilen
projelerin dünya birinciliği için yarıştığı ve
gayrimenkul dünyasının “Oscar”ları olarak
da tanımlanan “International Property
Awards” finaline damga vurdu.
70 kişilik uluslararası multidisipliner jüri
heyeti tarafından yapılan değerlendirme
sonucunda, ABD’den Dubai'ye, Hong
Kong'dan Avustralya'ya kadar dünyanın
farklı bölgelerinden birçok seçkin projeyi
geride bırakan Neva Towers, “Uluslararası
Çok Katlı Konut Projesi” kategorisinde
“Dünyanın En İyisi” seçilerek büyük bir
başarının sahibi oldu. Rönesans Holding’in
imzasını taşıyan Neva Towers, Rusya’nın
bu kategoride ödül alan ilk projesi olarak
da tarihe geçti. Elde ettiği bu başarıyla,
Moskova’nın iş ve yaşam merkezini bir
buluşturan “Moscow City”nin de prestijini
artırmayı başaran Neva Towers’ın birinci
konut kule ve podyum alanının Aralık
2018’de, ikinci kulenin ise 2020 yılında
tamamlanması hedefleniyor.

Etkinlik / MALl&MOTTO

Tepe Nautilus AVM’den ziyaretçilere yeni yıl sürprizi

Son olarak “Yol Arkadaşım” filmi ile adından
söz ettiren ünlü oyuncu Emre Kınay ve
muhteşem sahne performansıyla Bora
Öztoprak, 24 Aralık’ta Tepe Nautilus Akustik
sahnesinde yer aldı.
Sahne uyumları ve enerjileri ile izleyen
herkesi kendilerine hayran bırakan Emre
Kınay ve Bora Öztoprak; yılbaşına özel
seçtikleri şarkılar ve performansları ile Tepe
Nautilus ziyaretçilerine unutulmaz bir gün
yaşattı.
24 Aralık Pazar saat 18.00’da gerçekleşen
etkinliğin organizasyonunu Farkındalık
Stüdyosu üstlendi.
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Ziyaretçileriyle güçlü bir bağ oluşturduğu
15 yılı geride bırakan, İstanbul’un köklü
alışveriş merkezi Tepe Nautilus, yılbaşına
özel muhteşem bir müzik performansına ev
sahipliği yaptı. Tiyatro ve beyaz perdenin
aranılan ismi ünlü oyuncu Emre Kınay ve
müziğin romantik prensi, başarılı müzisyen
Bora Öztoprak yılbaşına özel hazırladıkları
şarkıları Tepe Nautilus ziyaretçileri için
seslendirdi.
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MSC CRUISES SON ALTI AY İÇİNDE HİZMETE
ALDIĞI,İKİNCİ GEMİSİNİ KUTLUYOR
Monfalcone, İtalya, 29 Kasım 2017 – MSC Cruises, İtalya’nın
Monfalcone limanında yer alan, Fincantieri tersanesinden
2017’de hizmete giren ikinci gemisi MSC Seaside’ın, liman
çıkışını gerçekleştirdi.
Geminin limandan çıkış töreni esnasında imzalanan anlaşmaya
göre, MSC Cruises ve Fincantieri Seaside sınıfı 2 yeni Seaside
EVO gemisini müjdeledi. 10.5 Milyar Euro’luk yatırımlar
kapsamında toplam 12 geminin 2026’ya kadar hizmete
girmesi bekleniyor. ,Geminin limandan çıkış töreni, İtalya
Cumhuriyeti’nin başkanı Sergio Mattarella, Altyapı ve Ulaşım
bakanı olan Graziano Delrio ve diğer yerel otoritelerin katılımı
ile gerçekleştirildi.
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MSC Cruises Yönetim Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago
geminin limandan çıkış töreninde yaptığı konuşmada : “MSC
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Seaside geçmişimiz ve geleceğimiz için önemli bir kilometre
taşı olarak hizmete girdi. Aynı zamanda Cruise sektörü için
de son derece önem arz eden bir gemi. MSC Seaside turizm
sektörününün yenilikçi bir ürünü olarak, 5 yeni prototip
gemimizin ilki. Seaside sınıfı gemilerimiz, misafirlerimize denize
daha yakın bir Cruise deneyimi yaşatmak üzere, tamamen misafir
memnuniyeti odaklı teknolojilerle donatılarak geliştirildi.
Bay Vago “2017’de eşi benzeri olmayan bir büyüme yaşadığımızı
belirtmeliyim. Son altı ay içinde 2 gemimiz hizmete girmiş olup,
yatırım planlarımız çerçevesinde 2 yeni Seaside EVO gemisi için
de anlaşma imzalanmıştır. 2017 ve 2020 yılları arasında toplam 6
gemimiz hizmete girecek iken, 2026 yılına kadar her sene en az
bir gemimizin hizmete gireceğini de belirtmek isterim. ” şeklinde
sözlerini tamamladı.

Etkinlik / MALl&MOTTO

Yıl boyu yaptığı sürprizlerle ziyaretçilerine
unutulmaz anlar yaşatan Primemall
Antakya AVM, pop müziğinin değerli ismi
İrem Derici’yi hayranları ile buluşturdu.
Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu
tarafından 17 Aralık ‘ta gerçekleşen
etkinlikte, moderatörlüğünü ödüllü radyo
program yapımcısı Yasemin Şefik’in sorularını
samimiyetle cevapladığı sohbet programı ile
başladı.
Derici, en sevilen şarkılarını akustik
performans ile Antakyalı hayranları için
seslendirdi. Karşılaştığı yoğun ilgiden
oldukça memnun kalan İrem Derici ,
kendisini Antakyalı hayranları ile buluşturan
AVM yönetimine de teşekkürlerini sundu.
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PRIMEMALL ANTAKTA
İREM DERİCİ’Yİ AĞIRLADI
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AYIN

AVM’Sİ

Her geçen gün artan sayısız alışveriş merkezi
seçeneği arasında gerçekten fark yaratan bir
isim var: AQUA FLORYA!
Aqua Florya sadece bir alışveriş merkezi
değil, aynı zamanda şehrin sesinin
okyanusun sessizliğine dönüştüğü, alışveriş
keyfinin lezzetli bir sohbetle sonlandığı bir
yaşam alanı!

MALl&MOTTO / 47. Sayı / Ocak 2018

Alışverişin eşsiz bir manzarayla bütünleşerek,
farklı bir deneyimin kapılarını açtığı Aqua
Florya, şehrin gürültüsünden uzaklaşmanız
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SENİN DÜNYAN SIRADIŞI
BİR DÜNYA AQUA FLORYA!
için sadece bir tık uzakta sizleri bekliyor!
Modanın pusulasını oluşturan markalara
ev sahipliği yapan Aqua Florya, alışverişin
tadına varmanızı sağlarken, birbirinden farklı
ve gurme restoranlardan dünyanın en ünlü
fast food zincirlerine uzanan her birinde
kaliteyi tadabileceğiniz cafe ve restoranları
ile misafirlerinin hem ruhlarında hem de
damaklarında unutulmaz tatlar bırakıyor!
150 mağazası, deniz manzaralı cafe ve
restoranları, 900 kişi kapasiteli amfi tiyatrosu,
seyir terası, 11 adet sinema salonu ve yeni
açılacak eğlence merkezi ile Aqua Florya
sadece bir alışveriş merkezi değil, aynı
zamanda aradığınız her şeyi bulabileceğiniz,
eğlenirken dinlenebileceğiniz, bir yaşam
merkezidir!

Ayın AVM’si / MALl&MOTTO

1500 türde 17.000 canlıya ev sahipliği yapan dünyanın en büyük tematik akvaryumu
İstanbul Akvaryum ‘un sunduğu görsel haz ile doğadan kopmadan hayatın tadını
çıkarabilir, yeni açılacak bowling salonu ve eğlence merkezi ile Aqua Florya’nın
sunduğu seçenekler arasından size en uygun olanı seçerek alışverişin keyfini
çıkarabilirsiniz!
Farklı ve etkin yönetim anlayışı ile perakende dünyasına yön veren ECE Türkiye
tarafından yönetilen Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi, büyüleyici manzarası ve
size kendinizi özel hissettirecek atmosferi ile haftanın 7 günü 10:00 – 22:00 saatleri
arasında sizleri bekliyor.
ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş.
İstanbul merkezli “ECE Türkiye”, Ekim 2000’de Alışveriş Merkezi sektöründe Avrupa
lideri olan Alman “ECE” tarafından kurulmuştur. Bir yatırım ve hizmet firması olan
ECE Türkiye, Alışveriş Merkezlerinin geliştirilmesi ile ilgili olarak mimari ve konsept
planlama, proje yönetimi, kiralama, Alışveriş Merkezi yönetimi, bütçeleme hizmetleri
ile finansal ve hukuki hizmetlerin tümünü aynı çatı altında toplamaktadır.
Türkiye’nin en prestijli Alışveriş Merkezlerinden olan İstanbul’daki MIPIM Ödülü sahibi
Marmara Park, Maltepe Park, MetroCity, Aqua Florya, Axis İstanbul ve Beylikdüzü
Migros Alışveriş Merkezi, Ankara’da ANKAmall ve ACity, Eskişehir’de Espark,
Afyonkarahisar’daki Park Afyon, İzmir’deki MaviBahçe, Bursa’daki Sur Yapı Marka ile
Antalya’daki TerraCity ve Antalya Migros Alışveriş Merkezi, ECE Türkiye tarafından
başarıyla yönetilmektedir. ECE, farklı ve etkin yönetim anlayışı ile perakende dünyasına
yön verirken ECE Türkiye de yeni yatırımları, geliştirmekte olduğu projeler ve yenileme
projeleri ile Türkiye pazarında büyümeye devam etmektedir. Firmanın planlama
aşamasında pek çok projesi mevcuttur.
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ECE Türkiye, pazardaki köklü tecrübesi, projeye özel sunduğu hizmetler, yenilikçi
konseptler, her bir projeye göre farklılaşan marka ve kiracı karması, yüksek
profesyonelliği, uzmanlığı, müşteri odaklı stratejisi ve güçlü performansı ile perakende
sektörünün geleceğine yatırım yapmaktadır.
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Buğra ERKAYA

Ops!Co Entertainment Group Genel Koordinatörü

Bize kendinizi tanıtır mısınız?
Ops!Co Entertainment Group, Türkiye’de
faaliyet gösteren ve çatısı altında birçok
markayı barındıran bir eğlence platformudur.
Ops!Playkids, bu platform altında Türkiye’nin
önde gelen alışveriş merkezlerinde farklı
eğlence alanlarını bir arada kurgulayan ve
bugün 20’ye yakın noktada aktif bir şekilde
çalışmalarına devam eden sektörün öncü

“Hizmet kalitesine ve marka kurumsal kimliğine verdiğimiz önem
ile Ops!Playkids, eğlence sektörüne adeta yön vermekte. ”

markasıdır. Hizmet kalitesine ve marka
kurumsal kimliğine verdiğimiz önem ile
Ops!Playkids, eğlence sektörüne adeta
yön vermekte. Sektörümüzde edindiğimiz
engin tecrübe ve prestijimizi, yenilikçi ve
müşteri odaklı hizmet anlayışı ile birleştirerek
alışveriş merkezi yönetimlerinin eğlence alanı
kiralamalarında kusursuz iş ortağıyız.
‘’Ops!Playkids - Dünyanın Eğlencesi’’

mottosuyla sıra dışı çocuk oyun alanları
üzerine faaliyet gösteren ve hızla büyüyen
bir marka olarak firmanızı tanıtıp,
başarınızın sırrını açıklar mısınız?
Ops!Playkids, başarısının sırrı aslında marka
işletme stratejilerinde gizlidir. “Dünyanın
eğlencesi” mottomuzdan da anlaşıldığı gibi
kendisine küresel bakış açısını yol haritası
olarak kabul eden bir marka için lokal

Perakende / MALl&MOTTO
hizmetler veriyorsunuz?

Çocuk etkinlik alanı oluştururken
dikkat edilmesi gereken noktalar
nelerdir? Proje oluşum ve teslimine
kadar hangi aşamalardan geçiyor?
Ops!Playkids, eğlence sektöründe bir
çok markaya bu anlamda proje desteği
vermektedir. Sektörde kullanılan
belli başlı ekipmanların Türkiye’de
distribütörlüğünü üstlendiğimizden dolayı
hem projelendirme hem de ekipman
tedariği konusunda farklı firmalara
destek vermekteyiz. Eğlence alanlarını
projelendirmek sektörün nabzını tutmayan
mimarlar için pek de mümkün değildir.
Çocuğun odak noktası olduğu alanlarda
düşünülmesi gereken farklı dengeler
söz konusudur; hijyen, güvenlik,vs. gibi.
Bu düşüncemizden hareketle uzun
yıllar önce Ops!Interior’ı kurduk ve tüm
projelerimizi kendi bünyemizde çalışan
ekip arkadaşlarımız üstlenerek çözüme
ulaştırıyor. Projelendirme uzun bir süreç;
kiralama ve mağaza teslimi ile başlayıp
sonrasında konsept geliştirme ve
uygulama projesinin çizilmesi ile devam

eder. Tabii ki; kiralama da kendi başına farklı
bir süreç.
Ops!Playkids olarak faaliyet alanlarınız
nelerdir? Sadece AVM’lerle mi
çalışıyorsunuz?
Ops!Playkids, almış olduğumuz kararlar
neticesinde sadece alışveriş merkezlerinde
faaliyet göstermekte. Belli bir kiralanabilir
alana ve marka karmasına sahip alışveriş
merkezlerini tercih etmekle birlikte projenin
lokasyonuna ve markamıza sunduğu ticari
karlılığa da dikkat ediyoruz. Her lokasyonda
olmak gibi bir kaygımız yok. Makul ticari
şartlarla ilerlemek ve kalite standardımızı
stabil tutabilmek adına gerektiğinde yeni
yatırımlar ve renovasyonlar yapabileceğimiz
mağazalarımızın olması öncelikli arzumuz.
Francise sistemi ile çalışıyorsunuz. Ne gibi

2018’de yeni projeler olacak mı?
Hedefleriniz nelerdir?
Önümüzdeki yıllarda da Ops!Playkids,
karakteri gereği yeni projelere imza
atacaktır. Büyüme hızımızın aynı
oranda devam edeceğine inanıyorum.
Bu doğrultuda yapmış olduğumuz
bir çok teklif ve görüşmelerini hala
sürdürdüğümüz projelerimiz var.
Umuyorum, hem iş ortaklarımız olan
alışveriş merkezi yönetimleri hem de
her yaştan ziyaretçilerimiz, bir çok yeni
ve farklı noktada yepyeni konseptleri ile
Ops!Playkids ile çok daha sık karşılacaklar.
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uygulamaların sıra dışı ve farklı olması
olağan bir durumdur. “Taze kalmak” ve
hizmet kalite standardınızın her zaman
yüksek olması sizi süreç içerisinde tercih
edilir bir marka haline dönüştürüyor.
Alışveriş merkezi yönetimlerinin kanayan
yarası, eğlence merkezlerinin hizmet ve
konsept standardının olmamasıdır. Bu
durum, kurumsal kimliğini oturtmuş ve
konsept olarak standartlaşarak başarısını
kanıtlamış Ops!Playkids’in, toplantı
masalarında her zaman bir adım önde
olmasını sağlıyor.

Aslında eğlence sektöründe franchising
sistemini uygulayarak bu konuda yıllar önce
bir ilke imza attık. Ciddi başarılar da elde
ettik ve bu mağazalarımız hala faaliyette.
Mağaza sayımız üzerinde gidersek %80’lerin
üzerinde bir bayileşme oranımız var ve bu
çok ciddi bir oran. Ancak, sürekli kiralama
görüşmeleri yapıyoruz ve her lokasyonda
doğru yatırımcılarla karşılaşmamız mümkün
değil. Vermiş olduğumuz hizmetin kalitesi
ve bunun tüm Türkiye’de aynı olması
bizim en büyük hassasiyetimiz. Buna özen
göstereceğine inanmadığımız yatırımcılarla
üzgünüm, ilerleyemiyoruz ve bu durumda
tamamen şirket bünyemizde kiralamalar
yaparak eğlence alanları yaratıyoruz.
Franchise yatırımcılarımız ve işletmelerimiz
için operasyonel, idari hatta hukuki
danışmalığın yanı sıra teknik destek de
sağlıyoruz. Pazarlama stratejilerimizi bir
paydada birleştirerek tüm mağazalarımızın
satış hedeflerini yakalama konusunda
onlara rehberlik ediyoruz. Ürün odaklı
değil daha çok hizmet odaklı işletmeler
olduğumuz için yatırımcımıza vermiş
olduğumuz destek de aynı doğrultuda
“hizmet odaklı” olmakta.
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ECE Türkiye ve A1 Grup, başkentin outlet’i
ACıty’i, 60 milyon dolarlık yatırımla büyütüyor
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A1 Grup ve ECE Türkiye, Ankara’daki ACity
Premium Outlet Alışveriş Merkezi’nin,
büyüyen perakende pazarındaki mevcut
güçlü konumunu pekiştirmek ve
“premium outlet” konseptini öne çıkararak
ziyaretçilerinin alışveriş deneyimini en
üst seviyeye taşımak amacıyla hazırlıklara
başladı. Ofis ve otel bloklarının da dahil
olduğu yaklaşık 60 milyon dolar yatırım
hacmine sahip karma proje ile ACity’nin
kiralanabilir alanı 39.000 m2’den 60.000 m2’ye
çıkartılırken, alışveriş merkezinin mevcut
kısmı da kapsamlı olarak yenilenecek.
2018 yılında başlaması planlanan projenin
tamamlanması ile mağaza sayısı 230’a,
food-court kapasitesi, 1.500 kişiye; otopark
kapasitesi de iki katına çıkarak 3.000 araca
ulaşacak. Çekim gücüne sahip büyük
metrekareli mağazaların, eğlence alanlarının,
teraslı kafe ve restoranların arttırılmasının
yanı sıra, yeni ve modern görünümü ile ACity
Premium Outlet, çok daha fazla ulusal ve
uluslararası markaya ev sahipliği yaparak
Anadolu’nun merkezinde “bölgeler üstü” bir
alışveriş destinasyonu haline gelecek.
Nuri Şapkacı
ECE Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO’su

Nuri Şapkacı: “ACity ikinci kez büyüyor”
Genişleme ve yenileme projesi ile ilgili
olarak Perakende Günleri’ndeki proje

Haberler / MALl&MOTTO
tanıtım toplantısında konuşan ECE Türkiye
Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO’su Nuri
Şapkacı, “2008 yılında 140 mağaza ile
açılan ACity Outlet Center, 2014 yılında
ilk büyüme projesini tamamlayarak 180
mağazaya ulaştı. Ankara’da “premium outlet”
denilince akla ilk gelen isim olan ACity,
gerek sadık müşterilerinin gelişen talep
ve ihtiyaçlarına cevap verebilmek, gerek
potansiyel müşterilerine ulaşmak, gerekse
perakende markalarının talep ettikleri nitelikli
perakende arzını bünyesinde oluşturabilmek
için şimdi ikinci kez büyüyor ve yenileniyor.
Yatırımcımız A1 Grup ile 2013 yılından bu
yana süregelen verimli işbirliğimizi bir adım
daha öteye taşıyabilmekten büyük mutluluk
duyuyoruz” dedi.
Semet Yolaç Canlıel: “Yeni markalara ev
sahipliği yapacağız”

Semet Yolaç Canlıel
ECE Türkiye Alışveriş Merkez Yönetim Direktörü

TeknoSA, Tekzen ve Tommy Hilfiger’ın da
aralarında yer aldığı birçok seçkin markaya
ev sahipliği yapıyor. Genişleme ve yenileme
projesi tamamlandığında, yine dünyaca
bilinen birçok yeni marka daha ACity
müşterilerine ulaşabilecek” dedi.
Yeni yatırımla çevre illere de hitap edecek
ACity Premium Outlet, Ankara’nın tam
ortasında, kentin ana ulaşım arterlerinden
biri olan İstanbul Yolu üzerinde konumlanmış
durumda. Bu stratejik konumu sayesinde
ACity, neredeyse tüm şehri kapsayan, 4
milyon kişilik bir çekim alanının kalbinde
yer alıyor. Yenileme ve genişleme projesi
sonucunda daha güçlü bir marka karmasına,
daha fazla sayıda eğlence ve gastronomi
alanlarına sahip olacak ACity’nin, şehrin tek
“Premium Outlet”i haline gelerek sadece
yakın çevresine değil, tüm Ankara’ya ve
çevre illere de hitap edecek bir alışveriş ve
sosyal yaşam merkezi olması planlanıyor.
Günde yaklaşık 1,5 milyon kişinin geçtiği
İstanbul Yolu üzerindeki konumu sayesinde,
kentin hem hızlı ve yeni gelişen toplu konut
bölgelerinden hem de yerleşik nüfusun yer
aldığı merkezi bölgelerden ACity’ye kolaylıkla
ulaşılabiliyor.
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Toplantıda proje ile ilgili detayları paylaşan
ECE Türkiye Alışveriş Merkez Yönetim
Direktörü Semet Yolaç Canlıel de “ACity,
halihazırda 180 mağazada Boyner Outlet,
Calvin Klein, CarrefourSA, DeFacto,
IGS, In4Out, Koton, LC Waikiki, Levi’s,
Marks&Spencer, Nike, Network, Occasion,
Playpark Bowlingo, Starbucks, Superstep,
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LC WAIKIKI, 2018 HEDEFLERİNİ AÇIKLADI:
12 YENİ ÜLKE, 1000 MAĞAZA, 16,2 MİLYAR TL CİRO
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LC Waikiki Yönetim Kurulu
Başkanı Vahap Küçük, 2017
yılına ilişkin değerlendirmelerini
ve hedeflerini paylaştığı basın
toplantısında, 2018 yılında 12
yeni ülkeye daha giriş yaparak,
yurtdışında 120, yurtiçinde 30 yeni
mağaza açmayı ve toplamda
bin mağaza sayısına ulaşarak,
yüzde 33 büyümeyle 16,2 milyar
TL ciroyu aşmayı hedeflediklerini
açıkladı.
Türkiye’nin global arenadaki milli elçisi LC
Waikiki, bugün 38 ülkede 833 mağazasıyla
yaklaşık her 2,5 günde bir mağaza açarak
dünyada sektörün önde gelen markalarından
biri olmayı hedefliyor. “İyi giyinmek herkesin
hakkı” misyonuyla faaliyetlerini yürüten

Türkiye’nin global moda perakende markası
LC Waikiki, önümüzdeki yıl 12 yeni ülkeye
daha giriş yaparak, 50 ülkeye ulaşmayı,
Türkiye’de 30 ve yurt dışında açılacak 120
yeni mağazasıyla toplam mağaza sayısını
1000’e, cirosunu 16,2 milyar TL’ye ulaştırmayı
hedefliyor.

oranını kendimize KPI olarak belirledik” dedi.
LC WAIKIKI 15 ÜLKEDE PAZAR LİDERİ

2017 yılında yurtiçinde %19 büyürken,
yurtdışında %60, toplamda ise %30 büyüme
elde ederek bu yılı 12,2 milyar TL ciro ile
tamamlayacaklarını söyleyen Vahap Küçük,
LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap
“2017 yılında yurtdışında 96, yurtiçinde 41
Küçük, 2017 yılına ilişkin değerlendirmelerini olmak üzere toplam 137 yeni mağaza açtık
ve 833 mağazaya ulaştık. Mağazalarımızı
ve 2018 yılı hedeflerini paylaştığı basın
haftada 12 milyon müşterimiz ziyaret ediyor.
toplantısında, 2023 yılında Avrupa’nın en
Bu da Yunanistan nüfusundan fazla insanın
başarılı üç moda perakende markasından
mağazalarımızı ziyaret etmesi demek.
biri olmak üzere sağlam adımlarla
büyümeye devam ettiklerini söyledi.
Dakikada 1724 ürün satarak geçtiğimiz bir
yıl içerisinde toplam 436 milyon ürün satışı
2023’te bin 500 mağazaya ulaşmayı, 6
gerçekleştirdik. Kenya’dan Malezya’ya,
milyar doları yurtdışından olmak üzere
toplamda 10 milyar dolar ciro eşiğini aşmayı Kazakistan’dan Endonezya’ya ve Fas’a
kadar uzak pazarlarda faaliyet gösteriyoruz.
hedeflediklerini açıklayan Vahap Küçük,
“Bu hedefe ulaşırken çalışan memnuniyeti,
Girdiğimiz pazarların birçoğunda sektörde
müşteri memnuniyeti, tedarikçi memnuniyeti, önemli bir oyuncu olmamızın yanı sıra
15 ülkede ise pazar lideriyiz. 2018 yılında
sosyal sorumluluk, risk yönetimi ile
Hırvatistan, Yunanistan ve Güney Afrika
sürdürülebilirlik ilkelerini ve EBIDTA karlılık

Haberler / MALl&MOTTO
YÖNETİCİNİN ÇALIŞTIĞI ŞİRKET: LC
WAIKIKI

600 MİLYON USD MARKALI İHRACAT
GERÇEKLEŞTİ, 2018 HEDEFİ 825 MİLYON
USD

LC Waikiki’nin istihdamdan, marka algısına
kadar pek çok alanda gurur verici bir
tabloya sahip olduğunu söyleyen Vahap
Küçük şirketin başarılarını açıkladı: “42.000
çalışanımızla perakende sektöründe en çok
istihdam sağlayan şirketiz. Tüm sektörlerde
ise ikinci şirketiz. 23 bin kadın çalışanımızla
Türkiye’de en çok kadına istihdam sağlayan,
bin 700 kadın yöneticimizle ise en çok kadın
yöneticinin çalıştığı şirketiz. Oran olarak
tüm çalışanlarımızın yaklaşık %55’i kadın.
Bizi gururlandıran bir diğer konu ise 2016
yılı verilerine göre Türkiye Kurumlar vergisi
sıralamasında 15. sırada ve yine 2016 yılı
verilerine göre Büyük Mükellefler Vergi
Sıralamasında ise 7. Sırada olmamızdır.
Linkedin tarafından En İyi İşveren Markası
seçildik. Türkiye’nin hazır giyim ve
mağazacılık sektöründe en beğenilen
şirketi, Türkiye İtibar Endeksi Araştırması
sonuçlarına göre hazır giyimde en itibarlı
şirket ve Türkiye’nin En Samimi Markaları
Araştırması’na göre Türkiye’nin en samimi
hazır giyim markası seçilmemiz de ayrıca
bizler için mutluluk verici.”

2017 sonunda 600 milyon dolar markalı
ihracat gerçekleştirmiş olacaklarını belirten
Vahap Küçük, “2023’te moda perakende
sektöründe global arenada vizyonumuz
doğrultusunda hedeflerimize doğru adım
adım ilerliyoruz. Markalı ihracatımızla
birlikte yurtdışında sadece ürün değil,
konseptimizi de sunuyoruz. Her yeni mağaza
açılışında kullanılan mobilyadan poşete,
askıdan mankene, yan sanayi ürünlerini
de ihraç ediyoruz. 2018 yılında yurtdışı
mağazalarımıza 170 milyon ürün ihraç
ederek, toplam LC Waikiki ihracatının 825
milyon dolar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz”
dedi.
Vahap Küçük sözlerine şöyle devam etti:
“Yurt dışında her bir mağazamızın yıllık
ortalama 5 milyon dolar ciro yaptığını
varsayarsak bu da Türkiye’de bir ayda
250 kişiye istihdam sağlamak anlamına
gelmektedir. Bu da bizleri yaptığımız işte
anlam bulma konusunda motive etmekte;
ülkemize bir taraftan döviz kazandırırken
bir taraftan ülkemizde yeni kişilere
istihdam sağlamada tüm ekip olarak
bizleri mutlu etmektedir. Aynı zamanda
yurtdışında açtığımız her yeni mağaza ile
ülkemizin değerlerini en iyi şekilde temsil
ediyoruz. Yeni mağazalarla ülkemize döviz
kazandırırken, faaliyet gösterdiğimiz tüm
ülkelerde Türkiye’nin marka algısına katkı
sağlamak için çalışıyoruz.”
8 BİN KİŞİ İŞE ALINACAK, ÇALIŞAN SAYISI
50 BİNE ULAŞACAK
2018 yılında toplam 1,5 milyon metrekarelik
mağaza alanıyla 8 bin yeni kişiye daha
istihdam imkanı sağlayarak LC Waikiki’nin
çalışan sayısını 50 bine çıkarmayı
hedeflediklerini söyleyen Vahap Küçük,
bugün 469’u Türkiye’de ve 364’ü yurtdışında
olmak üzere 38 ülkede 833 mağaza ile
hizmet veren LC Waikiki’nin 2016 yılında
35 bin olan çalışan sayısının 2017 yıl sonu
itibariyle yaklaşık 42 bine ulaştığını; sadece
bu yıl 7 bin kişinin LC Waikiki ailesine
katıldığını belirtti. Böylece LC Waikiki’nin
ülkemize döviz kazandırırken yeni istihdama
da katkı sağladığını açıklayan Vahap Küçük,
“tüm bunlar sayesinde global arenada
ülkemizin değerlerini en iyi şekilde temsil
ederek Türkiye’nin marka algısına katkı
sağlıyoruz” dedi.
EN ÇOK KADIN ÇALIŞAN VE KADIN

LCWAIKIKI.COM %50 BÜYÜDÜ, HEDEF
%125 BÜYÜMEK
LC Waikiki.com’un Türkiye’de monobrand
kategorisinde birinci olduğunu, şirketin
toplam satışları içerisinde dijitalin payının
%3 seviyelerinde yer aldığını ifade eden
Vahap Küçük, “LCwaikiki.com, bu yıl
%50 büyüyerek, 9,2 milyon adet ürün
satışıyla 200 milyon ciroya ulaştı. Bu sayılar
monobrand kategorisinde ülkemizde bizi
birinci sıraya taşıdı. E-ticaret alanında

yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. İlk defa
perakende sektöründe LC Waikiki, bir Türk
markası olarak yurtdışında yerel e-ticaret
operasyonuna başladı. Projemiz Avrupa
Birliği üyesi ülkelerden 27’sine 9 dilde, 5
farklı para biriminde Avrupa Birliği içinde
servis verecek bir yapı kurulmasını kapsıyor.
E-ticarette faaliyetlerimizle %125 büyümeyi
hedefliyoruz. E-ticaret tarafında 456 Milyon
TL ciro hedefliyoruz.” dedi.
LCW HOME MAĞAZA SAYISINI
ARTIRIYOR
2016 yılında girdikleri ev tekstili
kategorisinde, 2017 yılında mevcut satış
noktalarının sayısını arttırarak 87 mağazaya
ulaştıklarını belirten Vahap Küçük, 2018
yılında 165 mağaza sayısına ulaşmayı
hedeflediklerini söyledi.
GÜNDE 1,3 MİLYON ÜRÜN SEVKEDİLİYOR
Globalde tüm bu büyük operasyonu
yürütürken lojistikte şirket için önemli
rakamları paylaşan Vahap Küçük, 485 bin
metrekare lojistik alanından günde 1,3
milyon adet ürün sevk ettiklerini açıkladı.
GÜNDE 2 BİN TEST YAPILIYOR
“LC Waikiki olarak kaliteyi ve modayı uygun
fiyatla tüketicilerimizle buluşturmayı ilke
edindiğimiz gibi geniş ürün yelpazemizle
tüm ürünlerimizde güvenliği ve insan
sağlığını ön planda tutuyoruz” açıklamasını
yapan Vahap Küçük, “Sizlere sunduğumuz
ürünlerin insana ve doğaya zarar
vermediğinden emin olmak için, günde
ortalama 2 bin, yılda yaklaşık 700 bin test
yapıyoruz” dedi.
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gibi 12 ülkede daha faaliyete geçmek üzere
hazırlıklarımızı yapıyoruz” dedi.
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RE360’TA GAYRİMENKULÜN TÜRKİYE LİDERLERİNDEN VE
DÜNYANIN YENİ OYUNUNU YAZANLARDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR
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Sektörü sürdürülebilir bir geleceğe taşımak
kadar bu geleceğe yeni ufuklar kazandırma
kararlılığıyla yola çıkan ve gördüğü büyük
ilgi üzerine iki gün olarak organize edilen
“Gayrimenkulün Büyük Buluşması-RE360”
5-6 Aralık tarihleri arasında gerçekleşti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yanı sıra
mesleki toplum örgütleri, gayrimenkul
sektörü kadar ekonomiye yön veren ulusal
ve uluslar arası liderler, geleceğin yıldız
yatırım coğrafyaları olmaya kararlı şehirlerin
tam desteğini alan “RE360”, büyük bir ilginin
yanı sıra sektörün gündemini uzun süre
meşgul edecek ve hatta geleceğine yön
verecek çarpıcı açıklamalara sahne oldu.
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Aremas Gayrimenkul’ün ana
sponsorluğunda Four Seasons Hotel
İstanbul Bosphorus’ta gerçekleştirilen
“RE360”a 500’ü aşkın üst düzey yönetici
katıldı. Katılımcı profilini yatırımcı, geliştirici,
mimar, sektör tedarikçisi, finansçı, danışman,
bilişim teknolojicisi, akademisyen, şehir
plancısı ve turizmciler oluşturdu. 5-6 Aralık
2017 tarihlerinde iki gün boyunca Türkiye’de
gayrimenkul sektörünün odaklandığı
“RE360”, Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi
Alkaş ile Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer
ev sahipliğinde gerçekleştirildi. “RE360”,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yanı sıra
aralarında Emlak Konut ve TOKİ’nin de
bulunduğu kamu kuruluşları tarafından
desteklenirken, 360 derecelik bakış
açısıyla hazırlanmış buluşma, özel sektör
kuruluşları, ulusal ve uluslararası mesleki
toplum kuruluşlarının da tam desteğini aldı.
Tüketicinin gayrimenkule bakış açısındaki
değişimi gözler önüne sürecek interaktif
bir oylama, verimlilik ile sürdürülebilir bir
geleceğe odaklanmış etkinlikler ve her
biri kendi alanında Türkiye’nin en önemli
isimleri olarak tanınan 35 konuşmacının
yer aldığı 16 oturum gibi zengin bir içerikle
kurgulanan “RE360”’ta sadece Türkiye’nin
alanındaki en iyi isimleri değil, uluslararası
isimler de ufuk açan, sorun çözen, işbirliğine
ve yatırıma odaklanan değerlendirmeleriyle
sahneye çıkıyorlar. Konuşmacılar arasında
Maria Sisternas Tussel, Prof. Grek Clark
ve Prof. Peter Frankopan gibi kendi
alanlarında uluslararası uzman olarak kabul
gören isimlerin yanı sıra Ahmet Çalık,
Ahmet Akbalık, Avi Alkaş, Erden Timur,
Fettah Tamince, Murat Özyeğin, Süleyman
Çetinsaya ve Oya Narin gibi özel sektöre
yön veren isimler ve Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’ndan İsmail Tüzgen, Ayşegül
Öngel gibi üst düzey karar vericiler de yer
aldı.

Avi Alkaş
Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı

RE360 İLE DOĞACAK SİNERJİ
ULUSLARARASI PLATFORMA YAYILACAK
“RE360”ın açılış konuşmalarını Avi Alkaş ve
Yonca Aközer yaptı. Alkaş Yönetim Kurulu
Başkanı Avi Alkaş, gayrimenkul sektörünü
tam anlamıyla tüm bileşenleriyle bir araya
getiren “RE360”a özel sektör ve kamu
sektörünün verdiği tam destek için teşekkür
ederek, şöyle konuştu: “Yakın bir zamanda
uluslararası platforma taşınacak bu büyük
buluşmanın hem tüketici hem de sektör
için ortak fayda sağlayacağına ve yeni
işbirliklerinin önünü açacağına inancımız
tamdır.” dedi.
TOPLUM VE BİREYİN BİR KONUTTAN
BEKLENTİSİ NEDİR, SORUSUNA VERİLEN
ÇARPICI YANITLAR
KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir
Ağırdır ise “Toplumsal Dip Dalgalar ve Bizim
Akvaryumun Dışındaki Türkiye” başlıklı
konuşmasıyla gayrimenkul sektörü ile
toplum arasındaki ilişkinin önemi hakkında
çarpıcı açıklamalar yaptı. Son otuz yılda
göçle, metropolleşmeyle, iletişim ve ulaşım
teknolojileriyle gündelik hayatta pek çok
değişiklik olduğuna işaret eden Bekir
Ağırdır, değişen gündelik hayatın ritminin
zihin haritalarında yarattığı değişiklikleri
anlattı. Bu çerçevede toplumun ve bireyin
hayatını etkileyen dip dalgaların geleceği
nasıl etkileyeceği, kentleri ve metropolleri
nasıl değiştireceği hakkında öngörüler
paylaşan Bekir Ağırdır, günümüz toplumu
için konut ve evin neyi ifade ettiği hakkında
da ilginç tespitlerde bulundu. Bekir Ağırdır,
değişimi yönetmenin son derece önemli
olduğunu belirterek, bu noktada en tehlikeli

değişim olarak fark edilmeyen değişimi
gösterdi. Değişimi yönetmede görünen ile
görünmeyen arasında, rasyonellik ile duygu
ve psikoloji arasında, bilinen modeller ile
yeni modeller arasında denge kurmayı
en önemli etkenler olarak gösteren Bekir
Ağırdır, günümüzdeki en önemli değerleri
ise aktörlere göre değil meselelere göre
pozisyon almak, insan haklarına saygılı şirket
olmak ve ahlaklı şirket olmak diye özetledi.
İSTANBUL’UN AKILLI ŞEHİR OLMA
YOLCULUĞUNDA BÜYÜK ADIMLAR
bpnİstanbul CEO’su Nüzhet Algüneş,
geleceğin tüketicisi ve bu doğrultudaki
pazarlamaya ilişkin açıklamalarıyla dikkat
çekerken, İBB İSBAK A.Ş Genel Müdür
Yardımcısı Dr. Fatih Gündoğan, “Aklıllı
Şehirler Akıllı Sistemler İle İnşa Edilir”
başlıklı konuşmasıyla akıllı şehirler alanında
İSBAK’ın Türkiye’den dünyaya uzanan
iddiasını anlattı. Dr. Fatih Gündoğan,
akıllı ulaşım sistemlerindeki birikimlerini
akıllı şehir çözümlerine aktarmaları
konularındaki deneyimleri ve projelerini
ifade ederken, İSBAK’ın akıllı şehirlerin
mimarı olma yolculuğunu paylaştı. Akıllı
şehri, “Yaşam kalitesini yükseltmek, bunu
yaparken de kaynakları etkin ve verimli
kullanmak amacı ile teknolojik imkanlardan
ve verilerden ileri seviyede yararlanılan,
şehrin tüm paydaşlarının şehir yönetimi
ile entegre olduğu sürdürülebilir şehirdir”
sözleriyle tanımlayan Dr. Fatih Gündoğan,
akıllı bir şehrin ancak akıllı ulaşım, çevre,
ekonomi, güvenlik, yönetim, yaşam ve enerji
stratejileriyle yaratılabileceğini belirterek,
İSBAK’ın bu yöndeki çalışmalarına dikkat
çekti.
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“RE360”ta ikinci günde de tempo düşmedi

KONUT ALICISI İÇİN MAKSİMUM
YÜKSEKLİK 14 KAT İLE SINIRLI
“Gayrimenkulün Büyük BuluşmasıRE360”ın ikinci gününde geleceğin yatırım
denilince ilk akla gelen coğrafyaları
olmaya kararlı şehirlerin yeni projeleri
ve çekim noktaları belediye başkanları
tarafından anlatılırken, dünyanın en özgün
yenileme hikâyesinin yazıldığı Barselona,
bu hikâyenin yazarları arasında yer alan
uluslararası otorite tarafından paylaşıldı.
Yeni İmar Yönetmeliği’nin bilinenleri kadar
bilinmeyenleriyle dile getirildiği, yeni
yatırım fırsatlarının yatırımlarıyla Türkiye’de
trend yaratan yenilikleri başlatan patronlar
tarafından anlatıldığı, değişen tüketiciyle
birlikte değişen yeni pazarlama ve reklam
anlayışının alanının ünlü ve trend yaratan
isimlerce dile getirildiği, fırsatlar kadar
risklerin konuşulduğu “RE360”ta en heyecan
yaratan bölümlerden biri de sonuçlarıyla
gayrimenkul patronlarını bile şaşırtan
interaktif oylama oldu.
ESKİŞEHİR VE KAYSERİ’DEN SADECE
ULUSAL YATIRIMCI DEĞİL ULUSLARARASI
YATIRIMCI İÇİN DE ÇEKİM YARATACAK
YENİ YATIRIMLAR
Diğer yandan “RE360”ın ikinci günü için
belirlenen konular ve konuşmacılar da
interaktif oylama kadar ilgiyle dinlendi.
Sadece Türkiye’den değil, uluslararası
platformdan yatırım çekmeye kararlı şehirler
olan Eskişehir ve Kayseri’nin yeni yatırım
planları ve bilinmeyen çekim noktalarının
anlatıldığı konuşmalar büyük ilgi gördü.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof.
Dr. Yılmaz Büyükerşen, tarihi fırsatlar olarak
nitelendirdiği cazibe noktalarıyla geleceğe
yatırım yapmak isteyen iş adamlarını
Eskişehir’e davet etti. Hititler’den günümüze
uzanan tarihinin yanı sıra günümüzde
tekrar ön plana çıkan İpek Yolu’nun önemli
merkezlerinden biri olan Eskişehir’in
havacılık başta olmak üzere güçlü bir sanayi
geleneğine sahip olduğunu belirten Yılmaz
Büyükerşen, ayrıca şehrin son yıllarda yapılan

büyük yatırımlarla tam anlamıyla bir turizm
merkezine dönüştüğünün altını çizdi. Diğer
yandan artık turistik amaçlı ziyaretlerin
dışında Eskişehir’in İstanbul başta olmak
üzere pek çok şehirden gelen insanların
kalıcı ikametgahı olmaya başladığına da
dikkat çeken Yılmaz Büyükerşen, ilginin
sadece Türkiye ile sınırlı kalmadığını, Avrupa,
ABD, Çin ve Güney Kore şehirlerinden de
kardeş şehir başta olmak üzere pek çok
konuda işbirliği teklifi aldıklarını açıkladı.
Yılmaz Büyükerşen, geliştirdikleri projelerle
pek çok alanda yatırım için çekim noktaları
yarattıklarının altını çizerek, sadece yerli
yatırımcıyı değil yabancı yatırımcıyı da şehri
davet ettiklerini ifade etti. Büyükerşen,
şehrin köklü bir sanayi geleneğine de
sahip olduğunu vurgulayarak, İstanbul ve
çevresindeki sanayiciler için cazip bir yatırım
noktası olduğunu belirtti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik ise açıkladığı dev projelerle Kayseri’nin
uluslararası cazibe merkezi kararlılığının altını
çizdi. 5000 yıllık köklü bir geçmişe ve bu
geçmişten kalan miraslarla Kayseri’nin adeta
bir açık hava müzesi olduğunu vurgulayan
Mustafa Çelik, ayrıca şehrin zenginliğinin
sadece tarih ile sınırlı olmadığını, doğal
güzellikleri, mutfağı ve müteşebbis insan
yapısıyla da büyük bir zenginliğin kaynağı
olduğunu kaydetti. Kayseri’nin bir diğer
özelliği olarak 1940’larda temeli atılan planlı
gelişme yapısına işaret eden Mustafa Çelik,
ayrıca şehrin verdiği göçe de dikkat çekti.
Bu göçün ana kaynağı olarak müteşebbis
yapısına vurgu yapan Mustafa Çelik, bugün
aralarında Sabancı, Narin, Dedeman, Özilhan
ve Kibar ailelerinin de mensup olduğu
pek çok girişimcinin Kayseri’den taşarak

Dr. Yılmaz Büyükerşen
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof.

girişimciliklerini tüm Türkiye hatta, tüm
dünyaya taşıdıklarını söyledi.
YENİ İMAR YÖNETMELİĞİ, BİLİNENLERİ
KADAR BİLİNMEYENLERİYLE KAMU
VE ÖZEL SEKTÖRÜN TEMSİLCİLERİ
TARAFINDAN TARTIŞILDI
Yeni İmar Yönetmeliği: Peki Şimdi Ne
Olacak” isimli oturum ise katılımcıların
dikkatle dinlediği oturumlar arasında yer
aldı. Gayrimenkulde kuralların yeniden
yazıldığı yeni yönetmelik bilinenleri kadar
bilinmeyenleri ve getirecekleriyle tartışıldı.
Öngören Hukuk Bürosu Kentsel Dönüşüm
Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel
Öngören’in moderatörlüğündeki panelde
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki
Hizmetler Genel Müdürlüğü İmar Düzenleme
Dairesi Başkanı Ayşegül Öngel, Kentsel
Strateji Kurucu Ortağı Ali Faruk Göksu, TSKB
Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Genel Müdürü
Makbule Yönel Maya ve Kansu Mimarlık’tan
Ratip Kansu konuşmacı olarak yer aldılar.
KAZANCA AÇILAN YENİ YATIRIM
FIRSATLARINI PATRONLAR ANLATTI
İkinci günün son oturumu ise yatırımcılar
için yeni fırsatların kapısını açtı.
Moderatörlüğünü, Bersay İletişim Onursal
Başkanı Ali Saydam‘ın moderatörlüğünü
yaptığı “Yeni Yatırım Fırsatları Nelerdir”
oturumunda Türkiye Turizm Yatırımcıları
Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu Başkanı Oya
Narin, Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı
Fettah Tamince ve Maya TV Onursal Başkanı
Burhan Özkan; kazanmaya endeksli yeni
yatırım fırsatlarını paylaşarak katılımcılara
yeni bir rota çizdiler.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle
gerçekleştirilen “Gayrimenkulün Büyük
Buluşması-RE360”ta interaktif oylamanın
sonuçları patronları bile şaşırttı. “RE360”ın
ikinci günü, tüketicinin tercihlerindeki büyük
değişimi ortaya koyan ve gayrimenkulü
bilinmeyen yönleriyle anlatan oylamanın yanı
sıra tıpkı ilk gün olduğu gibi ezber bozan
açıklamalara sahne oldu.
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TOMMY HILFIGER, İLKBAHAR 2018
SEZONU İÇİN TOMMYNOW İLE
MİLANO’YA GELİYOR
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New York, Los Angeles ve Londra’da büyük başarı yakalayan TOMMYNOW etkinliği, İlkbahar 2018
sezonunda deneysel “Gördüğünü Al” defile formatını Milano’ya getirerek dünya turuna devam ediyor.
Koleksiyon ürünlerinin henüz podyumdayken direkt olarak satın alınabildiği TOMMYNOW etkinliğinde; ikinci
kez kadın ve erkek koleksiyonlarını birlikte sunulurken ‘TommyXGigi’ kapsül koleksiyonu da tanıtılacak.

72

25 Şubat tarihinde düzenlenecek olan İlkbahar 2018
TOMMYNOW defilesi ile Milano Moda Haftası’nın
kapanışını yapacak olan Tommy Hilfiger, bu deneysel
defileleri dünya çapında yeni şehirlere ve izleyici
kitlelerine ulaştırma konusundaki kararlığını gözler
önüne seriyor. Sonbahar 2016 sezonu için New York’ta
düzenlenen “Tommy Pier”, İlkbahar 2017 sezonu için Los
Angeles’taki “TOMMYLAND” ve son olarak Sonbahar
2017 sezonu için Londra’daki ikonik konser mekânı
Roundhouse’ta gerçekleştirilen “ROCKCIRCUS” defilelerinin
ardından TOMMYNOW, Milano’daki moda severleri
büyülemeye hazırlanıyor. Başarının mimarı Tommy
Hilfiger, TOMMYNOW ile ilgili olarak: “TOMMYNOW ile
ilgili vizyonum, defile deneyimini dünya çapında yeni
izleyici kitlelerine yaşatabilmemizi sağlayacak ve gezici
hale getirebileceğimiz küresel bir platform yaratmaktı.
Moda, eğlence ve pop kültürü moda severler etrafında
tasarlanan deneyimler, performanslar ve ilham verici
etkileşimlerle kombine ediyoruz. Dünyanın en önemli
moda başkentlerinden biri olan Milano, bir sonraki
TOMMYNOW etkinliğimizi kutlamak için ideal şehir
olacak.” açıklamasında bulundu.
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İlkbahar 2018 TOMMYNOW defilesinde HILFIGER
COLLECTION kadın ve erkek giyim koleksiyonlarından
görünümlerin yanı sıra TOMMY HILFIGER kadın giyiminin
küresel marka elçisi ve dünyaca ünlü süper model Gigi
Hadid ile dördüncü işbirliği olan TommyXGigi 2018
İlkbahar koleksiyonu da moda severlerin beğenisine
sunulacak. Podyumdaki tüm tasarımlar, yetmişten fazla
ülkedeki TOMMY HILFIGER mağazaları ve tommy.
com, seçili toptan iş ortaklarının yanı sıra sosyal medya,
alışveriş yapılabilen canlı yayın akışı ve artırılmış gerçeklik
özelliğini podyuma taşıyan yenilikçi resim tanımalı
ticaret uygulaması TOMMYNOW SNAP, ayrıca Facebook
Messenger üzerindeki yapay zeka destekli TMY.GRL ve
TMY.BOY konuşan ticaret robotu gibi tüm kanalların
oluşturduğu, anında alışveriş yapılabilen bir ekosistem
aracılığıyla satışa sunulacak.
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Brandroom, Türkiye’nin
‘ilk desıgner outleti’
Oasıs’te açıldı

Ünlü markalardan seçkin koleksiyonlarını
outlet konseptiyle erişebilir fiyatlar
üzerinden sunan Brandroom, dönemsel
kampanyalar ve sürprizler ile modanın
nabzını Oasis Designer Outlet’te tutacak.
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Türkiye’nin ilk designer outleti Oasis
hayatı tasarlıyor
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Türkiye’nin ilk designer outleti ve
İstanbul'un yeni çekim merkezi Oasis,
dev moda markası Brandroom’un
Avrupa yakasındaki ilk outlet mağazasını
ziyaretçileriyle buluşturuyor. Dünya çapında
modaya yön veren 250’den fazla markanın
en seçkin koleksiyonları Brandroom
ayrıcalığı ile Oasis Designer Outlet’te
modayı yakından takip edenleri bekliyor.
İstanbul’un gözde yaşam ve iş merkezi
Basın Ekspres’te kapılarını açan Türkiye’nin
ilk designer outleti Oasis Designer Outlet,
dünyaca ünlü moda markası Brandroom’u
marka karmasına dahil etti. Lüks markaların
en özel koleksiyonlarını bir araya getiren
Brandroom, Oasis’teki 1.200 metrekarelik
mağazası ile Avrupa yakasındaki ilk ve tek
outlet konseptini modayı yakından takip
edenlerle buluşturuyor.

Nurol GYO yatırımıyla Bodrum’dan
sonra İstanbulluları hayal ettikleri yaşam
merkeziyle buluşturan Türkiye’nin ilk
designer outleti Oasis, dünyaca ünlü üst
segment markaları, erişilebilir fiyatlar
üzerinden ziyaretçileriyle buluşturuyor.
Marka karmasıyla ve perakende sektörünü
tanıştırdığı farklı konseptleriyle dikkat
çeken; eğlence, yeme-içme, dekorasyon ve
süpermarket bölümlerinden oluşan dört
ana alanı buluşturan modern ve estetik
mimarisiyle kapılarını açan Oasis Designer

Outlet’te her detay ziyaretçilerin rahat
ve eğlenerek alışveriş yapmaları için
tasarlandı. Oasis Designer Outlet’in
‘’Hızlı Alışveriş’’, ‘’Al ve Uç’’, ‘’Ye ve
Eğlen’’ gibi ses getiren konseptleriyle
alışveriş ve eğlence dünyasının
dinamiklerini değiştiriyor. Bölgenin en
kapsamlı spor merkezine de ev sahipliği
yapan Oasis Designer Outlet, 3 bin
300 metrekarelik gym fit spor merkezi
sağlıklı bir yaşam için tüm ihtiyaçları bir
arada bulunduruyor.
Ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli
vakit geçirebileceği yaklaşık 2 bin 500
metrekarelik kapalı ve açık eğlence
alanlarıyla nefes alınabilen bir alışveriş
ayrıcalığı tanıyan Oasis Designer Outlet,
konforun ön plana çıktığı özel sinema
salonlarıyla da bölgenin en iddialı butik
sinema deneyimini sunuyor.
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Ekip Ruhu ve Dayanışma

Gerçek mutluluk, insanın sevdiği işi yapması,
yaptığı işi sevmesidir. Bu da denemek,
keşfetmek ve öğrendiklerini hayata
geçirmekle olur.

Ekip üyeleri alanlarında yetkin, başarılı
olabilir ama bunlar tek başına yeterli değil.
Ekip içi uyumda çok önemlidir! Geçmişte
genel müdürlüğünü yaptığım AVM’lerden
birinde bunun önemini çok iyi anladım. Ekip
üyeleri aynı zamanda vefalı, özverili ve ketum
olmalı. Ego, kıskançlık, açgözlülük, tembellik,
kuyu kazma, dedikodu gibi negatif özellikleri
de taşımamalı! Öte yandan ekipte herkesin
yapacağı işin, en başında belirlenmesinin
faydalı olacağı kanaatindeyim. Bu, bireylerin
rollerinin ve sorumluluklarını açıkça
anlaşılması için gereklidir. Tabi ki keskin
çizgilerle görev dağılımları belirlenmesi
zordur. Ancak muğlakta bırakılan görev
tanımlarında işin ucundan yeterince ciddi
tutulmayacağı gibi, işler kötü gittiğinde
de ortada sorumlusunu bulamazsınız.
Bazı işlerin birden fazla sorumlusu olması
gerekebilir veya sorumlusu bellidir ama
desteğe ihtiyaç duyulabilir. Böyle durumlarda
en iyi çözüm ekip ruhu ve dayanışma ile
hareket etmektir. Yani başkasının görev
alanına müdahale etmeden, yardıma ihtiyaç
olunan durumda diğer ekip üyesine - yardım
talebinde bulunulmasına gerek kalmadanyardımcı olmaktır.
Ekibinizle sorumluluğu paylaştığınız kadar,
gücü de paylaşmaktan çekinilmemesi
gerekmektedir. Kaliteli bireylerden
oluşan ekipler kaliteli olur diyemeyiz.
Ekip kalitesi için iki temel gereklilik söz
konusudur. Birincisi, ekip üyelerinin
doğruluğunu tartışmayacakları ve kesinlikle

Engin YILDIRIM
PerAVM Kiralama ve Yönetim
Danışmanlık Genel Müdürü
uygulayacakları ortak bir değer sisteminin
varlığı. İkincisi, ekip olarak uyumlu çalışma
becerilerinin geliştirilmesi. Ekip çalışmasına
yatkın bireylerin en önemli özelliği, iyimser
olmalarıdır.
İyi ekip oluşturmanın iki temel şartı
vardır: Birincisi profesyonel olmak, ikincisi
olgun insan olmak. Bugün olgunluk
kavramı, karşımıza duygusal zekâ olarak
çıkmaktadır. İyi ekiplerin en önemli özelliği,
ortak ve heyecan veren bir amaca sahip
olmalarıdır. Sadece zekâsına, mesleki
bilgi, beceri ve yetkinliklerine güvenen;
Olumlu ilişkiler geliştirmeyi zaman kaybı
ve gereksiz bir lüks olarak gören kişiler, ne
kadar zeki, mesleklerinde ne kadar yetkin
olurlarsa olsunlar, mesleki nitelikleriyle
hak ettikleri ölçüde geniş ufuklara yelken
açamazlar. Artık en iyi performans
gösterenler listesinin ilk sıralarında,
IQ’su yüksek olanlar ya da teknik bilgisi
olanlar değil, iş arkadaşları ile sağlıklı
iletişim kurabilen, ekip çalışmasına yatkın,
duygusal olgunluk düzeyi (EQ) yüksek
kişiler yer almaktadır.
Mal veya hizmet alan herkes müşteridir.
Kurumdan aldığı hizmet ya da ürün için
ödeme yapan herkes müşteri olabileceği
gibi, kurum içinde karşılıklı iletişim
halinde olan bütün çalışanlar da birbirinin
müşterisidir. Bu, iç müşteri kavramı olarak
tanımlanmaktadır. Günümüzde, iç müşteri
kavramına önem vermeden ve iç müşteri
mutluluğu sağlanmadan, dış müşteri
mutluluğuna ulaşmak mümkün değildir. Bir
işletmede iç müşterilere verilen hizmetin
kalitesi, dış müşterilere verilen hizmetin
kalitesini büyük ölçüde belirliyor. Örneğin
patronun ekibe verdiği destek ve onlara
duyduğu inanç ekibin motivasyonunu,

dolayısı ile verimliliğini etkilemektedir.
Perakende mağazalar zincirinde yapılan
bir araştırmada, duygularını denetleme ve
stresle başa çıkma becerisine sahip mağaza
yöneticilerinin, metrekare başı kârlılıklarının
daha yüksek olduğu ortaya konmuştur. Hem
fark yaratacak hizmet anlayışını getirmek
için hem de verimliliği ve satışı artırmak için
eğitim şart!
Eğitimin esas amacı verimliliği ve satışı
arttırmaktır. Avrupa Birliği araştırmalarına
göre, ilave her bir yıllık eğitim, verimlilikte
%6, gelir düzeyinde %5 artış sağlamaktadır.
Eğitim ve mesleki eğitime yatırım, bilgi
ekonomisinin en iyi yatırımı olarak kabul
edilmektedir. Verimliliği arttırmak için
iş gücü daha eğitimli hale getirilmelidir.
Yönetici, takım koçluğudur. Bu iş, topu
tek başınıza ayağınıza alıp oynadığınız bir
iş değildir. O yüzden o topu dağıtmak,
tekrar almak, tecrübeye bağlı olarak
yapılırsa çalışma hayatı zevkli hale geliyor.
Yöneticinin başarısının sırlarından biri
de iş ayrımı yapmadan her kademede
çalışması ve mesleki birikim ve bilgi olarak
dağarcığını kuvvetlendirmesidir. Aynı şirket
içinde değişik görevlerde bulunmak da
personelin kişisel gelişimi için faydalıdır.
Rotasyonu teşvik etmek, insanların farklı
yerlerde farklı tecrübeler kazanmalarına
ve zenginleşmelerine sebep oluyor. Farklı
şeyler birleştikçe daha iyiyi yorumlayabiliyor,
daha paylaşımcı oluyorsunuz. Kariyer
yolculuğunda sabırlı ve mücadeleci olmak
şart!
AVM’lerde, inşaat firmalarında, emlak
sektöründe istisnasız her alanda ekip
çalışması ve ekip dayanışması önemlidir.
Ekipte bir kişi yoksa, herkes eksiktir!
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Ekipler, karmaşık sorunlara yenilikçi
çözümler getirerek örgütleri daha hızlı ve
daha rekabetçi kılabilir, pazar ve müşteri
gereksinimlerine daha iyi cevap vermelerini
ve misyonlarını gerçekleştirmekte daha
başarılı olmalarını sağlayabilirler. Ekiplerin
yüksek performans göstermesi her zaman
kolay değildir ve ekiplerin başarısız olmasının
bedeli çok yüksek olabilir. Ekip etkinliğini
arttırma yolunda atılacak ilk adımlardan biri,
ekip kurma aşamasını dikkate almaktır. Açık
seçik bir doğrultu belirleyerek ve belirlenen
hedeflere uygun nitelikte liyakat sahibi
ekip üyelerini seçerek, ekibinizin desteğini
arkanıza alarak, kilit ilişkileri geliştirerek ve
dış etkenleri göz önünde bulundurarak,
kurulma aşamasında ekipleri kuşatan
sorunların büyük bir bölümünü en baştan
devre dışı bırakabilirsiniz.
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PRONTOTOUR İLE SÖMESTRE KEYFİ
Her yıl yeni destinasyonlar belirleyerek tatilde moda yaratan Prontotour, sömestre tatilinin keyfini
doyasıya çıkarmak isteyenlere çeşitli alternatifler sunuyor.
Lider tur operatörü Prontotour’un sömestre
turlarında çocuklu aileler, keşif peşinde
koşanlar, balayı çiftleri ve deneyim odaklı
seyahat etmek isteyenler için her zevke
uygun seçenekler bulunuyor. Avrupa’nın en
güzel şehirlerinde çocuklar için eğlenceli
rotalar, yurtiçinde karın keyfini doyasıya
çıkarmak isteyenlere kar otelleri, ünlü
kayak merkezleri ve yurtiçi kültür turlarıyla
unutulmaz bir sömestre tatili seyahatseverleri
bekliyor.
Her Zevke ve Tercihe Göre
Sömestre döneminde Avrupa’yı keşfetmek
isteyenler klasik Prag, Viyana, Budapeşte
gibi Orta Avrupa rotaları, Balkan coğrafyası,
İtalya, İspanya ve Benelüks ülkelerini tercih
ediyor. Londra’da Harry Potter müzesi,
Barcelona’da Dali müzesi, Paris’te Disneyland
çocuklar için eğlenceli keşifler sunuyor.
Vizesiz coğrafyalar arasında yer alan Fas
ve Beyrut, şehir kaçamakları programları
içinde bulunan Ukrayna ve Belarus da
farklı coğrafyalar tercih etmek isteyenlere
alternatif oluyor. Yine kış aylarında sıcak
ülkelere seyahat etmek ve denizin tadını
çıkarmak isteyenler egzotik Uzakdoğu
turlarını seçebiliyor.
Kayak Tutkunları İçin
Kış dönemi tatil seçenekleri arasında önceliği
kayak turuna ayıran seyahatseverler için
Bulgaristan’ın dünyaca ünlü kayak merkezi

Bansko hem yakın olması hem de uygun
fiyatıyla cazip bir seçenek oluşturuyor.
Gerek çocuklu aileler gerekse gençler için
pek çok eğlence ve aktiviteyi bir arada
sunan Bansko, Bulgaristan’ın UNESCO
Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Pirin Dağı
eteklerinde yer alıyor.
Kışın yurtiçindeki kar otellerine gitmek
isteyen tatilciler için de pek çok seçenek
bulunuyor. Uludağ ve Kartalkaya en
çok talep gören kayak merkezlerini
oluşturuyor. Yine Kartepe, Palandöken,
Erciyes ve Sarıkamış’taki tesisler son
yıllarda kayak tutkunlarının vazgeçilmezleri
arasında yer alıyor.
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Yurtiçi Kültür Turları
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Sömestre tatilini yurtiçinde geçirmek
isteyenler, Prontotour’un turlarıyla
Anadolu’nun kültür mozaiğini keşfe çıkıyor.
Benzersiz coğrafyasıyla doğa harikası
Kapadokya, Anadolu’nun Avrupalı şehri
Eskişehir, son dönemlerin gözde rotası
Kars ve doğal güzelliklerinin yanı sıra
mimarisiyle dikkat çeken Batı Karadeniz
gezginlere unutulmaz bir sömestre tatili
vaat ediyor. Ayrıca Yavru Vatan Kıbrıs farklı
bir rota isteyenlere alternatif oluyor.
Ayrıcalıklı tatil anlayışını benimseyenlerin
tercihi Prontotour, sömestr tatilinde
seyahat ve eğlenceyi birlikte sunuyor.
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Gayrimenkul Sektörünü Nasıl Bir Yıl Bekliyor?

2018’e yeni girdiğimiz şu günlerde ise
sektör yeni yıla biraz endişeli başladı.
Çünkü en büyük yatırımcısı Ortadoğu ve
Arap bölgeleri olan gayrimenkul sektörü,
ABD’nin Kudüs kararı sonra yeni krizle
karşı karşıya kalan yatırımcı bölgelerin, bu
yıl yapacakları hamleleri merakla bekliyor.
Hal böyle olunca yeni yılda satışlarda bir
durağanlık yaşanabilir. Ancak yeni yılın
ilk çeyreğinde sektörde bir durağanlaşma
olabilir gibi görünse de satış rakamlarında

düşüş beklenmiyor. Yılın ortalarına doğru
hedeflenen satış rakamlarına ulaşılabileceğini
ve sektörde ciddi bir büyümenin
yaşanabileceğini öngörüyoruz.
Sektörün önemli oyuncuları ise yeni yılda
KDV oranlarının iyileştirilmeye devam
edilmesini, kentsel dönüşümün hız
kazanmasını, Türk vatandaşlığına geçmek
için yabancılardan istenen 1,5 milyon
dolara gayrimenkul alımı şartının, satışların
artırılmasına katkı sağlamak için 1,5 milyon
doların altına indirilmesini bekliyor.
Kadın beğenisini kazanan konutlar daha
hızlı satılıyor
Ev almaya karar verirken kadın-erkek
faktörü önemli bir rol oynuyor. Ancak
kararı verirken son sözü kadınlar söylüyor.
Günümüzde satılan her 100 evden yaklaşık
70’inde kadının karar verici olması da konut
projelerinde kadın beğenisini kazanmanın
önemini ortaya çıkardı. Durum böyle
olunca daha hızlı konut satmak isteyen
inşaat firmaları harekete geçti. Ekibimizle
birlikte yaptığımız bir araştırmada her ay
satılan yaklaşık 400 konutun %70’inde satın
almaya kadının karar verdiğini gördük. Kadın

Gamze Özlü

Profesyonel Gayrimenkul Danışmanı

eve geliyor, inceliyor ve son sözü kendisi
söylüyor. Ancak evi satın almak isteyen kişi
evli olmasa da kız kardeşlerin, annelerin,
halaların hatta büyükannelerin kararı, satın
alma üzerinde büyük rol oynuyor. Yani erkek
tek başına satın almaya karar veremiyor.
Erkeğin tek başına satın alma kararı verdiği
oran son derece az. 100 tane ev satıldığını
düşünürsek erkeklerin satın almada etkisi
%30’u geçemiyor.
Bitcoin ile ev almak Türkiye’de mümkün
mü?
Bitcoin, günümüzde kripto ya da sanal para
olarak adlandırılan bir para birimi. Normal
cebimizdeki para gibi Bitcoin ile de birçok
şeyi sanal yollarla satın alabiliyorsunuz.
Şuan ki değeri tam 77 Bin 850. Yani 3 ya
da 4 Bitcoin’e sahipseniz İstanbul’da bir
daire alma şansına sahipsiniz ancak henüz
bir ya da iki firma dışında Bitcoin ile satış
yapacağını açıklayan firma yok. Dünyada
da şuana kadar sadece ABD’de bir konutun
Bitcoin ile satıldığını biliyoruz. Yavaş yavaş
sanal para birimini tanıyacağını açıklayan
inşaat firmalarını da duymaya başladık. Şunu
belirtmek isterim ki sadece 3-4 yıl içinde
birkaç dolardan binlerce dolara ulaşan bu
para birimine karşı temkinli olmanızda fayda
var. Çünkü halen bazı endişeler söz konusu.
Sanal paranın aldatmaca olduğuna dair.
Güvenliğinden de endişe ediliyor. Hatta Çin
ve Rusya Bitcoin’i yasakladığını açıklayan
önemli iki büyük ülke oldu. Açıkçası
geleceğin para birimi olduğunu görüyoruz.
Ancak şuan ki alt yapı buna hazır değil.
Bunun yanı sıra Rusya ve Çin dışında diğer
devletlerin de nasıl bir tavır içinde olacağı
merak konusu.
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Gayrimenkul alanında bol ve bereketli
satışların, hatta rekorların kırıldığı 2017
yılını geride bıraktık. Sektörün gözü artık
2018’de. Geride bıraktığımız yıl, sektör
açısından bakacak olursak oldukça umutlu
bir yıl oldu. Uzun vadeli konut kampanyaları,
KDV oranlarının iyileştirilmesi, belli
miktarda gayrimenkul alan yabancılara
Türk vatandaşlığı hakkının tanınması gibi
sektörünün güç kazanması için 2017’de
atılan önemli adımlarda başarılı sonuçlar
alındı. Öyle ki Ekim ayına kadarki süre içinde
yani 10 aylık sürede Türkiye’de toplam
1,153.610 adet konut satışı yapıldı. Kasım ve
Aralık aylarını da ekleyince, 2016’da satılan
toplam 1,341.453 adet konut sayısının
üstüne çıkılacağı öngörülüyor.
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FIntech pazarı güçlü duruşunu sürdürüyor
KPMG 2017 üçüncü çeyrek Fintech raporunu hazırladı. Güçlü duruşunu sürdüren Fintech pazarı, ikinci
çeyrekteki yükselişini sürdürüyor. 2017 ikinci çeyreğinde büyük çıkış yakalayan Fintech yatırımları,
üçüncü çeyrekteki 8,2 milyar dolarlık yatırımla güçlü duruşunu sürdürdü. KPMG Türkiye Finansal Hizmetler
Sektör Lideri ve Şirket Ortağı Sinem Cantürk, “Fintech piyasası büyümeye devam ediyor. Önümüzdeki
dönemde büyük teknoloji şirketlerinin yatırımlarıyla piyasanın daha da büyümesini bekliyoruz” dedi.
görüyoruz. Bu hareketlilik, yerleşik finans
kuruluşlarını da daha cesur adımlar atmaya
zorlayabilir. Fintech piyasasında yükseliş
çizgisinin sürmesini bekliyoruz” dedi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ile
Asya’yı geçti
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Amerika Birleşik Devletleri’nin 142 işlemde
yaratılan 5 milyar dolar Fintech finansmanı
ile 2017 üçüncü çeyreğinde Fintech
yatırımlarında ilk sırada olduğunu belirten
Cantürk, “Avrupa ve Asya bu konuda
Amerika Birleşik Devletleri’nin gerisinde
bulunuyor. Avrupa Fintech işlemleri
73 işlemde yaratılan 1,66 milyar dolar
finansmanla ikinci sırada kaldı. Asya Fintech
işlemleri ise 41 işlem ve 1,21 milyar dolar
olarak gerçekleşti. Sağlıklı bir seviyede
bulunan yatırım etkinliğine rağmen, erken
aşama finansmanı başta olmak üzere 2017
yılı üçüncü çeyreğinde risk sermayesi Fintech
Sinem Cantürk
finansman hacmi kayda değer oranda düştü.
KPMG Türkiye Finansal Hizmetler
Tohum aşamasındaki Fintech işlemlerinin
Sektör Lideri ve Şirket Ortağı
sayısı bu çeyrekte 67’ye düşerken, 2013
yılı ilk çeyreğinden bu yana böylesine
düşük bir seviye görülmemişti. Bu düşüş,
KPMG 2017 üçüncü çeyrek Fintech raporuyla, büyük işlemlere odaklanan yatırımcılar ile
Fintech pazarının fotoğrafını çekti. 2017’nin
kanıtlanmış iş modellerine sahip şirketlerin
üçüncü çeyreğinin değerlendirildiği
izlediği stratejinin bir sonucu” dedi.
raporda, Fintech pazarının güçlü duruşunu
sürdürdüğüne dikkat çekildi. 2017’nin ikinci
KPMG’nin üçüncü çeyrek Fintech
çeyreğinde büyük bir çıkış yakalayan Fintech Raporu’ndan öne çıkan bazı başlıklar şöyle:
yatırımları iki katından fazla artarak 9,3
milyar dolar seviyesine ulaşmıştı. Fintech
2017 yılı ikinci çeyreğinde 9,3 milyar dolar
yatırımları üçüncü çeyrekte de aynı çizgiyi
olan küresel Fintech yatırım hacmi, üçüncü
takip etti. İşlem toplamı 8,2 milyar dolar
çeyrekte 8,2 milyar dolara geriledi.
seviyesine gerilemesine rağmen, 2016 yılının
aynı çeyreğindeki 6,3 milyar dolar seviyesinin İkinci çeyrekte 3,01 dolar olan risk sermayesi
üzerine çıktı. Risk sermayesi yatırımları da
finansmanı 211 işlemde 3,3 milyar dolar
son beş çeyreğin en yüksek seviyesi olan 3,3 seviyesine yükseldi.
milyar dolara ulaştı.
Sinem Cantürk: Yükseliş çizgisinin
sürmesini bekliyoruz
KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör
Lideri ve Şirket Ortağı Sinem Cantürk,
“Fintech piyasası, coğrafi kapsam, ilgi
alanları, kaynaklar ve yatırımlarla birlikte
hızlı bir şekilde gelişiyor. Müşterilerine yeni
değerler yaratmak isteyen büyük teknoloji
devlerinin ve uluslararası çapta büyümek
isteyen Fintech liderlerinin ön plana çıktığını

2017 üçüncü çeyrek sonu itibariyle tohum
aşamasındaki işlemler için medyan işlem
hacmi 1,4 milyon dolar seviyesine yükseldi.
2016 yılında ise medyan işlem hacmi 1
milyon dolardı. Erken aşama yatırımları için
medyan işlem hacmi ise 5,5 milyon dolara
çıktı. 2016’da seviye 5,1 milyon dolardı.

Fintech risk sermayesi işlemlerinin %18’ini
oluşturdu.
Kuzey ve Güney Amerika’yı Amerika
Birleşik Devletleri taşıdı
2017 üçüncü çeyreğinde Kuzey ve Güney
Amerika kıtalarındaki toplam Fintech
yatırımları ikinci çeyreğe göre geriledi.
İkinci çeyrekte gerçekleşen yüksek seviye, ik
Kanada merkezli DH Corp’un ABD’den Vista
Equity Partners tarafından satın alınması
idi. Bu büyük satın alma işlemi sonucunda
oluşan baz etkisiyle, üçüncü çeyreğe
gerileme olarak yansıdı.
2017 yılı üçüncü çeyreğinde Amerika
Birleşik Devletleri, ülkeden yapılan 5 milyar
dolarlık yatırımla öncü oldu. 312 milyon
dolar yatırımla Kanada da doğrudan Fintech
yatırımlarında kayda değer bir seviye
yakaladı.
Asya, 2017’de ilk kez 1 milyar dolar
barajını aştı
Asya, 41 işlemde yaratılan 1,21 milyar dolar
yatırım ile 2017 yılı üçüncü çeyreğinde
Fintech yatırımları alanında büyük yükseliş
gösterdi. Risk sermayesi finansmanı da
önemli ölçüde tırmandı ve toplam yatırım
değeri 1 milyar dolar seviyesinin üzerine
çıktı.
Asya Fintech yatırımlarının yarısından
fazlasını Çin gerçekleştirdi. (745 milyon
dolar).
Hindistan, ülkede gerçekleşen 87,7 milyon
dolar risk sermayesi finansmanı ile üst üste
üçüncü çeyrekte de düşüş yaşadı.
Avrupa gücünü korudu

2017 ikinci çeyreğinde 2 milyar dolar olan
Avrupa Fintech yatırım hacmi, üçüncü
çeyrekte 1,66 milyar dolar seviyesine geriledi.
Avrupa kıtasındaki risk sermayesi finansmanı
700 milyon dolar seviyesinin üzerine çıkarak
gücünü korudu.
2017 yılında düşüş eğiliminde olan kurumsal 2016 yılının aynı döneminde 10,2 milyon
risk sermayesi finansmanının, toplam işlemler dolar olan geç aşama Fintech finansman
içerisinde oranı hala yüksek. Kurumsal risk
medyanı, 2017 üçüncü çeyreğinde 17,3
sermayesi 2017 yılında dünya genelindeki
milyon dolara yükseldi.
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DİNLİYORLAR FARKINDA MISINIZ?

NLP Uzmanı

Çocuk gelişimindeki 0-7 yaşın önemine
birçok yazımda değiniyorum. Bu yazımda
etrafında çocuk olan tüm bireylerin dikkatini
çekmek istediğim bir husus var. Evde
ebeveynin çocuklar tarafından modellendiği,
aynı ortamda konuşulan konuların nasıl olsa
duymaz diye düşünülen her şeyin zihinleri
tarafından fark etmeden kaydettiğidir.
NLP (Zihnin, duyu organlarımızla dışarıdan
aldığımız verilerin zihin haritalarımızı
oluşturması ve bunun istenen şekilde
programlanması-yeni davranışa geçilmesi)
yöntemi bize doğduğumuz andan itibaren
etrafımızda gerçekleşen her şeyi zihnimizin
bilinçaltına kaydettiğini söyler. Bu ne
demek? Yıllar sonra anlamını bulamadığınız
istenmeyen bir davranışınızın ortaya çıkması
olabilir.
Mesela köpek fobisi olan bir kişiyi ele alalım.
Kişinin daha önce bir köpekle yaşadığı
olumsuz bir durum hatırlamamasına rağmen
ani tepki, saldırı gibi köpek gördüğünde ani
tepkiler vermesi bu yüzden olabilir. Yıllar
önce aileye yakın birinin yaşadığı bir köpek
saldırısı olayın çocuk yanında dehşetle
anlatılması veya aile tarafından bilinçsizce
korkutulması, yemek yemesi için tehlikeli
bir yaratık olarak korku malzemesi olarak
kullanılması gibi örnekler verilebilir. Burada
çocuk küçük yaşlarda köpeğe yaklaşmaması
gereken bir varlık olarak öğrenmesi
erişkin yaşlarda büyük bir probleme sahip
olacağının sinyallerini vermiş olur. Bu bir fobi
örneğiydi.
Seanslarda ortaya çıkan aile içinde ya da
ebeveynin, tanıdıkların olduğu ortamlarda

Daha net anlaşılması için şöyle açıklayayım:
Doğduğumuz andan itibaren 2 yaşına kadar
bizi koruyan başucumuzda bizi besleyen
kişinin bize zarar vermediğini ağladığımızda
bizi kucağına alan kişinin anne olduğunu
idrak etmesi ve bu süreçte her yaptığımız
davranışla yenilerini kazandığını deneme
yoluyla öğrenir bir bebek. Dolap üstünde
istediği oyuncağa uzanamayınca ağlayarak
annesinden bunu talep etmesi ve ulaşması
da bu hareketlerin sıklığıyla öğrenerek gelişir.
Sıklaşan hareketler de zihinde her davranışa
bir sonuç verir ve böylece coğrafi haritaları
gözünüzün önüne getirdiğinizde davranışlar
sıklaştıkça kuvvetlenerek belirginleşir ve
tüm bunlar erişkinlikte ve hayatımızın geri
kalanındaki hayata bakış açımızı oluşturur.

Bu konudan hareketle seanslarımda
sık karşılaştığım bireyin istenmeyen bir
davranışa nasıl sahip olduğuyla ilgili
belirsizlik duyması bazen bireyin çok erken
dönemlerinde yaşadığı bir olayla başlamış
olabilir veya sarı renkten nefret eden bir
kişi bu durumun ne zamandan beri böyle
olduğunu hatırlamayabilir. Herhangi bir
olumsuz durum hatırlamamaktadır. Burada
da yine çocuklukta kendisine zarar veren bir
arkadaşının o gün üzerinde sarı bir t-shirt
giymiş olduğunu hatırlayarak bu durumla
yüzleşerek sarı renge olan olumsuz duygusu
nötrleşebilir.
Buna benzer bir sürü örneklerle
karşılaşabiliriz. Fakat unutmamamız gereken
çocuklarla aynı ortamda bulunduğumuz her
an kıymetlidir. Şüphesiz ki sadece onlarla
aynı havayı soluduğumuz süre boyunca
onların bu durumun farkında olmaları ve
etrafında olanların zihinleri tarafından sünger
gibi çekildiğidir. Hayatta olumlu olumsuz bir
sürü durum yaşayabiliyoruz ama en azından
bir nebze olsun bunu onların yanında değil
de erteleyebilmek veyahut bu duruma tanık
olduysa da durumun geçici olarak böyle
olduğunu aslında isterlerse bu durumu
olumlu bir şekilde değiştirebilecekleri güveni
çocuklara aşılanırsa sonraki yaşlarda oluşacak
kaygı verici durumları da engellemiş oluruz.
Hepinize mutlu yıllar!
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Burcu Polatdemir

eğer çocuklar varsa söyleyecekleri
sözlerin önemini hassasiyetle vurgulamak
isterim. Çocuklar oyun oynuyor olabilirler,
oyuncaklarıyla oynamaya oldukça dalmış
onlara seslenseniz de cevap vermiyor
olabilirler ama şuna inanın içinde
bulunduğunuz odanın enerjisini, konuşulan
konuların ses tonlarının niteliğini Richter
ölçeği kadar hassas bir itinayla alırlar.
Bu aldıkları tüm veriler, zamanla zihin
haritalarını oluştururken yani davranışlarını,
karakterlerini, duygularını biçimlendirirken
olaylara, kişilere, durumlara, evcil hayvanınıza
dahi verecekleri tepkileri de zamanla bu
verilerle oluşturacaklardır. Bu bilinçli zihinle
olmaz.
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Tülin Şahin
Magnum Store’da
Lezzete Doydu
Top model Tülin Şahin, kapılarını kış mevsiminde
ilk kez açan Magnum Store İstanbul’u ziyaret
etti. Şahin; başka hiçbir yerde bulunmayan
tatlılar, sıcak çikolata ve kahve çeşitleriyle
zengin bir menüye sahip Magnum Store’da
yepyeni kış lezzetlerini denedi.
Bu yıl bir ilke imza atarak kış mevsiminde de haz tutkunlarıyla
buluşan Magnum Store, top model Tülin Şahin’i ağırladı.
Kendini bir “Magnum sever” olarak tanımlayan Tülin Şahin,
Magnum Store’un yenilenen menüsündeki kış lezzetlerini denedi.
Zencefilli kurabiye ve sıcak çikolatayı birleştiren Hot Chocolate
Gingerbread’i favorilerinin arasına eklediğini söyleyen Tülin
Şahin; Chocolate Bomb Karamel, Chocolate Bomb Frambuaz,
Charlotte, Chocolate Rhapsody ve Winter Power arasından ise
seçim yapmakta zorlandı. Şahin, Magnum Store’u bu kış sık sık
ziyaret edeceğini de sözlerine ekledi.
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Bağdat Caddesi Numara 335’te hizmet veren Magnum Store,
sürpriz tatlılar ve içeceklerle dolu yeni menüsünün yanı sıra
kış aylarının büyüsünü yansıtan dekorasyonuyla da dikkat
çekiyor. Sıcak ve soğuk kahve seçenekleriyle haz tutkunlarını
Magnum çikolatasının farklı sunumlarıyla buluşturan Magnum
Store, misafirlerine “Benim Magnum’um” seçeneğiyle kendi
Magnum’unu yaratmanın hazzını da yaşatıyor.
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SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER
SAÇIN ERKEN AĞARMASINI
DURDUDAN MASKE
Malzemeler
Bir kahve fincanı frenk üzümü
2 çorba kaşığı badem yağı
4 damla limon suyu

Hazırlanışı ve Kullanımı

Suna Dumankaya

Tüm malzemeleri el belndırında karıştırın. Banyodan iki saat önce bu
karışımı nemli saça, diplerine masaj yaparak uygulayın. 2 saat bekletip
yıkayın. Bu maske aynı zamanda saçınızı besleyecektir.

Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

CİLT LEKELERİ İÇİN MASKE
Malzemeler
1 çorba kaşığı süzme yoğurt
1 tatlı kaşığı bal
3 damla limon suyu
1/4 yemeklik kabak
1 çay kaşığı karbonat

Hazırlanışı ve Kullanımı
Çiğ kabağı haşlayın. Diğer tüm malzemelerle birlikte el
blendırından geçirin. Temiz cilde yayın. 20 dakika bekletip
ovarak çıkarın. Haftada 2 kez uygulayabilirsiniz. Hassas cilde
uygulamayın.

SOĞUK HAVALARDA KULLANMAK İÇİN MASKE

1 dilim balkabağı
1 tatlı kaşığı bal
1 tatlı kaşığı süt kaymağı

Hazırlanışı ve Kullanımı
Balkabağını iyice yumuşayana kadar haşlayın. Haşlandıktan
sonra süzüp püre haline getirin. Bal ve kaymağı ekleyip
karıştırın. Karışımı gazlı bez üzerine yayıp 20 dakika cildinizde
bekletin. Bu maske ciltteki ödemi ve hassasiyeti alır, cilde nem
kazandırır. Soğuk kış aylarında haftada bir uygulayabilirsiniz.
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Malzemeler
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WATSONS TÜRKİYE YENİ GENEL MÜDÜRÜ
M. METE YURDDAŞ

Türkiye’nin en büyük kişisel
bakım ve kozmetik perakende
zincirlerinden biri olan Watsons
Türkiye’nin genel müdürlük
görevine, 01.12.2017 tarihi
itibarıyla M. Mete Yurddaş
atandı.
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Perakende sektörünün önemli
ve deneyimli isimlerinden biri
olan M. Mete Yurddaş, 1993
yılında ortaklarıyla beraber
Türkiye’nin ilk güzellik ve kişisel
bakım perakende zinciri
olan Cosmo Shop’u kurdu.
Yurddaş, markanın 2005
yılında A.S. Watson Grubu’na
(www.aswatson.com)
devredilmesinin ardından
Watsons Türkiye Ticaret
Direktörü ve Genel Müdür
Yardımcısı görevini sürdüyordu.
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Watsons Türkiye, 79 şehirde
bulunan 300’u aşkın mağazası
ve 2000’i aşkın çalışanı ile
Türkiye’nin en büyük kişisel
bakım ve kozmetik zincirleri
arasında yer almaktadır.
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DETOKS DİYE BİR SİHİR YOKTUR!
Son yıllarda durdurulamaz bir popülerlik kazanan detoks; günlerce
sebze suları içmek, yağ yakmanızı sağlayan detoks suları, meyve
kürleri detoks çılgınlığının parçalarından…

Bir düşünelim?

Yaşamın verdiği stres, zararlı yiyeceklerden
alınan toksik maddeler, alkol ve sigaranın
zararlı etkilerinden kurtulmak için farklı
çeşitlerde uygulanan detoks, vücuttan suyla
birlikte toksik atmak için yapılıyor. Ancak
araştırmalara göre, sağlıklı beslenmek
ve zinde bir vücuda sahip olmak için
en iyi detoksun alkol almamak, sigara
kullanmamak ve mevsiminde taze meyve
sebze tüketmekle yapılacağını, detoks
yapmak için ekstra alınan bir ürünün
vücuda zarar getireceğinin kanısında. Bu
durum, detoks ürünlerinin bilimsel temele
dayanmadığını, detoks ürünlerinin bir çeşit
pazarlama taktiği olduğunu gösteriyor.
Birçok Avrupa ülkesinde yasaklı olan,
sinameki, barut ağacı kabuğu, aloe
vera, ravent bu bitkiler aktarlarda ve
bazı bitki çaylarında bulunan detoks
amacıyla tüketilen bu bitkiler toksik
etki yaratmaktadır ve bağırsak florasını
olumsuz etkilemektedir. Bazı detoks
tabletlerinde bulunan meyan kökü ekstresi
ise; bağırsakları hareketlendirip mide
rahatsızlıkları, kandaki potasyum seviyesini
düşürerek yüksek tansiyon ve ödeme neden
olur.
Detoks beklenenin aksine sağlıklı değil! tam
tersi, hasta olmanıza neden oluyor.
Dış yollarla arınmaya gerek yok. Karaciğer,
böbrek ve bağırsak yolu zaten bu görevi
görüyor. Bu üç organ her gün, dogal
kimyasal işlemler yoluyla vücudumuzda
bulunan toksinleri parçalayarak dışarı
atıyorlar.
Sağlıklı bir vücuda sahip olmak zor degil.
Dengeli ve düzenli beslenmek, bol su içmek,
düzenli uyumak..
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Fatma Fidan

süreli enerji kaynağını kullanmaya başlar;
trigliserit(yağ hücrelerinde biriken) ve protein
( kaslarda biriken). Böylece her gün egzersiz
Fazla kilolarınızda sıvı detoksu ile kurtulmak
için günde 1000 kaloriden az olup, protein ve yapsanız bile kaslarınız erimeye başlar.
Beynimiz bu durumda kendini açlık moduna
yağdan uzak beslendiğinizde, vücudunuzda
sokarak vücuttaki ketonları tüketmeye başlar.
tehlike sinyalleri vermeye başlar..
Keton cicimler karaciğer tarafından açlık
ve düşük karbonhidrat diyeti uygulandığı
İlk yudumdan sonra..
durumlarda üretilir. Bu durumda kendinizi
zihniniz bulanık bulabilirsiniz. Ayrıca protein
Beynimizden gelen açlık sinyalleri, kocaman
eksikliğinden, beyniniz amino asit eksikliğine
bir meyve suyu şekeri ile yanıtlanmış
geçmektedir. Ve kendinizi depresif
olur. (Şekerli besinler, pankreasın insülin
pompalamasını sağlar ve kanımızdaki glikozu hissedebilirsiniz. Eriyen kaslarınızdaki protein,
amonyak ve ürik asit olarak kanınıza karışır.
hücrelere taşır.)
Böylece böbrekleriniz kanınızı detokslamaya
çalışır. Sıvı detoksunda içtiğiniz meyve suları,
Hücreler glikozu emdikten sonra, kan
bağırsaklara daha çok sıvı gitmesini sağlar.
şekeriniz düşer ve başınız dönmeye başlar.
Böylece tuvalete daha sık çıkmanızı sağlar.
Düşük kalori aldığınızdan vücudunuz,
Katı besin yemeye başladınız. Çok kas
karaciğerinizde ve kaslarınızda kısa süreli
kaybettiniz ve yediklerinizi artık daha
depoladığı enerjiyi (glikojen) tüketmeye
zor yakacaksınız ve yediklerinizde yağa
başlar. İçtiğiniz her meyve suyu ile insülin
dönüşecek!
seviyeniz yükselir ve sonra düşüşe geçer. Bu
arada glikojen seviyeniz azalmış durumdadır
Ve detoks diyetiyle metabolizmanızı
ve kendinizi yorgun hissetmeye başlarsınız.
mahvettiniz ve kalori yakmanız çok zorlaştı!
Vücudumuzun ihtiyacı olan enerjiyi az
Şimdi detoks yapmak için bir daha düşünün..
miktarda aldığınız için, vücudunuz iki uzun
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COLUMBIA KAYSERİ PARK AVM’DE OUTDOOR TUTKUNLARI İLE BULUŞUYOR
Outdoor tutkunlarının gözde
markası Columbia, kayak
sezonunu Kayseri Park AVM’de
açılan yeni mağazası ile karşılıyor.
Outdoor tutkunlarının vazgeçilmez markası
Columbia, kayak sezonunun başlaması ile
Erciyes’i Kayseri Park AVM’de açılan mağazası
ile fethetmeye hazırlanıyor. En zorlu ve
soğuk koşullarda bile sizi sıcak tutmak için
tasarlanan Columbia Sıcağı° ile hem kayakta
hem de şehirde konforlu ve stil sahibi bir
sezon sizleri bekliyor.
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Columbia Kayseri Park AVM mağazası , 107
m2’lik ferah mağaza alanı ve geniş ürün
yelpazesi ile hem Kayserililerin hem de
Erciyes’in zirvelerini kayak için ziyaret eden
outdoor tutkunlarının gözdesi olacak. Orta
Anadolu’nun en sevilen alışveriş ve yaşam
merkezi Kayseri Park AVM’de yer alan
Columbia mağazası dağların zirvelerinde bile
en yüksek performansı garantileyen ürün gamı
ile Anadolu’nun sert kış şartlarında sıcacık bir
sezonu garantiliyor.
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Kahraman
Tazeoğlu

aklım karakış

aklım karakış
ellerim seni üşüyor
bugün günlerden soğuk
ben aysız gecelerde çocukluğuma mektup yazardım ah çocukluğum kâğıt
gemilerim düşlerim dudaklanıyor
sesin kokuma gizli
yıldızları sönük gecelerde dilime yağmursun
gözlerini uyuyorum her gece bu kent içimin bahçesi gemilerim çözülüyor
yüreğine ellerinle okşuyorsun bilmiyorsun kendi bakışlı kız
ömrümün kırçıl masalısın uçurumlar vaat etme bana yaralısın
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ben seni yaralarından tanıdım ecelime son kurşundun deli davalım n’olur
bulutsuzluğuma darılma dudağında bizi gül
kıyametime adım kala
beni senden alma
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SARELLE TÜRKİYE’NİN SÜPER MARKASI SEÇİLDİ
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Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Superbrands’in The Nielsen Company iş birliğiyle yaptığı
araştırma sonucunda Sarelle “Türkiye’nin Süper Markası” seçildi.
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Geçtiğimiz günlerde Hilton İstanbul Bosphorus Hotel’de
gerçekleştirilen ödül töreni ile Türkiye’nin süper markalarına ödülleri
verildi. Gecenin sunuculuğunu üstlenen ünlü oyuncu Ali Poyrazoğlu,
Superbrands seçilen markalara ödüllerini takdim ederken Sarelle
adına ödülü Sanset Gıda Pazarlama Müdürü Aslı Eren Şengezer aldı.
Şengezer konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:” Sarelle, çok uzun
yıllardır pazarda hakim olan bugün bulunduğu kategorinin ismi
olarak da anılan bir marka. Köklü geçmişiyle kategoriye yön
vermeye ve bilinirliğini korumaya devam ederken, bir yandan da
inovatif ürünleriyle kendini geliştirmeyi sürdürüyor.
İçeriğinde tamamen doğal hammaddeler kullanılan Sarelle’nin
marka konumlandırması, 2007 yılından bu yana “doğallık” vurgusu
üzerinden ilerliyor. 2013 yılında başlayıp 3 yıl boyunca devam eden
“Siz ne yerseniz çocuğunuz da onu yer” kampanyası sayesinde
Sarelle, doğallık denince akla gelen ilk sürülebilir çikolata markası

olma başarısına erişti. 2017 yılında ise Sarelle’nin kendine has fındık
tadının da vurgulandığı bir iletişim kampanyasıyla “Öyle ya da böyle,
Sarelle her türlü yenir” sloganının kullanıldığı iletişim kampanyasıyla,
Sarelle’nin sadece kahvaltıda değil, her ortamda yenebileceğinin
altını çizdik. Tüm bu iletişim kampanyalarımız ile tüketicilerimizin
güvenle tükettikleri, her yaş grubuna hitap eden ve en beğenilen
sürülebilir çikolata markası haline geldik, bizi bu noktaya taşıyan
tüketicilerimize teşekkür ediyoruz.”
Süpermarkalar, şirketlerin büyüklüğünün yanı sıra, teknolojisi,
yatırımları, iş gücü kalitesi, yaratıcılığı, markalaşmaya yaptığı yatırım
ve marka devamlılığı, sosyal sorumluluk projelerine katkısı, çevre
duyarlılığı, etik değerlere uyma gibi kriterler ile belirleniyor. Marka
yönetimi ve pazarlaması konusunda uluslararası bağımsız bir otorite
olan Superbrands, markalarının yönetimi konusunda üstün başarı
gösteren markaların dünya çapında seçilmesini ve tanınmasını
sağlıyor.

Ayın Menüsü / MALl&MOTTO

AYŞE TÜTER’DEN

Ayın Menüsü

KESTANELİ RULA PASTA
Malzemeler

Ayşe Tüter

• 1 kase haşlanmış kestane
• 1 paket kare sade bisküvi
• 1 kare kakaolu bisküvi
• 50gr çikolata
• 1 portakal rendesi
• 1 muz
• 1 elma
• 1 kahve fincanı üzüm
• 100gr margarin
• 1 paket kakaolu puding
• 1 su bardağı su
• 1 su bardağı süt
Yapılışı
Bisküviler rondodan geçirilir. İçine haşlanmış kestane ufalanır portakal kabuğu
rendelenir,üzüm elma rendesi doğranmış muz ve eritilmiş margarin konur iyice
karıştırılır. Temiz bir folyoyla sarılır ve buzlukta dondurulur. Puding,1 su bardağı su ve
sütle pişirilir. Üzerine dökülür. Çikolata rendelenir servis yapılır.

ZEYTİNYAĞLI KARIŞIK DOLMA

• 250 Gr yaprak
• 10 Haşlanmış lahana yaprağı
• 10 Adet patlıcan kurusu
• 2 Su bardağı pirinç (1 saat sıcak suda bekletilmiş)
• 4 Adet yemeklik doğranmış soğan
• 1 Su bardağı zeytinyağı
• 1 Çorba kaşığı nane
• ½ Demet maydanoz
• ½ Demet dereotu
• Tuz
• Yenibahar
• Tarçın
• Karabiber
• 1 Çorba kaşığı dolma fıstığı
• 1 Çorba kaşığı dolma kuş üzümü
• 1 Çorba kaşığı toz şeker
• Yeterince su
• Limon suyu

Yapılışı
Tencereye soğanları koyun. 2-3 dakika soteleyin. Yağı
ve pirinci ilave edip 5 dakika kavurun. 1 su bardağı su
ilave edin kısık ateşte 10 dakika pişirin. Ateşten alın. 1
tepsiye dökün. Pirince maydanoz nane dereotu tuz şeker
kuş üzümü fıstık ve baharatları ilave edin harmanlayın.
Yaprakları ve patlıcanı ayrı ayrı geceden soğuk suyla
ıslatın süzün, beşer dakika kaynar suda haşlayın, hafifçe
sıkın. Önce patlıcanları bir tatlı kaşığı yardımı ile yarısına
kadar doldurun. Hafifçe ağzını sıkıp tencereye dizin.
Üzerine yaprakları sarıp dizin en, üzerine de sardığınız
lahanaları dizin. Üzerine bir tabak kapatın. 2 su bardağı
su ilave edin. Önce harlı ateşte kaynatın ocağı kısın. 1
saat pişirin ılınınca servis tabağına alın, üzerine limon
suyu gezdirin, servis yapın.
Not: Patlıcanları ağzına kadar doldurmayın çünkü piştikçe
dışarı çıkarlar.
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LİMAK HATIRA ORMANI’NDA HEDEF 100 BİN AĞAÇ
Turizm sektörünün önde gelen gruplarından Limak, Antalya’da şehre miras kalacak Limak Hatıra
Ormanı’nı büyütüyor. 14 farklı ülkeden gelen misafirlerle dikilen fidanlarla hedef 10 yıl içinde 100 bin
ağaca ulaşmak.
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İnşaat, çimento, altyapı ve enerji yatırımları,
enerji taahhüt, havacılık ve gıda alanlarının
yanı sıra turizmde başarılı faaliyetlerini
sürdüren Limak, tüm alanlarda olduğu gibi
bu alanda da sürdürülebilir ve doğaya katkı
sağlayan projelere de imza atıyor.
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Antalya Bölgesi’nde sahip olduğu 4 tesisle
resort otelciliğinin en iddialı isimlerinden
olan Limak Turizm Grubu, bu kapsamda
gelenekselleştirdiği fidan dikimini bu yıl da
gerçekleştirdi. Otel yöneticileri ve personelin
yanı sıra 14 farklı ülkeden gelen misafirlerin
de katıldığı bu keyifli etkinlikte, Limak
Ormanı’na 10 bin fidan daha dikildi.
Etkinlikle ilgili bir açıklama yapan Limak
Turizm Grubu Koordinatörü Kaan Kavaloğlu,
“Orman Bakanlığı tarafından Antalya’nın
Serik ilçesinde tahsis edilen 100 dönümlük
alana, müşterilerimiz adına bugüne kadar
on binlerce fidan diktik. 7 yıldır devam eden
bu gelenek artık Limak Ailesi için önemli bir
etkinlik olmayı başardı. Turizm grubu olarak
çevreye değer katan bu tür çalışmalarımızı
önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz.
Limak olarak doğaya uyumlu ve çevreye
zarar vermeyen tesisler inşa ediyoruz. Ama
bu yeterli değil. Aynı zamanda faaliyette

bulunduğumuz şehirlerin sürdürülebilirliğine
katkı sağlıyoruz. Bu vizyonla oluşturduğumuz
hatıra ormanımız her geçen yıl daha da
büyüyecek” dedi.
HER MİSAFİRE BİR FİDAN
Limak Turizm Grubu’nun çatısı altındaki
Limra, Arcadia, Atlantis Otelleri ve Tatil
Köyleri ile Lara De Luxe Otel’in 12 ay
boyunca yerli ve yabancı binlerce turisti

ağırladığını vurgulayan Kavaloğlu, şöyle
devam etti: “Bu etkinliğin bizim için en
güzel yanı, konuklarımızın da bu değerli
projede bizimle birlikte olması. Bu vesileyle
onların hem Antalya hem Limak’la
bağlarını güçlendirmeyi hedefliyoruz.
Hatıra Ormanımızı müşterilerimiz adına
oluşturmamız, onların Limak markasına
ilgilerini de artırıyor. Hedefimiz her yıl dikilen
yeni fidanlarla birlikte 10 yılda toplam 100
bin ağaca ulaşmak.”

Makale / MALl&MOTTO

Yeni yıl detoksu
Sağlıklı bir yaşam sürmek 2018 hedefinizse öncelikle beslenme stilinizi
değiştirmeniz gerekiyor. Bunu bazı alışkanlıklarınızdan vazgeçerek
başarabilirsiniz. İşte yapmanız gerekenlerin listesi…

2- Daha az fast food yiyin.
Fast food ataklarınızı önlemeye çalışın. Eğer
karşı koyamıyorsanız, ızgara tavuk gibi düşük
kalorili seçeneklerden yararlanın. Siparişinizi
küçük veya orta boy olarak verin; içecek
olarak da ayran veya suyu tercih edin.
3- Sağlıklı ara öğünler tüketin.
Günde bir veya daha fazla sağlıklı atıştırmalık
tüketin. Bir kase kuruyemiş, yağsız yoğurt
ve mevsim meyveleri tüketebilirsiniz.
Mandalina gibi turunçgiller özellikle iyidir
çünkü kabuğunu soymak ve yemek vakit
alır. Az yağlı peynir ve tam tahıllı kraker de
yiyebilirsiniz.
4- Dışarıda az yemek yiyin.
Beslenmenizi her gün planlarsanız akşam eve
geldiğinizde yemek vaktinde sizi bekleyen
bir yemeğiniz olur ve tek seçeneğiniz
dışarıda yemek olmaz. Pişirdiğiniz yemeğin
ihtiyacınızdan fazlasını pişirip yarısını da
derin dondurucuya koyun.
Böylece dışarı çıktığınızda da yanınıza
alabileceğiniz donmuş yiyecekleriniz olur.
5 - İşyerinde sınırlı sayıda atıştırmalık
tüketin.
Sağlıksız atıştırmalıkları ofisinizden içeri
sokmayın ya da direkt olarak görebileceğiniz
yerlerde bulundurmayın. Elinizin altında
ulaşabileceğiniz bir yiyecek olmazsa daha
az yemiş olursunuz. Gerçek bir öğle arası
yemeği için masanızdan uzaklaşıp kendinize
vakit ayırın.
6 -Mutfağınıza yeni bir düzen getirin.
Beslenme tarzınızı değiştirmenin yolu
mutfaktan geçiyor. Öncelikle kızartma
tencerelerinizden kurtulun ve mutfakta
açılacak alana dumansız ızgara ve düdüklü
tencere gibi sağlıklı pişirme araçları alın.
Buzdolabını ve erzak dolabını şekerli, yüksek
yağ içeren yiyeceklerden arındırın.
7-Şekeri azaltın.
Gün içinde içtiğiniz şekerli içeceklerin
birinden vazgeçin. Bir kutu şekerli içecekten

vazgeçmek 30 gram yani 8 çay kaşığı şekeri
vücuda sokmamak anlamına gelir. Asitli
ve şekerli içecekleri diyet olanlarıyla, su
ve şekersiz çaylarla değiştirin. Şekerden
uzaklaşmanın diğer yolları: taze meyve, suda
beklemiş konserve meyve veya meyve suyu
gibi seçenekler, şurupta bekleyen konserve
meyvelerden daha az şeker içerir.
8 -İçeceklerden gelen kaloriyi düşürün.
Gün içerisinde içeceklerden alınan ortalama
kalori 300 kalori civarındadır. Yaşamınızda
sadece içtiklerinizi değiştirmek üç haftada
bir kilo vermenizi sağlar. Şekerli içecekleri
hayatınızdan çıkartıp kahvelere krema
eklemekten vazgeçerseniz kilo kaybınıza
destek sağlarsınız.
9- Her gün kahvaltı yapın.
Eğer sabahları kahvaltı yapmak için vakit
bulamıyorsanız, okula veya işyerine
yemeğinizi yanınızda götürün. Taşınabilir
kahvaltı öğeleri olan granola, kahvaltılık tahıl
barlar, kutuda yoğurtlar, hızlı yulaf ezmesi
paketleri veya doğranmış taze meyveler gibi
yiyecekler işinize yarayabilir.
Tipik kahvaltı yiyeceklerinden
hoşlanmıyorsanız bile sabahları mutlaka
vücudunuza yakıt sağlayabilecek besinler
tüketmelisiniz.
10-Doğru beslenmek için plan yapın.
Beslenme programınızın dışına çıktınız diye
sağlıklı yiyeceklerden vazgeçmeyin. Eğer
geç saatlere kadar çalışıp yetiştirmeniz
gereken işler varsa, bu günler için önceden
beslenmenizi bozmayacak sağlıklı
planları oluşturun. Tam tahıllı gevrek gibi
atıştırmalıkları yanınızdan ayırmayın.
11 -İşlenmiş eti çok az yiyin.
Dünya Sağlık Örgütü, günde 50
gram işlenmiş et tüketiminin kalın
bağırsak kanserine yakalanma riskini
yükseltebileceğini açıkladı. Yeni yılda
işlenmiş et ürünlerini günde 50 gramın
altında tüketin.
12 -Parti ve davetlerde sağlıklı beslenin.
Evden çıkmadan önce sağlıklı atıştırmalar
tüketmek fazla yemenizi engeller. Gittiğiniz
yerde açık büfe varsa, küçük bir tabak seçin
ve en az yarım meyve, sebzeyle doldurun.
Tatlılar ve yüksek kalorili yiyecekleri yalnızca
tadına bakmak için bir-iki çatal yiyin. Alkol

Taylan Kümeli

Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı

veya asitli içecekler tüketiyorsanız, aşırıya
kaçmayın.
13 -Yediklerinizin listesini yapın.
Yediklerinize dikkat etmek için bir yiyecek
günlüğü tutun. Her dakika yazamıyor
olabilirsiniz fakat en azından haftada biriki kere yazmak bile beslenme düzeniniz
hakkında fikir edinmenizi sağlar.
14 -“Hayır” demeyi öğrenin.
Sağlıklı beslenme söz konusu olduğunda
güçlü olmalısınız. Unutmayın ki her bir
ısırık vücuda kalori olarak eklenir. Size
yapılan ikramlara “Hayır” deme nedeninizi
arkadaşınıza açıklayın veya onları kibarca
reddedin. İnsanlara bir açıklama borçlu
olmasanız da kendinize sağlık borçlusunuz.
15 -İhtiyacınız olandan fazlasını
yemeyin.
Büyük tabaklarınızı küçükleriyle
değiştirirseniz daha az yemek yersiniz.
Yemeğinizi tabağa koymak için servis
kaşığı yerine yemek kaşığı kullanın. Beyne
doyduğunuzu iletmesi için yavaş yavaş
yiyerek vücudunuza zaman tanıyın.
16 -Sağlıklı beslenmenize destek olacak
birilerini bulun.
Bir aile üyenize veya arkadaşınıza sizinle
beraber sağlıklı beslenmesini teklif edin.
Kendinize sağlıklı öğünler hazırlarken,
destekçinizin sağlıksız yiyecekler
tüketmesine izin vermeyin.
17 -Haftada 1 gün vegan beslenin.
Kanada Sağlık Örgütü'nün verisine göre
haftada bir gün hayvansal kaynaklı
gıda tüketmemek ve bitkisel protein
alternatifleri olan kuru baklagiller,
kinoa, kuruyemiş, tofu gibi besinlere
beslenmemizde yer vererek daha fazla lifle
sağlıklı yağ almak, kalp ve sindirim sistemi
sağlığını geliştiriyor.
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1- Her gün bir koyu yeşil, bir de kırmızıturuncu sebze tüketin.
Koyu yeşil yapraklı sebzeler, kalp sağlığı için
de önemli olan folat bakımından zengindir.
Kırmızı-turuncu sebzeler ise antioksidan etkili
beta-karoten ve likopen içerir.
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“Bitkisel” deyip kafanıza göre kullanmayın
kürleri gelebiliyor ancak fitoterapi kanıta
dayalı bilimsel veriler eşliğinde güncel
klinik tıp branşlarına katkı sağlar” dedi. Dr.
Cerit, “Modern tıp dünyası kanser alanında
son 20 yıldır ‘Bitkilerden nasıl daha etkin
yararlanarak kanseri tedavi edebiliriz?’
sorusunun cevabını aramaya devam ediyor”
şeklinde konuştu.
Rahat bir kış için bitkiler önemli

İnsanlık tarihi kadar eski bir
yöntem olan bitkilerle tedavi yani
fitoterapi, bilimsel çalışmalarla
her geçen gün daha fazla
destekleniyor. Fitoterapinin
halk arasında koca karı ilacı
olarak bilinen bitki kürleri ile
karıştırılmaması gerektiğini
söyleyen Anadolu Sağlık
Merkezi Fitoterapi Kliniği’nden İç
Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdullah
Cerit, “Bilimsel bir tedavi yöntemi
olan fitoterapi, kanserden
üst solunum yollarına, sindirim
sisteminden ağrılara kadar birçok
alanda fayda sağlıyor. Ancak
bu yöntem mutlaka uzman
kontrolüyle kullanılmalı çünkü
çözümün sadece bitkilerde
olduğunun düşünülmesi ve diğer
tıbbi yaklaşımlardan uzaklaşılması
insanın canına bile mal olabilir”
dedi.
Fitoterapötik uygulamalar son 60 yıldır bilim
dünyasının gündeminde daha fazla yer
ediniyor.
Tedavide bitkilerin gücünü kullanmaya
odaklanan fitoterapinin ana tedaviye
yardımcı, bilimsel bir yöntem olduğunun
altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Fitoterapi
Kliniği İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdullah
Cerit, “Bitkisel tedavi dendiğinde halen akla
halk arasında koca karı ilacı denen bitki

Hafif ve orta dereceli ağrılar bitkilerle
tedavi edilebilir
Ağrı konusunda kişinin kendi vücuduna iyi
bir gözlem yapması gerektiğini vurgulayan
Dr. Abdullah Cerit, “Devam eden, inatçı,
şiddetli ağrı durumlarında en kısa sürede
bir sağlık kuruluşundan destek alınmalı.
Fakat hafif- orta şiddette, yeni başlamış ve
tolere edilebilir ağrılara hekim kontrolünde
fitoterapötik tedaviler uygulanabilir”
şeklinde konuştu.
‘Nasıl olsa bitkisel’ denmemeli

Bitkisel ürünleri kullanmadan önce
mutlaka fitoterapi alanında yetkin olan
hekime danışılması gerektiğini anlatan
Dr. Abdullah Cerit, “Çözümün sadece
bitkilerde olduğunun düşünülmesi ve
diğer tıbbi yaklaşımların tercih edilmemesi
bazen insanın canına bile mal olabilir”
dedi. Kişinin komşusundan duyduğu
İştahsızlık, sindirim ve bulantı durumlarında
rastgele bir bitkinin doğru bitki olup
bitki çayları tedavileri uygulanabilir
olmadığı, hangi koşullarda temin edildiği
Sindirim sisteminde toksin ya da viral
ve saklandığı bilinmeden dışarıdan
kökenli bulaşıcı hastalıklarda bitki çaylarının
rastgele tüketilmesinin sağlık açısından
kullanılabileceğini anlatan Dr. Abdullah Cerit, ciddi problemler oluşturabildiğini
“Düzenleyici etkilerinden dolayı papatya,
vurgulayan Dr. Abdullah Cerit, “Fitoterapi
nane, ıhlamur, rezene ve anason gibi bitkiler bir tamamlayıcı tıp bilimidir, özellikle akut
başta hazımsızlık olmak üzere birçok sindirim ve hayati hususlarda fitoterapötik tedaviler
sistemi probleminde uzmanına danışılarak
sadece sürece destek olur. Bu durumlarda
güvenle kullanılabilir” şeklinde konuştu.
güncel tıp kesinlikle daha üstündür. Kronik
İştahsızlık ve bulantı durumlarında kırmızı
ve uzun sürede meydana gelmiş anormal
kantaron, kimyon, zencefil gibi bitkilerin
sendromlar ya da durumlar nedeniyle
tercih edilebildiğini belirten Dr. Abdullah
ortaya çıkan bozukluklarda ise fitoterapi
Cerit, “İshal vakalarında böğürtlen ve yaban
ve diğer tamamlayıcı tıp bilimlerinden
mersini; inatçı kabızlık durumlarında uzman
etkili şekilde yararlanılabilir” dedi.
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Dr. Abdullah Cerit

Fitoterapi Kliniği İç Hastalıkları Uzmanı

Üst solunum yolu enfeksiyonlarında uzman
danışmanlığında fitoterapötik amaçlı
kullanılabilecek pek çok bitkinin olduğunu
belirten Dr. Cerit “Sonbahar-kış geçişlerinde
bir kara mürver ağacının sezonluk meyvesi,
mevsim boyunca bir aileyi koruyabilir” dedi.
Alman papatyası, nane, ıhlamur, melisanın
oldukça popüler olduğunu söyleyen Dr.
Cerit “Bu bitkilerin tedavi amaçlı kullanılan
kısımlarının etkinliği karabiber, limon kabuğu
gibi bitkilerle daha da zenginleşiyor. Ayrıca
organik bal, propolis, polen, arı sütü ve Kore
ginsengi hem koruyucu hem de tedaviye
yardımcı olarak kullanılabilir” açıklamasında
bulundu.

kontrolünde ravent ve sinameki; kalın
bağırsak iltihabı için de biberiye, kimyon
ve rezene gibi bitkiler kullanılabilir” dedi.

91

Aşırı egzersiz hasta ediyor
Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Nefroloji
Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu,
“Rabdomiyolizin başlıca belirtileri kaslarda
yoğun ağrı, güçsüzlük, spazm, gerginlik ve
koyu renkli idrar” dedi.
Ağır egzersizler en büyük neden

Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu
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Yapılan çalışmalara göre düzenli
egzersiz kalpten kemik sağlığına
kadar vücuttaki bütün sistemleri
olumlu yönde etkiliyor. Fakat
bilinçsizce yapılan aşırı spor
sağlığı olumsuz etkileyebiliyor.
Fazla sporun, vücuttaki kas
dokusunu zedeleyerek kas
hücresi içeriğinin kan dolaşımına
karışmasına neden olduğunu
anlatan Anadolu Sağlık Merkezi
İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı
Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Bu
durum sonucunda oluşan sağlık
sorununa rabdomiyoliz deniyor.
Yeterli sıvı almadan, fiziksel
olarak yorgun, sıcak ve havasız
ortamlarda yoğun egzersiz yapan
kişilerde rabdomiyoliz gelişme
riski oldukça yüksek. Ayrıca
trafik ve iş kazaları gibi travmatik
durumlar, ilaçlar, enfeksiyonlar
ve bağ dokusu hastalıkları da
rabdomiyolize neden olabilir”
açıklamasında bulundu.
Trafik ve iş kazaları, elektrik çarpması
gibi travmatik nedenler veya ilaçlar,
enfeksiyonlar, bağ dokusu hastalıkları ve
elektrolit dengesizlikler gibi travma dışı
nedenlere bağlı olarak kasların ezilmesiyle
ortaya çıkan rabdomiyolizin hızlı gelişen bir
sağlık sorunu olduğunu belirten Anadolu

Rabdomiyolize neden olan travma dışı
durumlar arasında ağır egzersizlerin başta
geldiğini vurgulayan Doç. Dr. Atasoyu,
ilaçlar, sıcak çarpması, yılan ısırması, arı
sokması, mantar zehirlenmesi, enfeksiyonlar,
kas hastalıkları, epilepsi nöbetleri sonrası
elektrolit denge tiroit bezinin yetersiz
çalışması gibi durumlarda da rabdomiyolizin
gelişebildiğini söyledi.
Sıvı tüketimi ihmal edilmemeli
Rabdomiyolizin çocuk yaş grubunda
nadiren ortaya çıktığını, genellikle ileri
yaşta görüldüğünü belirten Anadolu Sağlık
Merkezi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı
Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Diyabet,
böbrek, karaciğer ve tiroit bozukluklar
gibi çok sayıda ilaç kullanımı rabdomiyoliz
sıklığını arttırıyor” dedi. Özellikle ağır
sportif aktiviteler sonrasında rabdomiyoliz
gelişmiş hastaların öncelikle su içmeyi
ihmal etmemeleri gerektiğinin altını çizen
Doç. Dr. Atasoyu, “Günlük 6 ila 8 bardak su
içmenin yanı sıra, hafif-orta düzeyde yapılan
egzersizlerde 3 ila 4 bardak daha ilave su
içilmesi uygun olur. Ağır düzeyde yapılan
egzersizlerde su dışında tuzlu-şekerli sıvılar
da içilebilir” dedi.

Rabdomiyoliz nedeniyle hastaneye
başvuran çok az
Rabdomiyolizin yaygınlığı konusunda sağlıklı
bir istatistiki bilginin olmadığını söyleyen
Doç. Dr. Atasoyu, “Bunun nedenleri arasında;
soruna yol açan etkenlerin birden fazla
olması, rabdomiyoliz gelişen hastaların
çoğunun doktora gitmemesi sayılabilir”
dedi. Doç. Dr. Atasoyu, hastaneye başvuran
ve rabdomiyoliz saptanmış hastalar içinde
egzersize bağlı rabdomiyoliz gelişen
hastaların oranının, diğer nedenlere bağlı
rabdomiyoliz gelişmiş hastalardan yaklaşık 5
kat daha fazla olduğunu vurguladı.
Rabdomiyoliz konusunda dikkat etmesi
gerekenler:
• Büyük kas kitlesinin ezilmesine neden
olan herhangi bir kaza geçirmiş olanlar veya
göçük altında kalanlar
• Dengeli ve düzenli beslenmeyen, yeterli sıvı
almayan ve yorgun bedenle fiziksel olarak
kapasitesinin üstünde egzersiz yapanlar
• Statin grubu kolesterol düşürücü ilaç
kullanması gereken hastalar
• Uzun süre aynı pozisyonda kalmayı
gerektirecek bir ameliyatın planlandığı
hastalar veya kasların kan dolaşımının
bozulmasına neden olabilecek işlem
(ameliyat esnasında uzun süre kol-bacağa
turnike uygulanması) veya ameliyat yapılan
hastalar

Sebze yiyin hastalıklardan korunun
Brüksel lahanası: Lahanagillerden bir
sebzedir. Bağışıklığı güçlendirir. Antioksidan
içeriği yüksek olduğu için kanser gelişimini
azaltır. Diyet lifi açısından yüksektir;
kalp hastalıkları ve diyabet riskini azaltır.
Omega-3 yağ asitleri içerir.

Ulaş Özdemir

Beslenme ve Diyet Uzmanı

Kış mevsiminin gelmesi ve
havaların günden güne
soğumasıyla, hastalıklara
karşı bağışıklık sisteminin
beslenmeyle güçlendirilmesi
büyük önem kazanıyor. Bu
dönemde beslenmede önemli
bir yer tutan kış sebzeleri,
doğal vitaminler açısından
zenginliğiyle hastalıklara karşı
sağlık kalkanı oluşturuyor.
Özellikle kış aylarında
hastalıklardan korunmak
için sebze tüketiminin önemli
olduğunu belirten Anadolu
Sağlık Merkezi Beslenme ve
Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir,
“Toplumda genellikle vücudun
vitamin ihtiyacının meyvelerden
karşılanması gerektiğine yönelik
bir algı var. Aslında sebzeler de
hiç azımsanmayacak derecede
vitamin deposu” diye konuştu.
Sebzenin mevsiminde tüketilmesinin kış
hastalıklarının yanı sıra diyabet, kanser,
kalp, kolesterol ve göz hastalıklarından da
korunmaya yardımcı olduğunu vurgulayan
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir
“Artık dört mevsim birçok sebze ve
meyveyi kolaylıkla bulmak mümkün. Ancak
yine de her sebze mevsiminde tüketilmeli”
dedi. Özdemir, Aralık, Ocak ve Şubat ayı
sebzeleri ve faydalarına ilişkin önemli
bilgiler verdi.

Brokoli: Lahanagillerden bir diğer sebzedir.
Çiğ halinin yüzde 90’ı sudan oluşur. Lif
içeriği çok yüksek olduğundan bağırsakları
korumaya yardımcıdır. Brokoli birçok
sebzeden fazla protein içerir. Kolesterolü
azaltmaya yardımcıdır ve kanser riskini
azaltır.
Karnabahar: Lif içeriği yüksek bir besindir.
Sindirim sistemini kronik hastalıklardan
korur. Sulforafan miktarı yüksek olduğundan
kanser, diyabet ve kalp hastalıkları gibi
hastalıklarda riski azaltmada önemli rol
oynar.
Pazı: Antioksidan içeriği yüksektir. Şeker,
kalp hastalıkları, kanser gibi hastalıklara
karşı koruyucu etkisi vardır. Göz sağlığında

etkilidir ve beyin fonksiyonlarını destekler.
Balkabağı: A vitamini açısından zengindir.
Göz sağlığında etkilidir ve akciğer
kanserine karşı koruyucu rol oynar. Cildin
genç görünmesine yardımcı olur.
Yer elması: Diyabet hastaları için alternatif
tatlandırıcı olarak kullanılabilir. Kabızlık
tedavisinde kullanılabilir. Antioksidan
bileşenler sayesinde kanser riskini
düşürmekte yardımcı olur.
Ispanak: Lif ve karotenoid içeriği yüksektir.
Göz sağlığını korur, kan şekerini dengeler,
içerdiği antioksidanlar sayesinde kanser
riskini düşürür.
Kereviz: Antioksidan ve lif içeriği yüksektir.
Kan kolesterol seviyesini dengeler ve
Alzheimer hastalığında yardımcıdır.
Pırasa: Kalp ve damar hastalıklarına karşı
koruyucudur. Folik asit içeriği yüksektir,
yeni doğan bebeklerde nöral tüp defektini
önler. Vitamin A içeriği yüksektir.
Turp: Kan basıncını dengeler,
kardiyovasküler sistem hastalıkları ve
sindirime yardımcıdır. Kanser hücrelerinin
oluşumunu engeller.
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Lahana: Lahanagiller kükürtlü besin
olduğu için pişirilerek tüketilmesi önerilir.
Posa içeriği yüksek, mide ve bağırsakları
korumada yardımcıdır. Şeker hastalığı ve
kolon kanserine karşı koruyucudur.
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ASTROLOG

FİLİZ ÖZKOL’DAN

İŞ DÜNYASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ
Kendi düşünceleriniz doğrultusunda koşullarınızı yaratmaya çalışırken, bulunduğunuz
ortamlarda ön planda olma gayretleri içinde
çaba sarf edeceksiniz. Çevrenize karşı nazik
olmalısınız. Çevresel koşulların sizi zorladığı
davranış şekilleri ile duygusallığınız arasında
kalmanıza ve çelişkiler yaşamınıza yol açabilir. Hedefleriniz konusunda belirleyici olmaya
devam ederken, içinde bulunduğunuz çevreye karşı ikna edici tavırlar sergilemeye özen
gösterin. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı
ani tepkiler vermeyin. Akılcılığınızla cazibenizi birlikte kullanmaya başlayacaksınız. Eski
fırsatlar tekrar karşınıza çıkıyor. Çılgın karşılaşmalar için ilginç bir dönem. Gezdiğiniz
her yer, evrenden gizli ipuçlarıyla sizi donatacaktır. Siz sadece iyi bir takipçi olun yeter.
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İkna yeteneğinin yüksek olduğu bir dönem.
Çevrenizle iş birliği içinde olacaksınız. Bazı
paslaşmalar sonucunda istediğiniz ortamı
yakalıyorsunuz. Yaşama felsefi baktığınız
için, çevrenizi yargılamaktan çekiniyor ve
hoşgörülü davranmanız gerektiğine inanıyor, fakat zorlanıyorsunuz. Enerjimizi ortaya
çıkaracak işler yapmak isterken, egolarımızda güçlenecek. Karşı görüşteki insanlara
karşı tartışmacı bir kimlik içinde ve tepkili
olacaksınız. Egolarınızın yüksek olması nedeniyle, çevrenizdeki kişilerin fikirleri ikinci
planda kalacak, kişisel inisiyatifiniz her konuda hakim olacak. Karşınıza çıkacak şartlarla
mücadele edecek, taviz vermeyeceksiniz.
Ketum ve kararlı davrandığınız zaman, şartlar sizden yana yön değiştirecek.

BOĞA
Uzun yolculuklar ve ruhsal değişimler söz
konusu. Çevrenize faydalı olacağınız işleri
tercih ederken, şimdiye kadar denemediğiniz fakat hep hayalini kurduğunuz işlerde
başarılı olacaksınız. Kariyer sizin için çok
önemli. Seminerler ve kurslarla eksik ve yarım kalan konularda sizi bir hayli uğraştırdı.
Birçoğunuz çok sıkıntılı günler geçirdiniz.
Satürn; bu yıl sizi daha da olgunlaştırma konusunda zorlayıcı etkiler vermektedir. Onun
kanunlarına karşı durmak yerine, öğretilerine kulak asmakta fayda var. Gerçekten, bu
yıl yaşam okulundan mezun olmaktan başka şansınız yok. Özellikle, ilişkiler, kariyer ve
ruhsal gelişim konusunda sınanacaksınız.
Katıldığınız davetlere istediğiniz kişilerle buluşamayabilirsiniz. Daha üretken olacaksınız.

ASLAN
Çalışma yaşamınızda kollektif işbirlikleri
gündemde olacak. Çevre şartlarını, kendi
koşullarınızla uyum içinde birleştireceksiniz.
Kariyerinizle ilgili başarı size parayı da getirecektir. Yaptığınız işi severek yapacak, enerjik ruh halinizi istediğiniz yönde kullanabileceksiniz. Yakın ilişkilerinizdeki bazı sorunlar
konusunda dostlarınızın fikirlerini almaya
çalışın. Tanışmalar ve ortak çalışmalar için
uygun bir dönem içindesiniz. Bu tarihlerde
kendi içinize yönelmeli, değer verdiğiniz
duygularınızla ilgilenmek için çıkan fırsatları
değerlendirmelisiniz. Entelektüel ve sosyal
yapıda olan kişilerden etkileneceksiniz. Akıl
ve felsefi konuşmalar sizin için önemli olacak. Sosyal şartlarınız değişecek. Daha güçlü
olmaya başlayacaksınız.

İKİZLER
Nostaljik olaylara daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Bazı alışkanlıklarınızı daha fazla
sürdürmek anlamsız olacak. Bu arada bazı
iş gecikmeleri de olabilir veya yanınızda çalışan kişilerle aranızda bazı sorunlar çıkabilir. Beklentilerinizin karşılığını alamayabilirsiniz. Verilen sözlerin yerine getirilmemesi,
günlük çalışma koşullarınızı zorlayacaktır.
Günlük işlerinizde yakındığınız konuların
tekrarlanması sizin için can sıkıcı olan bu
durum yaratırken, bu tür tekrarlar rutin hale
gelebilir. Bu durumdan kurtulmak için, kendinize hobiler bulmalı ve yarım kalan işlerinizi tamamlamalısınız. Kıyıda köşede bekleyen bazı eksik kalan konularınızı yeniden
ele almalı ve bir an önce bitirip, bir daha
açmamak üzere kapamalısınız.

BAŞAK
Arkadaşlık ilişkilerinizi ve mesleğinizle ilgili
konuları paralel götürmeyi başarıyorsunuz.
Denenmemiş işlerde oldukça başarılı olacaksınız. Cesur ve radikal kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecekler. Hedefleriniz,
uzak ülkelerde yapacağınız başarılı çalışmalar gibi arzu ve isteklerinizde yoğunlaşarak,
yaşam sürecinizi emin adımlarla şekillendiriyor, pes etmeyerek sabırla yaklaşıyorsunuz.
Çalışma hayatınız önem kazanıyor ruhsal bir
yenilenme mevcut. Çevrenizde entelektüel
aktivitelere katılacaksınız. Yine bu dönemde
kendinizle ilgili acele kararlar vermemeli ve
sizden yaşça büyük kişilerle takışmamalısınız. Amaçlarınızdan fazla uzaklaşmamalı ve
dostlarınızla ve arkadaşlarınızla bir araya
gelmeyi yeğlemelisiniz.

Venüs, ortak çalışmalarınızda ihtiyacınız olan
pratikliği sağlayacak ve hızlı düşünmeniz konusunda size gereken desteği verecektir. İş
takiplerinde sinirli olmamalı ve ani olaylar
karşısında tepkilerinizi frenlemelisiniz. Bu
gündem içinde kendinizden genç kişilerle
daha yoğun bir şekilde anlaşacaksınız. Kariyerinizle ilgili duygu değişimleri yaşıyorsunuz. Sizi ilgilendiren konularda karizmatik
çekim gücünüzü yoğun bir şekilde kullanacaksınız. Çevrenizde gizemli bir hava estirirken, toplumsal kariyerinizi mistik olaylarla
bağdaştırabileceksiniz. İsteklerinizi yumuşak bir şekilde karşı tarafa sunacak ve kabul
göreceksiniz. sağlayacaksınız. Gereğinden
fazla sorumluluk yüklenebilirsiniz, dikkatli
olmalısınız.

OĞLAK
Güçlü ve popüler olan kişilerle tanışabileceğiniz veya bir araya gelebileceğiniz ortamlarda bulunmaya dikkat edeceksiniz. İş
konusunda hedeflerinizi büyük bir hırs ve
coşkuyla takip edeceksiniz. Konuşma dilinizi
çok iyi kullanacaksınız. Arkadaşlarınızla güç
birliği içinde olmanıza rağmen; çıkacak tartışmalardan rutin yaşamınızın olumsuz etkilenmesiniz istemiyorsanız, karşıt düşünce
içinde olsanız bile duygularınızda oto kontrolü elden bırakmamalısınız. Çünkü kariyerinizle ilgili başarılar, çevresel faktörlerinizi
doğru kullandığınız zaman gerçekleşiyor ve
başarınız için uyumlu olmak zorundasınız.
Düşüncelerinizdeki geleneksel kalıplarınızı
fazla abartabilir ve kendinizi baskı altında
hissedebilirsiniz.

AKREP
Kişiselliğiniz güçlenirken, liderlik özellikleriniz ön plana çıkmaktadır. Köklü kararlar
alacaksınız. Kendinizi geliştirirken etrafınıza
da örnek olacaksınız. Bu ay değer yargılarınızı gözden geçirip, kendinizi yeniden yapılandıracaksınız. İnatçı tavırlarınız kişiliğinizi
olumsuz etkileyebilir. Yapacağınız tek şey;
sabrınızı ön plana çıkartmak olmalıdır. Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz. Zihinsel aktivitenizin yüksek olmasından dolayı huzursuzluk duyabilirsiniz. Egonuzu güçlü tutacak ve
isteklerinizde aşırıya kaçacaksınız. Yönetici
pozisyonunda iseniz, çevrenizi yeniden koordine edecek gerekli titizliği işinize başarılı
bir şekilde yansıtacaksınız. Bazıları aşırıya
kaçabilir ve diretme ve ısrar etme konusunda baskıcı davranabilirler.

KOVA
Dışa vuramadığınız öfkenizin etkisiyle istem
dışı hareket etmemeye çalışın. Çünkü, dostlarınızın davranışlarından bile çeşitli anlamlar çıkarabilir ve kendinizi kapatabilirsiniz.
Bu nedenle, duygularınızı saklama gereği
duyacak ve planlarını gizli yapmak isteyeceksiniz. Aslında birçok düşünceyi bir potada kaynaştırarak değişik sonuçlar alabilecek
bir kapasiteye sahipsiniz. Yeteneklerinizi dağıtmamak için biraz çaba sarf etmenizde yarar var. Değişik amaçlar yerine tek bir amaç
üzerinde durmalısınız. Bazı gizli konuların
açığa çıkması çözüm yollarını da beraberinde getirecek. Geçmişte kalan hatalarınızın,
tekrar sizi rahatsız etmesini engellemek sizin
elinizde. Riskler konusunda temkinli davranmalı ve öfkenizi kontrol etmelisiniz.

YAY
Maaşınızla ilgili talepleriniz için bu dönemde
görüşme yapabilirsiniz. Daha iyi bir kariyer
elde edecek, yeni anlaşmalar peşinde olacaksınız. Maddi hırslarınız ön planda olacak.
Kendinizi güven içinde hissetmek istiyorsunuz. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha
çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.
Çevrenizde de sizin bu konudaki hırslarınıza eşlik edebilecek kişiler arayacaksınız.12
Ocak’tan sonra; ihtiyaçlarınız konusunda
dikkatli olmalı ve harcamalarınıza bir kısıtlama getirmelisiniz. Özellikle yazılı anlaşmalarınıza ertelemelisiniz. Size para kazandıracak
kaynaklarınızı araştırmalısınız. Eski bilgileriniz gözden geçirmeli ve kısa vadeli yollarda
çıkacak aksiliklere hazırlıklı olmalısınız.

BALIK
Sosyal yaşantınızın birden canlandığınız hissedeceksiniz. Çevre ilişkileriniz genişliyor ve
uzak ülkelerle ilgili hayallerinizi gerçekleştirmek için önemli bir devreye giriyorsunuz.
Çevrenizin kalabalıklaşması sizi şaşırtmamalı
ve iç disiplininizi bozmamalısınız. Yaşamınızla ilgili değişimlere hazırlanmalısınız. Uzun
süredir sürüncemede bekleyen işleriniz, aldığınız güçlü kozmik etkilerle değişecek. Yaratıcılığınız ortaya koyacak her türlü çalışmaya açıksınız. Dostlukların pekişeceği ve sizi
olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir
dönemdesiniz. Odaklanacağınız konuları iyi
belirliyor ve başlangıçlar konusunda oldukça
cesaretli davranıyorsunuz. İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için
enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız.

MALl&MOTTO / 32.Sayı / Ekim 2016

TERAZİ

95

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

İSTANBUL
Forum İstanbul AVYM
City's Nişantaşı AVM
Kanyon AVM
İstanbul Cevahir AVM
Özdilek Park İstanbul AVM
Vialand AVM
Emaar Square Mall AVM
Trump AVM
Marmara Park AVM
Brandium AVYM
İstinyePark AVM
Maltepe Park AVM
Palladium AVM
Viaport Asia Outlet
Torium AVM
Buyaka AVM
Capacity AVM
Zorlu Center
Tepe Nautilus AVM
Mall of İstanbul FACEBOOK

BEĞENİ

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

ANKARA
ANKAmall AVM
Forum AnkaraİSTANBUL
Outlet
Acity Outlet
City's
Nişantaşı AVM
GordionPark
AVMİstanbul AVM
Özdilek
KentparkAVM
AVM
Kanyon
Cepa AVM
Buyaka
AVM
Next Level
AVMAVM
Galleria
Ataköy
TaurusSquare
AVM Mall AVM
Emaar
AtlantisAVM
AVM
Trump
Nata Vega
Outlet
Capitol
AVM
One Tower
Viaport
AsiaAVM
Outlet
Podium Ankara
İstinyePark
AVMAVM
Anatolium
Kale
OutletAnkara
Center AVM
Arcadium AVM
ArmoniPark
Outlet Center
Kızılay AVM
Astoria
AVM
Panora AVM
AVYM
Akasya
Antares AVM
Sapphire
Çarşı
365 AVM
Zorlu
Center
Tepe Prime
Avenue
CanPark
AVYM
Bilkent Center
AVM
ArenaPark
AVYM
Vialand AVM
Palladium AVM TIWITTER

BEĞENİ

NO

ANKARA

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

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

BEĞENİ

DİĞER
TIWITTER
Mavibahçe AVM
TerraCity AVMANKARA
Park AfyonAVM
AVM
ANKAmall
Espark AVM
Atlantis
AVM
Forum Gaziantep
Antares
AVYM AVM
Forum Kayseri
Bilkent
Center AVM
GebzePrime
Center
Tepe
Avenue
Forum
Mersin
Next
Level
AVMAVM
Forum Bornova
Kentpark
AVM AVM
Forum
Trabzon
AVM
Nata
Vega
Outlet
MarkAntalya
Cepa
AVM AVM
ÖzdilekPark
Armada
AVMAntalya AVM
AntalyaAVYM
Migros AVM
Panora
Point Bornova
Gordion
AVM AVM
MalatyaPark
Acity
Outlet AVM
KulesiteAVM
AVM
Taurus
Deepo Outlet
Arcadium
AVMCenter
Konya
Kent Plaza AVYM
365
AVM
Primemall
Gaziantep
Forum
Ankara
Outlet AVM
Forum Çamlık
AVMAVM
Anatolium
Ankara
Podium Ankara AVM
Gimart Outlet

BEĞENİ

433.713
142.328
TAKİP
108.558
67.221
68.261
64.917
66.915
53.079
64.674
33.089
59.764
32.778
48.947
18.597
48.635
17.542
41.598
16.746
36.463
15.125
32.532
10.798
30.490
9.442
30.356
9.184
30.340
8.885
27.795
8.228
23.918
8.077
21.073
7.519
18.948
6.212
16.502
5.999
5.824
5.465

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

TAKİP

NO

377.037
351.699
251.367
249.217
210.124
207.793
142.591
139.060
121.430
113.939
107.874
107.283
97.272
95.528
95.386
94.820
91.782
89.532
87.645
86.671

DİĞER
INSTAGRAM

433.713
142.328
108.558
68.261
66.915
64.674
59.764
48.947
48.635
41.598
36.463
32.532
30.490
30.356
30.340
27.795
23.918
21.073
18.948
16.502

294.034
244.176
TAKİP
121.460
13.589
119.447
10.754
118.351
8.240
116.823
5.968
114.389
5.204
113.455
4.937
103.336
4.798
98.902
4.682
96.542
3.741
86.801
3.338
85.858
2.949
83.747
2.730
77.020
2.379
70.166
2.309
61.996
1.993
61.878
1.799
58.364
1.596
57.255
1.338
1.283
1.213

TAKİP

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

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

BEĞENİ
433.713
142.328
108.558
68.261
66.915
64.674
59.764
48.947
48.635
41.598
36.463
32.532
30.490
30.356
30.340
27.795
23.918
21.073
18.948
16.502

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

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

TAKİP
13.589
10.754
8.240
5.968
5.204
4.937
4.798
4.682
3.741
3.338
2.949
2.730
2.379
2.309
1.993
1.799
1.596
1.338
1.283
1.213

INSTAGRAM
NO

ANKARA

BEĞENİ

15
16
17
18
19
20

Torium AVM
Buyaka AVM
Capacity AVM
Zorlu Center
Tepe Nautilus AVM
Mall of İstanbul

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

DİĞER
Mavibahçe AVM
TerraCity AVMİSTANBUL
Park
AVMAVM
City'sAfyon
Nişantaşı
Espark
ÖzdilekAVM
Park İstanbul AVM
Forum
AVM
KanyonGaziantep
AVM
Forum
BuyakaKayseri
AVM AVM
Gebze
GalleriaCenter
Ataköy AVM
Forum
Mersin Mall
AVMAVM
Emaar Square
Forum
AVM
Trump Bornova
AVM
Forum
CapitolTrabzon
AVM AVM
MarkAntalya
AVM
Viaport Asia Outlet
ÖzdilekPark
Antalya AVM
İstinyePark AVM
Antalya
Migros
AVM
Kale Outlet
Center
Point
Bornova
AVMCenter
ArmoniPark
Outlet
MalatyaPark
Astoria AVM AVM
Kulesite
AVM
Akasya AVM
Deepo
Outlet
Sapphire
ÇarşıCenter
Konya
Kent Plaza AVYM
Zorlu Center
Primemall
Gaziantep AVM
CanPark AVYM
Forum
Çamlık
AVM
ArenaPark
AVYM
Vialand AVM
Palladium AVM

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

DİĞER
HighWay Outlet AVM
Sera Kütahya AVM
İSTANBUL
Kulesite
AVM
Zorlu Center
Kayseri
Park AVYM
Emaar Square
Mall AVM
MalatyaPark
AVM
City's Nişantaşı
AVM
ÖzdilekPark
Antalya AVM
Mall of İstanbul
Gebze
VialandCenter
AVM
TerraCity
AVM
Kanyon AVM
Deepo
Outlet
Center
İstinyePark
AVM
Korupark
Marmara AVM
Park AVM
17
Burda AVMİstanbul
Watergarden
Espark
AVMCenter
Kale Outlet
Antalya
AVM
MaltepeMigros
Park AVM
Forum Mersin
İstanbulAVM
AVYM
Forum
AVM
Trump Bornova
AVM
Forum
CanParkGaziantep
AVYM AVM
Palladium
Antakya AVM
Hilltown AVM
Outlet
Center
İzmit
Brandium
AVYM
Zafer
Plaza
AVM AVM
İstanbul
Cevahir
Agora
İzmir AVM
212 İstanbul
Power Outlet
Bulvar 216 AVM
Aqua Florya AVM

NO

DİĞER

95.386
94.820
91.782
89.532
87.645
86.671

BEĞENİ
294.034
244.176
TAKİP
121.460
67.221
119.447
64.917
118.351
53.079
116.823
33.089
114.389
32.778
113.455
18.597
103.336
17.542
98.902
16.746
96.542
15.125
86.801
10.798
85.858
9.442
83.747
9.184
77.020
8.885
70.166
8.228
61.996
8.077
61.878
7.519
58.364
6.212
57.255
5.999
5.824
5.465

TAKİP
11.756
7.452
BEĞENİ
5.720
37.310
5.696
32.126
5.413
24.115
5.037
22.295
4.754
21.473
4.577
21.408
4.385
21.352
3.770
20.447
3.535
18.660
3.492
17.910
3.049
12.551
2.856
11.201
2.695
10.892
2.556
10.507
2.491
9.796
2.265
9.395
2.202
9.046
2.139
8.251
7.773
7.157

BEĞENİ

15
17
16
18
17
19
18
20
19
20

Sapphire
Çarşı
Antares AVM
Zorlu
Center
365 AVM
CanPark
AVYM
Tepe Prime
Avenue
ArenaPark
AVYM
Bilkent Center
AVM
Vialand AVM
Palladium AVM TIWITTER

8.077
23.918
7.519
21.073
6.212
18.948
5.999
16.502
5.824
5.465

15
17
16
18
17
19
18
20
19
20

Arcadium
AVMCenter
Deepo Outlet
365
AVM
Konya Kent Plaza AVYM
Forum
Ankara
Outlet AVM
Primemall
Gaziantep
Anatolium
Ankara
Forum Çamlık
AVMAVM
Podium Ankara AVM
Gimart Outlet

1.993
61.996
1.799
61.878
1.596
58.364
1.338
57.255
1.283
1.213

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

ANKARA
ANKAmall AVM
Atlantis AVM İSTANBUL
Zorlu
Center
Antares
AVYM
Emaar
BilkentSquare
Center Mall
AVMAVM
City's
Nişantaşı
AVM
Tepe Prime
Avenue
Mall
İstanbul
Next of
Level
AVM
Vialand
KentparkAVM
AVM
Kanyon
AVM
Nata Vega Outlet
İstinyePark
Cepa AVM AVM
Marmara
Park AVM
Armada AVM
Watergarden
Panora AVYMİstanbul
Kale
Outlet
Center
Gordion
AVM
Maltepe
Park AVM
Acity Outlet
Forum
Taurus İstanbul
AVM AVYM
Trump
AVM
Arcadium
AVM
CanPark
365 AVMAVYM
Hilltown
AVM Outlet
Forum Ankara
Brandium
AnatoliumAVYM
Ankara AVM
İstanbul
Cevahir
AVM
Podium Ankara AVM
212
İstanbul
Gimart
OutletPower Outlet
Bulvar 216 AVM
Aqua Florya AVMINSTAGRAM

TAKİP

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

INSTAGRAM
DİĞER
HighWay Outlet AVM
ANKARA
Sera Kütahya AVM
ANKAmall
AVM
Kulesite AVM
Gordion
AVMAVYM
Kayseri Park
Acity
Outlet AVM
MalatyaPark
Nata
Vega Outlet
ÖzdilekPark
Antalya AVM
Kentpark
AVM
Gebze Center
Antares
AVYM
TerraCity AVM
Armada
AVM Center
Deepo Outlet
Podium
Ankara
Korupark AVM AVM
Atlantis
17 BurdaAVM
AVM
Next
Level
AVM
Espark
AVM
Cepa
AVM
Antalya
Migros AVM
Gimart
Outlet AVM
Forum Mersin
Panora
AVYM AVM
Forum Bornova
Metromall
AVM-yeni
Forum Gaziantep
AVM
Arcadium
AVM
Palladium Antakya AVM
Taurus
AVM İzmit
Outlet Center
One
Tower
Zafer Plaza AVM
Forum
Ankara
Outlet
Agora İzmir
AVM
Tepe Prime Avenue
Anatolium Ankara AVM

TAKİP

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

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

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

DİĞER
TerraCity AVM
Mavibahçe AVM
Park Afyon AVM
Endülüs Park
Point Bornova AVM
41 Burda AVM
Antalya Migros AVM
Forum Bornova AVM
Mall of Antalya AVM
M1 Adana AVM
Forum Mersin AVM
Optimum - İzmir
17 Burda AVM
Kulesite AVM
67 Burda AVM
Forum Gaziantep AVM
Espark AVM
14 Burda AVM
Korupark AVM
MalatyaPark AVM

13.589

BEĞENİ
10.754
37.310
8.240
32.126
5.968
24.115
5.204
22.295
4.937
21.473
4.798
21.408
4.682
21.352
3.741
20.447
3.338
18.660
2.949
17.910
2.730
12.551
2.379
11.201
2.309
10.892
1.993
10.507
1.799
9.796
1.596
9.395
1.338
9.046
1.283
8.251
1.213
7.773
7.157

BEĞENİ
69.399
16.043
15.923
14.728
12.270
11.458
9.255
9.128
8.869
7.203
7.092
6.543
6.468
6.143
5.602
5.280
5.170
4.203
3.612
2.157

11.756

BEĞENİ
7.452
69.399
5.720
16.043
5.696
15.923
5.413
14.728
5.037
12.270
4.754
11.458
4.577
9.255
4.385
9.128
3.770
8.869
3.535
7.203
3.492
7.092
3.049
6.543
2.856
6.468
2.695
6.143
2.556
5.602
2.491
5.280
2.265
5.170
2.202
4.203
2.139
3.612
2.157

BEĞENİ
51.422
38.029
26.812
21.544
19.384
17.682
17.160
16.348
15.614
13.989
12.623
12.559
12.378
12.331
11.100
10.683
9.526
9.178
8.943
8.195

Kendi
ekibimle
ve kendi
yarattığım
bir tarzla
yoluma
devam
ediyorum.

Simge
Sevgili Simge yeni single'ın “Üzülmedin
mi?”den kısaca bahsedebilir misiniz?
Son teklim Üzülmedin mi?’nin söz ve müziği
Ersay Üner’e, aranjesi Ozan Bayraşa’ya ait.
Çok güzel bir çalışma oldu. Bir üçlemede
anlatılan hikayenin aslında en başı olarak
sunduk piyasaya.
Şarkı senin de betimlemen ile “üçlemenin
sonu”. Neydi bu üçleme?
Aslında bu üçleme Yankı’yla başladı.
Devamında Prens&Prenses’i çektik ve
hikayenin aslında en başı “Üzülmedin mi?”yle
son buldu. “Üzülmedin mi?”de aldatılan bir
kadın var ve bu aldatılan kadın aldatıldığını
öğrendikten sonra Prens&Prenses’te evde
gerçekten çok üzgün ve ağlayarak günler
geçiriyor. Devamında da Yankı’da iyice hayal
dünyasına dalarak üzüntüsünü perçinliyor.

dikkat ederseniz final sahnesinde sokakta
yürürken hikaye Prens&Prenses’e bağlanıyo.
Çok keyifli 2 tane klip çektik Joker’le ve
gerçekten çok güzel oldu.
Sırada bir albüm var bildiğim kadarıyla.
Sevenlerin ne zaman Simge albümü ile
buluşacak?
Şubat sonu mart başı gibi albüm dinleyici ile
buluşmuş olacak. Bu albümde birbirinden
kıymetli söz yazarları, besteciler ve aranjörler
var. Sezen Aksu, Alper Narman, Onur
Özdemir, Çağrı Telkıvıran, Ersay Üner,
Gökhan Şahin var. Kendi şarkılarımız da
var içinde. Albüm çok kalabalık. Çok keyifli,
ilginç, birbirinden bağımsız, tek düze
olmayan şarkılardan oluşuyor.

Şarkının klibinde kimlerle çalıştınız?

Üzülmedin mi? single’ını sosyal medyada
bir canlı yayınla sevenlerinle buluşturdun.
Bunun gibi küçük sürprizler olacak mı
sevenlerine?

Bu şarkının klibinde Prens&Prenses
şarkımızın klibinde olduğu gibi Murat
Joker’le çalıştık. Aslında klibin sonunda da

Albümle ilgili planladığım birtakım şeyler var
tabii ki ama sürprizleri bozmak istemiyorum.
Ancak bu Üzülmedin mi? teklisinin çıkışında

canlı yayın yapma isteğim herkese
ulaşmaktı. Herkesle bir arada bunu
konuşmak, onların da fikirlerini almak,
birlikte heyecanlanmak istemiştim. Bu
sebepten dolayı sosyal medyanın gücünü ve
Instagram’ın canlı yayın özelliğini kullanmak
istedim. Çok keyifli bir tanıtım oldu. Bundan
sonraki çalışmalarım için de bu tarz şeyler
yapabilirim. Daha farklı sürprizler de olacak.
Beni takip etmeye devam edin :)
Simge’nin bir günü nasıl geçer?
Yoğun olduğum günler tabii ki çok fazla
işe koşturuyorum fakat boş olduğum
zamanlarda eğer bir çalışmam, radyo
programım, herhangi bir konserim yoksa
mutlaka güzel bir kahvaltı ederim. Ardından
güzel bir pilates yaparım. Haftada bir
yoga yapıyorum. Kitap okumaya özen
gösteriyorum. Her gün mutlaka en az 10-15
sayfa yatmadan önce veya yolculuklarda
kitap okuyorum. Genelde sakin geçiyor
günler. Bazen evde kedimle ve sevdiklerimle
vakit geçirerek; bazense alışveriş yaparak bir
günümü geçiriyorum. Sinemaya gitmeyi de
çok seviyorum.

