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NEF İCRA KURULU BAŞKANI

TÜRKİYE, 2017'DE KONUT
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BAMBOO AVM MÜDÜRÜ
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Aşk dolu bir sayıdan herkese merhaba.

10  yılı deviren Farkındalık Stüdyosu ekibi olarak 4. yaşını 
dolduran “Mall&Motto” dergimizin ilk günki heyecanı devam 
ediyor. Zaman çabuk geçer… Bakın 2018’in ikinci ayına 
geldik. Ve bu ay aşk ayı. Bütün pazarlama stratejileri sonuçta bu 
doğrultuda ilerliyor. Alışveriş ayı desem daha doğru olacak. Ancak 
son zamanlarda yapılan araştırmalar gösteriyor ki çiftler internet 
üzerinden alışverişlerini epeyce yükseltmiş. Yaşam alanlarının 
bundan sonraki hedefi sanal dünyada neler yapabileceklerini 
belirlemek oluyor.

Markalar internet alışverişini bu anlamda ilerletti. Peki siz? 
AVM yönetimi olarak sadece gelen aktif ziyaretçiler, müşteriler, 
müdavimler mi konunuz? İşte burada jenerasyon farkı ortaya 
çıkacak. AVM’lerin iyileştirdiği bir çok konu var. Bu yüzden 
yaşam alanları olduklarını hep dile getiriyorum.

Artık kapısı sokağa açılan sinemalar yok. Tiyatrolar da keza öyle. 
Bu AVM’lerin önemli bir yere sahip olduğu anlamına geliyor. 
Sosyal medya paylaşımlarında daha çok yer almak isteyen 
AVM’lerin bunun için farklılıklar sunması gerekiyor.

Biliyorum bir çoğu şimdi dilek ağacı yaptı, “Aşk dileklerinizi 
asın” tasarımları yaptı. Ama bu yetmez! Bu sadece bir etkinliğin 
küçücük ve klişeleşmiş kısmı.

Esas konuya dönecek olursak cep telefonunda pardon, akıllı cep 
telefonunda AVM uygulamaları var. Ve oradan ne yapılıyor?

Cevapları sabırsızlıkla bekleyeceğim.

İyi okumalar,
Yasemin Şefik

MErhABA

Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı İşleri Müdürü
Yasemin ŞEFİKGenel Yayın Yönetmeni

Yazı İşleri Müdürü
Yasemin Şefik

Genel Koordinatör
C.Serhat Türkkan

Reklam Müdürü
Emine Türkkan

Görsel Yönetmen
Meltem Çağlayan

Baskı
Maviay Ofset

Yönetim Merkezi
Akatlar Mah. Zeytinoğlu Cad.
Dünya Palas Apt. No:34/B D:3

Beşiktaş / İSTANBUL

Yayın Türü
Yaygın Süreli Yayın

Aylık Yayınlanır

Web
www.mallandmotto.com

www.fsreklam.com.tr
www.farkindalikstudyosu.com

Telefon
 +90 212 924 32 96
 +90 530 218 49 43

Mail
info@mallandmotto.com
info@fsreklam.com.tr

Facebook / Twitter
/mallandmotto

Tüm yayın hakları “FS Reklam Tanıtım Organizasyon ve Hizmetleri 
Limited Şirketi’ne ait olup iktisap edilemez.

Reklamların sorumluluğu, reklam verene yazıların sorumluluğu da 
yazıyı yazana aittir.  

FS Reklam Ltd. Şti.’nin Ücretsiz Yayınıdır.

MALL&MOTTO
A V M  V E  P E R A K E N D E  S E K T Ö R Ü N Ü N  H A B E R C İ S İ
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19 Ocak
20 Ocak
21 Ocak
24 Ocak
26 Ocak
27 Ocak
28 Ocak
31 Ocak

02 Şubat
03 Şubat
04 Şubat

14.00 17.00
Cuma
Cumartesi
Pazar
Çarşamba
Cuma
Cumartesi
Pazar
Çarşamba
Cuma
Cumartesi
Pazar

Maskot Show

Kukla Gösterisi

Bubble Show

Yüz Boyama

Maskot Show

Maskot Show

Kerem Eser Show

Yüz Boyama

Maskot Show

Balon Show

Erdem Obüs
Jonglör

Maskot Show

Balon Show

Kukla Gösterisi

 

Maskot Show

İllüzyon Gösterisi

Kerem Eser Show

 

Maskot Show

Erdem Obüs Jonglör

Bubble Show
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Erden TİMUR

Fikret ÇETİNKAYA

Filiz Özkol

Bülent GÜRCANÖzcan TAHİNCİOĞLU

İrem AKBAŞ

Seba GACEMER Gamze ÖZLÜ

Sosyal Medya Ligi

Birsen TÜRKAN

Burçin SEL

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı

NEF İcra Kurulu Başkanı

KPMG Türkiye Perakende Sektör Lideri

Astrolog

Teknosa CEO’suTahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı

Bamboo AVM Müdürü Harput Kahve Franchise / Marka Direktörü

İlk 20

Türk tekstili AB pazarında dünyayı solladı.

Perakendede start-up gibi düşünen büyüyor.

İş dünyası burç yorumları.

Yeni müşteri kazanmak ve inovasyon için iş 
birlikleri önemli.

Katar fuarına 3 farklı projemiz ile katılıyoruz.

Ancak mutlu bir ekip, müşterinin kalbine 
dokunmayı başarır.

Körfez’in gözü Sinpaş projelerinde. Gayrimenkul yatırımcılarının odağında Kanal 
İstanbul var.

AVM’lerin sosyal medya verileri.

Türkiye, 2017’de konut satışında Avrupa 
birincisi oldu.

En önemli unsur inanmak.

Renk uyumuna karşı bir hassasiyetim var.

ASTROLOJİ SOSYAL MEDYA

Sinpaş GYO Genel Müdürü Profesyonel Gayrimenkul Danışmanı

Murat Güneş ile çok özel bir röportaj. 

İçİndekİler
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Tahincioğlu, Doha’da düzenlenen Expo Tur-
key by Qatar Fuarı’na üç nitelikli projesiyle 
katıldı. Fuarda, Emlak Konut GYO güvence-
siyle hayata geçirdiği Nidapark Kayaşehir, 
Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye pro-
jelerini görücüye çıkaran Tahincioğlu, ulus-
lararası platformda da yatırımcılarla buluştu.

Gayrimenkul sektörünün önde gelen isim-
lerinden Tahincioğlu, Doha’da gerçekleşen 
Expo Turkey by Qatar Fuarı’nda Emlak Konut 
GYO güvencesiyle hayata geçirdiği Nidapark 
Kayaşehir, Nidapark Küçükyalı ve Nidapark 
İstinye’den oluşan üç farklı projesiyle yerini 
alan Tahincioğlu, önemli iş bağlantıları kur-
ma fırsatı yakaladı.

Expo Turkey by Qatar'ın gerek Türkiye Katar 
ekonomik ilişkileri açısından gerekse böl-
gede faaliyet gösteren yatırımcılar için çok 
etkili bir fuar olduğunu belirten Tahincioğlu 
Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, 
“Türkiye ekonomisine değer kattığımız pro-
jelerimizle yurtdışında gerçekleşen pek çok 
organizasyonda yerimizi almaya ve ülkemizi 
en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz. 
Yepyeni projelerimizle de bu değeri büyüt-
mek için çalışıyoruz” dedi.

Özcan Tahincioğlu: “Katar Fuarı’na 3 fark-
lı projemizle katılıyoruz”

Fuara üç proje ile katıldıklarını belirten Öz-
can Tahincioğlu, “Sektörü yakından takip 
etmek ve iş bağlantıları kurmak açısından 
Expo Turkey by Qatar Fuarı bizim için önemli 
bir organizasyon. Fuara ayrıcalıklı üç pro-
jemizle, Emlak Konut GYO’nun standında 
katıldık. Expo Turkey by Qatar’ın, Türkiye 
ve Katar’ın iktisadi işbirliğine platform oluş-
turmak, geliştirmek üzere iki ülke tarafından 
düzenlenen bir fuar olduğunu da değinen 
Tahincioğlu, “Fuar ile ilgili olarak Katar Hü-
kümeti’nden, Katarlı şirketlerden, ziyaretçi-
lerden de oldukça olumlu geri dönüşler al-
dık. Expo Turkey by Qatar’ın, her geçen yıl 
daha iyi olması, iki ülke arasında yapılacak 
işbirliklerine daha çok katkı sağlaması için 
elimizden geleni yapacağız” dedi.

TAHİNCİOĞLU 3 PROJESİYLE 
EXPO TURKEY BY QATAR 

2018’DEKİ YERİNİ ALDI

Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Her 
yıl olduğu gibi bu yıl da uluslararası arenada pek çok organizas-
yonda yerimizi alacağız. Sektörümüz için bu organizasyonlar birer 
fırsat, bizler de bu fırsatları değerlendirerek, yeni yatırımcılar ve 
müşterilerle bir araya geliyoruz. Ülkemizin gücü, yatırım potansi-
yeli ve vizyonunu göstermek adına bu fırsatları değerlendiriyoruz. 
Tahincioğlu olarak, sektör olarak bu tür işbirliklerin ülke kalkınma-
sına önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.
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Dünyanın en büyük tüketici 
elektroniği fuarı CES; 51’inci kez 
ABD’nin Las Vegas şehrinde dü-
zenlendi. CES kapsamında, 11 
Ocak tarihinde dünyanın önde 
gelen IT pazar analizi şirketi Con-
text tarafından düzenlenen ‘CEO 
Kahvaltısı’nda Teknosa CEO’su 
Bülent Gürcan konuşma yaptı. 
Dünyanın önde gelen teknoloji 
üreticileri, distribütörleri ve pera-
kendecilerinin bir araya geldiği 
organizasyonda Gürcan; sektö-
rün potansiyelini, değişen müşteri 
beklentileri doğrultusunda odak-
landıkları omnichannel stratejisini 
ve stratejik işbirliklerinde yeni bo-
yutları katılımcılar ile paylaştı.

Teknosa CEO’su Bülent Gürcan, CES 2018 
kapsamında dünyanın lider satış ve fiyat 
takibi organizasyonu Context tarafından 
düzenlenen ‘CEO Kahvaltı’sında konuşma-
cı oldu. Stratejik İşbirlikleri başlığı altında 
gerçekleşen organizasyonda Gürcan; dünya 
çapında bir dönüşümden geçen peraken-
de sektörünün, gelişmesi ve yenilikleri ku-
caklayabilmesi için omnichannel modelinin 
önemine dikkat çekti. Avrupa’nın en büyük 
elektronik satın alma grubu Euronics’in Yö-
netim Kurulu Üyesi olarak da görev yapan 
Bülent Gürcan; Türkiye’de ve Avrupa’da tek-
noloji perakendeciliğinin dinamiklerini ve 
geleceğini, günümüz rekabetçi perakende 
ekosisteminde markalar ve distribütörler ile 
gerçekleştirilen işbirliği üzerine değerlen-
dirmelerini paylaştı. Kahvaltıda, peraken-
de sektörünün paydaşları olarak HP EMEA 
Perakende ve Omnichannel Başkanı Lucas 
Perraudin ve Hindistan merkezli omnichan-
nel çözümleri sunan Ace Turtle CEO'su Nitin 
Chhabra da konuşma yaptı.

Perakende sektöründe yeni ekosistemle-
rin oluşması kaçınılmaz

Dijitalleşme ile birlikte stratejik işbirlikleri 
yeni boyutlar kazanırken, teknolojik geliş-
melerin yeni ekosistemler oluşmasının önü-
nü açtığını belirten Teknosa CEO’su Bülent 
Gürcan; “Perakende sektöründe rekabet ve 
müşteri tanımı değişiyor. Müşterilerin %64’ü 
artık alışverişlerini kanallar arasında yolcu-
luk yaparak tamamlıyor, ürün ve hizmetlere 

TEKNOSA CEO’SU BüLENT GüRCAN LAS VEGAS’TA 
TEKNOLOJİ PERAKENDE SEKTöRüNü KONUşTU

en kısa zamanda erişmek istiyor. Dolayısıyla 
hem iş süreçleri hızlanıyor hem de kişiselleş-
tirilmiş deneyim yaşatmak ön plana çıkıyor. 
İş dünyasının yeni değer birimi ‘büyük veri’. 
Müşteri deneyimini geliştirmek için büyük 
veriden doğru analizler yapmak şirketler için 
yaşamsal öneme sahip. Bu kapsamda, stra-
tejik işbirlikleriyle tedarik zincirinden başla-
yarak, ürünün son tüketiciye ulaşmasına ve 
satış sonrasına kadar tüm süreçlerde dönü-
şümü yönetmeye odaklanıyoruz” dedi.

Yeni müşteri kazanmak ve inovasyon için 
işbirlikleri önemli

Müşteriyi derinlemesine tanımak ve müşteri 
deneyimini geliştirmenin, yeni müşteriler ka-
zanmak için de çok önemli olduğunu pay-
laşan Bülent Gürcan; “Müşterilerimizin kısa 
sürede ürün teslimatı gibi birçok beklentisini 
karşılamak, stok maliyetleri gibi zorlukla-
rı aşmak ve inovasyon için işbirliklerini çok 
önemsiyoruz. Müşterilerimiz, kanal bağım-
sızlığı ve mükemmel bir deneyim istiyorlar. 
Online platformlar, alışveriş yapılsın ya da 
yapılmasın önemli bir bilgi kaynağı. Bununla 

birlikte, Omnichannel modelinde mağaza-
lara da önemli bir rol düşüyor. Tüketicilerin 
ürünlerle kişisel deneyim yaşayabileceği ve 
nereden alışveriş yaparsa yapsın hizmet ala-
cağı mağazalara yatırım yapılması şart. Tek-
nosa’da internetten alışveriş yapan müşte-
rilerimizin %30’u mağazadan teslim almayı 
tercih ediyor. Stratejik iş ortaklarımızla tüm 
kanallarda daha mükemmel, entegre bir de-
neyim için derinlemesine çalışıyoruz ve ya-
rattığımız değeri artırmak için yeni işbirlik-
lerine öncelik veriyoruz” şeklinde konuştu.

HP EMEA Perakende ve Omnichannel Baş-
kanı Lucas Perraudin de konuşmasında, 
çoklu kanala yatırım yapan perakendecilerin 
satışlarını artırdığına; stratejik işbirliklerinin 
perakendenin dönüşümünde yeni bir faz 
için kritik olduğuna dikkat çekti. Ace Turt-
le CEO'su Nitin Chhabra ise müşterilerin 
omnichannel beklentisinin Hindistan’da da 
diğer bölgelerden farklı olmadığının altını 
çizerken, bu noktada distribütörlerin artık 
inovatif olması, markalar ve perakendeciler 
için platform yaratmasının önemli olduğunu 
vurguladı.
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Türkiye’de hızlı servis restoran 
sektörünün lideri olan TAB Gıda, 
geçtiğimiz yıl ulusal ve uluslara-
rası alanda aldığı 11 prestijli ödül 
ile, sektördeki başarısını taçlan-
dırmaya devam ediyor.

Türkiye’de hızlı servis restoran sektöründe 
1995 yılında Burger King ile faaliyetlerine 
başlayan ve 23 yıllık tecrübesiyle sektör lide-
ri olan TAB Gıda aldığı 11 prestijli ödül ile, 
sektördeki başarısını taçlandırmaya devam 
ediyor. Yıl boyunca perakende ve hızlı servis 
restoran sektörü alanında biri birinden pres-
tijli ulusal ve uluslararası 11 ödüle layık gö-
rülen TAB Gıda, bu ödülleri ‘müşteri memnu-
niyeti’, ‘hizmet kalitesi’, ‘dijital uygulamalar’, 
‘Restoran zinciri’, ‘Franchise’ ve ‘en çok tercih 
edilen marka’ gibi başarılı çalışma ve uygula-
ma kategorilerinden aldı.

TAB Gıda Pazarlama Genel Müdürü Seçil 
Kurdoğlu, “TAB Gıda olarak, 1000’den fazla 
restoranımızla Türkiye’de hızlı servis resto-
ran sektörünün lideriyiz. Türkiye çapında ka-
zandığımız büyüme başarısı Capital ve Eko-
nomist Dergileri tarafından ödüllendirildi; 
Perakendenin Hızlıları Ödüllleri kapsamında 
mağaza sayısına Göre “Türkiye’nin En Büyük 
Fast Food Perakende Şirketi” seçildik. Özel-
likle Burger King markamızda uyguladığımız 

TAB GIDA, 2018’E ÖDÜLLERLE GİRDİ
başarılı pazarlama uygulamaları, büyüme 
hızımıza ve performansımıza yansıdı. Zaten 
pazarlama alanında Burger King markamız-
la 2018 yılına da ödüllerle girdik; geçtiğimiz 
günlerde Marketing Türkiye’nin Akademetre 
işbirliğiyle yaptığı “İtibar ve Marka Değeri 
Performans Ölçümlemesi” araştırmasında 
The One Awards ödülünü aldık. Hemen ar-
dından Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları 
Derneği (AYD) ve Akademetre işbirliği ile 
yapılan AVM’lerde En Beğenilen ve Tercih 
Edilen Perakende Markaları Araştırması’nda, 
geçen sene olduğu gibi 1 numaralı marka 
seçildik” açıklamasında bulundu.

Bir yılda 11 ödül!

Geçtiğimiz yıl ulusal ve uluslararası olmak 
üzere toplam 11 ödül aldıklarını belirten 
Seçil Kurdoğlu sözlerine şöyle devam etti: 
“Geçtiğimiz sene özellikle gençlik odaklı pa-
zarlama uygulamalarımızla ön plana çıktık; 

2017 YILINDA ALDIĞI ÖDÜLLER

Marketing Türkiye ile Roamler Türkiye’nin “Cool Markalar” araştırması sonucu Fast Food 
kategorisinde “En Cool Marka”.

A.L.F.A. Awards’ta hızlı servis restoranları kategorisinde müşteri deneyimini en iyi yöne-
ten marka olarak birincilik ödülü.

UFRAD Franchising Ödülleri’nde Türkiye’nin “En Büyük Franchise” ödülü.

The Brand Age Dergisi ile Xsights Araştırma ve Danışmanlık iş birliğinde gerçekleştirilen 
“Summer Hits 2017: Yazın Sevilen Markaları” araştırmasında birincilik.

Restaurant Brands International tarafından hazırlanan Restoranların Açılış Kalitesi Endek-
si kriterine göre Yılın Pazarlama Ödülü (Marketer of the Year).

Kristal Elma Ödülleri’nde Paket Servis Buz Gibi ilanı ile bilbord ve radyo kategorisinde 2 
Gümüş ödülü.

Digital Age tarafından gerçekleştirilen “GameChanger 2017” araştırmasında, tüketici gö-
züyle kategori bazlı en dijital markalar arasında Zincir restoranlar kategorisinde birincilik.

Mediabrands Insight tarafından yapılan Türkiye’de fast food sektörü araştırmasında en 
çok tercih edilen marka.

Capital ve Ekonomist Dergileri tarafından gerçekleştirilen Fast Retail 2017/Perakendenin 
Hızlıları Ödüllleri kapsamında “Türkiye’nin (Mağaza sayısına Göre) En Büyük Fast Food 
Perakende Şirketi” kategorisinde birincilik.

Marketing Türkye’nin Akademetre işbirliğiyle yaptığı 2017 yılı “İtibar ve Marka Değeri 
Performans Ölçümlemesi” araştırmasında fast-food kategorisinde marka algısını en çok 
yükselten kurum olarak The One Awards ödülü.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ve (AYD) araştırma şirketi ve Akademetre 
işbirliği ile yapılan AVM’lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Perakende Markaları Araştır-
ması’nda 1 numaralı marka.

Pro Gamer menü ve Facebook’tan sipariş 
verme kolaylığı gibi uygulamalarımızla Digi-
tal Age tarafından 2017’nin “GameChanger” 
markası seçildik. Ayrıca, Mediabrands Insi-
ght tarafından fast food sektöründe en çok 
tercih edilen marka seçildik. Aldığımız diğer 
ödüller arasında ise Marketing Türkiye ile 
Roamler Türkiye tarafından “En Cool Marka” 
seçilmemiz, A.L.F.A. Awards’ta müşteri de-
neyimini en iyi yöneten marka seçilmemiz, 
UFRAD Franchising Ödülleri’nde Türkiye’nin 
“En Büyük Franchise” ödülü , The Brand Age 
Dergisi ile Xsights tarafından “Yazın En Se-
vilen Markası” seçilmemiz, Restaurant Bran-
ds International tarafından Yılın Pazarlama 
Ödülü bulunuyor. Bundan dolayı çok mutlu 
ve gururluyuz. Aldığımız bu ödüllerin verdi-
ği güçle önümüzdeki dönemde yine hizmet 
kalitemiz, yaratıcı uygulama ve kampanyala-
rımızın yanı sıra çeşitli ürün ve menülerimiz-
le yine müşterilerimizin yanında olacağız.” 
açıklamasında bulundu.

Seçil Kurdoğlu
TAB Gıda Pazarlama Genel Müdürü
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Ziyaretçileriyle güçlü bir bağ oluş-
turduğu 15 yılı geride bırakan, İs-
tanbul’un köklü alışveriş merkezi 
Tepe Nautilus AVM’nin yeni mü-
dürü deneyimli isim, Ertuğ Turan 
oldu.

Tepe Nautilus AVM Müdürlüğüne atanan Er-
tuğ Turan Aralık 2017 itibarıyla yeni görevine 
başladı.

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde 
tamamlayan Ertuğ Turan, profesyonel iş ya-
şamına 2004 yılında Antalya Migros T.A.Ş.’de 
Mağaza Müdürü olarak başladı. 2008 – 2013 
yılları arasında Carrefour Batıkent AVM ve 
Carrefour Bursa AVM’de Alışveriş Merkezi 
Müdürü olarak görev yapan Ertuğ Turan, 
2013 - 2017 yılları arasında Palladium An-
takya Alışveriş Merkezi’nde müdür olarak 
görev yaptı. Turan son olarak 41 Burda İzmit 
Alışveriş Merkezi Genel Müdürü olarak gö-
rev yapıyordu. 1974 İstanbul doğumlu olan 
Ertuğ Turan iyi derecede Fransızca ve İngi-
lizce biliyor.

TEPE 
NAUTILUS 
AVM’DE 
ERTUĞ 
TURAN 
DöNEMİ
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Türkiye'de 2017'de satılan konut sayısı 
2016'ya göre %5,1 artarak 1 milyon 409 
bin 314 oldu. Bu sene de Avrupa birincisi 
olduğumuz bu rakam aslında beklediği-
miz bir rekordu. Bunda Türkiye’de oluşan 
konut ihtiyacının yanı sıra, devletin yasal 
düzenlemelerle getirdiği teşvikler ve Em-
lak Konut GYO öncülüğünde ülkemizde 
ilk kez uygulanan ‘240 ay vade’ gibi kam-
panyaların da önemli etkisi oldu. 

Geçtiğimiz sene damga vergisinin sıfırlanması, tapu KDV 
oranında aşağı yönlü yapılan düzenleme ve tapu harcının 
düşürülmesi tüketiciler için konut alımında çok büyük bir 
maliyet avantajı sağladı. Bu yasal düzenlemelerin katkı-
sı ile 500,000 TL tutarında bir konut alımında toplamda 
57,500 TL’ye varan yani %10’u geçen bir avantaj sağlan-
mıştı. Sektörümüz, önemli bir kısmı Eylül 2017’ye kadar 
süren teşvikler sayesinde üçüncü çeyrekte %18,7 ile son 
üç yılın en yüksek büyüme oranını yakaladı. Bu rakam-
la sanayi büyümesinin önüne geçen inşaat sektörünün 
yatırımları da %12 oranında artış gösterdi. Öte yandan 
Emlak Konut GYO, GYODER ve KONUTDER öncülüğünde 
başlayan ve bizim de destek verdiğimiz kampanyalar da 
rekora giden yolda etkili oldu. Bunlardan biri de Türki-
ye’de ilk kez uygulanan 20 yıl vadeli ve 0,80 faiz oranıyla 
uygulamaya alınan kampanya idi. Ayrıca konut satışlarını 
uzun vadeli konut kredisinde başlangıç rakamı olan % 
25 tutarındaki sermayeyi sağlama zorunluluğu % 20’ye 
indirilmesi, KDV ve damga vergisi muafiyeti ile birlikte 
ayrıca konut alımında % 15 devlet desteği uygulanması 
ve yabancıya getirilen KDV muafiyeti de sektörün satış-
larına pozitif etki sağladı. Keza yabancıya getirilen KDV 
muafiyeti de sektörün satışlarına pozitif etki sağladı. 
Sektörde konut satışı artışını sürdürmeye devam ede-
cektir, sebeplerini ise kabaca şu şekilde sıralayabiliriz:

• TÜİK verilerine göre her sene 600 bin evlilik oluyor ve 
bunun %84’ü ilk evlilikten oluşuyor.
• Son 5 yılın ortalamasına göre her sene 125 bin çift de 
boşanıyor.
• Bunun yanında Eurostat verilerine göre her sene Türki-
ye’ye 125 bin kişi yurtdışından göçüyor.
• Bunların etkisiyle Türkiye konut satışında uzun yıllar 
Avrupa birincisi, OECD üye ülkeleri arasında da ikinci ol-
mayı sürdürecektir.

NEf İCRA KURULU BAşKANI ERDEN 
TİMUR: “TüRKİYE, 2017’DE KONUT 
SATIşINDA AVRUPA BİRİNCİSİ OLDU”

Erden Timur
Nef İcra Kurulu Başkanı
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Capacity AVM 20-31 Ocak tarihleri arasında, sömestr tatiline özel, tekno-
lojik yeniliklerin deneyimlenebildiği interaktif saha oyunları ile muhteşem 
bir programa ev sahipliği yaptı. ‘’Teknoloji Festivali ‘’ kapsamında; Sanal 
Gerçeklik, 3D Yazıcı Etkinliği , Robotik ve Maker Çocuk Atölye çalışmaları 
ile tüm ziyaretçiler ücretsiz olarak bu keyifli deneyimi yaşadılar. Teknoloji 
Festivali boyunca GIF Booth fotoğraf alanında katılımcıların eğlenceli kare-
lerinin çekimi yapılırken, 3D yazıcı teknolojisiyle üretilen sürpriz hediyeler 
de ziyaretçilere hediye edildi.

Capacity AVM, Teknoloji Festivali kapsamında 27 Ocak’ta gerçekleştirilen 
VEX EDR Robotik Turnuvası’na da ev sahipliği gerçekleştirdi. Heyecan dolu 
mücadele sonunda kazananlar madalya ve çok özel hediyelerin sahipleri 
oldular.

Capacity AVM, 2018 yılında da birbirinden ilgi çekici ve eğlenceli etkinlikler-
le ziyaretçilerin buluşturmaya devam edecek.

CAPACITY 
TEKNOLOJİ 
fESTİVALİ
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Dijital Sistem Geliştiricileri Derneği’nin (DSDER) 2. Olağan Ge-
nel Kurulu Astel Elektronik AŞ'nin merkez ofisinde gerçekleş-
tirildi. Genel kurula katılan DSDER üyeleri, Gül Gürer Alimgil’i 
yeniden başkanlığa seçti.

DSDER’in yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Gül Gürer Alim-
gil (Başkan), Kerem Köfteoğlu (Genel Sekreter), S. Kaan Akın 
(Sayman), Tuğberk Büyükbay, Ünal Sondemir, Moris Arhale, 
Suzi Baharti, Alp Domaç, Mete Özkan ve O. Tuna Yazıcıoğlu.

DSDER YOLA 
ALİMGİL’LE 
DEVAM 
EDECEK
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Dünyanın en kaliteli kahve çekirdeklerinden hazırladığı içecekleriyle misafirlerine eşsiz bir deneyim 
yaşatan Starbucks’ın Malatya mağazası, 5 Ocak tarihinde kahve tutkunlarını ağırlamaya başladı. Kahve 
kültürünün dünyadaki en önemli temsilcilerinden Starbucks, Malatya Park AVM’de açtığı yeni mağa-
zayla, Türkiye genelinde kahve tutkunlarına hizmet verdiği il sayısını 30’a çıkardı.

Malatyalı kahve severlerin yoğun ilgi gösterdiği, sosyal ve ticari hayatın merkezlerinden biri olan Ma-
latya Park AVM’de hizmete giren Starbucks mağazası, gerek dostlarıyla sohbet etmek gerekse huzurlu 
bir ortamda kitap okumak veya çalışmak isteyen misafirlerine; kahveleri, eşlik eden lezzetleri, güler 
yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla ideal bir ortam sunuyor.

Yeni açtığı ya da yenilediği mağazalarında geri dönüşümlü malzeme ve sistemler kullanmaya önem 
veren Starbucks’ın Malatya Park AVM mağazası da bu yönüyle aynı zamanda sürdürülebilir geleceğe 
de hizmet ediyor.

Kahve severlere 30. il müjdesi:
Starbucks şimdi Malatya’da

Starbucks, Malatya Park AVM’de açtığı mağazasıyla Malatyalı kahve tut-
kunlarıyla buluştu. Malatya, Starbucks deneyimi ile tanışan 30. kentimiz oldu.
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İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim 
Kurulu Başkanı İsmail Gülle, teks-
tilin Türkiye’ye en büyük katma 
değeri sağlayan ve cari açığı ka-
patan sektörlerden biri olduğuna 
dikkat çekerek “En önemli hede-
fimiz; daha fazla refah, kalkınma, 
istihdam, üretim ve yatırım için 
7/24 kesintisiz ihracatla dış ticaret 
fazlası veren bir Türkiye. Türkiye 
tekstil sektörü dakikada 74 bin 
dolar değerinde ihracat yaptı” 
dedi.

Türkiye’de katma değer yaratan en önemli 
sektörlerden biri olan tekstil sektörü, 2017 
yılını Avrupa Birliği’nin en büyük 2., dünya-
nın 7.büyük tedarikçisi olma konumunu ko-
ruyarak 10,1 milyar dolar ihracatla kapattı. 
Türkiye’de sektörün en büyük birliği olan İs-
tanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği (İTHİB), düzenlenen basın toplantısın-
da tekstilin 2017 yılı performansı ile 2018 yılı 
hedeflerini ve hayata geçirilecek projeleri 
paylaştı.

İTHİB Başkanı İsmail Gülle, 2018 yılındaki en 
önemli projelerinin “dış ticaret fazlası veren 
bir Türkiye” olduğunu vurgulayarak “Misyo-
numuzu 7 gün 24 saat kesintisiz ihracat ola-
rak belirledik. Bu misyonun tüm ihracatımıza 
da şamil olacağına inanıyoruz. Hedefimiz; 
daha fazla refah, kalkınma, istihdam, üre-
tim ve yatırım için 7/24 ihracatla dış ticaret 
fazlası veren bir Türkiye. Türkiye tekstil sek-
törü dakikada 74 bin dolar değerinde ihra-
cat yaptı. Düşünün ki 7/24 kesintisiz ihracat 
yapan bir Türkiye hedefimizi gerçekleştirsek 
Türkiye’nin ihracat rakamını nerelere çıkartı-
rız” diye konuştu.

Tekstilde kg birim fiyatı, AB’nin ithalat 
ortalamasını aştı

Türkiye’nin geçen yıl da ihracatla yükseldiği-
ni, kendilerinin de ihracat için üretim ve ya-
tırım yapıp, istihdam yarattığının altını çizen 
Gülle “Geçen yıllardan farklı olarak küresel 
krizden sonraki en zor yılı, en güzel, en per-
formanslı bir yıl olarak geride bıraktık. Tür-
kiye Cumhuriyeti’ne kastedilmesinden terör 
saldırılarına ve ABD ile yaşanılan gerginlik-
lere kadar pek çok olumsuzluk yaşadık. Bu 
zorlukların üstesinden başarıyla gelmemiz, 
Türkiye ihracatı ve özellikle tekstil sektörü-
nün ustalık dönemini yaşadığının bir kanıtı” 
dedi.

TüRK TEKSTİLİ AB PAzARINDA DüNYAYI SOLLADI

Tekstil sektörünün yarattığı katma değeri 
rakamlarla ortaya koyan İsmail Gülle, “ABD 
gibi zor bir pazara yarım milyar doların üze-
rinde, üstelik kg başına 5 dolar gibi yüksek 
bir birim fiyatla, moda markalarının anava-
tanı olan İtalya’ya da kg başına 5 dolar bi-
rim fiyatla 866 milyon dolar ve dünyanın bir 
diğer ucu olan Sri Lanka’ya kg başı 10 do-
lar değerinde yüksek katma değerli ihracat 
gerçekleştirdik. Bir zamanlar katma değer 
üretmiyor diye iddia edilen tekstil sektörü-
müzün, bugün Türkiye’ye en büyük katma 
değer sağlayan sektörlerden biri olduğunu 
bir kez daha anlıyoruz. Türk tekstil sektörü 
AB ülkelerine AB’nin ithalatta ortalama birim 
fiyatlarının üzerinde bir değerle ihracat yapı-
yor. AB’nin tekstil ithalatında ortalama birim 
fiyatı 4,2 Euro. AB’nin Türkiye’den ithalatında 
ortalama birim fiyatı ise 4,5 Euro. AB’nin en 
büyük ülkesi Almanya’nın tekstil ithalatında 
ortalama birim fiyatı 4,9 Euro. Almanya’nın 
Türkiye’den tekstil ithalatında birim fiyatı 5,5 
Euro” bilgilerini paylaştı.

Tekstil sektörü cari açığı kapatıyor

Tekstil sektörünün, Türkiye ekonomisinin 
en büyük sorunlarından cari açığı kapatan 
sektörlerden olduğunu da yine rakamlarla 
ifade eden Gülle, “Güneş balçıkla sıvanmaz. 
Türkiye’nin cari açığını kapatan sektörlerden 
bir tanesiyiz. 2017 yılında Ev tekstilinde 1,6 
milyar dolar, örme kumaşta 1 milyar dolar, 
dokuma kumaşta 850 milyon dolar, teknik 
tekstilde 120 milyon dolar dış ticaret fazlası 
verdik. Türk Tekstil ve Hazır giyim sektörleri 
son 20 yılda toplamda 200 milyar dolar dış 
ticaret fazlası verdi” dedi.

Afrika’ya ihracat 1 milyar dolar, bu yıl 
daha da artacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
altını çizdiği gibi, Türkiye’nin yeni pazarının 
Afrika olduğunu hatırlatan Gülle, “Biz de 
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Afri-
ka’ya gerçekleştirilen ticaret heyetlerine ka-
tıldık. Olumlu temasların meyvelerini yakın 
zamanda toplayacağız. Kendilerine müte-
şekkiriz. Bugün, Afrika’nın Dünya’dan ithalatı 
470 milyar dolar. Türkiye’nin Afrika’ya top-
lam ihracatı ise 11 milyar dolar. Tekstil sek-
törü olarak, bu ihracatın 1 milyar dolarını biz 
gerçekleştiriyoruz. 2018 yılında Afrika paza-
rındaki payımızı artıracağız” dedi.

Bu yıl prestijli fuarlara katılmaya devam

İTHİB Başkanı İsmail Gülle, 2018 yılında ya-
pılacak çalışmalar hakkında da şu bilgile-
ri verdi: “Dünyanın en prestijli fuarları olan 
The London Textile, Munich Fabric Start, 
Premiere Vision Paris, Heimtextil, Premiere 
Vision İstanbul, Techtextile Frankfurt, Tech-
textile North America fuarlarına bu yıl da 
milli katılım gerçekleştireceğiz. Altı kıtada 
190 ülkeye ihracat gerçekleştiren sektörü-
müz, yeni pazar arayışlarına ticaret ve alım 
heyetleri düzenleyerek hız kesmeden de-
vam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve 
Ekonomi Bakanımızın teşrifleri ile gerçekle-
şen ticaret heyetlerine de ihracatçılarımızla 
birlikte katılım gerçekleştireceğiz. İstanbul 
Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışmamızın bu 
yıl 13.sü ile geleceğin tasarımcılarını sektö-
rümüze kazandırdık ve kazandırmaya devam 
edeceğiz.”

İsmail Gülle
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 
(İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı
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AVM’ler zengin marka karmaları, uygun fiyat ve kampanyaların 
yanında yepyeni bir kulvar daha oluşturdu: “Eğlenceli Alışveriş”. 
Tüm ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamanın yanında özel 
günlerde ve hafta sonlarında ailelerin akın etmesini sağlıyorlar. 
Bu konuda ki görüşlerinizi alabilir miyiz?

Her zaman vurguladığımız bir konudur AVM’lerin farklılaşması. O 
kadar çok AVM yatırımı hayata geçti ki AVM’ler artık farklılaşmaya 
yöneldi. Bu durum da AVM’lerin bir alışveriş noktasından çok bir 
yaşam merkezi konumuna gelmesini sağladı. AVM’ler bu durumu göz 
önüne alarak ‘’Eğlenceli Alışveriş’’ kültürünü sırf özel günlerde ya da 
hafta sonlarında değil sürekli olarak benimsemelidir. Biz Brandium 
olarak bu düşünce tarzı ile hareket etmekteyiz ve etkinliklerimizi 9 
gün olacak şekilde planlamaktayız. Sadece özel günler ya da hafta 
sonları aktivite yapılması sadece o günlerde alışverişi keyiflendirmek 
olur. Genel yapılacak çalışmalar ise misafirlerimizin o günlük değil 
genel ihtiyaçlarının hep birlikte karşılanmasına yönelik olur. 

AVM’ler sadece büyüklerin alışveriş yapma ihtiyaçları yanında 
çocuklara yönelikte eğlenceli programlara ağırlık veriyor. 
Alışveriş programları ailelerde çocuklara göre ayarlanmaya 
başladı diyebiliriz. Sizce bu tür etkinlikler AVM cirolarına nasıl 
yansıyor?

Bizler de bu durumu iki sene önce yaptığımız iç görü çalışmalarımız 
ile hayata geçirdik. Eskiden konser yapan bir AVM iken uzunca 
bir süredir anne ve çocuk konseptini benimseyen bir alışveriş ve 
yaşam merkeziyiz. Son zamanlarda tüm etkinliklerimiz anne ve 
çocuğa yönelik oldu. Bu durumla birlikte TOYZSHOP’un en büyük 
mağazasının Brandium’da açılmasının AVM’nin cirosuna yaptığı 
katkının yanı sıra birçok yemek mağazamızın içerisinde çocuk 
oyun alanı yaparak kendi cirolarını da arttırdığını görmekteyiz. 
Bu durumda sırf AVM’nin değil mağazaların da cirolarının 
çocuklara yönelik yapılan etkinlikler sayesinde olumlu etkilendiğini 
görmekteyiz. 

AVM’ler ziyaretçilerini keyifli alışveriş için mutlaka eğlendirmeli 
mi?

Keyifli alışveriş sadece eğlence üzerine kurgulanmamalıdır. Çünkü 
herkesin eğlence anlayışı farklıdır. Bizler tüm ziyaretçilerimize 
hizmet sunmakla mükellef olduğumuzdan sadece eğlenceye değil 
ziyaretçilerimizin zamanlarını en kaliteli şekilde kullanmalarına 
odaklanmaktayız.

Eğlence faktörünü güçlendirmenin  AVM’ler açısından yarattığı 
katkılar nelerdir?

Eğlence faktörü günümüzde tüm sektörleri etkilemektedir. 
Tüketimin her an yaşandığı AVM’lerde de katkı sağladığı 
yadsınamaz bir gerçektir. AVM’ler açısından konserler, imza günleri, 
çizgi kahramanlar vb aktiviteler, eğlence sektörünün AVM’lerin 
canlı kalmasına yaptığı en büyük katkılardır. Bu gibi durumlarda 
hem ziyaretçilerimiz daha keyifli zaman geçirmiş oluyor hem de aile 
bireyleri farklı eğlence türleri ile neşelenebiliyor.

Dönemsel olarak çocuklara yönelik sizde eğlenceler 
düzenliyorsunuz. Bu etkinlikleri belirlerken kriterleriniz 
nelerdir?

Bizler aslında çocuklara yönelik eğlenceler düzenlemiyoruz. Bizler 
çocuklara yönelik etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklara yönelik 
eğlenceler sadece eğlendirmeye yöneliktir. Bizler ise etkinlik 
düzenleyerek çocukların bir şeyler öğrenmesine ve eğitimine 
katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Etkinliklerimizin içerikleri en önem 
verdiğimiz konudur. 

Çocukların yaş gruplarına göre nasıl bir eğitim ve öğretim 
sunabiliyor, hangi özelliklerini geliştirebiliyorlar vb konular bizim 
önem verdiğimiz konulardır. Çünkü çocuklarımıza yapacağımız 
yatırım geleceğimize yapacağımız yatırımdır. 

Eğlenceli AlışverişGazi Görkem Okar
Brandium Yaşam ve Alışveriş Merkezi 

Genel Müdür Yardımcısı

24,200 Katılımcı • 100 Ülke • 500 Şehir ve Yerel Yönetim 
5,300 Yatırımcı • 3,800 CEO & Yönetim Kurulu Başkanı 
3,100 Stant ile Katılım • 100 Oturum • 150 Etkinlik

13-16 Mart 2018 
Cannes, Fransa

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI ARENADA GÜCÜNÜ ARTIRMAYA KARARLI TÜRKİYE,

MIPIM 2018’DE DE ŞEHİRLERİYLE 
DAHA GÜÇLÜ
“Dünyanın Şehircilik Haritası Değişiyor” ana temasında, ülkelerin 
yerine, şehirlerin yeni ekonomik güç olarak konumlanacağı yeni bir 
dünya öngörüsüne vurgu yapan MIPIM 2018’e katılan Türkiye şehirleri 
bu yarışta, sosyal, bilimsel, teknolojik, altyapı ve ulaşım alanlarında 
pek çok yatırımcıyla buluşturacakları projeleriyle fark yaratıyorlar. 

Detaylı bilgi ve katılım için: ALKAŞ

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

MIPIM Contact

Marc Vetillard • marc.vetillard@reedmidem.com 
+33 (0) 1 79 71 94 38 • www.mipim.comwww.alkas.com.tr

Avrupa’nın bir çok şehrinin yanı sıra, 
her sektörden yatırımcı ile karşılıklı fi kir 
alışverişinde bulunmak, ortaklık kurmak 
ve geleceğe yön verecek projelerimiz için 
yatırımcılarla buluşma fırsatı yakalamaktan 
mutluluk duymaktayım.

Zekai Kafaoğlu
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı

Şehrin rekabet gücünü artıracak 
büyük yatırımları desteklemeye 
çalışıyoruz. Hedefi miz, Gaziantep’in 
bölgede öncü rol oynaması ve 
buradaki dinamizmin Gaziantep’ten 
tüm bölgeye, Türkiye’ye ve inşallah da 
tüm dünyaya yayılmasını sağlamak.

Fatma Şahin 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

Şehrimiz Ortadoğu’nun Anadolu’ya ve 
Avrupa’ya açıldığı yeni İpek Yolu aksının giriş 
kapısıdır. Orta ve uzun vadede büyük dünya 
metropol şehirleri arasında lojistik, turizm, 
gastronomi, sağlık ve tarım alanlarında 
liderlik yapan ve bu sektörlerde yatırım 
yapılabilecek önemli bir kent olma yolunda 
hızla ilerliyoruz.

Doç Dr. Lüftü Savaş 
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı

Gayrimenkul sektörünün prestijli fuarı 
MIPIM, söz konusu çalışmalarımızın 
stratejik bir parçasıdır. Sektörün önde 
gelenlerini her yıl bir araya getiren bu 
fuar; her şeyden evvel İstanbul’un çok 
yönlü kimliğini derin tarihinin ve sahip 
olduğu fırsatların sergilenmesi adına 
önemli bir platformdur.

Öztürk Oran
İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Yurtdışı tanıtımlarımıza ağırlık verdik. Bu 
kapsamda Beyoğlu’nu uluslararası arenada 
anlatmak adına en doğru adreslerden 
biri olan MIPIM’e katılmaya karar verdik. 
Projelerimizle MIPIM’e katılan bütün 
yatırımcıların dikkatini çekebileceğimizi 
düşünüyoruz. Bu dikkati yatırıma 
dönüştüreceğiz

Ahmet Misbah Demircan
Beyoğlu Belediye Başkanı

Şehirlerin Dünya’yı yönetecek merkezler 
haline geldiği gelecekte, gelişimin yerel 
yönetimlerden başladığına inanan, 
katılımcı odaklı kentsel gelişimi referans 
alan, medeniyetlerin buluşma noktası 
olan Yıldırım’ı, yeniden inşa ederek, 
Bursa’nın yükselen değerine destek 
olmak için Yıldırım Belediyesi olarak 
MIPIM 2018’e katılıyoruz.

İsmail Hakkı Edebali
Yıldırım Belediye Başkanı 

MIPIM 2018’DE DE ŞEHİRLERİYLE 
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PepsiCo, Global Yetenek Yönetimi, Çeşitlilik ve 
Dahil Etme Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevine 
Ümran Beba’yı getirdi. Ümran Beba, PepsiCo’da 
üst düzey yönetici olarak uzun yıllara dayanan 
tecrübesi ile Türk iş dünyasını uluslararası seviye-
de güçlü bir şekilde temsil etmeye devam edecek.

PepsiCo bünyesinde uzun yıllara dayanan bir de-
neyime sahip olan Beba, şirketteki 23 yıllık görev 
süresi boyunca, Türkiye Genel Müdürlüğü’nün 
yanı sıra Güney Doğu Avrupa ve Asya Pasifik Böl-
ge Başkanlığı’nı yürüttü.

‘Global kapsamda liderlik büyük bir gurur kay-
nağı’

Atamayla ilgili yaptığı değerlendirmede Ümran 
Beba, “PepsiCo gibi büyük ve global bir organizas-
yonun yetenek yönetimi, çeşitlilik ve dahil etme 
konularına global kapsamda liderlik etmek benim 
için büyük bir gurur kaynağı. PepsiCo’nun 2025 
hedeflerinde yer alan %50 kadın yönetici oranı ve 
1.5 milyon genç kızımızın iş hayatına hazırlanması 
hedefleri beni kişisel olarak çok heyecanlandırıyor. 
Dijital transformasyon ile yetenek yönetimi çok 

daha önemli olacak ve bu gündeme liderlik etmek 
de çok özel bir pozisyon” yorumunda bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bö-
lümü’nden 1986 yılında mezun olan Beba, aynı 
üniversitede MBA eğitimini tamamladı. Son olarak 
üstlendiği Global İnsan Kaynaklari Yönetimi, Hiz-
metler & Operasyonlar Kıdemli Başkan Yardım-
cılığı sorumluluklarından önce Asya, Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika İnsan Kaynakları Kıdemli Başkan 
Yardımcılığı, Güney Doğu Avrupa ve Asya Pasifik 
bölgelerinin başkanlığını yürüttü. Beba, Pepsi-
Co kariyeri boyunca PepsiCo’da çeşitlilik ve dahil 
etme konularında sürekli liderlik yaptı ve bu konu-
da şirket içi ve dışı ödüllere layık görüldü.

PepsiCo bünyesindeki çalışmalarına ek olarak 
Beba, Dünya Ekonomik Forumu’nun Eğitim, Top-
lumsal Cinsiyet ve İş Dünyasının Geleceği Konseyi; 
Asya Topluluğu’nun Global Çeşitlilik ve Yetenek 
Konseyi ve Uluslararası Gençlik Vakfı Yönetim 
Kurulu üyesidir, ayrıca Türkiye’deki Yönetim Ku-
rulu’nda Kadın projesinde mentor olarak görev 
almaktadır. Beba, yeni görevinde Purchase New 
York’ta bulunmaya devam edecektir.

PepsiCo’nun Global Yetenek Yönetimi, Çeşitlilik ve Dahil Etme Kıdemli Başkan 
Yardımcılığı görevi, şirkette uzun yıllardır üst düzey pozisyonlarda görev alan 
Ümran Beba’ya verildi.

PePSıCo’da 
üSt düzey 
ataMa

PePSıCo’da 
üSt düzey 
ataMa
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Euromessage, Visilabs ve Semanictum tek-
nolojilerini tek bir çatı altında birleştiren Re-
lated Digital, Related Marketing Cloud plat-
formu ile kişiye özel kampanyalarla ulaştığı 
yaklaşık 40 milyon online ziyaretçinin web, 
mobil ve uygulama üzerindeki davranışlarını 
analiz ederek Türkiye’deki internet kullanı-
cılarının alışveriş profilini çıkardı. Toplam 45 
milyar etkileşimin kayıt altına alınarak analiz 
edildiği araştırmada online alışveriş yapan 
erkeklerin sepetlerine ekledikleri ürünlerin 
ortalama değeri 120 TL iken, kadınlar tara-
fından oluşturulan sepetlerin değeri 90 TL 
olarak belirlendi. Elde ettiği veriler ışığında 

40 Milyon 
kullanıCının 
davranışı 
inCelendi: 
kadınlar 
erkeklerden 
daha heSaPlı 
alışveriş 
yaPıyor

en yoğun alışverişin Perşembe günleri ger-
çekleştiğini açıklayan Related Digital, ayrıca 
alışverişlerin 13:00 ile 24:00 arasında yo-
ğunlaştığını ve saat 20:00’de zirve yaptığını 
gözledi.

Türkiye’nin en büyük entegre dijital pazar-
lama şirketi Related Digital Group çatısı al-
tında 100’ün üzerinde markaya çok kanallı 
kişiselleştirme çözümleri sunan ve yıl boyun-
ca 560 bin e-posta kampanyası ile yaklaşık 
1,4 milyar tıklama yaratan ve izleyen Rela-
ted Marketing Cloud, otomatik tetiklenen 
kişiselleştirilmiş e-posta, sms, push ve web 

push kampanayaları ve kanallararası ürün 
tavsiye motoru sayesinde 2017 yılında e-ti-
caret işletmelerine toplam 1,6 milyar TL ek 
ciro sağladı.

Kullanıcıların %40 oranında mobil 
uygulamalar üzerinden satın alıyor

E-posta aracılığıyla kullanıcıya gönderilen 
kişiye özel teklifler üzerinden sağlanan tra-
fiği de inceleyen Related Marketing Cloud, 
kullanıcıların %40 oranında mobil uygula-
malar üzerinden satın alım yaptığını ortaya 
çıkarırken e-ticaret web sitelerinin masaüstü 
ve mobil versiyonları, elde edilen cironun 
%60’ını oluşturdu. Ayrıca online alışverişte 
toplam cironun %40’ının İstanbul’daki kulla-
nıcılar ile sağlandığı görüldü.

Çok kanallı pazarlamada uçtan uca hizmet 
sunan Related Digital Group, internet orta-
mında sürekli değişen iletişim, pazarlama 
ve teknoloji ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Kişi-
ye özel kampanyaların ve özgün tekliflerin 
önem kazandığı e-ticaret sektörüne bu alan-
da hizmet sunan Related Marketing Cloud, 
gerçek zamanlı davranışsal hedeflemeler ile 
kişiye özgü tavsiyeler sunuyor. Web, mobil 
ve e-posta kanalları genelinde sürekliliğe sa-
hip müşteri profilini oluşturan platform, çok 
kanallı pazarlamada müşteri memnuniyetini 
artırırken yeni gelir fırsatlarını da işletmeler 
için ortaya çıkarıyor.

Yaklaşık 40 milyon internet kullanıcısının kayıtlı e-posta, web, mobil 
ve mağaza davranışlarını analiz eden Related Digital, Türkiye’deki 
kullanıcıların online alışveriş alışkanlıklarına ışık tuttu.
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Arçelik müşteri deneyimi odaklı 
yeni nesil mağaza dönüşümü-
nü, Akmerkez’de 25 yıl önce 
faaliyete geçen ilk AVM mağa-
zasıyla sürdürüyor. Koç Holding 
Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’un 
açılışını yaptığı Akmerkez’de-
ki yeni konsept mağaza, ürün 
çeşidi ve hizmetleriyle müşteri 
deneyimini farklılaştırıyor. Açılış-
ta konuşan Arçelik A.Ş. CEO’su 
Hakan Bulgurlu, “Dijital dönüşüm 
perakende sektörünü de dö-
nüştürüyor. Tüketiciler yenilikçi 
alışveriş deneyimleri arıyor. Biz de 
kişisel deneyimi önceliklendirerek 
mağazalarımızı salt alışveriş me-
kanları olmaktan çıkarıp katma 
değerli yaşam alanlarına çeviri-
yoruz” dedi.

Arçelik yeni nesil mağaza ağını genişletme-
yi sürdürüyor. İzmir Asmaçatı ve İstanbul 
İstinye Park mağazalarının ardından, Arçelik 
bayisi Songül Toprak Özsan’ın 25 yıl önce 
Akmerkez’de açtığı ve markanın ilk AVM 
şubesi olan mağazadaki dönüşüm bu geniş-
lemenin en yeni halkası oldu. Yeni konsept 
mağaza, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi 
M. Koç, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Gru-
bu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik 
A.Ş. CEO’su Hakan Bulgurlu ve Arçelik Türki-
ye Genel Müdürü Can Dinçer ile çok sayıda 
davetlinin katıldığı özel bir törenle açıldı.

Açılışta konuşan Arçelik A.Ş. CEO’su Hakan 
Bulgurlu, “Dijital dönüşüm perakende 
sektörünü de değiştiriyor. Ne kadar çok 
alışveriş yaptığından çok, ne kadar anlamlı 
alışveriş yaptığını düşünen yeni nesil bir 
tüketici var artık. Sosyal medyadaki kimlik 
ve itibarlarını önemseyen dijital ekonomiyi 
merkezine koyan müşterilere dokunabilmek 
çok önemli. Deneyime, sürece ve katma 
değerli hizmete önem veren bu yeni nesil 
tüketicilerin beklentilerine cevap verebilmek 
adına mağazalarımızı ve bayi ağımızı müm-
kün olan en üst düzeyde kişisel deneyim 
imkanı sunan, müşterinin alışveriş yaparken 
keyif alacağı yaşam alanlarına çeviriyoruz. 
Teknolojiyi deneyim alanlarıyla birleştiren 

yeni konsept mağazalarımızı ihtiyaç ve lo-
kasyona göre farklı büyüklüklerde müşteri-
lerimizle buluşturuyoruz.” dedi.

63 yıllık geçmişe sahip Arçelik’in köklü bayi 
ağına dikkat çeken Bulgurlu sözlerine şöyle 
devam etti: “Türkiye’de 10’uncu kez üst üste 
Lovemark seçilen tek marka olmak büyük 
bir sorumluluk. Arçelik’in tüketicisiyle kur-
duğu bu eşsiz bağda ülkenin dört yanında-
ki, çalışkan, güvenilir bayi ve servislerimizin 
çok önemli bir rolü var. İleri teknolojinin 
insan faktörüyle doğru noktada buluşması 
bizim için kritik. Müşteri deneyimi odaklı 
yeni konseptimizi hem bayilerimiz hem de 
yeni mağazalarımız aracılığıyla yaymaya 
devam edeceğiz.”

En yeni teknolojileri tüketiciyle buluşturan 
Akmerkez mağazasında, Arçelik ürünlerinin 
yanı sıra cep telefonu, tablet, dijital oyun-
caklar gibi elektronik ürünler de bulunuyor. 
Müşteriler akıllı ekran sayesinde mağaza-
da olmayan ürünleri bire bir boyutlarda 
interaktif olarak inceleyebiliyor. Ürünlerin 
birebir deneyimlenebileceği Arçelik Akmer-
kez mağazasında pişirme alanında şeflerle 
özel etkinlikler düzenlenecek, saç tasarım 
alanındaki bakım ürünleri kuaförler eşliğin-
de test edebilecek.

arçelik’in akMerkez MağazaSı yeni konSePtiyle açıldı
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TUMI 2018 Bahar Seyahat kolek-
siyonu, çılgına dönen manzara 
ve güneşle öpüşen şehirlerin çe-
şitliliği ile bu ünlü atmosferi ya-
kalayarak California'yı kutluyor. 
Tumi, California’da plajlar, çöller 
ve canlı şehirler arasında moda, 
teknoloji, sanat, tasarım ve müzik 
esintisini bağdaştırdı. Heyecan 
verici bir renk paleti ve cesur de-
senlerle, beklenmedik yerlerde 
neon patlaması ile 2018 Bahar 
koleksiyonu sizi heyecan verici bir 
maceraya götürecek ve TUMI'yi 
almak ve güzelliği kendiniz keş-
fetmek için sizi teşvik edecektir.

Yenilik, işlevsellik ve dayanıklı tasarım üzeri-
ne kurulu olan TUMI, Latitude adlı bir son-
raki en kaliteli ve kabuklu çözümü sunuyor. 
En hafif TUMI seyahat koleksiyonu Latitude, 
tasarım sınırlarını zorlarken dayanıklılık ve 
mühendislik standartlarına meydan okuyor. 
Eşsiz ve çığır açıcı bir materyalden üretilmiş 
ve zamansız, modern bir tasarımda yürü-
tülen Latitude koleksiyonu, şekil ve işlevin 
zirvesinde. Latitude en üst sınıfla yapılacak 
herhangi bir yolculuğa dayanacak şekilde 
üretilmiştir. TUMI'nin hem hafif hem de ina-
nılmaz derecede dayanıklı ultra esnek daya-
nıklılığı olan Self-Reinforced Poly-Propylene 
(SRPP Balistik) özelliğinden hazırlanan Lati-
tude, TUMI severler için benzersiz bir perfor-
mans ve stil karışımı sağlıyor. Tüm tasarım-
lar, bağlama kayışları, artan fonksiyonellik 
için birden fazla cep, bir askı braketi ve daha 
fazlasını içerir.

Bütün stillerde ayrıca düşük profilli TSA ki-
litleri, plastik altyapılarla güçlendirilmiş sağ-
lam, yumuşak dokulu üst ve yan kulplar ve 
hafif fakat dayanıklı uçak sınıfından hazırlan-
mış patentli bir X-Brace 45 teleskopik tutma 
yeri sistemi bulunur. Latitude, International 
Carry-On (98560), International Slim Car-
ry-On (98558), Worldwide Trip Packing Case 
(98559), Short Trip Packing Case (98561) ve 
Extended Trip Packing Case (98562) Latitu-
de serisi siyah, lacivert ve Gümüş renklerini 
barındırıyor.

Ayrıca 2018 baharında başlatılan yeni TUMI 
Merge koleksiyonu yeni renklerle raflarda 
yerini alacak. Form ve işlev bir araya geldi-
ğinde, birbirine bağlı tasarım oluşturmak için 
her bir dokunmatik ekran karışımı sanki. Yeni 
TUMI Merge koleksiyonu ile TUMI'nin tasa-
rım DNA'sını ve yeni nesil TUMI tüketicileri 
için hafif, rahat bir seçenek getiriyor. İş-ya-

şam dengesi ve entegrasyonundan ilham 
alarak Tumi tasarım ekibi tarafından gelişti-
rildi. Bu iki düşünceyi göz önüne alarak bu-
gün sizi yarına taşıyacak üstün nitelikte bir 
tasarım yarattılar. Bu parlak ve dinamik ko-
leksiyon, benzersiz ve düşünceli ayrıntılarla 
şık tasarımlar içerir. Belirgin bir ön fermuar 
cebi, küçük eşyalar için hızlı bir şekilde sak-
lama alanı sağlarken geniş ve iyi yapılandı-
rılmış iç dizaynı herhangi bir varış yeri için 
kolay hazırlanma imkanı sağlar.

Merge koleksiyonu beş farklı ebatta Whe-
eled Backpack (103837), International Ex-
pandable Carry-On (103838), Short Trip 
Expandable Packing Case (103840), Whee-
led Duffel (103842) and Extended Trip Ex-
pandable Packing Case (103841) ürünlerini 
barındırıyor. Coffee ve Ocean Blue renk se-
çenekleri, güçlü ana renklerini tamamlarken 
Sunset Red ve Green Camo renkleri ise se-

zon boyunca ürün çeşitliliğine renk kata-
cak ve bahar tazeliğinde stiller yansıtacak.

TUMI'nin başlattığı 19 Degree Alümin-
yum valiz koleksiyonu, seyahat etmeyi 
seven her trend meraklısı için stil ürünü 
haline geldi. İşlevleri takip eden, lüks ve 
yenilikçiliğin ustalıklı bir kombinasyonu 
olan bu koleksiyon, seyahat kategorisi-
nin en üst noktasıdır. Bu sonbaharda, 19 
Degree Alüminyum yeni mevsimsel rengi 
Ivory Gold ile tanıştı. International Car-
ry-On (98817), Short Trip Packing Case 
(98821) and Extended Trip Packing Case 
(98824) ürün çeşitleri arasında yer alıyor. 
Bu alüminyum ürün yelpazesine, takviye-
li çerçeve kılıfı tasarımına sahip olmakla 
birlikte dış desenini tamamlayan iç dizayn 
yenilikleri de eklendi. Hafif bir astar da 
dahil olmak üzere en iyi estetik ve orga-
nizasyonel özelliklerle ustalıkla tasarlandı.

TUMI, 2018 BAHAR KOLEKSİYONU İçİN KALİfORNİYA’YA GİDİYOR
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Alışveriş merkezlerinden pera-
kende mağazalarına, zincir res-
toranlardan evimizin köşesindeki 
balıkçıya kadar neredeyse her 
işletme, müşterilerini müzik yayını 
ile karşılıyor. Türkiye genelinde sa-
yıları 200 bini bulan bu işletmeler 
içinde yasal dijital müzik yayını 
hizmeti alanların sayısı ise yalnız-
ca 20 bin. 

Dijital müzik yayıncılığının lider şirketi SMG, 
tüm işletmelerin yasal yayın yapması ko-
nusunda önemli bir adım atıyor. Bir Spo-
tify firması olan ve tüm dünyada kurumsal 
markalara yasal dijital müzik yayını hizmeti 
veren Soundtrack Your Brand’in Türkiye hak-
ları için tek yetkili olduklarını hatırlatan SMG 
Yönetim Kurulu Başkanı Gül Gürer Alimgil, 
“Soundtrack Your Brand, her ülkede yıllık 
üç bin yeni lokasyon hedefliyor. Biz de bu 
doğrultuda çok özel ayrıcalıklar da sunarak 
yasal dijital müzik yayını hizmeti verdiğimiz 
markaların sayısını her geçen gün artırıyoruz. 
Hedefimiz tüm işletmelerin yasal yayına geç-
melerini sağlamak” diye konuştu.

Son yıllarda alışveriş merkezlerinden pera-
kende mağazalarına kadar tüm işletmeler 
müzik yayınına önem vermeye başladı çünkü 
yapılan araştırmalara göre müşterilerin %90’ı 
müzik çalan mağazaları tercih ediyor. Ancak 
Türkiye’de sayısı 200 bin civarında olan hal-
ka açık lokasyonların büyük bölümünde mü-
zik yayını yapılsa da, yalnızca 20 bini yasal 
platform üzerinden gerçekleşiyor. Bir başka 
deyişle, işletmelerin %10’u yasal dijital müzik 
veya yurt dışından telifleri alınmış müzik ka-

talogları kullanıyor. 

Yasal dijital müziğe özel ayrıcalıklar

Müzik yayınlarının yasallığını garanti altına 
alan sektörün lider şirketi SMG, halihazırda 
hizmet verdiği 9 binin üzerinde noktayı her 
geçen gün artırarak yasal dijital müzik yayı-
nını tüm ülkeye yaymayı hedefliyor. Bir Spo-
tify firması olan ve tüm dünyada markalara 
lisanslı müzik hizmeti veren Soundtrack Your 
Brand’in Türkiye’deki tek yetkili temsilcisi 
olan SMG’nin Yönetim Kurulu Başkanı Gül 
Gürer Alimgil, “Soundtrack Your Brand, her 
ülkede yıllık üç bin yeni lokasyon hedefliyor. 
Biz de kendileriyle olan anlaşmamız netice-
sinde, tüm işletmelerin yasal dijital müzik 
yayınına geçmesi için büyük bir adım attık. 
Üstelik Soundtrack Your Brand ile birlikte 
hizmet verdiğimiz markalara, kendi müzik 
listelerini yönetme ve tüm lokasyonlarda 
çalan müziği tek bir noktadan kontrol etme 
gibi çok özel ayrıcalıklar da sağlıyoruz” diye 
konuştu.  

Markaya özel şarkı listeleri

SMG’nin yasal dijital müzik yayını hizmeti 
yalnızca bununla sınırlı değil. Türkiye’deki 
ilgili müzik meslek birlikleriyle yapılan an-
laşmalarla sunulan popüler şarkılar, SMG’nin 
bünyesindeki sanatçılar tarafından üretilen 

eserler ve doğrudan lisanslama yoluyla yurt 
dışından alınan müzik katalogları ile de mar-
kaların kimliğine, imajına, hedef kitlesine ve 
hizmet verdiği lokasyonun dinamiklerine uy-
gun müzik listeleri hazırlanıyor. 

SMG’nin şarkıları aşkınıza eşlik edecek

SMG, 14 Şubat’a özel hazırladığı aşk şarkıları 
listesi ile alışveriş merkezlerinden restoranla-
ra, yayın verdiği 9 binin üzerinde noktada ro-
mantik anlar yaşatacak. SMG, aşk şarkılarının 
yanı sıra, profesyonel seslendirme sanatçıları 
tarafından hazırlanan özel gün anonslarıyla 
markaların kampanyalarını duyurmalarına ya 
da müşterilerine Sevgililer Günü mesajlarını 
iletmelerine de olanak tanıyor. 

SMG’nin seçtiği en sevilen 10 aşk şarkısı;

1. Gravity - John Mayer
2. I Do It For You - Bryan Adams
3. Stay With Me - Sam Smith
4. Lovin’You - Minnie Riperton
5. Come Away With Me - Norah Jones
6. All Of Me - John Legend
7. Wonderful Tonight - Eric Clapton
8. The Way You Look Tonight - Frank Sinatra
9. When a Man Loves a Woman - Michael 
Bolton
10. What A Wonderful World - Louis Armst-
rong

SMG, yaSal 
dijital Müziği 
tüM ülkeye 
yayMayı 
hedefliyor
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Türkiye’nin en sıradışı döner mar-
kası KasapDöner, 2018 yılında 
Anadolu’nun her yerinde aça-
cağı şubelerle büyümeye de-
vam edecek.

“Hamburger çocukları da sever” sloganı, 
renkli reklam filmleri ve ilginç kampanyala-
rıyla Türkiye’nin en sıradışı döner markası 
haline gelen KasapDöner, 2018 yılında da 
Anadolu’da büyümeyi hedefliyor.

“DÖNER ANADOLU’NUN ÖZ DEĞERİ”

Anadolu’nun markaları için büyük bir öneme 
sahip olduğunu söyleyen KasapDöner Ge-
nel Müdürü Bahar Özürün, “Neticede döner 
Anadolu’dan çıkmış bir tat, kendi öz değe-
rimiz, Biz de %100 Türk sermayesine sahip, 
kendi tüketmeyeceği ürünü misafirlerine 
sunmamayı ilke edinmiş yerel bir marka ola-
rak bu değerimizi Anadolu’yla tekrar buluş-
turmayı hedefliyoruz. 2017 yılında başladığı-
mız bu keyifli yolculuk 2018’de tüm hızıyla 
sürecek.

KASAPDöNER 
YENİ YILDA 
YENİ DüNYA’DA 
BüYüYECEK

“CİROMUZU %30 ARTTIRDIK”

Döner severlerin KasapDöner’e gösterdiği 
ilginin her geçen gün arttığının altını çizen 
Özürün, “Bunu rakamsal verilerle de göre-
biliyoruz. 2016 yılında KasapDöner şubele-
rinin toplam cirosu 65 milyon TL idi. 2017 
yılında bu rakamı 85 milyon TL’ye yükselttik. 
Bu da ciro bazında 30’luk bir büyüme de-
mek. Ayrıca 2017 yılında 720 tonu döner 
olmak üzere toplam 750 ton et satışı yap-
tık. Sadece 2 yıl önce bu rakamın 400 ton 
olduğunu düşünürsek, gördüğümüz ilginin 
ne denli büyük olduğunu anlayabiliriz’’ diye 
konuştu. Sloganımızı da bu nedenle yenile-
dik açıklamasını yapan Özürün, ‘’Daha önce 
‘Hamburger çocuklarına döner yedirmeye 
geliyoruz’ diyorduk, şimdiyse ‘Hamburger 
çocukları da sever’ diyoruz, çünkü artık her 
kesimden insan KasapDöner yiyor. ’Ayrıca 
bu dönemde ülkemize doğrudan yabancı 
sermaye girişine de katkımız oldu. İki Mı-
sırlı yatırımcımız üç KasapDöner şubesinin 
işletmecisi oldu. Özellikle bu gelişme bizim 
açımızdan, ülke ekonomisine sağladığımız 
katkı noktasında son derece sevindirici’’ 
açıklamasını yaptı.

“2018’DE DE İSİM HAKKI BEDELİ TÜRK Lİ-
RASI ÜZERİNDEN’’

Türk Lirasının güçlendirilmesi ve korunması 
kapsamında 2016 yılının Aralık ayında 50 bin 
dolar olan isim hakkı bedelini 150 bin TL’ye 
sabitlediklerini hatırlatan Özürün, ‘’Bu uygu-
lama 2018 yılında da devam edecek’’ açıkla-
masını yaptı.

2018’DE DE KADINA POZİTİF AYRIMCILI-
ĞA DEVAM

KasapDöner’in kadın istihdamı konusunda 
gösterdiği titizliğin 2018 yılında da sürece-
ğinin altını çizen Özürün, “2017 yılında iki 
kadın girişimciye franchise verme kıvancını 
yaşadık. 2018’de kadına pozitif ayrımcılığa 
devam edeceğiz. Başta yönetim kadrosu ol-
mak üzere, 2018 yılında tüm şubelerimizde 
ızgaracı, döner ustası, şube müdürü, yatı-
rımcı ve moto-kurye pozisyonlarında kadın 
sayısını artırmak için çalışmalarımızı yoğun-
laştırarak sürdüreceğiz. Kadın personelimize 
özel şirket içi eğitim ve seminerlere 2018’de 
de devam edeceğiz. Bu noktada hedefimiz, 
önce döner sektöründe, sonra tüm peraken-
de alanında kadın istihdamının artırılmasına 
katkıda bulunmak. Bunun için ne gerekiyor-
sa yapmaya hazırız” diye konuştu.

BITCOIN İLE ÖDEME GELİYOR

Özürün ayrıca 2018 yılından itibaren Bitcoin 
ile de ödeme alacaklarını belirterek, “Başta 
Bitcoin olmak üzere kripto para birimlerinin 
gelecekte hayatımızın içine çok daha fazla 
gireceğini düşünüyoruz. Perakende sektö-
ründe bu tarz inovatif gelişmelere kayıtsız 
kalmak mümkün değil. Biz de 2018 yılının 
Şubat ayından itibaren tüm şubelerimizde 
Bitcoin ve Lightcoin ile ödeme seçeneğini 
başlatıyoruz. Kriterlerimizi sağlayan diğer sa-
nal paraları da sistemimize katmaya devam 
edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

‘’2018 YILINI 80 ŞUBE İLE KAPATACAĞIZ’’

2017 yılı sonunda toplam 54 şubeye ulaştıklarını hatırlatan 
Özürün, “Döner işine 2011 yılında Üsküdar’la tek bir resto-
ranla girmiştik. 2013 sonunda bu rakam 13’e, 2015’te 33’e 
yükseldi. Hedefimiz 2018 yılı sonuna kadar bu rakamı 80’e 
ulaştırmak” ifadelerini kullandı.

Bahar Özürün
KasapDöner Genel Müdürü
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Lovelet Outlet’te çocuklar için 
özel alarak düşünülerek tasarla-
nan çocuk kulübünde çocuklar 
birbirinden eğlenceli fakültelerde 
etkinlik yapacak.

Etkinlik alanına yerleştirilen oyuncak evler 
çocuklar için ayrı bir fakülte oluşturuldu. Fa-
külteye girişte kayıt yapılıyor ve etkinlik so-
nunda minikler fakülteden başarı belgesi ile 
mezun olurlar. Her fakültenin kendine özgü 
etkinliği mevcuttur. Bu etkinliklerde minik-
ler hem el becerilerini geliştirirken hem de 
verimli vakit geçirebilecekler. Güzel sanatlar 
fakültesi, veterinerlik fakültesi, tıp fakültesi, 
ziraat fakültesi ve havacılık uzay bilimleri fa-
kültesi gibi birbirinden farklı fakültelerin yer 
aldığı ‘Benim Kampüsüm’ adlı etkinlikte bu 
eğlenceli fakültelerde eğlenirken birbirinden 
güzel çalışmalara imza atmış olacaklar. ‘Be-
nim Kampüsüm’ etkinliği saat 14:00 ve 16:00 
seanslarıyla Lovelet Çocuk Kulübünde.

Lovelet Outlet Alışveriş Merkezi özgün kon-
septi, mimarisi ve nefes aldıran açık alanla-
rıyla ziyaretçilerine farklı bir alışveriş deneyi-
mi sunmaya devam ediyor.

LOVELET 
OUTLET’TE 
MİNİKLERE 
SöMESTRE 
EĞLENCESİ 
‘BENİM 
KAMPüSüM’ 
BAşLADI
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Türkiye’nin lider teknik müteahhitlik firması AE Arma-Elektropanç, Du-
bai’nin yeni gözde yaşam merkezlerinden biri olacak Dubai Hills Estate 
kapsamında, dünyanın en büyük alışveriş merkezlerinden biri olarak 
inşa edilen Dubai Hills Mall’ın teknik müteahhitliğini üstleniyor. Ta-
mamlandığında dünyanın en büyük ve en lüks alışveriş merkezlerinden 
biri olacak Dubai Hills Mall, 700 bin metrekarelik alanda, 750’den fazla 
mağazasıyla dünya markalarını Dubai’de buluşturuyor. Yatırımcı firma-
nın Emaar, ana müteahhitin ALEC olduğu ve AE Arma-Elektropanç’ın 
158.5 milyon dolar kontrat bedeliyle teknik müteahhitliğini üstlendiği 
proje Aralık 2019’da tamamlanacak.

Orta Doğu’nun en büyük 25 teknik müteahhidi arasında yer alan AE 
Arma-Elektropanç, Dubai’nin en prestijli projelerine imzasını atmaya 
devam ediyor. Son olarak dünyanın en büyük alışveriş merkezlerinden 
biri olacak olan Dubai Hills Mall’ın teknik müteahhitliğini üstlenen AE 
Arma-Elektropanç, projenin tüm elektromekanik taahhüt işlerini anah-
tar teslim olarak yapacak. Ana müteahhitliğini ALEC’in üstlendiği ve 
Aralık 2017’de başlayan projenin Aralık 2019’da tamamlanması plan-
lanıyor.

Dubai Hills Mall’ın üstlendikleri en büyük ve prestijli projelerden bir 
olduğunu belirten AE Arma-Elektropanç CEO’su Burak Ç. Kızılhan “Tek-
nik müteahhitliğini üstlendiğimiz Dubai Hills Mall, tamamlandığında 
Dubai’nin ve dünyanın en lüks ve en prestijli alışveriş merkezlerinden 
birisi olacak.700 bin metrekarelik alana inşa edilen dev proje, Dubai’nin 
perakende sektörüne olduğu gibi turizm sektörüne de önemli ölçüde 
katkı sağlayacak. AE Arma-Elektropanç olarak, dünyanın en prestijli 
projelerinde yer alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam 
edeceğiz.” diye konuştu.

DüNYANIN EN BüYüK 
AVM’LERİNDEN BİRİNE AE 
ARMA-ELEKTROPANç İMzASI!

Burak Ç. Kızılhan
AE Arma-Elektropanç CEO’su

700 bin metrekarelik dev AVM!

Dubai’deki Al Khail ve Umm Suqeim yollarının kesiştiği noktada yatırımcı firması Emaar tarafından hayata geçirilen 700 bin metre-
karelik dev AVM’nin çevresine yine Emaar tarafından lüks villa ve site inşa ediliyor. AE Arma-Elektropanç, 158.5 milyon dolar kontrat 
bedeline sahip projenin elektromekanik sistemlerinin teminini üstlenecek.
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Deloitte’un her sene merakla 
beklenen Perakendenin Küresel 
Güçleri 2018 raporu yayımlandı. 
Dünyanın gelir açısından en bü-
yük 250 perakendecisini içeren 
raporda Türkiye’yi, listede yıllardır 
yer alan BİM Birleşim Mağazacı-
lık A.Ş. ve uzun bir aradan sonra 
listeye tekrar giren Migros Ticaret 
A.Ş. temsil ediyor. Her iki marka, 
ayrıca 2016 mali yılında en hız-
lı büyüyen 50 şirket arasında yer 
alıyor.

Denetim, danışmanlık, finansal danışmanlık, 
risk danışmanlığı, vergi ve ilgili alanlarda, 
birçok farklı endüstride faaliyet sürdüren 
Deloitte, Perakendenin Küresel Güçleri 2018: 
Dönüştürücü Değişim, Canlanan Ticaret baş-
lıklı raporunu yayımladı. Rapora göre en iyi 
250 perakende şirketi 2016 mali yılında %4,1 
oranında bileşik büyümeyi temsil eden top-
lam 4,4 trilyon ABD doları gelir elde etti. Lis-
tede yer alan şirketlerin perakendeden elde 
ettikleri yıllık gelirlerin ortalama 17,6 milyar 
dolar seviyelerinde olduğu görülüyor.

Perakendenin en güçlü beş ismi, listedeki 
yerini 2016 mali yılında da korurken ilk 10’da 
yer alan diğer şirketlerin; organik büyüme, 
satın almalar ve kurdan kaynaklanan oynak-
lık sebebiyle yer değiştirdiği görülüyor. İlk 
10’da yer alan şirketlerin gelirleri, listede yer 
alan 250 şirketin toplam gelirinin %30,7’sini 
oluşturuyor.

Geçtiğimiz dört seneden farklı olarak bu 
sene giyim ve aksesuar perakendecileri bü-
yümenin başını çeken liderler koltuğundan 
feragat etse de en karlı sektör özelliğini ko-
rudu. Tüm liste içerisinde hem listeye giren 
şirket sayısı (135) hem de ortalama gelir 
(21,7 milyar dolar) açısından en öne çıkan 
sektör ise hızlı tüketim oldu. Hızlı tüketim 
sektöründe faaliyet gösteren bu 135 şirket, 
toplam gelirin üçte ikisini oluşturuyor.

Deloitte Türkiye Tüketim ve Endüstriyel 
Ürünler Lideri Özkan Yıldırım, raporun öne 
çıkan sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “Lis-
tede ciddi oranda basamak atlayan şirket 
olarak görünen Amazon’un, geçtiğimiz sene 
10. sırada yer alırken bu sene 6. sıraya yük-
seldiği göze çarpıyor. Türkiye’nin temsili açı-
sından sevindirici bir gelişme ise; sıralamanın 
düzenli oyuncularından BİM Birleşik A.Ş.’nin 
yanı sıra, geçtiğimiz yıllarda listeye girmeye 
ara vermiş olan Migros Ticaret A.Ş.’nin de 
tekrar devler listesinde yer almış olması.”

Migros yine devler liginde, BİM ise yerini 
koruyor

Listede 149. Sırada yer alan BİM Birleşik A.Ş., 
geçtiğimiz sene 6,4 milyar olan gelirini, bu 
sene 6,6 milyar dolara çıkardı. BİM, 2011-
2016 yılları arası %19,6 büyüme elde ederek 
son beş yılda en hızlı büyüyen 24. şirket oldu.

Migros Ticaret A.Ş. ise 3,6 milyar dolarlık ge-
liriyle 247. sıradan devler ligine tekrar mer-
haba dedi. Migros’un yıllık büyüme oranı 
%17,8 olarak ölçülürken, bu oranla en hızlı 
büyüyen 37. şirket oldu.

Perakendenin kuralları yeniden yazılıyor

Özkan Yıldırım, hayatlarımızı dönüştüren bu 
değişim çağında perakendenin kurallarının 

nasıl yeniden yazıldığına dikkat çekiyor: “Ti-
careti canlandırmak ve gelecekte peraken-
decilerin iş yapış biçimlerini derinden etkile-
mek için inovasyon, iş birliği, konsolidasyon, 
entegrasyon ve otomasyon gereklilik haline 
gelecek. Bu kapsamda, yetkinliklerini diji-
talin gereksinimlerine göre geliştirebilen, 
müşteri deneyimini farklılaştıran ve yeni 
teknolojileri tüketiciyi anlamak için kullana-
bilen perakendeciler, değişen dünyada ha-
yatta kalabilecek.”

Raporda yer alan ve perakende alanında hâ-
kim olması beklenen dört önemli trend ise 
şöyle:

En iyi kalitede dijital yetkinlikler geliştir-
mek: Dünya çapındaki perakendeciler hızla, 
tüketici gözüyle alışverişin geleneksel ‘bri-
cks and clicks (hem fiziksel hem de çevrimiçi 
varlık ve faaliyet gösterilmesi)’ anlayışından 
ibaret olmadığı gerçeğine adapte oluyorlar.

Kaybedilen zamanı telafi etmek için fizi-
ki ve online hizmeti birleştirmek: Dijital 
dünyanın kıyısında duran fakat dijital trend-
leri takip etmede başarısız olan pek çok şir-
ket, kaybettikleri zamanı telafi etme peşinde 
olmalılar.

Eşsiz ve etkili mağaza içi deneyim ya-
ratmak: Fiziki perakende mağazaları hiçbir 
yere gitmiyor; zira dünya çapındaki pera-
kende satışların %90’ı hala bu mağazalar-
dan yapılıyor. Öte yandan pek çok imkân 
sunan online kanallarla yarışmak için an-
lamlı müşteri deneyimi ve marka bağlılığı 
oluşturmak şart.

Perakendeyi en son teknolojilerle yeni-
den keşfetmek: Nesnelerin interneti, yapay 
zekâ, sanal gerçeklik ve robotlar her pera-
kendecinin radarında olmalı.

DüNYA PERAKENDE LİSTESİNDE TüRKİYE’DEN İKİ DEV

Gelir Düzeyine 
Göre Sıralama

Şirket Adı Menşei
2016 yılı perakende 
geliri (milyon ABD $)

1 Wal-Mart ABD 485.873
2 Costco ABD 118.719
3 The Kroger ABD 115.337
4 Schwarz Almanya 99.256
5 Walgreens ABD 97.058
6 Amazon ABD 94.665
7 The Home Depot Inc ABD 94.595
8 Aldi Group Almanya 84.923
9 Carrefour S.A. France 84.131

10 CVS Health ABD 81.100

2016 mali yılının en büyük 10 perakendecisi

Özkan Yıldırım
Deloitte Türkiye Tüketim ve 
Endüstriyel Ürünler Lideri
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Mağaza maliyetleri her geçen gün artarken 
hem AVM’ler hem de perakendeciler müş-
teri trafiği, trafiğin satışa dönüş oranları ile 
mağaza performans yönetimlerini veriye 
dayalı yapmaya ihtiyaç duyuyorlar. Düşük 
performans gösteren lokasyonları belir-
liyor, müşteri yoğunluğuna göre yapılan 
doğru personel planlaması ile maliyetlerini 
kontrol altına alıyor, satışlarını artırıyorlar.   

Türkiye'de Sensormatic güvencesiyle pe-
rakendecilerin hizmetine sunulan Shop-
perTrak, üç boyutlu kameralarla yakaladı-
ğı görüntüleri bulut tabanlı bir platform 
üzerinde analiz ediyor. Müşterilerin akıllı 
telefonlarından gelen Wi-Fi ve Bluetooth 
sinyallerini de algılayabilen entegre çözüm, 
bu sayede müşterilerin mağaza içindeki ko-
numlarını analiz edebiliyor.

İşletmeye ait satış verileri ve personel ça-
lışma çizelgelerinin de bir veri kaynağı ola-
rak entegre edilebildiği platform; mağaza, 
müşteri ve personel çerçevesinde elde et-
tiği verilerden anlamlı ve gerçekçi bilgiler 
çıkararak perakendecilerin satışlarını, per-
formanslarını ve operasyonel verimliliğini 

Dünya LiDeri 
PerakenDeciLerin 
ve avM’Lerin 
Tercihi 
ShOPPerTrak 
ŞiMDi Türkiye’De

iyileştiriyor. Kullanıcı dostu görsel analizler 
ışığında mağaza performanslarını çok bo-
yutlu olarak karşılaştırabilen yönetim ka-
demesi, daha etkin ve çabuk karar verme 
kabiliyeti kazanıyor.

AVM'lerde daha verimli kiralama için 
kapsamlı analizler

Türkiye'de tüketicilerin yaygın olarak tercih 
ettiği alışveriş merkezlerinde ShopperTrak 
ile elde edilen trafik ve ziyaretçi davranış 
analizleri çok yönlü avantaj sağlıyor. Shop-
perTrak ile AVM içinde müşterinin ilk ziya-
ret ettiği mağazadan, mağazaların genelde 
hangi sırayla ziyaret edildiğine, koridor tra-
fiğinden mağazalara giriş oranlarına kadar 
zengin çeşitlilikte veriler analiz ediliyor. Bu 
sayede AVM içindeki alanların kiralama ko-
şulları, güncel ziyaretçi trafik verilerine ve 
kanıtlanabilen lokasyon değerlerine göre 
belirleniyor.

Düzenlenen kampanya ve etkinliklerin na-
sıl sonuç verdiği, ziyaretçi trafik verileri baz 
alınarak isabetli biçimde ölçümlenebiliyor. 
Yeni kampanyalar hazırlanırken bu analiz-

ler göz önünde bulundurularak, çok daha 
etkin planlamalar yapılıyor. Ayrıca AVM'nin 
yoğun saatlerinde temizlik ve güvenlik gibi 
müşteri memnuniyetine doğrudan etki 
eden ekipleri güçlendirmek için ek perso-
nel planlamasını yapmak kolaylaşıyor.

Sektörde ilk ve tek: Veri Kontrol ve Doğ-
rulama Hizmeti

Sadece ShopperTrak tarafından sunu-
lan veri kontrol ve doğrulama hizmeti ile 
platformdan alınan verilerin doğruluğu ve 
devamlılığı sağlanıyor. Veri kontrol ve doğ-
rulama hizmeti; perakendecilerin ve AVM 
yöneticilerinin iş süreçlerini sorunsuz ve 
sürdürülebilir hale getiriyor.

Dünyanın dört bir yanında binlerce lokas-
yonda kullanılan ShopperTrak, verilerin 
anonim kullanımı ile ortak bir indeks sunu-
yor. Küresel veya bölgesel ölçekte sektör 
performans istatistiklerini içeren periyodik 
indeksler sayesinde sektör oyuncuları, ken-
di performanslarını perakende sektörün-
deki diğer oyuncular ile kıyaslama fırsatına 
sahip oluyor.

Perakende mağazaları ve AVM’ler, artan metrekare maliyetlerinden maksimum faydayı sağlayabilmek 
için veriye dayalı performans ölçümüne ihtiyaç duyuyorlar. Dünya lideri perakendecilerin ve AVM’lerin 
ziyaretçi trafik analizleri için tercih ettiği ShopperTrak, Sensormatic iş birliğiyle pazara girdi.
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BOYNER’DE YENİ ATAMALAR

Gökhan Demirgüç – E-Ticaret Dijital Pazarlama Müdürü Bülent 
Ecevit Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Demirgüç, 2. üni-
versite öğrenimini Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim bölümünde 
tamamladı. Üniversite yıllarında Web Tasarım ve Bilgi İşlem konusunda 
deneyim kazanan Demirgüç, aynı zamanda Bluist Magazine’de Editör 
Yardımcısı ve GrafiQer’de Web Geliştirme Uzmanı olarak çalıştı. Kari-
yerine 2012 yılında Klinik Sosyal Medya Ajansı ve MediaClick’te PHP 
Yazılım Uzmanı olarak başladı. Bir yıl sonra Dijital Pazarlama Uzma-
nı olarak B&B İlaç’a geçti. Temmuz 2013’te Hepsiburada.com’a aynı 
görevde geçen ve yaklaşık 1,5 yıl görev alan Demirgüç, Ekim 2014’te 
n11.com’a transfer oldu. Ocak 2016’da Dijital Pazarlama Süpervizörü 
olarak terfi alan Demirgüç, E-Ticaret Dijital Pazarlama Müdürü olarak 
Boyner Büyük Mağazacılık ekibine katıldı.

Boyner Grup şirketlerinden Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş., merkez yönetim ekibini, pazarlama ve iletişim 
kadrosuna katılan üç yeni isim ve planlama departmanına katılan bir yeni isimle güçlendirdi.

Ebru Eğilmez – Marka Yönetimi Müdürü 
Galatasaray Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölü-
münden mezun olan Eğilmez, Executive MBA yüksek lisans programı-
nı Paris I-Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nde tamamladı. Kariyerine 
Yorum Publicis’te başladı ve ardından Rpm/Radar’da 8 yıl çalıştı. 2011 
yılında TBWA reklam ajansına transfer oldu. Burada 2014 yılına kadar 
Müşteri Direktörü olarak görev aldıktan sonra Boyner Grup şirketlerin-
den Beymen’e geçti ve yaklaşık 1,5 yıl Marka İletişimi Müdürü olarak 
çalıştı. 2015 yılında Pazarlama Müdürü olarak İstanbul Modern’e ge-
çen Eğilmez, Marka Yönetimi Müdürü olarak Boyner Büyük Mağaza-
cılık ekibine katıldı.

Oya Büyükönder – Kurumsal İletişim Müdürü 
Galatasaray Lisesi’nin ardından İstanbul Universitesi İletişim Fakültesi 
Halkla İlişkiler Bölümü’nde eğitimini tamamlayan Büyükönder, kariye-
rine 1996 yılında Kanal D PR departmanında başladı. 1997’de halkla 
ilişkiler ajansı IMAGE Halkla İlişkiler’e geçti ve burada yaklaşık 5 yıl 
boyunca farklı sektörlerden birçok markaya hizmet verdi. Büyükönder 
daha sonra sırasıyla Bersay İletişim, Caretta İletişim, Desibel Ajans’ta 
Müşteri İlişkileri Direktörü olarak görev aldı. 2015’te müşteri tarafına 
transfer olan Büyükönder, Vakko’da Kurumsal İletişim Müdürü olarak 
yaklaşık 2,5 yıl çalıştı. Ardından Atasay’da Kurumsal İletişim Müdürlü-
ğü görevini üstlenen Büyükönder, Boyner Büyük Mağazacılık ailesine 
Kurumsal İletişim Müdürü olarak katıldı.

Kadri Turan – Planlama & Alokasyon Müdürü
Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünden mezun olan Turan, 
kariyerine İntem Triko’da Müşteri Temsilcisi olarak başladı. 2004 yılın-
da Next Group’a merchandiser olarak geçti ve yaklaşık 4 yıl boyunca 
bu görevde bulundu. 2008’de Bestseller’a (Jack & Jones) aynı görevle 
geçti. Daha sonra Mirage Tekstil’de İş Geliştirme ve Satış Direktörü ola-
rak çalıştı. 2010’da kendi kurduğu KT Tekstil’de Türkiye ve Avrupa’da-
ki firmalara Uzakdoğu’da üretim yaptı. 2010-2012 arası LC Waikiki’de 
Kıdemli Planlama Yöneticisi, 2012-2013 arasında ise Avon’da Kıdemli 
Satın Alma Yöneticisi olarak çalıştı. 2013 sonunda LC Waikiki’ye Ulusla-
rarası Mağazalar Merchandiser görevi ile geri dönen Turan, Ekim 2014 
itibariyle Uluslararası Merkezi Alokasyon - Tedarik Zinciri Müdürü ola-
rak görev alıyordu. Turan, Planlama & Alokasyon Müdürü olarak Boy-
ner Büyük Mağazacılık ekibine dahil oldu.
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Hulusi Belgü
AYD Başkanı 

Ciro endeksi 2017’nin sonunda yaşanan % 19,3 
artışın enflasyonun ciddi olarak çok üzerinde 
olması sevindirici... Kategori bazında incelendiğinde 
teknoloji kategorisindeki yükseliş, teknoloji 
perakendecilerimizin halkımızın bu yöndeki taleplerini 
rahatlıkla karşıladığını gösterirken, diğer alanlar 
kategorisinin geçtiğimiz ekim ayının ardından bu 
ay ikinci olarak yer alması ziyaretçilerin mobilya, 
kozmetik, eğlence alışverişlerinde de AVM’leri 
sürdürülebilir olarak tercih ettiğini gösteriyor. Ziyaret 
sayısında yaşanan %2’lik azalmaya rağmen ciro 
endeksi ve metrekare verimliliğinin artış göstermesi, 
ziyaretçilerimizin AVM’lerden daha yüksek bütçelerde 
ve daha verimli alışveriş yaptığını ortaya koyuyor ki bu 
da perakendeciler için uzun vadede olumlu bir gelişme 
olarak yorumlanabilir. Aralık ayında yılbaşı etkisi ile 
daha yüksek bir ciro endeksi beklentimiz olduğunun 
da altını çizmekte fayda var.
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Kasım Ayında Endeks %19,3 Artışla Enflasyonun %6,2 Üzerinde!
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM 
Endeksi’nin 2017 Kasım ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, 2016 yılı 
Kasım ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde %19,3 artış kaydederek 241 puana 
ulaştı. Enflasyondan arındırılarak incelendiğinde ciro endeksindeki artış %5,6 olarak kaydedildi.

AVM’lerde kiralanabilir alan (m²) başına düşen cirolar Kasım 2017’de İstanbul’da 1057 TL, Anadolu’da 827 TL olarak 
gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği Kasım 2017’de 919 TL’ye ulaştı.

Kasım’da En Yüksek Ciro Artışı Teknoloji Kategorisinde…

Kasım ayında, kategoriler bazında en yüksek ciro artışı teknoloji kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisi 
2016’nın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde %29,6’lık artış kaydetti.

AVM’lerdeki diğer* alanlar kategori ciroları 2016 yılının Kasım ayı ile karşılaştırıldığında %23,8, giyim kategori 
ciroları %17,7, yiyecek içecek kategori ciroları %17, hipermarket kategori ciroları %15,6 ve ayakkabı kategori 
ciroları %10 artış gösterdi. Ayakkabı kategori ciroları ise Kasım 2017 döneminde enflasyon oranının altında seyretti.
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Ziyaret Sayısı Endeksi

Kasım 2017 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde %2’lik bir azalış 
yaşandığı ortaya çıkıyor.
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Bize kendinizi tanıtır mısınız?

1980 İstanbul doğumluyum. Çocukluk ve 
gençlik yıllarım İstanbul’da geçti. Bir Karaköy 
esnafının kızı olmak bu sektördeki ilk temel-
lerimi atmamı sağladı. Üniversitede kamu 
yönetimi okumuş olsam da profesyonel 
hayatımda bu sektörü seçerek Boyner Gru-
bu’nda başladım. Hayatıma yön verirken pe-
rakendeciliği seçmek şu anda bulunduğum 
AVM Yöneticiliğine beni taşıdı. 

Zafer Plaza’da yönetici olarak aldığım göre-
vin ardından farklı sektörlerdeki deneyimle-
rim; Honda, Peugeot, Mercedes firmasında-
ki yönetimi, ağır sanayi sektörü olan Aydın 
Jantsa Jant Fabrikası’nda üst düzey yönetici 
olarak çalışmak deneyim ve donanımlarımı 
pekiştirdi. Karakaşlar Group’a ait Aydın Na-
zilli Bamboo Alışveriş Merkezi hizmete gir-
diğinden beri AVM Müdürü olarak görevime 
devam ediyorum.

Aydın’ın ilçesi Nazilli’nin en büyük alışve-
riş merkezi Bamboo AVM’yi tanıtır mısı-
nız?

Bamboo Alışveriş Merkezi Aydın Nazilli İl-

çesi’nde 20 Mayıs 2016’da faaliyete başla-
mıştır. 53.000 m² üzerine kurulu 26.500 m² 
kiralanabilir alana sahip bölgenin ve Nazil-
li’nin ilk ve tek alışveriş merkezidir.

Ulusal ve uluslararası markalara ev sahipliği 
yapan Bamboo AVM, bereket ve uzun ya-
şamın merkezi olan Nazilli’ye yakışan mo-
dern yaşam stilinin keyifle buluştuğu yer 
olarak tasarlanmıştır.

Marka karmanız ve ziyaretçi profili hak-
kında bilgi verir misiniz?

Markalarımız arasında Koton, Defacto, 
Lc Waikiki, Mavi, Colins, LTB, aksesuar ve 
ayakkabıda; Flo, Kemal Tanca ev tekstilin-
de; Madame Coco, English Home, Özdilek 
market; Migros, yapı market ve teknoloji-
de; Tekzen ve Teknosa gibi anchor mağa-
zalarının yanı sıra Yves Rocher, US Polo, 
Nike, Watsons gibi 75 markaya ev sahipliği 
yapmaktadır. Öğle ve akşam yemeklerine 
kahve sohbetlerinin eşlik etmesi için Köf-
teci Yusuf, HD İskender, Burger King, Simit 
Sarayı, Soulmate, Kahve Sokağı Nazilli gibi 
geniş bir yeme-içme yelpazesi bulunmak-
tadır.

Lokasyon gereği Aydın-Denizli yolunun 
üstünde bulunması, şehre yakınlığı, Aydın 
Merkez ve civar ilçelere olan ideal konumu 
ile buradan da ziyaretçi çekmektedir. Her 
segmentten demografik özelliklere sahip 
olan ziyaretçi ağımız geniştir. Adnan Men-
deres Üniversite’nin İsabeyli Kampüsüne de 
çok yakın olması ile de öğrencilerin de uğrak 
noktası halini almıştır.

Kısa sürede sektöre giriş yapmanıza rağ-
men bölgede sevilen bir AVM oldunuz. 
Sizi bu başarıya taşıyan faktörler nelerdir?

Bamboo AVM, Aydın Nazilli gibi güzel bir 
şehirde başta yeni istihdam imkanı sağlamış, 
sosyal anlamda da bölgeye yenilik ve canlı-
lık kazandırmıştır. Tercih edilen ve sevilen bir 
alışveriş merkezi olmamızı sağlayan sebep-
lerden en önemlisi ise bulunduğumuz mer-
kezde diğer kurumlarla olan iletişimlerimiz-
de ortak hedefte buluşuyor olmamızdır. Bu 
amaç Nazilli’nin kültürel ve sosyal anlamda
gelişmesini hedeflemektedir. Bu doğrultuda 
birlikte gerçekleştirdiğimiz; etkinlik ve çalış-
malar, Nazilli halkı ile Bamboo AVM’yi bir 
amaçta buluşturmuş ve büyük bir aile olma-
mızı sağlamıştır.

İrem Akbaş
Bamboo AVM Müdürü

“Ancak mutlu bir ekip, müşterinin kalbine dokunmayı başarır.”
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Düzenlediğiniz etkinliklerle bölgeye renk 
katıyorsunuz. Etkinlik programınızı oluş-
tururken nelere dikkat edersiniz?

Etkinlikler, şüphesiz alışveriş merkezlerinin 
farkındalığını arttırarak ziyaretçilerin katı-
lımını sağlamayı amaçlamaktadır. Bamboo 
AVM olarak gerçekleştirdiğimiz organizas-
yonlar ve etkinlikler ise Nazilli ve civar çev-
relerinde daha önce yapılmamış faaliyetleri 
içine alır.

Tuning Fest, Nostaljik Sinema Günleri, ge-
leneksel hale getirdiğimiz bu yıl ikincisi dü-
zenlenen Kışa Merhaba Konserleri, yazarların 
katılımıyla gerçekleştirdiğimiz uzun dönem 
Kitap Şenliği, bayram, yılbaşı ve özel gün 
etkinliklerimiz, veliler ve çocuklara yönelik 
okullarla düzenli olarak ortak yürüttüğü-
müz çalışmalar, başta yerel sanatçılarımızın 
resim sergileri, piyano resitalleri, ara dönem 
gerçekleştirdiğimiz söyleşiler ve daha birçok 
organizasyon ile beklediğimizin üstünde bü-
yük bir katılım sağlamış ve ziyaretçilerimiz ile 
aramızda güçlü bir etkileşim kurmuştur. 

Sanat ve sanatın her dalında birlikte öğre-
nerek gerçekleştirmeyi görev ediniyoruz. Bu 
bölgede daha önce yapılmamış etkinliklerde
imzamızı taşımaktan gurur duyuyoruz. Üst-
lendiğimiz ve ön gördüğümüz misyon, kar-
şılıklı iletişim ile katılımcılarımızın seyirci 
değil birebir o organizasyona dahil olarak 
başından sonuna kadar içinde yer almasıdır. 
İzleyen değil, eyleme dahil olan olmasıdır. 
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Bamboo AVM sadece bir alışveriş merkezi 
değildir. Çünkü tüketimi değil, üretimi de 
hedeflemektedir. Kişide bir fikri üretmek, 
aynı zamanda eylemin sürecini başlatır ve 
real anlamda gerçeğe dönüşmesinde bir ke-
lebek etkisi yaratır.

Ziyaretçilerimizin bizi benimsemesi, etkin-
liklerimize dahil olması ve onu besleyen bir 
kaynaktan bir şeyler öğrenmesi ile karşılıklı 
bir dönüşüm içinde olmak; yaşam alanları 
içinde AVM’yi hayatlarına dahil etmesini de 
sağlamaktadır.

Yönetim olarak bu dönüşlere bakıp gerçek-
leştirdiğimizin en iyisi yapmayı hedefliyoruz. 
Her daim daha iyiye bizleri ancak bu ba-
kış taşıyacaktır. İkinci bir Bamboo AVM ise 
yine bu hedefler doğrultusunda 2019’da 
İzmir-Urla’da faaliyete geçecektir. Lokasyon 
olarak İzmir ile Çeşme’yi birbirine bağlayan
güzergahta yer almaktadır. 25.500 m² top-
lam alan üzerine kurulu, 14.500 m² kiralana-
bilen alana sahiptir.

Başarılı yönetiminin sırları nelerdir?

Yönetimde payı oldukça büyük olan AVM 
Müdürlerinin başarısını belirleyen en birinci 
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faktör ekibini de aynı heyecan ve coşkuyla 
yönetmesi ve tüm departmanlarının nabzını 
eşit tutmasıdır. Ancak mutlu bir ekip, müş-
terinin kalbine dokunmayı başarır. Ziyaretçi 
memnuniyetini ön planda tutarak, tanıyarak
kampanya ve projeleri, bu doğrultuda geliş-
tirmelidir.Gerçekleştirilecek projelerde ya da 
müşteri istek görüşleri, anket ve çalışmaları 
baz alınarak iyileştirilmelidir. Tüm kural alış-
veriş merkezleri için geçerli olsa da bulundu-
ğu lokasyon içinde yer alan markalar ve zi-
yaretçi portföyü her biri farklı kabul edilmeli
ve ona göre bir yöneltim anlayışıyla hareket 
edilmelidir. Coğrafi özellikler, ziyaretçi kit-
lenin sosyal ve kültürel yapısı, demografik 
özellikleri, gelir düzeyi başta yönetim anla-
yışı olmak üzere tüm etkinlik ve projeleri de-
ğiştiren faktörlerdir. Burada sağlanması ge-
reken yönetim ekibinin ve AVM müşterisinin
beklentilerinin bir olması, ortak bir amaçta 
buluşmasıdır.

Başarıda düzenli, disiplinli ve planlı hayatın 
önemi çok yüksektir. Yöneticiliğimdeki mo-
tivasyonumu sağlayan en büyük desteğim 
kızım ve ailemin katkıları büyüktür. Ayrıca 
birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarım,bugüne 
kadar öğrettiklerinden yola çıkarak başarıya 
ulaştığım Jantsa Jant Fabrikası Genel Müdü-
rüm Nihat Kösemen, şuan birlikte çalıştığı-
mız Koordinatörüm Hüseyin Makri, Petek 
Petrol İnşaat ve Karakaş Group’a yönetim 
anlayışım, başarıma sağladıkları destekten 
dolayı çok teşekkür ederim.

Yoğun bir tempoda çalışan bayan olarak 
mesleğinizi seçmek isteyenlere önerileri-
niz nelerdir?

AVM Yöneticiliği, yapabileceklerinizin sı-
nırlarını zorlayan bir meslektir. Bu sınırları 
zorlamayı başardığınızda elde ettiğiniz do-
yumun sonu yoktur. Vizyon ve duruşunuzun 
ortaya çıkardığı somut projelerde, karakteri-
nizin işinizi nasıl etkilediğini görülür. Elinde 
sihirli bir değneği olan peri gibisinizdir.  Do-
kunduğunuz her şeyi güzelleştirme gücüne 
sahipsinizdir. Bu mesleği seçen ya da seç-
mek isteyen bayan arkadaşlarım sabır, süku-
net ile birlikte bir evlat yetiştirir gibi bulun-
duğunuz alışveriş merkezinizi sahiplenerek 
büyütmek isteyeceklerdir. Yalnız yoğun iş 
temposundan beslenen karakterde olmaları 
ve stres yönetimi konusunda uzmanlaşmala-
rını önermekteyim.
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Kategori Mağazacılığı Derneği ve Gıda Pera-
kendecileri Derneği, perakende sektörünün 
gelişimi için hayata geçirdiği istihdam pro-
jelerine bir yenisini daha ekliyor. Genel Sek-
reter Füsun Tavus, perakende sektöründe bir 
ilk olacak PERAVOC Perakendede Mesleki 
Yeterlilik Belgelendirme Merkezi ile sektör 
mesleklerine dair mesleki belgelendirme ya-
pacaklarını açıkladı. İstanbul Kalkınma Ajansı 

Perakende SektÖründen iStihdaMda 
heM işverene heM çalışana avantaj 
SağlaMak için Büyük adıM

desteğiyle hayata geçirilen proje sayesinde 
çalışanlar mesleki bilgilerini belgelendirir-
ken, iş başvurularında avantaj sağlayan bu 
belgeyle AB ülkelerinde de kendilerini ispat-
layabilecekler. İşverenler ise yeterlilik belgeli 
personel çalıştırdığında önemli teşviklerden 
faydalanabilecek

İSMEK Perakende Okulu’nda düzenlenen Ka-

riyer Günü etkinliğinde PERAVOC çalışmaları 
hakkında bilgi verilirken, iş arayan adaylar ile 
perakende firmaları iş görüşmeleri de yaptı-
lar.  Boyner, Gratis, Kahve Dünyası, Koçtaş, 
MediaMarkt, Migros, Mudo, Onur Market, 
Şok Market, TürkTelekom, Watsons firmala-
rının İnsan Kaynakları ve İşe Alım uzmanları 
başvuru sahipleriyle birebir görüşmeler ve 
değerlendirmeler yaptılar.

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) ve 
Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), pera-
kende sektörünün gelişimi için hayata geçir-
diği istihdam projelerine bir yenisini ekliyor. 
İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan hibe desteği 
almaya hak kazanan ve Gıda Perakendecileri 
Derneği, İstanbul Valiliği ve Marmara Üni-
versitesi Mühendislik Fakültesi ortaklığında 
Kategori Mağazacılığı Derneği tarafından 
yürütülen “PERAVOC Perakendede Mesleki 
Yeterlilik Belgelendirme Merkezi”, peraken-
de sektörünün geleceği için önemli yatırım-
lardan biri olarak nitelendiriliyor. 

GPD ve KMD Genel Sekreteri Füsun Tavus, 
ilk etapta bilgi teknolojileri satış elemanı, 
bilgi teknolojileri satış sorumlusu ve bilgi 
teknolojileri çözümleri uzmanı mesleklerine 
dair yeterlilik sınavları için Mesleki Yeterlilik 
Kurumu (MYK)’ndan yetki alacak PERAVOC 
Belgelendirme Merkezi’nin, farklı iş kolları 
da dahil edilerek perakende sektörüne daha 
geniş bir alanda hizmet verebileceğini açık-
ladı. Sınavlar sonucunda elde edilebilecek 
Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin bireylerin, söz 
konusu meslekler için ulusal çapta tanımla-
nan bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olduğu-
nu göstereceğini belirten Füsun Tavus, şöyle 
devam etti: “Tehlikeli sınıfa giren meslekler-
de çalışanlar için zorunlu hale getirilen Mes-
leki Yeterlilik Belgeleri, PERAVOC tarafından 
sınavları yapılacak mesleklerde zorunlu de-
ğil. Ancak işverenlere getirilen teşvikler ve 
çalışanlara sunduğu avantajlar açısından 
uzun dönemde büyük fayda sağlıyor.”

BELGE İŞVERENE TEŞVİK, ÇALIŞANA AB 
YOLLARINI AÇIYOR

Füsun Tavus, Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin 
hem işveren hem de çalışanlara sağlayacağı 
avantajlar için de açıklama yaptı. Öncelikle 
bu belgenin, meslekle ilgili bilgi, beceri ve 
yetkinliği kanıtlayacağını ifade eden Füsun 
Tavus, böylece mesleki ilerleme yollarının 
daha açık hale geleceğini ve sonuç olarak 
kariyer hareketliliğine de destek sağlanaca-
ğını vurguladı. Bir başka avantajı ise Avrupa 
Birliği (AB) ülkeleri çerçevesinde anlatan Fü-
sun Tavus, “Mesleki Yeterlilik Belgesi, Avru-
pa Birliği çerçevesinde geçerli olacak. Belge 
sahipleri mesleki yeterliliklerini bu belge ile 
kolayca ispatlayabilecek. Bu noktada Mes-
leki Yeterlilik Kurumu’nun belge sahiplerine 
ayrıca mesleklerin seviyelerine göre Avrupa 

Füsun Tavus
GPD ve KMD Genel Sekreteri
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Birliği’nde de geçerli olmak üzere eğitim 
denkliği verdiğini belirtmek gerekiyor” diye 
konuştu. 

Füsun Tavus’un dikkat çektiği bir diğer nok-
ta Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin işveren için 
sağlayacağı avantajlar oldu. Füsun Tavus, şu 
değerlendirmeyi yaptı: “Bu belge, işverene 
12 aydan 48 aya varan sürelerle SGK sigorta 
primlerinde teşvik uygulaması getiriyor ve 
personel maliyetlerinin düşmesini sağlıyor. 
Ayrıca, işin gerektirdiği bilgi ve becerilere 
sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen 
kişilerin istihdam edilmesi, işverenin rekabet 
gücünü artırırken, doğru insan kaynağı plan-
laması ile zaman ve para kaybı da engellen-
miş oluyor.”

İŞVEREN İÇİN FARKINDALIK TOPLAN-
TILARI YAPILDI, KARİYER PLANI YAPAN 
KURSİYERLER PERAKENDE DÜNYASININ 
BÜYÜKLERİ İLE BİR ARAYA GETİRİLDİ

Füsun  Tavus, Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin 
sağladığı faydalar için bugüne kadar pek 
çok bilgilendirme toplantısı  gerçekleştirdik-
lerine vurgu yaptı. Füsun Tavus açıklamala-
rına şöyle devam etti: “PERAVOC hakkında 
bilgilendirme toplantıları bir süredir devam 
ediyor. GPD ve KMD tarafından organize 
edilen bilgilendirme ve farkındalık yaratma 
toplantıları ile üye perakendeci kuruluşlara, 
meslek örgütlerine, çalışan temsilci kuruluş-
larına ulaşılıyor. Toplantılarda Mesleki Yeter-
lilik Belgesinin yararı ve sağladığı avantajlar 
anlatılıyor. Aralık ayında düzenlenen İşveren 
Farkındalık Semineri’nde perakende sektö-
ründe faaliyet gösteren yaklaşık 30 firmadan 
45 yetkiliye hem projenin hedefleri hem de 
MYK çalışmaları ve Mesleki Yeterlilik Bel-
gesinin önemi aktarıldı. Bu belgeye sahip 
kişilerin istihdam edilmesi durumunda ya-
rarlanılabilecek teşvikler, bu kişilerin mesleki 
bilgisinin ve deneyiminin sağlayacağı avan-
tajlar hakkında bilgi verildi.”

Füsun Tavus, bu yöndeki bir diğer çalışma 
olarak İSMEK Perakende Okulu’nda pera-
kende sektörünün temsilcileri ile sektörde 
çalışmak için eğitim alan kursiyerleri bir ara-
ya getirdikleri toplantıya dikkat çekti. Füsun 
Tavus, “Yapılan sunumlarda PERAVOC pro-
jesi ve Mesleki Yeterlilik Belgesinin tüm de-
tayları katılımcılarla paylaşıldı. Düzenlenen 
Perakende Kariyer Günü’ne katılan Boyner, 
Gratis, Kahve Dünyası, Koçtaş, MediaMarkt, 
Migros, Mudo, Onur Market, Şok Market, 
TürkTelekom, Watsons firmalarının İnsan 
Kaynakları ve İşe Alım uzmanları başvuru sa-
hipleriyle birebir görüşmeler ve değerlendir-
meler yaptılar” diye konuştu. 

Füsun Tavus, gerçekleştirilen bu toplantılar-
da gerek bireylere gerekse işverenlere sağla-
nan avantajlar hakkında farkındalık yaratıla-

rak, Mesleki Yeterlilik Belgesi sahipliliğinin 
özendirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Füsun Tavus, MYK tarafından şu ana kadar 
775 mesleğin standartlarının tanımlandığı-
nı, bu mesleklerden 425 tanesinin yeterli-
liklerinin hazırlandığını ifade etti. Yeterli-
likleri hazırlanan meslekler içinde ise 244 
tanesi için belgelendirme yapıldığını be-
lirten Füsun Tavus, MYK verilerine göre şu 
ana kadar toplamda 275.575 kişiye Mesleki 
Yeterlilik Belgesi düzenlendiğini sözlerine 
ekledi.

Mesleki Yeterlilik Belgesinin bireyler 
için avantajları:

• Ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan 
ölçme değerlendirme sonucunda alınan 
belge, kişiye bir işe başvururken sahip ol-
duğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme 
olanağı vermektedir.

• Ulusal yeterlilikler yaygın ve informal öğ-
renmenin tanınmasına imkan verdiği için 
bireyler kişisel gelişimlerini daha çeşitli ve 
esnek yollarla sağlayabilirler. Mesleki iler-
leme yolları daha açık hale geldiğinden ka-
riyer hareketliliği desteklenmektedir.

• Alınan Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin Av-

rupa Birliği çerçevesinde geçerliliği olmak-
ta, belge sahipleri mesleki yeterliliklerini bu 
belge ile kolayca ispatlayabilmektedirler.

• Mesleki Yeterlilik Kurumu, belge sahip-
lerine ayrıca mesleklerin seviyelerine göre 
Avrupa Birliği’nde de geçerli olmak üzere 
eğitim denkliği vermektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesinin işverenler için 
avantajları:

• 12 aydan 48 aya varan sürelerle SGK sigor-
ta primlerinde teşvik uygulaması personel 
maliyetlerini düşürmektedir.

• İşverenler mesleğin gerektirdiği nitelikli ve 
belgeli iş gücüne daha kolay ulaşabilmekte 
ve teşvik imkânlarından yararlanabilmekte-
dir.

• İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, 
değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin 
istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü 
artırmakta, doğru insan kaynağı planlaması 
ile zaman ve para kaybı engellenmiş olmak-
tadır.

• Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştı-
rılması, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin 
kalitesinin artmasına katkıda bulunmaktadır.
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OPET, tarihimizin en önemli say-
falarının yazıldığı Gelibolu top-
raklarında 12 yıldır sürdürdüğü 
Tarihe Saygı Projesi kapsamında 
çalışmalarını sürdürüyor. Çanak-
kale Savaşı tarihinde önemli bir 
yeri olan ve Gelibolu Yarımada-
sı’nın en büyük iki hastane şehit-
liğinden biri olan Akbaş Şehitliği, 
Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. 
Numan Kurtulmuş’un katılımıyla 
resmi törenle hizmete açıldı. OPET 
Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nur-
ten Öztürk, “Akbaş Şehitliği’nde 
gerçekleştirdiğimiz çalışmalar; ül-
kemize ve bizim için canını veren 
şehitlerimize gönül borcumuzdu. 
Ruhları şad olsun” dedi.

OPET, 2006 yılında Gelibolu Yarımadası’nı 
çağdaş bir görünüme kavuşturmak için baş-
lattığı Tarihe Saygı Projesi kapsamındaki 
çalışmalarını sürdürüyor. Çanakkale Savaşla-

OPET TARİHE SAYGI PROJESİ KAPSAMINDA İNşA 
EDİLEN AKBAş şEHİTLİĞİ’NE RESMİ AçILIş

rı’nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası’nda milli 
park sınırları içerisinde yer alan 8 köyü, Ece-
abat ilçesini ve 57. Alay Şehitliği’ni rehabilite 
eden OPET, Akbaş Şehitliği’nde gerçekleştir-
diği çalışmalarını tamamlayarak ziyarete açtı. 
Resmi açılış töreni, Kültür ve Turizm Bakanı 
Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Çanakkale Valisi 
Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili 
Ayhan Gider, OPET Yönetim Kurulu Kurucu 
Üyesi Nurten Öztürk ve çevre halkının katılı-
mıyla gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş törendeki konuşmasında “Bugün 
her santimetrekaresi büyük fedakarlık ve 
kahramanlıkla dolu, her karışı şehitlerimizin 
kanıyla sulanmış bu topraklarda olmaktan 
gurur duyuyorum. Tarihe Saygı Projesi kap-
samında yarımadada gayretle ve fedakarlıkla 
çalışmalarını sürdüren OPET’e yürekten te-
şekkür ediyorum. Kurumsal Sosyal Sorumlu-
luk kapsamında OPET tarafından yapılan ça-
lışmaların iş dünyasına örnek teşkil etmesini 
dilerim. Bu cephenin gazisi bir dedenin toru-
nu olarak böylesi onurlu bir gün yaşamaktan 
gurur duyuyorum. Ecdadımızın kanıyla miras 
bıraktığı bu topraklara sahip çıkmak hepimi-

zin minnet borcu” dedi.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise Yarımadada 
yapılan çalışmalar nedeniyle OPET’e teşekkür 
etti ve “Ecdadımızın Çanakkale’de kanıyla, 
canıyla savaşarak dünyanın en güçlü ordu-
larını yenerek tarihin akışını değiştirdiği top-
raklardayız. Çanakkale ruhu bu topraklarda 
yaratıldı, aziz milletimizin çocukları canlarını 
bu topraklarda feda ettiler. Şanlı ecdadımı-
zın bize emanetine sonuna dek sahip çıka-
cağımıza kıymetli şehitlerimizin önünde söz 
veriyoruz. Başta cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arka-
daşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet 
ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.

Gelibolu Yarımadası’nda daha önce 8 köyü, 
Eceabat ilçesini ve 57. Alay Şehitliği’ni reha-
bilite etmekten onur duyduklarını ve Ecea-
bat’ta yaptıkları Tarihe Saygı Parkı’nı 3 kez 
yenileyerek her yıl 3 milyon civarında ziya-
retçinin bilgilendirildiğini söyleyen OPET Yö-
netim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, 
şöyle konuştu: “Bu topraklar için hayatını 
feda eden başta Atatürk olmak üzere tüm 
şehitlerimizin önünde saygı ile eğiliyorum. 
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ŞEHİTLİKTE NELER YAPILDI?

7500 m2 tarım arazisi, 50 cm kalınlığında taş dolgu yapıldıktan sonra granit 
küp taşlarla kaplanarak otoparka dönüştürüldü.

9000 m2 alan çim kaplandı. 2500 adet gül, 4800 adet ardıç, 150 adet 
mazı,150 adet alev çalısı, 250 adet orman sarmaşığı ile peyzaj çalışması 
gerçekleştirildi.

Kadın ve erkekler için 2 ayrı mescit, 2 ayrı abdesthane, 8 kabinden oluşan 2 
ayrı tuvalet, bebek bakım odası ve engelli tuvaleti olmak üzere toplam 350 
m2 den oluşan tesis inşa edildi. Şehitliğin yapımı sırasında yaşanan deprem 
ve sel nedeniyle tuvalet ve mescitin duvarları açılıp iki kez izolasyon yapıldı.

Temsili şehitlik, 4500 m2 alan üzerine 459 mezar taşı kullanılarak inşa edildi. 
Şehitlik kitabelerinin tümü yenilendi.

Şehitlik mağazasının yanına çay satış standı yerleştirildi.

4 m x 35 m ebatlarında perde duvar üzerine 3 m x10 m ebatlarında rölyef 
duvar inşa edildi. 754 şehidin adı rölyefin her iki yanındaki duvara yazıldı.

Projeye uygun olarak eski Akbaş Şehitliği Anıtı yenilendi ve heykel peyzaj 
alanı yeniden düzenlendi. Giriş kapısının her iki yanına dönem kıyafetli nö-
bet tutan iki asker heykeli yerleştirildi.

Proje kapsamında 7500 m2 kaplama taşı, 3000 adet yığma duvar taşı kulla-
nıldı. Proje kapsamında 7500 kişi/gün ve 25 iş makinası çalıştı.

2 m x 2 m ebatlarında 5 adet satış kulübesi inşa edildi.

Gerçek şehitlik alanı 650 metrelik ahşap çitlerle çevrelendi, ahşap merdi-
venler yapıldı. Ziyaretçilerin gerçek şehitlik alanında şehit mezarları üzerin-
de dolaşmasını önlemek için 90 m2 ahşap teras alanı yapıldı. Gerçek şehitlik 
alanında toprak kaymalarını engelleyecek önlemler alındı.

Biz bu topraklarda doğduk, bu toprakların türkü-
leri ile büyüdük ve bu toprakları bize vatan yapan 
şehitlerimize borcumuzu ödemek üzere 2006 yı-
lında Tarihe Saygı Projemizi başlattık. Yarımadanın 
girişinde bulunan ve ilk ziyaret noktası olan Akbaş 
Şehitliği’ni düzenleyerek hak ettiği görünüme ka-
vuşması; ülkemize ve bizim için canını veren şehit-
lerimize gönül borcumuzdur. Ekibimizin özveriyle 
çalıştığı bu proje ile 1990’larda yapılan ve şehit 
asker sayısına göre küçük kalan sembolik şehitliği-
mizi, bölgeye gelen ziyaretçilerin rahatlıkla dolaşa-
bilmesine imkan verecek bir hale getirdik. Buradaki 
önemli bazı bilgi hatalarını düzelttik. Akbaş Şehit-
liği’ni, şehitlerimize yakışır bir görüntüye kavuş-
turduk bu da bize gurur veren bir proje oldu. Tüm 
şehitlerimizin ruhu şad olsun…”

12 yıldan bu yana Gelibolu’da yürüttükleri OPET 
Tarihe Saygı Projesi’nin, şehitlere olan minnet duy-
gularının göstergesi olduğunu belirten Öztürk, 
“2011 yılında hizmete açılan 57. Alay Şehitliği’ndeki 
gibi Akbaş Şehitliği’nin de 2020 yılına kadar her tür-
lü bakım ve onarım işlerini üstleniyoruz. Biz OPET 
olarak Tarihe Saygı Projemiz kapsamında; şehitle-
rimize olan minnet duygularımızın göstergesi ola-
rak yaptığımız çalışmaları bir görev ve sorumluluk 
sayıyoruz” dedi.

Akbaş Şehitliği’nin yeniden düzenlenmesine 
1990’larda yapılan sembolik şehitlikteki bilgi yan-
lışlıkları, şehitliğin gerçek Akbaş Şehitliği’nde yatan 
şehit asker sayısına göre küçük kalması sebebiyle 
karar verilmişti. Bölgeye gelen ziyaretçilerin rahat 
dolaşabilmesi, tarihimizin doğru bir şekilde akta-
rılması ve en önemlisi şehitlerimize yakışır bir gö-
rüntüye kavuşması için 2013 yılında başlanan proje 
kapsamında geçtiğimiz yıl bölgede yaşanan dep-
remler sonrası yeniden ele alınarak iyileştirme çalış-
maları yapılarak şehitlik son haline getirildi.
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Cushman & Wakefield’ın hazırla-
dığı 4. İstanbul Alışveriş Cadde-
leri raporuna damga vuran en 
önemli 3 gelişme, kentsel yenile-
melerin yaya trafiğini düşürmesi, 
boşluk oranlarının kısmen kemik-
leşmesi ve yükselen yeme-içme 
trendi. Kentsel yenilemelerin ta-
mamlanmasına ve yükselen ye-
me-içme trendine bağlı olarak 
orta vadede toparlanma potan-
siyeli en yüksek alışveriş caddesi 
ise Bağdat Caddesi...

Nişantaşı ikincil sokaklardaki yeni nesil res-
toran ve kafeler sayesinde hafta sonlarında 
yaya trafiğinde artış sağlarken, orta vade-
de ‘kısmen’ toparlanma belirtisi gösteriyor. 
Bağdat Caddesi açılması beklenen güçlü 
markaların pozitif etkisiyle 2018’i karşılıyor. 

Bağdat CaddeSi ve nişantaşı yeMe 
içMe trendi ile direniyor, iStiklal 
zor Bir dÖneMden Geçiyor

Kiralama hacminin son 3 yıldır düştüğü İs-
tiklal Caddesi ise değişen ziyaretçi profili ve 
perakendeci yapısıyla eski potansiyelini ka-
zanmak için zamana ihtiyaç duyuyor. 

Dünyanın önde gelen gayrimenkul danış-
manlık şirketlerinden Cushman & Wakefield, 
Avrupa yakasında İstiklal Caddesi ve Rumeli, 
Teşvikiye, Vali Konağı ve Abdi İpekçi'yi kap-
sayan Nişantaşı Bölgesi ile Anadolu yaka-
sındaki Bağdat Caddesi olmak üzere İstan-
bul'un 3 ana caddesini inceleyen 'İstanbul 
Alışveriş Caddeleri’ raporunun dördüncüsü-
nü yayınladı. Buna göre 2016 yılında cad-
deler toplamında 52 olan kentsel yenileme 
çalışmasının yoğunlaşarak 2017 yılında 65’e 
çıkması ve yaya trafiğinin azalması caddeleri 
etkileyen faktörlerin başında geldi. Peraken-
dede lokalleşme ile yeme içme sektörüne il-
ginin artmasına karşın, 2016 yılında boş olan 
91 mağazanın sadece 43’ü kiralanabildi ve 
kiralama hacmi 3 yıldır benzer seviyelerde 
gerçekleşti. 2015 yılında toplam 112 kirala-

ma işlemi, 2016 yılında 105 ve 2017 yılında 
ise üç ana cadde toplamında 109 kiralama 
işlemi oldu. 

Rapora göre, 2016 yılında gerçekleşen yeni 
kiralama işlemlerinin %19’u yeme içme sek-
törüne aitken, 2017 yılında bu oran işlem-
lerin yaklaşık dörtte biri (%23) olarak ger-
çekleşti. 2016 yılında 141 mağazada faaliyet 
gösteren uluslararası marka sayısı, 2017 yılı 
itibariyle %7 düşüşle 132’ye geriledi.

Artan yeme içme sektörü ilgisi önemli ka-
talizör

Rapora göre, Bağdat Caddesi İstiklal Cadde-
si’ne kıyasla kentsel yenileme çalışmalarının 
zamanla azalması ile orta vadede, Nişantaşı 
ise ‘kısmen’ tekrar güçlerine kavuşabilecek 
görünüyorlar.  

Bağdat Caddesi’nde 2016’da 27 adet olan 
kentsel yenileme proje sayısının 2017 sonu 
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itibariyle 41’e ulaşması, artan boş mağaza 
sayısı ve inşaat halindeki binaların yanı sıra, 
halen yaklaşık 2 bin konutun yarım kalmış 
olması ile birlikte, geçen seneye nazaran zi-
yaretçi sayısında hem hafta içi hem de hafta 
sonu ciddi bir düşüş yaşadı. 2016 yılında dü-
şüş gösteren boş mağaza sayısının 2017’de 
yükselerek tekrar 2015 seviyelerine çıkması 
ile caddenin ortalama ziyaretçi sayısı %27 
oranında düşüş gösterdi. Ancak açılması 
beklenen Chanel, Eataly, Apple, Samsung 
gibi global markalar ile, kira seviyelerinin 
dövizde yaşanan volatilite nedeniyle düşü-
yor olması, Bağdat Caddesi’nin daha hızlı 
toparlanma göstereceğine işaret olabilir. Bu 
toparlamanın itici güçlerinin ise genel olarak 
yeme-içme ve caddeye yeni giriş yapma-
sı beklenen uluslararası markalar ile olması 
beklenmektedir.

Bağdat Caddesi’nde son 1 sene içerisinde 
2016’da boş olan 42 mağazanın %50’si kira-
lanabildi. Toplamda gerçekleşen 43 kiralama 
işleminin 26’sını ise yeni girişler oluşturdu.

Nişantaşı’nda hafta sonunda yaya trafi-
ğinde artış %12

Rapora göre, Nişantaşı’nda özellikle en bü-
yük lüks moda markalarını barındıran Abdi 
İpekçi Caddesi’nde 2017’deki kentsel yenile-
me çalışmaları ve boşluk oranlarının artması 
nedeniyle genel olarak Nişantaşı Bölgesi’nin 
yaya trafiği hafta içinde geçen seneye oranla 
%19 düşerken, ara ve arka sokaklarda artan 
restoran ve kafelerle hafta sonundaki ziya-
retçi sayısının %12 oranında arttığı gözlem-
lendi. Toplam kiralama hacmi geçen seneye 
nazaran düşen Nişantaşı’da kiralama işlem 
sayısının 2017 itibariyle bir nebze de olsa 
azalmasının en önemli nedenlerinden biri 
özellikle Teşvikiye ve Abdi İpekçi’de yoğun-
laşmış olan kentsel yenileme çalışmaları. Bir 
önceki seneye kıyasla 2017 itibariyle inşaat 
sayısı 8’den 16’ya çıktı, metrekare bazında 
ise %92’lik bir artış olduğu kaydedildi.

Son 1 sene içerisinde ise 31 kiralama işle-
minin neredeyse yarısı hazır giyim katego-
risinden gerçekleşirken, bu kategorideki 
işlemlerin %64’ü ise ulusal markalar tarafın-
dan yapıldı.  Lüks ve erişilebilir lüks marka 
işlemleri ise toplamda 8 adetle sınırlı kaldı.   
Lüks ve erişilebilir lüks marka işlemleri ise 
toplamda 8 adetle sınırlı kaldı.  

Yeni AKM, İstiklal Caddesi’ni tekrar can-
landırabilir

İstiklal Caddesi, artan boş mağaza sayısı ve 
inşaat halindeki binaların yanı sıra, 2017 ba-
şından beri süren tramvay bakım ve yol çalış-
maları nedeniyle, bir önceki yıla kıyasla yaya 
trafiğinde hem hafta içi hem de hafta sonu 
ciddi bir düşüş yaşadı. 

Son bir sene içinde artan yenileme çalışma-
ları nedeniyle 2017’de hem hafta içi hem de 
hafta sonunda yaya trafiği %11 oranında 
azaldı. Bununla birlikte gelecek dönemde 
başlayacak yeni Atatürk Kültür Merkezi pro-
jesi İstiklal Caddesi’ni tekrar canlandırma po-
tansiyeli taşıyor. 
   
Kiralama hacminin yüksek görünmesinin 
nedeni Yapı Kredi 

İstiklal Caddesi’nde düşen kira seviyeleri 
nedeniyle kısmen yüksek bir kiralama işlem 
hacmi gerçekleşti.  2017 senesinde toplam 
35 işlem gerçekleşen cadde üzerinde, 3.000 

m2 ile en büyük proje yeniden açılan Yapı 
Kredi Kültür Sanat oldu. Bu işlem diğer ve-
rilerden ayrı tutulduğunda kiralama işlem 
hacminin aslında 3 yıldır metrekare bazında 
sert bir düşüş sergilediği görülüyor. 

İstiklal Caddesi üzerinde yapılan 35 adet ki-
ralamanın 13’ünün yeme-içme sektörü ta-
rafından gerçekleştirilmiş olması ise dikkat 
çekti. Son 3 yıldır kiralama işlem hacminin 
sert bir düşüş sergilediği İstiklal Caddesi’nde 
2016 yılındaki boş 23 mağazanın, 2017 itiba-
riyle sadece 12’si kiralandı ve bu işlemlerin 
5 tanesinin yeme-içme markası olduğu kay-
dedildi. 

“Ana cadde pazarı bir süre daha kırılgan olmayı sürdürecek”    

Verileri değerlendiren Cushman & Wakefield Yönetici Ortağı Toğrul Gönden, 
“Ana cadde pazarı, döviz kurundaki dalgalanmalar, perakendedeki büyüme-
nin yavaşlaması ve kentsel yenileme çalışmaları göz önüne alındığında bir süre 
daha kırılgan olmaya devam edecektir. Buna rağmen, Bağdat Caddesi’nin umut 
vaat ederek daha hızlı düzeleceğini tahmin ediyoruz” dedi.  

Gönden, şöyle devam etti: ‘’ Bağdat Caddesi ise Beymen’in en büyük cadde ma-
ğazasının Suadiye’deki açılışı, düşen kira seviyeleri ve 2018 senesinde açılması 
beklenilen Chanel, Eataly, Apple ve Samsung mağazalarının da pozitif etkisiyle 
çok daha kuvvetli şekilde 2018 senesine hazırlanıyor. İstiklal Caddesi’nin ise üst 
segment yeme-içme ve kültürel aktivitelerden ziyade yerel hazır giyim paza-
rı ve daha düşük profilli yeme-içme mekanlarına doğru dönüşümünü devam 
ettireceğini düşünüyoruz. Ancak başarılı biteceğine inandığımız AKM projesi 
sonrasında, İstiklal’in meydan bölgesinden başlayarak aşağıya doğru inecek bir 
düzelme/ toparlanma olacağını umuyoruz.” 

Toğrul Gönden
Cushman & Wakefield Yönetici Ortağı
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Hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen alış-
veriş merkezlerine bir yenisi daha eklendi. 
Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi 
MNG Holding himayesinde 2017 Eylül ayının 
sonunda kapılarını açtı.

Eğer alışveriş merkezinin ötesinde bir haz 
yaşamak istiyorsanız MNG Alışveriş ve Ya-
şam Merkezini mutlaka ziyaret etmelisiniz. 
Zira MNG’de hayat var!

Doğu Anadolu’nun en büyük alışveriş ve ya-
şam merkezi ünvanını alarak zirveye oturan, 
şehrin merkezinde, şehrin karmaşasından 
uzak olan konumu ve ulaşım konusunda ki 
rahat imkanları MNG AVM’yi  şimdiden  vaz-
geçilmez yapmış durumda.

Üç ay içerisinde 6 milyon ziyaretçiye ev sa-
hipliği yapan MNG Alışveriş ve Yaşam Mer-
kezi hali hazırda  hafta içi günlük 50 bin, haf-
ta sonu günlük 100 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. 

Açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın yaptığı MNG AVM açıldı-
ğından bu yana sayısız etkinliklerle adından 
sıkça söz ettiren, Murat Boz ve Kolpa Gru-
bunun sahne aldığı açılış konseriyle başla-
yıp, bir çok ünlü sanatçının verdiği konser, 
imza ve söyleşilerle devam eden etkinlikler-
le MNG AVM kısa sürede dikkatleri üzerine 
çekmeyi başardı.

AYIN 
AVM’Sİ

MnG’de 
hayat var!
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Büyükler kadar küçüklerinde gitmekten zevk 
aldığı MNG AVM; yeni yıla da hızlı giriş yaptı. 
Yüzlerce hediyenin dağıtıldığı yılbaşı etkin-
liklerini, kukla şovları, cambaz şovları, sanat-
sal faaliyetler, farklı atölyeler ile devam et-
tiren AVM, ziyaretçilerine her hafta sonunu 
dolu dolu yaşatıyor.

160.000 m2 kapalı alanı, 60.000 m2  kiralana-
bilir alanı ve 1.400 araçlık açık ve kapalı oto-
parklarıyla geniş bir alana yayılmış durumda. 
5400 m2 Anadolu’nun en büyük Tema Parkı 
sayesinde çocuklarınızla eğlencenin doruk-
larına varacağınız imkanlar sunuyor.

6 adet 3000 m2 Anchor mağazası ve 160 
adet marka mağazası ile eğlenirken alışveri-
şin tadına varmanızı sağlıyor. 34 adet lezze-
tini tescillemiş Cafe & Restaurantları ile her 
yaştan misafirin damağında unutulmaz tatlar 
bırakıyor.

1300 m2 Fitnes Center’ı, 300 kişilik Çocuk Şe-
hir Tiyatrosu ve kültür merkezi, 8 salonlu  Ci-

nemaximum Gold Class sinemasıyla yaşama 
dair her konuda kaliteyi zirvede yaşatıyor.

MNG Yönetim Hizmetleri tarafından yöneti-
len MNG AVM, Türkiye’de perakende sektö-
rünün başarılı ismi Genel Müdür Dr. Aydo-
ğan SÜER ve Türkiye Tesis Yönetim Direktörü 
Caner GEBAN, Yatırım ve Kiralama Direktörü 
Ayşegül Gökşen, Mng AVM İşletme Müdürü 
Ali Gesoğlu önderliğinde alanında uzman, 
deneyimli, sürekli yenilik arayışında olan eki-
bi ile ziyaretçilerine en iyi hizmeti sunmanın 
gayreti içerisinde çalışıyor.

Doğu Anadolu’nun En Büyük AVM’si ünva-
nının hakkını veren MNG AVM, Dr. Aydoğan 
SÜER’in girişimleri ile çevre iller ve sınır ül-
kelerden çekmeyi başardığı yerli ve yabancı 
turistler, Erzurum’un tarihi dokusu, yöresel 
tatları ve muhteşem doğası eşliğinde alış-
veriş yaparak, Erzurum’un ekonomisine de 
ciddi katkı sağlamakta.

Unutmayın ‘MNG’de Hayat var!’.
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13-16 Mart 2018 tarihlerinde gayrimenkul 
alanındaki tüm paydaşları Fransa’nın Can-
nes şehrinde buluşturacak olan MIPIM 2018 
öncesinde düzenlenen basın toplantısı gay-
rimenkul sektörünün büyük oyuncularını, 
açıklamaları ve stratejileriyle sektöre yön 
veren STK’larını, temsil ettikleri yerleşimleri 
dünyanın en önemli yatırım coğrafyaların-
dan biri haline getirme kararlılığındaki bele-
diye başkanlarını buluşturdu. Alkaş Yönetim 
Kurulu Başkanı – JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi 
Alkaş ve Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer 
ev sahipliğindeki basın toplantısına Beyoğlu 
Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fat-
ma Şahin, Hatay Büyükşehir Belediye Başka-
nı Doç. Dr. Lütfü Savaş, İstanbul İnşaatçılar 
Derneği (İNDER) Genel Sekreteri Abdullah 
Baysal, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı Dursun Topçu, 
Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği 
(KONUTDER) Yönetim Kurulu Üyesi – Nef 
İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, TURKISH-
CERAMICS Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır 
Kayan ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derne-
ği (TTYD) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güreli ka-
tıldı. Yapılan açıklamalar, Türk gayrimenkul 
sektörünün ulusal sınırlardaki büyümesini, 
uluslararası coğrafyalara da taşıma kararlılı-
ğını ortaya koyarken, basın toplantısında ön 
plana çıkan konulardan biri de Türkiye’de 
şehirlerin bölgesel ve uluslararası bir güç 
olma yönündeki hedefleri oldu. Bu noktada 

TüRKİYE, 
DüNYAYI 
YöNETEN 
şEHİRLER 
LİGİNE GİRMEK 
İçİN BİR 
DEĞİL BİRçOK 
şEHRİYLE 
MIPIM’DE 
SAHAYA 
çIKIYOR

MIPIM 2018’in “Dünyanın Şehircilik Haritası 
Değişiyor” ana temasına da atıf yapılırken, 
ülkelerin yerine, şehirlerin yeni ekonomik 
güç olarak konumlanacağı bu yeni dünyada 
Türkiye’nin bir değil, birçok şehirle yer alaca-
ğına vurgu yapıldı.

1.600 metrekarelik alanda 250 kuruluş ve 
700’e yakın kişiyle temsil edilmesi ve 4.000 
B2B gerçekleştirilmesi beklenen MIPIM için 
düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken 
açıklamalar şöyle oldu:

AVİ ALKAŞ: ŞEHİRLER DÜNYAYI YÖNE-
TECEK, DÜNYAYI YÖNETENLER ARASINA 
TÜRKİYE’DEN DE ŞEHİRLER GİRECEK

Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve JLL Tür-
kiye Ülke Başkanı AVİ ALKAŞ, yurtiçi kadar 
uluslararası işbirlikleriyle yurtdışı ve Türki-
ye’de gerçekleştirilecek projelere çeviren 
gayrimenkul sektörünün, bu hedef doğrul-
tusunda MIPIM’de daha da aktif olacağını 
vurguladı. MIPIM 2018’de 500’e yakın şehir 
ve ilçenin temsil edileceğini belirten Alkaş, 
uluslararası bu yarışta bu yıl temsil edilecek 
Türk coğrafyaları olan Balıkesir, Gaziantep, 
Hatay, İstanbul ve Beyoğlu’nun dünya çapın-
daki projeleriyle ilgi odağı olacaklarını ifade 
etti. Alkaş, “Bu şehirlerde yakın bir gelecekte 
uluslararası iş ortaklıklarının kurulması sürp-
riz bir gelişme olmayacaktır. Başka bir deyiş-
le dünyada artık yeni bir oyun kuruluyor ve 
bu oyunun yaratacağı yeni düzen, kademeli 
olarak önce 2030’da, takiben 2050’de net bir 
şekilde ortaya çıkacaktır. Türkiye şehirleriyle, 
gayrimenkul şirketleriyle bu yeni dünya oyu-
nunda sadece oyuncu değil, oyun kurucu 
olarak yer alacaktır. MIPIM de bu iddianın 
ortaya konulacağı en doğru platformlardan 
biridir” dedi.

YONCA AKÖZER: 4.000 B2B İLE GLOBAL 

İŞBİRLİKLERİ İÇİN ZEMİN HAZIRLANA-
CAK

Alkaş Genel Müdürü YONCA AKÖZER, MI-
PIM 2017’nin son derece verimli bir fuar 
olarak geride kaldığına dikkat çekerek, bu yıl 
başarı çizgisinin daha yukarıya taşınacağını 
ifade etti. Türkiye’nin MIPIM’de 1.600 met-
rekarede 250 kuruluş ve 700’e yakın kişiyle 
temsil edilmesini güçlü bir beklenti olarak 
dile getiren Aközer’in altını çizdiği bir diğer 
nokta ise MIPIM 2017’de kayıtlara 3.500 ola-
rak geçen B2B sayısının 4.000’e yükseltilmesi 
hedefi oldu. Aközer, ayrıca global işbirliği 
grafiğini yükseltmek için uluslararası yatı-
rımcıların da katılacağı Türkiye Ana Oturumu 
başta olmak üzere uluslararası yatırımcılarla 
bir araya gelinecek pek çok etkinlik düzenle-
yeceklerine dikkat çekti. 

FATMA ŞAHİN: BÖLGESEL GÜÇ OLMAYA 
ODAKLANAN GAZİANTEP, İKİ DEV DÖ-
NÜŞÜM PROJESİYLE DİKKATLERİ ÜZERİ-
NE ÇEKECEK

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı 
FATMA ŞAHİN, MIPIM’e İstasyon ve Aydın-
lar olmak üzere iki büyük kentsel dönüşüm 
projesiyle katılacaklarını açıkladı.  Özellik-
le İstasyon bölgesindeki kentsel dönüşüm 
projesiyle oldukça iddialı olduklarını belirten 
Şahin, bu projeyle 505.330 metrekarelik alan 
dönüştürerek ofis, turizm ve konut alanların-
dan oluşan modern bir ticari ve turistik bir 
merkez yaratılacağını açıkladı. Fatma Şahin, 
Gaziantep’in global iddiasını şu sözlerle an-
lattı: “Gaziantep’i önümüzdeki 20 ila 50 yıl 
arasında nerede görmek istediğimizin hayal 
ettik ve bunun resmini çizdik. Bugün şehri-
mizde başlayan kalkınmanın bölgeye yayı-
lacağını ve bölgesel kalkınmanın temelini 
Gaziantep’in oluşturacağını biliyoruz. Hede-
fimiz, Gaziantep’in bölgede öncü rol oyna-
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ması ve buradaki dinamizmin Gaziantep’ten 
tüm bölgeye, Türkiye’ye ve inşallah da tüm 
dünyaya yayılmasını sağlamak.”

AHMET MİSBAH DEMİRCAN: BEYOĞ-
LU’NU 25 PROJE VE 25 FİRMAYLA TEMSİL 
EDECEĞİZ

Beyoğlu Belediye Başkanı AHMET MİSBAH 
DEMİRCAN, bu yıl 25 proje ve 25 firma ile 
MIPIM 2018’de yer alacaklarını açıkladı. Be-
yoğlu’nun yüzyıllardır olduğu gibi bugün 
de kapısının herkese açık olduğunu belirten 
Demircan, ancak, dünyada Beyoğlu’na özel 
alakası olan bölgelerin de olduğuna işaret 
ederek, “Özellikle Körfez Bölgesi’nin ve Batı 
Avrupa’nın yoğun bir ilgisi olduğunu bili-
yoruz. MIPIM’e katılan bütün yatırımcıların 
dikkatini çekebileceğimizi düşünüyoruz. Bu 
dikkati yatırıma dönüştüreceğiz” dedi. 2030 
yılından itibaren dünya ekonomisine yön ve-
ren şehir sayısının artacağı gelecekte Beyoğ-
lu ile ilgili öngörülerini paylaşan Demircan, 
şöyle konuştu: “Dünyanın şehir haritası de-
ğişse de İstanbul’un konumu ve önemi asla 
değişmeyecektir. İstanbul’un dünyaya açılan 
kapısı Beyoğlu da bu listedeki yerini koruya-
caktır. Hatta, cazibesine cazibe katacaktır” 
diye konuştu.

LÜTFÜ SAVAŞ: HATAY, EXPO 2021 İÇİN 
ÜRETİYOR, MIPIM’E DÜNYA METROPO-
LÜ OLMA İDDİASIYLA GİDİYOR

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. 
Dr. LÜTFÜ SAVAŞ, MIPIM 2018’de bölgesel 
ve hatta uluslararası bir güç olma hedefiyle 
katıldıklarını kaydetti.  Expo’yu 2021’deki or-
ganizasyonla Türkiye’ye getiren ikinci şehir 
olma unvanını kazandıklarını ve bu doğrul-
tuda kentte 750 milyon TL  değerindeki pro-
jeler üzerinde çalıştıklarını söyleyen Savaş,  
MIPIM 2018’de bu projenin yanı sıra yatırım 
maliyeti 200 milyon TL olan İskenderun Ma-
rinası’nı da sergileyeceklerini belirtti. AVM 
ve otellerden oluşan Dörtyol Yaşam Alanı 
ve Tarihi Doku Sağlıklaştırma projelerine de 
dikkat çekti. Savaş’ın altını çizdiği bir diğer 
nokta, geçen yıl Dörtyol Yaşam Alanı proje-
siyle de yer aldıkları MIPIM’de gördükleri bü-
yük ilgi oldu. Dörtyol’da geliştirilen projeyle 
ilgili uluslararası görüşmelerin devam ettiği-
ni anlatan Savaş, Hatay’ın iddiasını şu söz-
lerle dile getirdi: “Ortadoğu’daki savaşın son 
bulması ile orta vadede Hatay kendine yeten 
ve çevresine ekonomik ve sosyolojik anlam-
da büyük katkılar sağlayan bir şehir olacak-
tır. Uzun vadede ise büyük dünya metropol 
şehirleri arasında lojistik, turizm, gastronomi, 
sağlık ve tarım alanlarında liderlik yapan ve 
bu sektörlerde yatırım yapılabilecek bir kent 
olma potansiyelimiz var.”

ÖZTÜRK ORAN: MIPIM 2018’DE İSTAN-

BUL İÇİN DAHA GÜÇLÜ İŞBİRLİKLERİ

İTO Yönetim Kurulu Başkanı ÖZTÜRK ORAN, 
MIPIM 2018’e geçen yıl olduğu gibi Paris 
ve Londra çadırları arasında yer alacak 685 
metrekarelik İstanbul Gayrimenkul Çadırı 
ile katılacaklarını belirterek, MIPIM 2018’de 
başlattıkları çalışmalarla daha güçlü işbir-
liklerine kapı aralayacaklarına dikkat çekti.  
Oran, “Çeşitli etkinlikler ve networking kok-
teylinin düzenleneceği İstanbul Gayrimenkul 
ve Tanıtım Çadırı,  dünyayı, İstanbul’a davet 
edecek. Bu büyük buluşmada, devlet yöneti-
cilerinden gayrimenkul dünyasının üst düzey 
katılımcılarına kadar pek çok aktör yine İs-
tanbul Çadırı’nda bir araya gelecek. İstanbul 
Ticaret Odası olarak, kadim medeniyetlerin 
mirasçısı ve modern şehirleşmenin fırsatla-
rını barındıran İstanbul’un prestijini MIPIM 
2018’de daha yükseğe taşımak için hazırız.”

DURSUN TOPÇU: İSTANBUL’UN KİMLİĞİ 
BİR KEZ DAHA TÜRK MİSAFİRPERLİĞİYLE 
TANITILACAK

İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı DUR-
SUN TOPÇU, da İstanbul’da imparatorların 
hayalleri gerçekleştirilerek iki dev kıtanın 
yerüstü ve yeraltından birleştirildiğini be-
lirterek, ayrıca insan hayal gücünü zorlayan 
Kanal İstanbul gibi bir projeyle geleceğe 
yön veren büyük bir adım atıldığını kaydetti. 
Topçu, “İstanbul Gayrimenkul Tanıtım Çadı-
rı profesyonellerin, yatırımcıların üst düzey 
yönetici ve CEO’ların, gayrimenkul sektö-
rünün lider isimlerinin ve uluslararası basın 
mensuplarının buluştuğu bir platform olarak 
networking kokteyllerine, ikili görüşmelere, 
paneller ve firma proje sunumlarına ev sa-
hipliği edecektir. İstanbul’un dün, bugün ve 
yarını buluşturan, aynı şehirde adeta bir za-
man yolculuğuna çıkaran kimliği MIPIM’de 
tüm dünyaya bir kere daha Türk misafirper-
verliği himayesinde yaşatılacaktır” dedi.  

ERDEN TİMUR: KONUTDER PROJELERİNİ 

ULUSLARARASI YATIRIMCIYA ANLATA-
CAK, DÜNYA LİGİNE İSTANBUL’UN YANI 
SIRA FARKLI ŞEHİRLERDE GİRECEK

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği 
(KONUTDER) Yönetim Kurulu Üyesi – Nef 
İcra Kurulu Başkanı ERDEN TİMUR, MIPIM’de 
dernek üyelerinin ise hem kendi proje ve 
görüşlerini paylaşarak Türkiye’nin tanıtımına 
katkıda bulunacağını açıkladı. KONUTDER 
üyelerinden biri olarak NEF’in ajandasında 
ise Avrupa ve Amerika katılarından yatırımcı 
ve mimari gruplarla yeni projeler için temas 
kurmanın yer aldığını belirtti. Dünyanın şehir 
haritasında yakın zamanda gerçekleşmesi 
beklenen değişimlere de dikkat çeken Ti-
mur, şöyle konuştu: “İstanbul zaten tarihi ve 
potansiyeli ile çok uzun asırlardır bir dünya 
şehri. MIPIM’de de her sene yakında takip 
edilen bir şehir. 2030 yılında dünya şehir-
lerinden bahsederken İstanbul’un yanı sıra 
Ankara, İzmir ve son yıllarda yaptığı atak 
ile Muğla-Bodrum’un bu listede yer alma-
sı sürpriz olmaz. Bunun için katma değer-
li projelerin yanı sıra çok iyi de bir iletişim 
planı gerekiyor, MIPIM de bu iletişim planın 
önemli parçalarından biri şüphesiz.”

BAHADIR KAYAN: TÜRK SERAMİĞİ, 
DÜNYA ÇAPINDAKİ PROJELERİ HEDEF-
LİYOR

TURKISHCERAMICS Yönetim Kurulu Başkanı 
BAHADIR KAYAN, MIPIM’de geçmiş yıllarda 
olduğu gibi fuar alanındaki çadırda ve fuar 
alanında inşa edilen Türk seramikleri ile dö-
şenen kiosklarda sektörün tanıtımına odak-
lanan çeşitli toplantılar gerçekleştireceklerini 
açıkladı. Kayan, “MIPIM, Türk seramiklerinin 
profesyonellerdeki ve tüketicilerdeki algısını 
yükseltmek ve dünya çapındaki projelerde 
kullanılmasını sağlamak, tasarım ve mimarlık 
alanında Türk seramiklerinin dünya pazarın-
daki payını artırmak amacıyla kalite ve ima-
jının yükseltilmesi konularında öne çıkma 
hedefimize hizmet edecektir.”
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Bize kendinizi tanıtır mısınız?

1987 yılında Mersin’e bağlı Silifke ilçesinde 
dünyaya gelmişim. Silifke’de doğup bü-
yüdüğüm için Yörük kültürüyle yetiştiril-
dim. Yaklaşık on yıldır aktif ve profesyonel 
olarak iş hayatındayım. Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi, Kamu Yönetimi bölümünden 
mezun olduktan sonra İstanbul’a yerleştim. 
Sıcak satış, pazarlama ve reklam sektörle-
rinde çalışmaya başladım. İki yıldır Harput 
Dibek Kahvesi Franchise / Marka Direktör-
lüğü görevini yürütmekteyim. İş hayatında 
kadınların her zaman ön planda olmalarının 
gerekliliğine inanıyorum. Bence kadın elinin 
değdiği her şey güzelleşir; böylelikle de ba-
şarı daimi ve kaçınılmaz olur.

Firmanız hakkında bilgi verir misiniz?

Markalaşma serüvenimiz 2012 yılında başla-

dı. AVM stantlarında kahve ve çikolata sa-
tışı ile başlayan Acı Kahve Special Gourmet 
hikâyesi şimdi Türkiye’nin en kaliteli ve en 
tanınmış markası olma yolunda. 2015 yı-
lında üretimine başladığımız Harput Dibek 
Kahvesi, şu an Türkiye’nin birçok noktasın-
da satılıyor. Türkiye’nin beğenisini kazan-
mak için toplamda 400.000 bardak ücretsiz 
kahve dağıtımı gerçekleştirdik. İki yıl gibi 
kısa bir sürede 1.500.000 paket kahve satı-
şımız gerçekleşti. 15 ilde ve yaklaşık 45 fark-
lı konumda bulunan bayi ve satış noktaları-
mız az yatırımla çok kısa bir süre içerisinde 
oldukça başarılı işlere imza attılar. Elbette 
bu gurur hepimizin. Bu başarının altında 
başarılı bir ekibin imzası mevcut. Ulusal ve 
uluslararası birçok fuara katılarak oluştu-
rulan bu marka kültürü ile sektörde emin 
adımlarla ilerleyen Harput Dibek Kahvesi 
gibi bir ürünün Marka Direktörü olmaktan 
da ayrıca gurur duyuyorum.

Üretim ve dağıtım şartları nasıl? Sadece 
yurt içinde mi satışı var?

Üretimi Elazığ ve Diyarbakır illerinde gerçek-
leşiyor. 15 Şubat’tan itibaren ise Elazığ ilinde 
çok büyük bir üretim kompleksi kuracağız. 
Elazığ’da üretimi yapılan bu kahveler biraz 
önce de belirttiğim gibi 15 farklı şehre tara-
fımızdan gönderiliyor. Ürünlerimizin ambalaj 
ve reklam çalışmaları ise alanında uzman, bu 
konuda yüksek ihtisas yapmış bir ekip saye-
sinde böylesine şık ve güzel bir hale geldi. 
Ürünlerimizi müşterilerimiz, dilediklerinde 
internet sitemizden ücretsiz kargo ve kapıda 
ödeme imkânıyla da çevrimiçi olarak sipariş 
verebilir. Türkiye’nin her yerine kahvemizi 
ulaştırıyoruz. Yurt dışı olarak da ilk beş yıllık 
hedefimiz bize yakın Orta Doğu ülkeleri ve 
Avrupa’da satışlarımızı gerçekleştirmek. Şu 
an pilot bölge olarak Irak’ın Erbil ve Kerkük 
şehirlerinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 

Birsen Türkan
franchise / Marka Direktörü

“En önemli unsur inanmak.”
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Orada yaşayan insanlardan da çok güzel ve 
olumlu yorumlar aldığımız için pazarlama 
bölgemizi geliştirip Suudi Arabistan ve Su-
dan gibi ülkelere de yatırım yapmayı plan-
lamaktayız.

Türk halkının vazgeçilmez lezzeti Türk 
kahvesinin lezzet olarak sizin kahvenizin 
özellikleri ve diğerlerinden farkları neler-
dir?

Dibek kahvesi de Türk kahvesi mantığıyla 
aynı şekilde yapılmaktadır. Dibek kahvesi 
diğer kahvelerden farklı olarak hem çekilip 
hem de dövülerek hazırlanır ve kendi yağıyla 
birlikte kavrulur. Harput Dibek kahvesi yu-
muşak bir içime sahiptir. Başka dibek kah-
veleri gibi içerisinde yedi ya da on bir farklı 
katkı türleri bulunmaz. Kahvesi diğer marka-
lara göre daha fazladır. Harput Dibek Kahve-
si sloganının “Tarihten Gelen Kahve Lezzeti” 
olmasının sebebi ise ilk kez Yavuz Sultan 
Selim zamanında tanıdığımız “kakule bitkisi” 
ile dibek kahvesinin birleşiminden oluştuğu 
içindir. Kahvemizin içeriğinde temin edilmesi 
zor ve dünyada çok pahalı olan kakule tohu-
mu bulunmaktadır.

Kakule Bitkisinin Faydaları:
• Mide ve bağırsakları çalıştırır.
• Kalp rahatsızlıklarını önler.
• Akciğerler için antiseptiktir.
• Migrene iyi gelir.
• Ağız kokusunu giderir.
• İştah açıcı özelliği vardır.
• Vücudumuzda detoks görevi görür.

Dibek Kahvesinin Türk Kahvesine Nazaran 
Faydaları 

Kolesterole Faydası: Her gün düzenli olarak 
içildiğinde iyi kolesterolü artırır ve kötü ko-
lesterolü dengede tutmaya yardımcı olur.
Mideye Faydası: Midenin rahatsız olmasını 
engelleyerek hazmı kolaylaştırır. Midenin 
daha hızlı çalışmasına etki eder ve yiyecek-
lerin sindirimden geçmesine yardımcı olur.
Sindirim Sistemine Faydası: Düzenli şekilde 
içildiğinde ya da ağır yemeklerden sonra tü-
ketildiğinde mideyi rahat ettirdiği gibi sindi-
rimin de hızlı olmasını sağlar ve hazımsızlık 
derdine son verir.

Cilde Faydası: Cilt güzelliği için düzenli tü-
ketilmesi ve telvesi ile birkaç saniye yüzün 
ovulması yeterlidir. İçerdiği yağlar ve aroma 
ile cildi ve vücudu rahatlatırken aynı zaman-
da moralinizin düzelmesine de katkıda bu-
lunur.

Satış ve pazarlama ağları hakkında bilgi 
verir misiniz? Franchise sisteminiz var mı?

Harput Dibek Kahvesi, en seçkin kahve çekir-
dekleri ve kakule bitkisiyle asırlardır sürege-

len geleneksel formülüne bağlı kalınarak 
üretilir. Harput Dibek Kahvesi, tüketicinin 
damak tadına uygun lezzetin yakalanması 
için yüzlerce testten geçirilir. Tüketici için 
en kullanışlı ve yenilikçi ambalajlar seçilir 
ve kahvenizi ilk günkü tazeliği ile tüketme-
niz sağlanır.

Harput Dibek Kahvesi lezzetine o kadar 
çok güvenir ki gelir modeli doğrudan satış 
değil, ikram üzerine kurulmuştur. Oluştur-
muş olduğumuz tatbak stantları sayesinde 
hem müşterilerimiz kahvemizle hızlı bir şe-
kilde tanışıyor hem de ücretsiz kahvelerini 
içip denedikten ve tadını test ettikten son-
ra ürünlerimizi satın alıyorlar.

Bayimiz olacaklar için önemli bir bilgi ver-
mek istiyorum. Bayilerimizin satın alacağı 
her koliyle birlikte yanında “dökme” diye 
adlandırdığımız ve ambalajı olmayan, müş-
terilerine ikram edeceği 2 kg ağırlığında 
kahveyi de ücretsiz gönderiyoruz.

Harput Dibek Kahvesi, reel ve dijital anlam-
da reklamın gücüne inanan ve bu konuda 
sürekli kendini geliştiren bir markadır. 
Uygun reklam stratejileri ile herkes bayi-
lerimizi konuşmaya başlar ve müşteriler 
WOMM (ağızdan ağıza reklam modeli) ile 
yakınlarına bayilerimizi tavsiye eder. Har-
put Dibek Kahvesi bunu yaparken teknolo-
jinin tüm imkânlarından yararlanarak basılı 
ve görsel medyanın yanı sıra sanal dünya 
diye tabir edilen internet mecralarında da 
adını sıkça söz ettirmeye başlamıştır. Sos-
yal medya ve dijital reklamcılık faaliyetleri 
konusunda sürekli bütçesini yüksek tutma-
yı hedefleyen Harput Dibek Kahvesi, aslın-
da günümüz koşullarını çok iyi değerlendi-
ren interaktif bir marka değeri yaratmıştır.

Genelde alışveriş merkezlerine kiosk dedi-
ğimiz stantlar yerleştiriyoruz. Şu an 15 farklı 
ilde bayiliğimiz var. Ayrıca cafe ve butik çerez 
/ şekerleme satışı gerçekleştiren satış nokta-
larında da ürünlerimiz satılıyor. Ortalama 45 
farklı nokta yanında ayrıca internet sitemiz-
den de ürünlerimize ulaşılabilir, ücretsiz kar-
go ve kapıda nakit ödeme gibi seçeneklerle 
ürünlerimiz sipariş edilebilir.

Kısa zamanda güzel bir çıkış yarattınız. Bu 
başarının sırrı nedir sizce?

Aslında bundan önceki sorularda bu büyük 
başarının birçok sırrını açıkladım. Alanında 
uzman bir ekiple disiplinli bir şekilde çalış-
mak, başarılı olmaya inanmak bu başarının 
en büyük sırlarından. Türkiye’de çoğu kişi 
yaptığı işi sevmiyor ve mutsuz. Umarım bir 
gün sizi de üretim tesislerimizde ağırlamak 
nasip olur da siz de çalışanlarımızın gözün-
deki o “mutluluk ve sevinci” hissedebilirsi-
niz. Aslında başarı hiçbir kurum ya da kişi 
için uzak bir kavram değil. En önemli unsur 
inanmak, inandıktan sonra gerisi zaten çorap 
söküğü gibi geliyor. Bunların yanında reklam 
stratejisi de çok önemli. Yerinde ve uygun 
reklamlarla yaptığınız işi ve üretimi tüketici 
ile paylaşmak da gerekiyor. Bir önceki so-
ruda bahsettiğim kiosklarımızı birçok ulusal 
ve uluslararası fuara katıldığımızda yerli ve 
yabancı yatırımcılar ziyadesiyle beğeniyor; 
hatta hayran kalıyorlar. Yaptığınız işi sevdi-
ğinizde, profesyonel bir ekiple çalıştığınızda 
ve bunun yönetimini iyi gerçekleştirdiğiniz-
de her kurum ve marka için başarı elbette 
kaçınılmazdır. 

Bana vakit ayırıp, düşüncelerimi sizin vası-
tanızla paylaşma fırsatını verdiğiniz için size 
teşekkür ediyorum.
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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları 
Derneği ve Akademetre Resear-
ch Company tarafından her yıl 
gerçekleştirilen 1 Numaralı Mar-
kalar Araştırması’nın sonuçları, 9 
Ocak akşamı Zorlu Performans 
Sanatları Merkezi’nde düzen-
lenen ödül töreni ile açıklandı. 
Perakende markalarının kıyasıya 
rekabetine sahne olan araştırma 
sonuçlarına göre 2017’nin ‘En 
Beğenilen Marka Yüzü’, son dö-
nemin yükselen yıldızı Aslı Enver 
oldu.

Perakende dünyasının her yıl heyecan-
la beklediği ve kazananların halkın verdiği 
yanıtlarla belirlendiği, Türkiye’nin 1 Numa-
ralı Markaları Araştırması’nın sonuçları belli 
oldu. Türkiye’nin 1 Numaralı Markaları, Zorlu 
Center sponsorluğunda 9 Ocak Salı akşamı 
Zorlu PSM’de düzenlenen tören ile ödülle-
rine kavuştu.

Oyuncu ve sanatçı Kadir Çöpdemir’in sunu-
mu ve AYD Başkanı Hulusi Belgü’nün ev sa-
hipliğinde, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen 
1 Numaralı Markalar Ödül Töreni’ne iş ve 
cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.

1 nuMaralı Markalar Ödül tÖreni’ne 
aSlı enver daMGa vurdu

Törende konuşma yapan AYD Başkanı Hu-
lusi Belgü; “Bu akşam sektörümüz için yine 
güzel şeylerden bahsetme zamanı, birlikte 
sevinme, birlikte eğlenme zamanı… Yine ‘bir-
lik olma’ zamanı… Çünkü bu gece hepsi bir-
birinden değerli perakende markalarımızın 
halk tarafından değerlendirilerek ödüle layık 
görüldüğü ve ödüllerine kavuşacağı bir ak-
şam… Hepimizin bildiği üzere, içinde bulun-
duğumuz coğrafyanın da etkisi ile ülkemiz 
her zaman birtakım zorluklarla mücadele et-
mek durumunda kalıyor. Fakat her seferinde 
alnımızın akıyla bu mücadeleden çıkıyoruz. 
İşte bu mücadele zamanlarında bile her ge-
çen gün de markalarımızın başarılarına şahit 
oluyoruz. Bu başarıların başında da özel-
likle yurt dışına açılma planları yapan, yurt 
dışındaki mevcut mağaza sayısını artırmayı 
amaçlayan markalarımızın başarıları geliyor. 
AVM’lerimizde yabancı markalarla aynı reka-
bet ortamında bulunup deneyim kazanarak 

Hulusi Belgü Aslı Enver Sami Kariyo

Sena Suerdem ve Kiğılı Ekibi
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bugün yurtdışına açılan markalarımız hepi-
miz için gurur kaynağı… Bu sebeple bizim 
gönlümüzde tüm markalarımız 1 numara…” 
şeklinde konuştu.

Perakende sektörüne ilişkin 15 kategoride 
ödüllerin sahiplerini bulduğu törende, En 
Beğenilen Marka Yüzü Özel Ödülü’nü son 
dönemde yeteneği ile göz dolduran ve Pen-
ti’nin reklam kampanyası ile kariyerine bir 
başarı daha ekleyen Aslı Enver aldı. Anchor 
Mağaza Özel Ödülü’nün sahibi ise eşdeğer 
puanları ile Teknosa ve Boyner oldu. Tören-
de ayrıca 1993 yılında Türkiye’nin ilk ve en 
büyük hipermarketi olarak açılan ve bu yıl 
25’inci yılını kutlayan CarrefourSA İçeren-
köy’e 25 Yıllık Mükemmelik, Sürdürülebilirlik 
ve Başarı Onur Ödülü takdim edildi.
Kazanan Markalar

Kadın Giyim: Koton

Erkek Giyim: Kiğılı

Günlük Spor Giyim: LC Waikiki

Çocuk Giyim: LC Waikiki

Bebek Ürünleri - Oyuncak: Joker

Spor Malzemeleri: Nike

Ayakkabı - Çanta: Derimod

Kişisel Bakım - Kozmetik: Watsons

Ev Tekstili - Dekorasyon: Madame Coco

Teknoloji Perakendeciliği: Teknosa

Teknoloji Üreticisi: Samsung

Aksesuar: Atasay

Self-Servis Restoran: Burger King

Restoran: HD İskender

Kafe: Mado

Anchor Mağaza: Teknosa & Boyner

En Beğenilen Marka Yüzü: Aslı Enver - Pen-
ti

Yılmaz Yılmaz

Teknosa Ekibi
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KPMG’nin Perakende Sektörel Bakış 2018 
raporu, sektör dinamiklerinin 2017’yi nasıl 
şekillendirdiğini ve 2018 perspektifini de-
ğerlendiriyor. KPMG Türkiye Perakende Sek-
tör Lideri Fikret Çetinkaya, dünyada benzer 
özellikler gösteren perakende sektörünün 
kendine özgü yapısıyla diğer sektörlerden 
ayrıştığını söyledi. Çetinkaya, “Sektörü yön-
lendiren en etkili iki güç olan müşteri talep-
leri ve müşteri davranışları, ortaya çıktıkları 
coğrafya ve demografiden bağımsızlaşarak 
kısa sürede küresel ölçekte bir davranış biçi-
mine dönüşüyor. Dünya genelinde sektörün 
önündeki temel sorun, müşteri davranışları-
nın ve yolculuğunun değişmiş olması. Artık 
müşteriler birçok kanalı kullanarak her türlü 
bilgiye ve alışveriş olanağına ulaşabiliyorlar. 
Bu nedenle tek kanaldan faaliyet gösteren 
perakende firmaları ve geleneksel alışve-
riş tehdit altında. Online alışveriş, ardından 
yükselen mobil alışveriş ve sosyal alışveriş, 
geleneksel fiziksel mağazacılığın cirolarını 
büyük ölçüde etkiliyor. Çok kanallı pera-
kende uygulamalarıyla, fiziksel mağazayı 
sosyal medya hesapları, e-ticaret sitesi, mo-
bil uygulamalar ile bir bütün haline getiren 
firmalar, daha büyük bir kitleye ulaşarak sa-

tışlarını ve karlılıklarını artırıyor. Bu anlamda 
e-ticareti bir maliyet azaltma yöntemi olarak 
değil, sürekli yatırım yapılarak geliştirilmesi 
gereken yeni bir kar merkezi olarak değer-
lendirmek daha doğru olacak.“ dedi.

Perakende sektörünün çok büyük boyut-
larda tüketici verisine sahip olduğunu vur-
gulayan Çetinkaya, “Büyük veriyi yönetmek 
her sektörde çok önemli ancak perakende 
sektörü için kritik önemde. Çünkü sektö-
rün atacağı her adım artık bu analizlerin 
doğruluğuna bağlı. Verilerle beslenen ya-
pay zekanın etkin kullanımına dek uzanan 
dijitalleşme adımları, müşteri hizmetindeki 
başarı ve yaratılan müşteri memnuniyetinin 
büyüklüğü ciroları da doğrudan etkiliyor. 
Bu nedenle veri analitiği sektörün öncelikli 
gündem maddelerinden biri haline geliyor. 
Müşterisini anlayan, tedarik zincirini doğru 
yöneten ve teknolojinin sunduğu fırsatları 

öngörebilen perakendeciler, kısaca start-up 
gibi düşünebilen perakendeciler büyümeyi 
sürdürecek” diye konuştu.

Perakende Sektörel Bakış raporundan öne 
çıkan bazı başlıklar şöyle:

Dünya çapında e-ticaret dahil perakende 
satışlarının, 2017 yıl sonunda 23,445 milyar 
dolar olduğu hesaplanıyor. E-ticaret sektörü 
her yıl, geleneksel perakende sektöründen 
yaklaşık %1 oranında pay çalıyor.

Perakende e-ticaret satışları 2017 sonunda 
dünya çapında yaklaşık 2,350 milyar doları 
buldu. Bu oran toplam perakende satışları-
nın %10,1'ini oluşturuyor. Küresel e-ticaretin 
toplam perakende satışları içerisindeki payı 
2011’de %3,6 ve 2016’da %8,7’ydi.

Küresel e-ticaret satışlarının 2021 yılına ka-

PERAKENDEDE START-UP GİBİ 
DüşüNEN BüYüYOR

Fikret Çetinkaya
KPMG Türkiye Perakende Sektör Lideri

KPMG, Perakende Sektörel Bakış 
2018 raporunu açıkladı. Rapora 
göre dünyada perakende satış 
hacmi 25 trilyon dolara dayan-
dı. Müşteri talep ve davranışla-
rına göre yol alan sektör, çok 
kanallı satış uygulamalarıyla satış 
ve karlılığı artırmaya odaklan-
dı. Online alışveriş ve mobil alış-
veriş, geleneksel alışverişi tehdit 
ediyor. Elde ettiği “büyük veri”yi 
yönetmek perakende sektörü 
için hayati önemde. KPMG Türki-
ye Perakende Sektör Lideri Fikret 
Çetinkaya, “Müşterisini anlayan, 
tedarik zincirini doğru yöneten, 
teknolojinin fırsatlarını öngören kı-
sacası start-up gibi düşünen pe-
rakendeciler büyümeye devam 
edecek” diyor.
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dar yıllık ortalama %16 artması ve 4,479 mil-
yar dolara çıkması bekleniyor.

E-ticaretin en başarılı ülkesi Çin’de, 2012 yı-
lında e-ticaretin toplam perakende içerisin-
deki payı %4 idi. Bu oran 4 yıl içinde %17 
düzeyine geldi. 2020 yılına gelindiğinde ise 
Çin'in dünya e-ticaret hacminin %60'ını oluş-
turması bekleniyor.

ABD’de ise ülkenin en önemli geleneksel pe-
rakendecileri e-ticaret alanında önemli yatı-
rımlar yapıyor. 

ABD toplam e-ticaret satışlarının %79’unu 
yapan en büyük 25 firmanın 18’i, geleneksel 
perakendecilerden oluşuyor.

Türkiye’de sıkıntılara rağmen büyüyor

Türkiye perakende pazarının yaklaşık 
%67’sini geleneksel perakende, %33’ünü ise 
organize perakende oluşturuyor.
AVM yatırımlarındaki büyük artış, gelenek-
sel perakendenin içinde bulunduğu rekabet 
çıkmazı, tüketici davranışlarındaki değişim 
ve alışveriş alışkanlıklarını kökünden sarsan 
teknolojik gelişmeler, agresif büyüyen indi-
rim marketlerinin önemli buldukları lokas-
yonlarda satın alma veya devralma yönte-
miyle hızlı büyümesi geleneksel perakende 
anlayışını sarsıyor.

Organize perakende sektörü son 10 yılda 
birçok yabancı yatırımcıyı kaybetmesine rağ-
men, yerel yatırımcıların mağaza sayısı ba-
zında sergilediği agresif büyümenin önemli 
katkısıyla, gelişimini sürdürdü. Ancak büyü-
me oranları, perakende sektörünün sıkıntılı 
bir dönemden geçtiği gerçeğini değiştirmi-
yor. Diğer yandan tüm bu gelişmelerin top-
lam perakende yatırımlarını durdurmadığını 
görüyoruz. Hatta bu tablodan yararlanan 
yüksek indirim mağazacılığı, son 5 yılda bü-
yük bir hızla büyüdü. Yüksek indirim mağa-
zacılığı yapısında faaliyet gösteren market-
ler, A ve B sosyoekonomik gruplarından da 
müşteri çekmeyi sürdürerek büyük bir ivme 
yakaladı. Mevcut mağaza sayıları incelen-
diğinde Türkiye perakende sektörünün en 
önemli 2 yüksek indirim perakende zinciri 
toplamda 13 binin üzerinde mağazayla tü-
keticiye ulaşıyor.

Yarattığı toplam istihdam bakımından tüm 
sektörler içerisinde ikinci sırayı alan peraken-
de sektöründe 2016 yılı istihdamı 1 milyon 
810 bin, 2017 yılı Eylül sonu itibarı ile ise 1 
milyon 925 bin kişi oldu.

Pazar AVM’ye doydu

Türkiye’de 1995 yılında 12 olan AVM sayısı, 
2016 yılında 387'ye yükseldi. 2017 Eylül ayın-
da 415 olan AVM sayısının, 2018'de 463'e, 
2019'da 465'e yükselmesi bekleniyor. Bu 
gelişme, 1990'lı ve 2000'li yıllarda yaşanan 
hızlı büyüme ivmesinin, 2020'ye doğru yeri-
ni daha stabil bir çizgiye bırakacağını ortaya 
koyuyor.

Ancak arzdaki hızlı artış doluluk oranlarına 
yansımadı ve 2017’de yeni açılan AVM’lerde 
doluluk oranları ancak %50 düzeyinde kaldı. 
Yüksek kira bedelleri genel olarak AVM do-
luluğunun önündeki en önemli etken.Son 3 
yıllık analizlere göre 2017 ve 2018 yıllarında 
adet bazında yıllık ortalama %15 olan bü-
yüme oranı, 2019’da sadece %1 düzeyinde 
olacak.

Türkiye genelinde AVM yatırımlarının yerli 
ve yabancı sermaye dağılımını incelediği-
mizde, yerli yatırımcılar alan bazında yakla-
şık %73 payla ön sırada yer alıyor. Toplam 
11,8 milyon m2 kiralanabilir alanın yaklaşık 
8,6 milyon m2’sinde yerli yatırımcı bulunu-
yor. Yabancı sermayenin içinde bulunduğu 
kiralanabilir alan, toplam alanın %23’ünü 
kapsıyor. Geriye kalan %4’lük kısım ise yer-

li-yabancı yatırımcı ortak yapımı projelerden 
oluşuyor.

Online perakendeci açık ara önde

Önümüzdeki yıllarda planlanan AVM pro-
jelerinde de yerli yatırımcıların baskın rolü 
sürüyor.

Perakende sektörünü değiştiren en önemli 
unsur internet üzerinden alışverişin yük-
selmesi. Türkiye’deki organize perakende 
cirosunun %97’sini ve sektör istihdamının 
%99’unu gerçekleştiren perakende oyun-
cuları, toplam e-ticaret cirosunun sadece 
%30’unu oluşturuyor. Sadece online pera-
kendecilerin e-ticaret sektöründeki payı ise 
%70. Temelinde birer teknoloji şirketi olan 
sadece online perakendeciler, geleneksel 
perakende oyuncularını e-ticaret oyunun-
da oldukça geride bırakmış görünüyor. Bu 
oranlar perakende sektörü oyuncularının 
e-ticaret yatırımlarını bir an önce gündeme 
getirmeleri ve tamamlamaları, hatta sosyal 
ticaret alanında yatırım yapmaları gerektiği-
ni söylüyor.

Perakende sektörünün 2018 yılında ciro 
artışını sürdürmesi bekleniyor.

Yerel marketlerin el değiştirme hızının 
2018’de artacağı öngörülüyor. Büyük yerel 
marketler daha küçük ölçekli yerel oyuncu-
ları satın alırken, ulusal zincirler de özellikle 
ekonomik zorluk yaşayan yerel zincirleri de-
ğerlendiriyor.
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vıCtorıa’S SeCret ile 
SevGililer Günü 
Sizin Gününüz!
Hem seksi hem rahat tasarımları ile ön plana 
çıkan modellerde, yeniden yaratılan baş-
tan çıkarıcı dantel detayları, sırt dekolteleri, 
özel renk geçişleri, günün her moduna uy-
gun olma özelliği taşıyor. Günlük tarzınızla 
kombinleyeceğiniz şık ve romantik, akşam 
yemekleriniz için çekici ve çarpıcı stiller bu 
koleksiyonlarda.

Bu Sevgililer Gününde çarpıcı güzelliğini-
zi sergilemek ve kendinizi şımartmanın en 
renkli yolu Victoria’s Secret Mağazalarında.
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Bu 14 Şubat’ta kendinizi şımartın! Sevgililer 
Günü, Victoria’s Secret’ın özel koleksiyonla-
rı ile sizin gününüz olsun.

Sezonun favorisi pembe, bu sene, sevgililer 
gününün ilhamı olan asil kırmızıya ekleniyor. 
Ezber bozan pastel renklerin naif ve seksi 
tavrı eşsiz tasarımlarla bir araya geliyor. Sev-
diklerinizden gelecek en güzel hediye ya 
da kendinizi şımartmanın en şık yolu Sevgi-
liler Gününe özel hazırlanan Dream Angels 
ve Very Sexy koleksiyonlarında!
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Perakende sektöründe başarı-
lı çalışmalara imza atan sektör 
temsilcilerine ve kurumlara veri-
len Perakende Güneşi Ödülleri’ni 
2017 yılında almaya hak kaza-
nan isimler bir araya geldi. Sek-
törün önde gelen şirketleri 2018 
beklentilerini ve hedeflerini pay-
laştı.

Soysal ve Perakende Güneşi Ödülleri 2017 
sponsoru ATÜ’nün ev sahipliğinde 22 Ocak 
Pazartesi günü Ferahfeza’da düzenlenen 
toplantıya ATÜ İş Destekten Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Pınar Şener Harput, Vak-
ko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem 
Hakko, Boyner Grup CEO’su Cem Boyner, 
Yataş Genel Müdürü Nevzat Yıldız, Hopi Ge-
nel Müdürü Onur Erbay, McDonald’s İnsan 
Kaynakları Direktörü Mehmet Büyükçolak ve 
McDonald’s Eğitim Yöneticisi Derya Teker 
katıldı.

ATÜ İş Destekten Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Pınar Şener Harput: “2016 zor 
bir sene oldu, 2017’de hızlıca toparlandık. 
2018 sürprizlerle dolu olacak bizim için… 
İstanbul’da yeni havaalanı açıldığında İstan-
bul mağazalarımızı kapatıyor olacağız. Yurt 
dışında büyümemiz devam ediyor. 2017’de 
bazı ülkelerde 2 haneli büyüdük. Gürcistan, 
Makedonya, Letonya, Ankara, İzmir, Gazi-
paşa çok iyi gidiyor. 2018 için gözümüzü 
yurt dışına çevirdik: İhaleleri takip ediyoruz. 
TAV’ın aldığı, duty freesini bizim işletme-
diğimiz havalimanları var Suudi Arabistan 
gibi… Oralarda olmayı hedefliyoruz. Hare-
ketli bir sene bizi bekliyor” dedi.

En Başarılı Profesyonel Yönetici Ödülü’nün 
sahibi Yataş Genel Müdürü Nevzat Yıldız: 
“Yataş mobilya sektörünün en büyük 2. gru-
bu... Başlattığımız dönüşüm programının 
meyvelerini fazlasıyla aldık. Satışlarımızın 
% 90’ını perakendeden sağlıyoruz diyebili-
rim. 2016 yılında yaklaşık % 54 büyümüştük, 
2017’de de yaklaşık %59 büyüdük. Türki-
ye’de şu anda 350 yurt dışında da 51- 52 
mağazamız oldu. 2018 ile 2023 arasında yurt 
dışında en az 3 ülkede lider olma amacımız 
var. İran’da 14 mağazamız var ve şu anda 
Yataş olarak en bilinen 2. markayız. Birebirde 
ise %28. 2023’de de Türkiye’deki ilk 20 şirket 
arasına girmeyi hedefliyoruz. Bu yıl Kasım 
ayında yeni bir marka çıkarmayı planlıyoruz. 
Bununla birlikte 2021 yılında yaklaşık 3 mil-

yar ciro hedefimiz var” ifadelerini kullandı.

ATÜ Perakendeye Katkı Özel Ödülü’nün sa-
hibi ‘Hopi’ adına toplantıda söz alan Hopi 
Genel Müdürü Onur Erbay: “Hopi ile araba 
da alınabiliyor, maydonoz da, milli piyango 
bileti de… Bugün Hopi, perakende müş-
terilerinin şirketlere katkısını % 30’a kadar 
artırabilecek noktaya geldi. Geçen sene mo-
bil ödemenin ölçeklemesini yaptık. Şu ana 
kadar yaklaşık 300 bin kişi Hopi’nin mobil 
ödeme özelliğini kullandı. Kahve Dünyası ile 
başladık buna… Kahve Dünyası ile ilgili çok 
büyük hedeflerimiz var. En fazla alışveriş ya-
pılan gün de pazar iken hafta içi en fazla ise 
çarşamba günü alışveriş yapıyoruz. Hopi'nin 
2018'de katlanarak büyüyeceğini dile geti-
ren Erbay, üye sayısının 7,5 milyona, üye iş 
yeri sayısının 170'e çıkacağını bildirdi.

Toplantıya katılan Boyner Grup CEO’su Cem 
Boyner, perakende sektörünün 2017'yi çok 
iyi geçirdiğini belirterek, 2018'de temkinli 
olmakla birlikte fevkalade pozitif bir beklenti 
olduğunu söyledi.

Alışverişin yeni icadı olarak tanımladıkları 
Hopi'nin her geçen gün daha iyiye gittiğini 
dile getiren Boyner, geçen yıl Hopi ile 1,75 
milyon ayakkabı, 1 milyon pantolon, 1 mil-
yon tişört satıldığını söyledi. Boyner: “Black 
Friday'de Hopi üzerinden 27 otomobil satıldı 
ama Aralık ayında on binin üzerinde piyan-
go bileti de satıldı. 2018'de 300 milyon litre 
akaryakıt satmaya programlanmış durum-
da.” dedi.

Boyner sözlerine şöyle devam etti: “Peraken-
de sadece perakende olmaktan uzun süre-
dir çıktı. İnternetle birlikte alışveriş dalgası 
mağaza dışına çıktı, mobille birlikte her yer 
ve her saat perakendenin yeri ve saati oldu. 

Müşterinin üye markalarla olan ilişkisini 24 
saat kesintisiz sürdürmek istiyoruz. Burada 
önemli olan datayı anlamlı kullanmak. Sizin 
ilgi alanınızda sizle konuşması çok önemli. 
Çok büyük planlarımız var, datayı çok daha 
akıllı kullanıyoruz. Yapay zeka ile bu beceri-
mizi katlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cem Boyner, Hopi'nin hızla büyüyeceğini 
kaydederek mevcut verilerin önlerinin çok 
açık olduğunu gösterdiğini söyledi. Boyner: 
"Geçen yıl büyümeler sert ve güçlü oldu. 
Perakendeci aslında fırtına kaptanıdır, sa-
kin su kaptanı değildir. Dolayısıyla hazırlık-
lar her zaman çok iyi yapılmıştır. Her türlü 
sürprize çok hazır sektördür. 2017'de çok 
hızlı bir büyüme yaşadık. 2018'de temkinli 
olmakla birlikte fevkalade pozitif bir bek-
lenti olduğunu söylemem lazım. Tedbirli 
diyorum çünkü bu coğrafyada hiçbir veriye 
sonsuza kadar kalıcı diye bakamayız. Her an 
değişebilir ve biz de kendimizi buna adapte 
ederiz. Yeni bir formülle, tedbirle büyümeyi 
ve genişlemeyi garantilemeye çalışırız. 2018 
için dikkatli, tedbirli ama pozitifiz."

En Başarılı İnsan Kaynakları Uygulaması 
Ödülü’nün sahibi McDonald’s adına toplan-
tıya katılan McDonald’s İnsan Kaynakları Di-
rektörü Mehmet Büyükçolak: “Ben üniversi-
tede yaptığımız çalışmaları tek bir formülle 
anlatıyorum: Sunduğumuz değer eşittir de-
neyim bölü fiyat... Fiyatı etkileyen pek çok 
faktör olduğu gibi deneyimi etkileyen de 
pek çok faktör var; restoranlarımızın dizay-
nı, teknolojiyi nasıl kullandığımız gibi… Ama 
deneyim için olmazsa olmaz faktör insan… 
Bu formülde payı ne kadar artırabilirsek de-
ğer de o kadar artıyor." dedi.

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Cem Hakko da sektörün büyümeye devam 
ettiğini belirterek, "Bizler çalıştıkça sektör 
büyüyor. Türkiye'nin geleceği de çok bü-
yük… Dolayısıyla bizim için de güzel bir yıl 
geçti” dedi. Hakko, iyi günlerin kendilerini 
beklediğini ifade ederken 2018'e pozitif 
baktıklarını ve Vakko'nun bu yılın Eylül ayın-
da Katar'da büyük bir mağaza açacağını ifa-
de etti.

2017 PERAKENDE GüNEşİ öDüL 
SAHİPLERİ BİR ARAYA GELDİ
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Geliştirdiği nitelikli projelerle ya-
bancıların da en çok tercih etti-
ği gayrimenkul markalarının ba-
şında gelen Sinpaş GYO, 17-19 
Ocak tarihlerinde ikincisi düzen-
lenen Expo Turkey by Qatar’da 
Queen Bomonti, Aqua City Bursa 
projeleriyle ilgi odağı oldu.

17-19 Ocak’ta Katar’ın başkenti Doha’da, 
Doha Exhibition and Convention Center’da 
(DECC) düzenlenen 2. Expo Turkey by Qa-
tar’ın yıldızı, gayrimenkul sektörünün öncü-
sü Sinpaş GYO oldu. Sinpaş GYO; İstanbul, 
Ankara ve Bursa’da geliştirdiği temalı konut 
projeleriyle hem yerli hem de yabancı konut 
alıcısı ve yatırımcısının en çok tercih ettiği 
marka olarak dikkat çekmeyi sürdürdü.

Önemli isimler Sinpaş GYO standında

Kraliyet ailesi üyesi H. E. Sheikh bin Jassim 
Al Thani, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkçi, MÜSİAD Genel Başkanı Abddur-
rahman Kaan ve TOBB Başkanı Rıfat Hisar-
cıklıoğlu, Sinpaş GYO standını ziyaret eden 
önemli isimlerden birkaçı oldu. İstanbul’un 
gözbebeği Bomonti’de yükselen Queen Bo-
monti, Bursa’nın uluslararası ödüllü ilk ve tek 
konut projesi Bursa Modern projeleri fuarda 
yoğun ilgi gördü.

Sinpaş GYO standında konuşan Sinpaş GYO 
Genel Müdürü Seba Gacemer: ‘Geçen yıla 
göre bu yıl zamanlama ve lokasyon daha iyi 
planlanmış. Önemli misafirler ağırladık. Sa-
tışlar da daha iyi ancak bizim için bu tür fu-
arlar satıştan ziyade markamızı, ürünlerimizi, 
şehirlerimizi, ülkemizi tanıttığımız fuarlardır. 
Burada Bursa Modern projesinin hemen 
yanında yer alan Bursa Aqua City projemiz 
hakkında bir ön bilgi verdik. Bursa Aqua City 
projemizin Mart ayında lansmanını yapmayı 
planlıyoruz.

Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer: 
Körfez’in gözü Sinpaş projelerinde

Sinpaş olarak uluslararası alanda faaliyet 
göstermeye başladıklarını söyleyen Gace-
mer, sözlerine şöyle devam etti: ‘Sinpaş GYO 
olarak Körfez ülkeleriyle her zaman yakın 
ilişkiler içinde olduk. Bu bölgede düzenle-
nen fuarlara sık sık katılarak projelerimizi ya-
tırımcılara tanıtma fırsatı buluyoruz. Katar da 
aynı şekilde yakın takibimizde. Katar, körfez 
bölgeleri içinde en iyi ekonomik performans 
gösteren ülke. Dünyanın en rekabetçi 18. 
ekonomisi olmakla beraber son yıllarda Tür-
kiye-Katar ticaret hacmi de artış göstermiş 
durumda. Katarlı gayrimenkul yatırımcıları 
da İstanbul ve Bursa projelerimize oldukça 
ilgi gösteriyorlar. Bir milyon dolarlık ev alana 
Türk vatandaşlığı verilmesi, KDV’de yapılan 
indirimlerle bu yıl yabancıya yapacağımız sa-
tışlarla sektör hedefimiz olan 5 milyar doları 
yakalayacağımızı umuyoruz.’

Queen Bomonti, İstanbul’un yeni simgesi

Marka değeri her geçen gün yükselen İstan-
bul’un; en köklü ve değerli semti Şişli-Bo-
monti’de konumlanan Queen Bomonti, şeh-
rin merkezinde lüks ve konforlu bir yaşamı 

SinPaş Gyo’nun 
çok kazandıran 
Projelerinden 
katar çıkarMaSı

şık bir dekorasyonla sunuyor. Boğaz’a ve 
Tarihi Yarımada’ya hâkim konumu ile dikkat 
çeken projeden Taksim, Nişantaşı ve Beşik-
taş gibi iş ve eğlence merkezlerine, Cevahir 
ve City’s gibi alışveriş merkezlerine, Avru-
pa’nın en gözde kongre oteli Hilton’a çok 
kısa sürede ulaşılabiliyor. Boğaz’da bir kah-
valtı ya da Nişantaşı’nda bir kahve içmek için 
saatler değil, dakikalar ayırmak yeterli olu-
yor. Türkiye’nin ilk ‘HIGHLIFE’ temalı projesi 
Queen Bomonti, kendine ait 10 bin metreka-
relik “Şehir Parkı” ile şehrin tam merkezinde 
yeşillikler içerisinde.

Tarihi ve kültürel dokusu ile İstanbul’un 
arka bahçesi Bursa

Bursa, tarihi zenginliği ve kültürel mirası ile 
yerli konut alıcısının olduğu kadar, yabancı 
yatırımcının da ilgisini çeken bir şehir. Konut 
fiyatları Bursa’da İstanbul’daki gayrimenkul-
lerden %30-40 daha düşük. Geri dönüş süre-
si de İstanbul ile hemen hemen aynı seviye-
de seyrediyor. Bu da konut yatırımcıları için 
büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor. Hayata 
geçen Osmangazi Köprüsü ile İstanbul Bursa 
arası sadece 50 dakika mesafeye düştü.

Sinpaş’ın efsane konut projesi Aqua City 
şimdi Bursa’da!

Bursa’nın gelişen ve büyüyen İstanbul yolu 
aksında, Bursa’nın tek uluslararası ödüllü ko-
nut projesi Bursa Modern’in hemen yanında 
yer alan Aqua City Bursa, sizlere yepyeni bir 
yatırım fırsatı sunuyor.

Su ve yeşil ile iç içe, Uludağ manzaralı geniş 
balkonları, meydanı, kafe - restoranları, spor, 
dinlenme ve çocuk oyun alanlarıyla yaşama 
dair keyif alacağınız pek çok şeyi Aqua City 
Bursa’da yeni sakinlerini bekliyor.

Seba Gacemer
Sinpaş GYO Genel Müdürü



Emilio Pucci, Ocak ayı itibariyle BEY-
MEN'lerde ve www.beymen.com adre-
sinde moda tutkunlarıyla buluşan Resort 
2018 Koleksiyonu ile renkli ve iddialı bir yaz 
müjdeliyor.

Güneşli bir havada Şangay’dan Miami’ye uzanan eğlen-
celi bir yolculuğa çıkaran koleksiyonda Emilio Pucci’nin 
değerleri kozmopolit bir yaklaşım ile yeniden vurgulanı-
yor. Akıcı silüetler, pastel nüanslar, renk patlamaları ve 
desen oyunlarıyla dikkat çeken Emilio Pucci Resort 2018 
Koleksiyonu’nda parkalar, safari ceketler, pijamalar, tu-
nikler ve akıcı pantolonlar gibi rahat modeller geniş yer 
tutuyor. Koleksiyonun gözde parçalarından bir diğeri 
ise, işlemeli kolsuz elbiseler.

Emilio Pucci 
ikonik 
tasarımları 
ile yaza 
Merhaba diyor
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AVM'lerde enerji verimliliğini ve tasarrufu iki 
başlıkta incelememizde fayda var:

1) Eğer yeni bir AVM yapıyorsak,
2) Mevcut bir AVM'yi yönetiyorsak nelere 
dikkat etmeliyiz ?

Öncelikle yeni bir AVM için enerji verimliliği 
sürecini ele alalım. Yeşil/çevreci bir AVM'de 
öngördüğümüz detay özetleri şunlardır:

Mimari grup, mekanik grup, elektrik grupları 
koordinasyon toplantılarını sık sık yapmalı. 
Enerji verimliliği için her birim fikrini açıkça 
beyan etmeli, teknolojik gelişmeler güncel 
olarak takip edilip öneriler sunmalıdır. Bi-
namızın genel hatları, arsaya oturma şekli, 
ne kadarlık bölümü açık hava temalı ola-
cağı, transparan cephelerin önlemleri, tüm 
camların ısıcam olarak seçilmesi, bina giriş 
kapılarının sahanlıklı ve çift otomatik kapı 
olması, gün ışığından (güneşten) maksimum 
düzeyde faydalanılması önemli enerji tasar-
rufu sağlayacaktır. Bina dış cephe ısı ve hava 
izalasyonunun çözülmesi, tüm mekanik alt 
yapı sistemi (soğutma grupları, pompalar, 
motorlar, klima santralleri, ısı pompaları vs.) 
enerji tasarrufu açısından inveterli olacak şe-
kilde seçilmeli, o şekilde dizayn edilmelidir.

Enerj tasarrufu için en önemli konulardan 
biride AVM’de tam teşekküllü bir bina oto-
masyon sisteminin kurulması, dolayısıyla 
mekanik ve elektrik sistemin kumandasın-
da insan odaklı hatanın minimuma indirile-
rek oldukça iyi tasarruf sağlanmasıdır. AVM 
asansör ve yürüyen merdivenlerin inverterli 
seçilmeside tasarruf açısından faydalı ola-
caktır. Uzman kişilerce personele enerji ve-
rimliliği üzerine eğitimler verilmelidir.

İnşaat aşamasında önemli konulardan biri de 
FREE COOLING sistemi için belli bölgelere 
yeterli büyüklerde damperli/otomasyonda 
kumanda edilebilir sirkülasyon  camları oluş-
turmak olacaktır. Gerektiğinde havayı doğal 
yolla avm içine alarak AVM'yi kısmen ücret-
siz iklimlendirebilirsiniz.

AVM çatısına düşen yağmur suyunu ziyan 
etmemeliyiz. Depolayıp bahçe sulamada, 
havuzlarda kullanmamız oldukça faydalı ola-
caktır. AVM iç dış aydınlatmasının tamamı 
leed aydınlatma ürünleri ile aydınlatılmalı. 
Kiracıların led aydınlatmaya yönelmeleri için 

teşvik ve tavsiye etmeliyiz.

Yukarıda ana hatları ile özetlenen konular 
yapıldığında AVM akıllı bina statüsünde ka-
bul edilip, standart binalara oranla %40 daha 
az enerji tüketeceği bir gerçektir. Örneğin, 
AVM’lerde kayar kapı yerine giriş kapılarının 
sahanlıklı ve çift otomatik kapı tercih edilme-
si durumunda ise yıllık enerji tasarrufunda 
%75’e kadar etki yapıyor. Kayar kapı yerine 
döner kapı tercih ederek sağlanacak enerji 
tasarrufuyla 5 evin yıllık ısınma ihtiyacı kar-
şılanırken, yılda 15 ton karbon gazı salınımı 
engellemek mümkün.

Enerjinin verimli kullanılması ortak alan gi-
derlerinin düşmesine, diğer AVM'lerle daha 
iyi rekabet edilebilmesi için buradan artırılan 
bütçeler reklam ve tanıtım için kullanılabilir. 
Dolayısıyla doğru hedef kitlenin AVM’ye gel-
mesi sağlanıp, buna paralelde ciroların artışı 
sağlanacaktır.
 
Mevcut bir AVM'de enerji giderlerini nasıl 

minimize edebiliriz? Bunu iki başlıkta ele 
almak daha mantıklı olacaktır: TASARRUF=-
YATIRIM !

İşin özü bu, elle tutulur bir tasarruf yapmak 
istiyorsak yatırım yapmadan buna ulaşma-
mız imkansız! Öncelikle AVM’deki tüm sis-
temi (mekanik, elektrik, mimari) check up 
yaparak  ise başlamalıyız. Bu işi tecrübeli bir 
teknik yönetici rahatlıkla yapabilir. Sırası ile 
en çok enerji harcayan birimleri yakın mar-
kaja alarak ilerlemeliyiz. Bunun birinci önce-
liği tüm binaya hükmeden kumanda merke-
zi, otomasyon odasından başlayabiliriz. Bina 
otomasyon sisteminin (mekanik, elektrik ve 
aydınlatma otomasyonu) akıllı binanın ol-
mazsa olmazlarıdır. Otomasyonun sağlıklı 
çalışması, fark basınç prosestatların düzgün 
ölçümlemesi, duyar elemanlarının kalibras-
yonu hepsi tasarrufa etken birer ayrıntıdır.

Akıllı binalarda , alışveriş merkezinde enerji-
nin en çok harcandığı nokta herkesin malu-
mu soğutma sistemidir. Soğutma gruplarının 

avM’lerde enerji taSarrufunun 
Püf noktaları
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incelenmesi ile başlayabiliriz, kayıp ve kaçak-
larımız mevcut mu? Sirkülasyon pompaları, 
fanlar, klima santralleri, egzostlar, aspratör-
ler kısaca AVM genelindeki tüm motorlar ne 
şartlarda ve hangi verimlilikte çalışıyorlar, 
istenilen değerlere ulaşıyorlar mı? En önem-
lisi ise bahsettiğimiz motorların A+ olması, 
tamamının inveterli sistemde çalışması enerji 
tasarrufu açısından çok önemlidir. Aynı şekil-
de AVM'deki asansör ve yürüyen merdiven-
leri inceleyip inverterli sisteme dönüştürme-
liyiz. AVM’de pik yük çeken enerji panoları 
tespit edilip, analizatör ilavesi ile 24 saatlik 
bazda gözlem altında tutulup takibi ve kı-
yas ölçümlerle sorunun çözümü aranmalıdır. 
Mağazalardan veya ortak alandan aldığımız 
geri dönüş havasını dış atmosfere atmadan 
önce garaj katlarında, ürün kabulde vs. kul-
lanmak tasarruf açısından önemlidir. AVM 
giriş kapılarını sahanlık çift oto kapı sistemi-
ne dönüştürüp yeterli güçte hava perdele-
rini ilave etmek, soğuttuğumuz havanın dış 
atmosfere atılmaması/kaçmaması yönünde 
bize tasarruf sağlayacağı aşikardır.

AVM belli bölgelerindeki dış atmosfere di-
rekt açılan ilave pencereler,kapılar yapılmalı 
kontrollü bir şekilde etkin olarak kullanma-
lıyız. Dış hava şartlarına göre çoğunlukla 
mevsim dönüşlerinde ve geceleri AVM'nin 
tamamına free cooling yaparak tasarruf açı-
sından önemli bir katkı sağlayabiliriz. AVM 
dış mantolamasını inceleyip gözden geçir-
meliyiz, gerekli önlemleri almalıyız. AVM 

cephesindeki, çatısındaki cam transparan 
sistemlerden gün ışığı ve aydınlatma yönün-
den maksimum ölçüde yararlanıp; Güneş 
ışığının direkt olarak AVM içine girmesine, 
dolayısıyla AVM içindeki ısının artmasına 
kesinlikle engel olmalıyız. AVM içindeki 1C 
ısı artışı faturamıza %6 ilave olarak yansıya-
cağını unutmayalım. Bunun için şu önlemleri 
alabiliriz: ‘’Farklı panjur sistemleri, gölgelik 
sistemleri, cam film kaplama sistemleri.’’

Elektrik ve mekanik sistemlerin periyodik 
bakım, ölçüm, değişim süreçlerini çok sıkı 
takip edip verimsiz hiç bir ortamın oluşumu-
na müsaade etmemeliyiz. Aydınlatma siste-
minin tamamını elektronik balast ve trafoya 
dönüştürüp, ampul olarakta led geçmemiz 
daha yaşanabilir bir Dünya için çok önem-
lidir. Dünya genelinde büyük binalara bakıl-
dığında AVM'ler enerji tüketim grafikleri açı-
sından ilk sıralarda yer almaktadır. AVM'lerde 
enerjiyi en fazla tüketen sistemse klimatize 
sistem olarak karşımıza çıkıyor. Bununla ilgi-
li küçük bir taviz vererek ortam sıcaklığının 
1C yüksek seçilip aylık enerji tasarrufundan 
%6 tasarruf edebiliriz. AVM genelinde her üç 
ayda bir düzenli etütler, keşifler yaparak ka-
yıp, kaçak olabilecek noktaların araştırılması, 
tespiti sistemin enerji verimliliğinin sağlıklı 
işlemesi açısından faydalı olacaktır.
 
Teknik ekibin düzenli tuttuğu formlar, çizel-
geler toplantılarda ele alımı incelenmesi, kı-
yas yapılması tasarruf açısından zorunludur.

AVM'lerin maximum konfor, minimum mali-
yette işletilebilmesi, gözle görülür bir enerji 
tasarrufunun sürdürülmesi için teknik eki-
bin önemi ve rolü büyük olduğu hepimizin 
malumudur. Ve unutulmamalıdır ki; ener-
ji verimliliği henüz proje aşamasında iken 
planlanmalıdır. Tabi ilerleyen teknoloji ile 
değişen tasarruf teknolojilerini yakından 
takip etmek gerekir. AVM'ler sadece estetik 
açıdan değil, aynı zamanda enerji verimliliği 
açısından da dikkate alınarak projelendiril-
mesi gerekiyor. Ayrıca AVM açılışından son-
ra, AVM genel elektrik panosunu analiz edip 
yüklerin dengeli olduğundan emin olmalıyız. 
Elektriğin toprağa akışını en aza indirip ana-
lizlere uygun kompanizasyon kurulmasının 
da elektrik tasarrufunda büyük katkı sağla-
yacaktır.

AVM Yönetimi/işletmenin ihtiyaçlarını, sı-
kıntılarını bilen AVM Genel Müdürü ile AVM 
Teknik Müdür projenin en başından itibaren 
işe alınmalıdır. Projenin ilerleyen safhasında 
yapılamayacak veya yapılsa bile çok paha-
lıya mal olacak ihtiyaçları en başından iti-
baren projeye dahil etme imkanı olacaktır. 
Projeyi çizen mimarlar ne kadar başarılı olur-
sa olsun, AVM Yönetimi esnasında yaşanan 
teknik sıkıntıları, kiracının ve müşterilerin 
AVM’den beklentilerini, işletme giderlerini 
vs. yaşayan/yöneten kadar bilemez. O ne-
denle AVM Genel Müdürü ve Teknik Müdür 
en başından beri AVM Projesine dahil edil-
melidir.
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Nice aşklara ev sahipliği yapmış 
tarihi dokusu ve büyüleyici at-
mosferi ile Çırağan Sarayı, Sev-
gililer Günü’nde romantik bir ka-
çamak yapmak isteyen çiftleri 
birbirinden heyecan verici sürp-
rizlerle karşılıyor.

Tuğra Restoran’da Romantizme Saray 
Dokunuşu

Romantizmi ihtişamlı bir Saray atmosferi ile 
taçlandırmak isteyenler için Çırağan Pala-
ce Kempinski İstanbul’un muhteşem Boğaz 
manzarasına karşı konumlanmış romantik 
restoranı Tuğra muhteşem bir seçenek olu-
yor. Tütsülenmiş iskenderun karides “oset-
ra’’, bahçe baharatlı Trakya kuzusu sırtı, kır-
mızı havyarlı deniz tarağı, sakızlı kremsi sos 
ve balkabağıyla kaplanmış Ege lagos balığı 
gibi tatlar aşkın lezzetle uyumunu damaklara 
taşırken, geceye son romantik dokunuş ise 
pamuk şeker ve orman meyveleri eşliğin-
de sunulan kıtır bademli ve bitter çikolatalı 
Amasya elması tatlısı oluyor. 

Laledan Restoran’da Sevgililer Günü Ye-
meği

Romantik manzarası, baştan çıkartan lezzet-

leri ile Laledan Restoran, 14 Şubat Sevgili-
ler Günü’ne özel aşıklar kenti Venedik’ten 
ilham alarak hazırladığı akşam yemeği 
menüsü ile çiftleri mum ışığı altında daima 
hatırlayacakları romantik bir geceye davet 
ediyor. 

Romantizm ve Lezzet Gazebo Lounge’un 
Beş Çayı’nda Buluşuyor!

İstanbul’un pasta ve çikolata cenneti Ga-
zebo Lounge ise Sevgililer Günü’ne özel 
Akşamüstü Çay Saati’ni romantik dokunuş-
lar ve lezzetlerle birleştiriyor. Kalp şeklinde 
özel olarak hazırlanan scone’lar, pembe 
makaronlar, kırmızı kalpli pastalar ve daha 

çırağan 
Sarayı’nda 
romantik 
Sevgililer Günü

fazlası ile enfes bir çay saati sizleri bekliyor.
Sevgililer Günü’nü Saray atmosferinde doya-
sıya geçirmek isteyen çiftlere Çırağan Palace 
Kempinski muhteşem konaklama paketleri 
sunuyor.

Romantik Sevgililer Günü Konaklama Pa-
ketleri

Sevgilisini Çırağan Sarayı’nın büyüleyici at-
mosferinde doyasıya şımartmak isteyenler 
Boğaz manzaralı odalarda bir gecelik ko-
naklama paketi, bu geceye özel odaya servis 
edilecek ikramlar ve Tuğra Restoran’da su-
nulacak romantik Sevgililer Günü yemeği ile 
taçlanacak. 
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Önemli detayları ilk kez açıklanan Kanal İs-
tanbul projesi, her anlamda İstanbul’un 
dünyadaki ekonomik değerini artıracak.  Bu 
değerlenme ise özellikle gayrimenkul piya-
sasına daha çok yarayacak. Çünkü yepyeni 
bir şehir tasarlanıyor ve haliyle gayrimenkul 
yatırımcılarının gözü de o bölgeye kilitlendi. 
Proje adının telaffuz edildiği andan itibaren 
o bölgelerde gayrimenkul piyasası oldukça 
hareketlendi. Projenin güzergahı olarak be-
lirlenen Arnavutköy, Başakşehir ve Küçük-
çekmece ilçeleri ve yakın bölgelerde proje 
ilk kez duyurulduğu günden bu yana konut 
fiyatları yaklaşık %65 oranında arttı ve bu 
artış devam ediyor. Özellikle Arnavutköy’de 
ciddi bir oranda arsa satışları yapıldı.

Ancak proje henüz tüm ayrıntıları ile net-
leşen bir proje değil, gelişen ve ihtiyaçlara 
göre gelişmeye devam eden bir proje. Aynı 
zamanda projenin bitiş süresi tamamen net 
değil ve uzun bir süre alabilir. Burada ba-

rajlar,  ormanlar, SİT alanları ya da kamusal 
alanların da olacağını düşünürsek nereye 
yatırım yapacağınızı çok iyi bilmeniz gerekir. 
Bu nedenle bölgeye yatırım yapmak isteyen-
lere aceleci davranmamalarını öneriyorum. 

Çünkü karlı bir yatırım yapayım derken za-
rarlı çıkabilirsiniz. Projenin olduğu bölgeler-
de zaten sınırlı bir alanın inşaata ayrılacağını 
düşünüyorum. Buna rağmen özellikle satışa 
çıkan imarsız arsalara milyon TL’lik yatırımlar 
yapmak yatırımcıyı zor durumda bırakabilir. 
Bu yüzden şunu net olarak söyleyebilirim ki 
doğru ve karlı bir yatırım için sadece erken 
davranmak yetmez, önemli olan doğru za-
manda harekete geçmektir.

Hangi Evin Satın Alınacağına Burçlar Ka-
rar Veriyor

Ev ararken sadece konum ve fiyat özellikle-
rinin bilinmesi o evin satışının gerçekleşme-
si için yetmiyor. Evin, kişilerin sahip olduğu 
burçların özelliklerine de seslenmesi gereki-
yor. Çünkü sahip olunan burçların özellikleri, 
gayrimenkul tercihlerini etkiliyor.

Karakter ve davranışlar üzerinde büyük etki-
ye sahip olan,  arkadaşlık ilişkileri ve iş yaşa-
mını belirleyen burçlar, gayrimenkul alımında 
da kendini gösteriyor.  Burçlar, özelliklerine 
göre ev alırken yapılan tercihlere doğrudan 
etki edebiliyor ve kişinin kendi karakteri-
ne uygun olan evi bulmasında önemli rol 

oynuyor. Günümüzde kişilerin yaşadığı ev-
lerde de burçların özelliklerine göre satın 
alındığını görmek mümkün. Bu nedenle ev 
alırken sadece konum ve fiyat özelliklerinin 
bilinmesi o evin satışının gerçekleşmesi için 
yetmiyor. Evin, kişilerin sahip olduğu burç-
ların özelliklerine de seslenmesi gerekiyor. 
Ancak burçların ev alımında etkisine rağmen 
bazı burçlara ev beğendirmenin hiç de kolay 
olmuyor. Örneğin Aslan burcuysa iç ve dış 
görünümüyle etkileyici olan lüks bir daire ya 
da Oğlak burcuysa teknolojinin hakim oldu-
ğu bir ev onların dikkatini çekebiliyor. Ancak 
beğendirmekte zorlandığımız bazı burçlar 
da yok değil. Mesela Başak, Terazi ve Balık 
burçlarına ev beğendirmek oldukça zor. Ka-
rar vermeleri ve beğenmeleri uzun sürüyor.

Ortadoğu’daki Gelişmelerin Olumsuz Et-
kisi Konut Sektörüne İlgiyi Düşürdü

Türkiye genelinde 2017 yılında 1.409.314 ko-
nut satış sonucu el değiştirdi. Konut satışları 
2017 yılında bir önceki yıla göre %5,1 artış 
gösterdi. Konut satışlarında 2017 yılında, İs-
tanbul 238.383 konut satışı ve %16,9 pay ile 
ilk sırayı aldı. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 
150.561 konut satışı ve %10,7 pay ile Ankara, 
84.184 konut satışı ve %6 pay ile İzmir izledi. 
En az satış ise 124 konut ile Hakkari’de ger-
çekleşti. 

Ancak Türkiye’de 2017 Aralık ayında 132.972 
konut satıldı. Türkiye genelinde konut satış-
ları 2017 Aralık ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre %6,8 oranında azalarak 132.972 
oldu. Konut satışlarında, İstanbul 22.932 ko-
nut satışı ve %17,2 ile en yüksek paya sahip 
oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 12 868 
konut satışı ve %9,7 pay ile Ankara, 8.305 ko-
nut satışı ve %6,2 pay ile İzmir izledi. Konut 
satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 11 
konut ile Hakkari ve Ardahan, 52 konut ile 
Bayburt oldu.

GAYRİMENKUL 
YATIRIMCILARININ 
ODAĞINDA 
KANAL İSTANBUL 
PROJESİ VAR

Gamze Özlü
Profesyonel Gayrimenkul Danışmanı
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Her aşkın kendine özel bir hikaye-
si olduğu gibi ortak noktaları da 
vardır. O da kalbinizin anahtarını 
bir başkasına vermiş olmanızdır. 
Panasonic Eco Solutions Türki-
ye, şimdi yeni elektrik anahtarı 
ve priz serisi ile bu soyut anlatımı 
gerçeğe taşıyor. VİKO markası 
altında ve Karre Style serisi içinde 
yer alan çok özel Sevgililer Günü 
tasarımları Aiko ile Ren’in aşk hi-
kayesini anlatırken sizin sevginizi 
de ifade ediyor. VİKO’nun aşk 
dolu kalpler için tasarladığı elekt-
rik anahtarları ve prizler, Sevgililer 
Günü’nün en esprili hediyesi ol-
mayı hak ediyor.  

YEPYENİ BİR AşK HİKAYESİ;
VİKO’DAN SEVGİLİLER GüNü MODELLERİ…

VİKO’nun Karre Style serisindeki yeni tasa-
rımlar, aşkın sevimli hallerini çizgi karakter-
lerle odalara taşıyor. VİKO tasarımlarında 
hayat bulan Aiko ve Ren’in birbirlerine duy-
dukları sevgi, bu duygunun en güzel hediye 
olduğunu herkese hatırlatıyor. Kullanıldığı 
her mekana aşkın güzelliğini yansıtan ürün, 
renkli tarzıyla da fark yaratmayı başarıyor. 
Ayrıca kalbinizdeki kişiyi prizlerden kaynaklı 
ev kazalarından ve elektrik çarpmalarından 
korumak için hem priz kapağı hem de priz 
mekanizması içinde koruma kapakları bulu-
nuyor. 

Şimdi sevdiğiniz insana kendi aşk hikayenizi 
yazmak için hazır olduğunuzu çok keyifli bir 
dille anlatabilirsiniz. Bu ürünlere sahip olma 
fırsatını yakalayabilmek için Panasonic sos-
yal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. 
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Biz insanlar olarak doğduğumuz andan iti-
baren bakıma muhtaç varlıklarızdır. Öncelik-
le fizyolojik, sonra barınma ve güvenlik ih-
tiyacımızın sağlanması gerekmektedir. Ünlü  
Psikoloji Profesörü Maslov’un ihtiyaçlar pi-
ramidinde bu basamaklar olmazsa olmazdır. 
Önce fizyolojik ihtiyaçlarımız ardından gü-
venlik  ihtiyacımız ve daha sonra da sevgi ve 
ait olma ihtiyacımız gelir. Tüm bu basamak-
lar çerçevesinde insan kabul görmek, bir yere 
ait olmak ister. Bizler insan olarak işte tüm 
bu ihtiyaçlarımızı ilk olarak ailemiz vasıtasıy-
la  karşılarız. Aile, bizim sosyal varlık olma-
mızın ilk basamağıdır. Fizyolojik ve güvenlik 
ihtiyacımızın ardından sevgi ve kabul görme 
ihtiyacımızı da ailemizle karşılarız. Onlara ih-
tiyaç duyarız. Onları örnek alırız davranışları-
mızda, iyiyle kötüyü ayırırken, doğru yanlışın 
ne olduğu konusunda farkındalığa ulaşırken,  
onlar hep bizim modellerimizdir.

Tüm bu görerek, izleyerek aldığımız bilgiler 
ve onlardan tarafından verilen eğitimlerle 
ailemizin de birer yansıması oluruz. Doğdu-
ğu andan itibaren oldukça ekonomik zor-
lukların yaşandığı bir ailede büyüyen çocuk, 
para konusuna diğer çocuklardan daha farklı 
yaklaşabilir. Paraya fazlaca bağımlı olabilir 
ya da tepki olarak parayı yok sayabilir. Fa-
natik dini öğelerle yetiştirilen çocukların aynı 
doğrultuda fanatik davranış geliştirdiğini  ya 
da bunun tam tersi ailesine tepki olarak bu 
konulardan tamamen farklı durum da ge-
liştirebilir. Büyüme ve gelişmenin kalıtımsal 
getirileri olduğu gibi çevrenin bu konuda  en 
önemli etken olduğunu söylemek yanlış ol-
maz. Ünlü filozof John Locke “İnsanoğlu boş 
bir levha şeklinde doğar.’’ sözü bunu doğru-
lar. Yani eğitim ve çevre bir bireyi bir konu 
üzerinde eğitmek için, bulundukları çevreye, 
ortama göre adapte edilebileceğine dikkat 
çeker. Burada aile içinde yetişen çocuk ağır-
lıklı olarak onun eğilimini alır. İyi eğitim alan 
bireyler, aldıkları eğitim vesilesiyle bu konu-
da farklı başarılar elde ederler. Bu konuda  

tabi bazı istisnaları da unutmamak gerekir. 
Bazı fırsat yokluğu ya da yeterli, sağlıklı ilgi 
ve uygun çevre koşulları oluşamamış olsa 
da büyük başarılara imza atmış başarılı ye-
tenekli  bilim adamları ve tarihe adını yazdır-
mış Edison, Van Gogh gibi isimleri de burada 
anmak doğru olur.

Aileler,dünyaya gelen bireyin bakımını üst-
lenir onun ihtiyaçlarını karşılar demiştik tam 
da burada Maslov’un piramidine tekrar dö-
nersek insanoğlu üçüncü basamak olan se-
vilme ve ait olma ihtiyacından sonra sosyal 
bir varlık olduğunun bilinciyle saygı görme, 
ben de varım diyeceği bir mecrayı da ara-
maya başlar. Bu ne demek: Kendisinin artık 
ilk sosyal topluluk olan aile dışında kendini 
var etmesi gereken ve ona  sosyal  bir varlık 
olduğunu ispat eden saygınlığıdır. Benliğine, 
kendi beklentilerine,özgür bir birey oluşuna, 
aldığı kararlara ve en önemlisi de kimliğine 
gösterilen saygının kanıtıdır.

Bu da ilk önce aile içinde gösterilen saygıyla 
kazanılır. Ailede sağlıklı saygı görme ihtiya-
cını elde eden birey daha sonra bulunduğu 
diğer sosyal topluluklarda çok daha fazla 
tatmin olur ve kendini farklı gösterme gay-
reti içine girmez. Bununla birlikte ailenin 
sorumluluğu burada bireyin saygı görme ih-
tiyacı açısından hayati önem taşır: Bununla 
söylenmek istenen; bireyi kazandırılan özgü-
venin niteliğidir. 

Birey, aldığı kararların kendi benliği ve özgür 
iradesi doğrultusunda alırken sosyal rolünü 
de sağlıklı şekilde bu yolla kazanmış olur. 
Örneğin; ailesinin onayıyla gireceği tiyatro 
sınavına hazırlanan çocuk, rakibi gördüğü 
bir arkadaşını hedef seçerek kaybetmesinin 
nedeni olarak diğer sınıf arkadaşını göste-
rebilir. Burada kişinin bireysel performans 
gösteriminin olduğunun da farkına varan 
öğretmen çocuğun yenilgiyi hırs ve öfke ola-
rak yansıttığını görür. Eğer ailesi tarafından 
başarısız atfedilen çocuğa uygulanan  dav-
ranışlar dışlanma ve onları hayal kırıklığına 
uğrattığı şeklinde bir eğilimdeyse çocuk bu 
gerçeği yadsır ve etrafında suçlayacak bir 
mekanizma arar. Burada çocuğun davranışı 
ailesinin ona  bu konuda verdikleri  eğitimin 
niteliğini de gösterir. Ebeveynlerinden her-
hangi birini sosyal hayatta yansıtıcı suçlayıcı 
olarak gören çocuk bu davranışı alır ve nor-
mal kabul etmek suretiyle kullanır. Akranla-
rı ve okul arkadaşları tarafından fark edilip 
adaletsizce yargıladığından dolayı etrafı ta-
rafından dışlanana kadar bu süreç devam 
eder. Trafikte, kalabalık insan gruplarının ol-
duğu yerlerde ya da ailenin diğer insanlarla 
etkileşimine tanık olan çocuk bunları normal 
sayıp modelleştireceği için aynı davranışları 
sergilemesine de şaşırmamak gerekir. Kav-

gacı ve uzlaşmadan uzak  tavır sergileyen ve 
herhangi bir eksiklik söz konusu olduğunda 
karşı tarafı suçlayan ebeveyn, çocuk için de 
bir modeldir. Ona neden olumsuz davrandı-
ğını soran öğretmenine de aynı cevabı ve-
recektir.

Toplumda bazı öznel  konular doğru ve yanlı 
olarak ayrıldığında göreceliyken; toplumsal 
konuların ağırlıklı oranında ortak doğrular 
bulunur. Sosyal ilişkileri başarılı, şeffaf ve  
açık olan bireylerin çocukları da bu doğrul-
tuda ilerler. Biz her ne kadar ebeveyn  ola-
rak  davranışların nasıl olması gerektiği ile 
ilgili çocuklara örnekler  anlatıp göstersek 
de onların bizi sürekli izlediklerini bilinçdı-
şına kendileri dışındaki dünyadan aldıkları 
verileri kaydettiklerini unutmayalım. Doğ-
duğumuz andan itibaren dış uyarılarla zihin 
haritalarımızı oluşturan bu veriler, bizim nasıl 
insan olduğumuzu,nasıl davranışlar sergile-
yeceğimiz hakkında da ipucu verir. İleriki 
yaşlarda bu kayıtların yararsız olanları; birey 
tarafından farkedilip değiştirmeye gidilse de  
7 yaşına kadarki süre oldukça büyük önem 
taşımaktadır. Oyun parkında küçük yaşta 
oynarken arkadaşına hızlıca koşarak ani bir 
hamlede bulunan bir köpekten etkilenen 
diğer çocuğun tepkisi kişinin zihninde kötü 
bir etiket yaratabilir. Köpekten uzak durmak 
gerekir etiketini oluşturan birey ,hayatında 
gördüğü her hızlı hamle yapan köpeğe de 
aynı tepkiyi verebilir. Birey her ne kadar ken-
dindeki olumsuz değişikliğin nedenini anla-
yamasa da seanslar sırasında bu anısı bulu-
nur ve telkin yöntemiyle giderilir. Dolayısıyla 
gerek aileden aldığımız  modellemeler,gerek 
fark edilmeden zihnimizde yer etmiş anılar  
7 yaşına kadar bireyin ileride dış dünyaya 
vereceği tepkileri belirleyeceği için ebeveyn 
olarak farkındalık sahibi olmalı, onlara iyi ör-
nek olabilmemizin  önemini  unutmamalıyız.

Burcu Polatdemir
NLP Uzmanı

çOCUK 
GELİşİMİNDE 
ANNE 
BABANIN 
ROLü
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Mutfak ve banyo tasarımlarında devrim yaratan Cosentino, Mi-
ami’de düzenlediği etkinlikte, Silestone markasının yüzü Cindy 
Crawford ile ünlü İspanyol şef José Andrés’i bir araya getirdi. 
Cosentino Group Başkan Yardımcısı Eduardo Cosentino’nun ev 
sahipliğini yaptığı etkinliğe ünlü mimarlar, tasarımcılar ve şehrin 
ileri gelenleri katıldı. Etkinlik, Cosentino ürünleriyle dekore edi-
len Ritz Carlton South Beach’te yer alan TATEL Miami restora-
nında gerçekleşti.

Tasarım ve dekorasyon eğilimleri konuşuldu

Dekorasyonda beyaz renkleri tercih ettiği bilinen güzel yıldızın, 
katılımcılarla kişisel deneyimlerini paylaştığı etkinlikte farklı ko-
nulardan bahsedildi. Moda ikonu Cindy Crawford ve Andrés, 
katılımcılarla gastronomi, dekorasyon ve sağlıklı yaşam üzerine 
sohbet etti. Diyet yapmanın bir top modelin hayatında ne gibi 
etkilere sahip olduğu, sağlıklı yaşam tarzına sahip olmak için ya-
pılması gerekenlerin neler olduğu, tasarım ve dekorasyon dün-
yasında hangi eğilimlerin ortaya çıktığı üzerinde konuşuldu.

SıleStone’un
Marka elçiSi
Cındy Crawford 
Sağlıklı yaşaM 
etkinliğinde
Silestone’un marka yüzü süper model Cindy 
Crawford ve ünlü İspanyol şef José Andrés, 
Cosentino’nun Miami’de düzenlediği etkinlik-
te buluştu. Crawford ve Andrés, katılımcılarla 
gastronomi, dekorasyon ve sağlıklı yaşam 
hakkında konuştu.
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SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER

Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

Malzemeler

• 125 ml su
• 1 limon
• 1 portakal

• 1 mandalina

Hazırlanışı

Limon, portakal ve mandalinayı 
ince ince dilimleyin. Ayrı bir yerde 

suyu kaynatın. Koyu renkli bir 
şişeye tüm malzemeleri koyup 
kapağını kapatın. Hergün çalka-
layarak 1 hafta bekletin. Daha 
sonra serin ve karanlık bir yerde 
1 hafta yine bekletin. İsterseniz 
lavanta yağı da damlatabilirsiniz. 

Buzdolabında 1 ay kadar muha-
faza dip kullanabilirsiniz.

NARENCİYELİ VÜCUT SPREYİ

Malzemeler

• 1 kahve fincanı nane yağı
• 5 gr balmumu

• 1 çorba kaşığı bal
• 2 çorba kaşığı jojoba yağı

Hazırlanışı

Jojoba yağını ısıtıp nane yağıyla karıştırın, balmumunu ekleyin. Eriyince balı 
ilave edin. Malzemeler krem kıvamına gelince, küçük bir cam şişeye aktarın. 

Serin bir yerde muhafaza ederek 1 ay kullanabilirsiniz.

ÇATLAMIŞ DUDAKLAR İÇİN DUDAK KREMİ

SOĞUK ALGINLIĞI İÇİN DOĞAL 
DESTEK

Malzemeler

• 4 çorba kaşığı karabiber
• 1 kase bal
• 1 kahve fincanı hardal tozu
• 1 kahve fincanı toz zerdeçal

Hazırlanışı

Karabiberle balı karıştırın. Ayak tabanınıza bolca sürün. 
Zerdeçal ve hardal tozunu bir gazeteye döküp ayaklarınızı 
üstüne bastırın ve ayağınızı tülbentle sarın. Üzerine çorap 
giyerek 1 gece bekletin. Gece boyunca terleyerek vücudunuz-
daki toksinleri atmış olacaksınız ve kendinizi daha iyi hissedecek-
siniz.
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10 günlük Hindistan turu, Katmandu ve çev-
resindeki tapınaklara ziyaret, pembe şehir 
Jaipur’da fillerle gezinti, Agra’daki ünlü Taj 
Mahal’i keşfetme, Varanisi’de akşam ayini 
“Aarti”ye katılma, Ganj Nehri’nde büyük ka-
yıklarla gezinti ve Delhi şehir turunu kapsı-
yor.

Türkçe rehberlik hizmeti de içeren Hindistan 
seyahati, 19 Ocak 2018’de Atatürk Havalima-
nı’ndan 7 saatlik Türk Hava Yolları uçuşuyla 

Himalayaların eteğindeki Katmandu’dan 
başlıyor. Turun ikinci ve üçüncü günü, Kat-
mandu ve çevresinin tarihi ve turistik mer-
kezlerine ayrılıyor. Hindu ve Budist tapı-
nakların süslediği gizemli Katmandu Vadisi, 
merkezde yer alan Hanuman Dhoka Durbar 
ve çevresindeki önemli tapınaklar, meydan-
lar, saraylar, Kathmandu vadisinde hala can-
lılığını koruyan bir inanç olan yaşayan tanrıça 
Kumari’nin evi, en önemli Budist hac durak-
larından Swayambhunath stupası, bölgenin 

en önemli Hindu tapınağı olan Pashupati-
nath ve Kathmandu vadisinin diğer önemli 
şehri olan Bhadgon iki gün içinde ziyaret 
edilecek yerler arasında yer alıyor.
Pempe şehir Jaipur

Turun dördüncü günü, yerel havayolları ile 
Delhi’ye yapılacak 1,5 saatlik bir yolculukla 
başlıyor. Delhi’den özel otobüs ile bir son-
raki durak olan Jaipur’a geçiliyor. Pembe şe-
hir olarak bilinen Jaipur’da geçirilecek turun 
altıncı gününde misafirler, yakındaki Amber 
Fort kalesine fillerle çıkacak, Sheesh Mahal, 
Jai Mahal gibi diğer önemli noktaları ziyaret 
etme ve şehir turu yapma fırsatı bulacaklar. 
Ayrıca, City Palace, Jantar Mantar Gözlemevi, 
Hawa Mahal veya Rüzgarlar Sarayı da görü-
lecek yerler arasında.

Taj Mahal ve Agra Kalesi’ni ziyaret

Turun altıncu günü, Jaipur’dan Agra’ya hare-
ketle başlıyor. Yaklaşık 6 saatlik bu yolculuk 
sırasında yol üzerinde Fatehpur Sikri şehri 
ziyaret edilecek. Ertesi gün Agra ve çevresini 
dolaşma olanağı bulacak olan misafirler bu 
gezi sırasında 1630 yılında Moğol İmparato-
ru Şah Jahan tarafından 40 yaşında 14. çocu-
ğunu doğururken ölen eşi Mümtaz Begüm 
için yaptırdığı dünyadaki en güzel eserlerin-
den biri olan ünlü Taj Mahal’i ve ardından da 
Agra Kalesini keşfetme fırsatı bulacaklar.

Ganj Nehri’nde tur

10 günlük Hindistan turunun sekizinci günü 
Delhi üzerinden Varanasi’ye yapılacak yol-
culukla başlıyor. Varanasi şehir turunun ar-
dından ve Bharat Tapınağı ziyaret ediliyor. 
Otele yerleştikten sonra akşam ayini “Aarti” 
için nehir kıyısına hareket edilecek. Ertesi 
günün programında ise erken saatlerde Ganj 
Nehrinde büyük kayıklarla yapılacak gezi yer 
alıyor. Bu gezi sırasında nehirde yıkanan, ça-
maşırlarını yıkayan, yoga yapan ve güneşin 
doğuşunu kutsal nehir Ganj’a girerek ve du-
alar ederek karşılayan Hinduların yaşamını 
izlemek mümkün. Aynı gün öğleden son-
ra Tanrı Shiva’nın şehri olan Varanasi’den 
Delhi’ye yapılacak uçuş ve serbest zamanın 
ardından, bütün tur boyunca olduğu gibi ak-
şam yemeği yine otelde.

Hindistan turunun son günü Delhi’ye ayrıldı. 
Gün boyunca sürecek Delhi şehir turu sırasın-
da Eski ve Yeni Delhi’nin en önemli mekanla-
rı, Hindistan’ın en büyük camisi Jama Masjid, 
Mahatma Ghandi’nin naaşının yakıldığı Raj 
Ghat, Parlemento Binası, Cumhurbaşkanlığı 
Binası, Hindistan Kapısı (India Gate), Qutub 
Minar ve külliyesi bulunuyor. Hindistan turu 
on birinci gün çok erken saatlerde yapılacak 
Delhi-İstanbul uçuşu ile sona eriyor.

10 Günde hindiStan’ı 

keşfedin!
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Hastalıklar soğuk günlerde kapı-
mızı çalmadan gelir. Biz besinler 
ile kapımızı oluşturup hastalıklara 
dur diyebiliriz.

Kış aylarında havaların soğuması ile birlikte 
virüslerin çoğalması, kapalı ve kalabalık or-
tamlarda daha fazla vakit geçirilmesi, beslen-
me ve uyku düzeninin bozulması gibi sebep-
lerle hastalıklarda artış olabilir. Kışın soğuk 
günlerde, sıcak günlere oranla damarlarda 
daralma olur. Soğuk hava kalp düzeninin 
bozulmasına (ritim bozukluğu) ve ani ölüm-
lere yol açabilir. Kış mevsiminde sık görülen 
grip ve solunum yolu hastalıkları kalp hasta-
lıklarının ağırlaşmasına neden olabilir. 

Grip, gerek kalp gerekse akciğer hastalıkları 
için ciddi tehlike oluşturabilir. Kalp hasta-
lıkları, kalp yetmezliği ve şeker hastalıkları 
olanlar gribe karşı korunmalıdır. Soğuk ha-
vanın etkisiyle metabolizma kendini koruma 
altına alır. Ve daha yavaş çalışmaya başlar. 
Vücut soğuğa karşı kendini korumak için 
enerjiyi kullanmak istemez. Soğuğa karşı 
metabolizma kendini korumak için sürekli 
yeme ihtiyacı oluşturur. Ve yeme ihtiyacı ar-
tan kişi çok fazla karbonhidratlı yiyeceklere 
yönelir. Terleme de az olduğundan dolayı 
metabolizma hızı minimuma ulaşır. Bu yüz-
den kış döneminde beslenmemize dikkat 
edilmez ise kilo artışı kaçınılmaz hale gelir.
 
Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek daha 
sağlıklı kış geçirmemize yardımcı olur. Güçlü 
bir savunma mekanizması nın temelinde ise 
yeterli ve dengeli beslenme yer almaktadır. 
Yiyecekler yenildikten sonra vücuda enerji 
vermek için oksijenle yanarlar. Yanma sıra-
sında zararlı maddeler olan serbest radikaller 
oluşur. Çoğalan serbest radikaller, vücudun 
tüm hücre ve organlarına zarar vermeye baş-
lar. Serbest radikallerden tamamen uzak ka-
labilmek mümkün değildir. İşlenmiş gıdalar, 
sigara dumanı, alkol kullanımı, radyasyon, 

KIş AYLARINDA BESİNLER İçİNİzİ ISITSIN
hava kirliliği, güneşin zararlı U.V. ışınları ve 
stres vücudumuzda serbest radikallerin açı-
ğa çıkmasına neden olur. Çoğalan serbest 
radikallerin neden olduğu oksidatif stres so-
nucu vücudumuzda meydana gelen hücre 
hasarı kalp hastalığından kanser hastalığına 
kadar birçok sağlık problemine yol açar. Bu 
zararlı etkilerden kurtulmak için antioksidan 
içeriği yüksek besinleri beslenmemizde yer 
vermeliyiz. Antioksidan özelliği olan besin 
öğeleri: beta karoten, C vitamini, E vitamini, 
selenyum ve çinko ve omega 3 yağ asitle-
ridir.
 
C ve E vitamini zengini besinler tüketin

C vitamini vücuttan zararlı maddelerin atıl-
masını sağlar. Savunma sisteminin güç-
lendirilmesinde önemli bir silah olan bu 
vitamin yeşilbiber, maydanoz, tere, roka, 
karnabahar, ıspanak, portakal, limon, man-
dalina, kuşburnu gibi besinlerde bol miktar-
da bulunur. Antioksidan özelliği olan E vita-
mini açısından zengin kaynaklar olan fındık, 
ceviz, badem gibi yağlı tohumlar, sıvı yağlar, 
yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, ta-
hin gibi besinleri tüketmeye özen gösterin. 

A Vitamini anti-enfeksiyon vitamin

A vitamini vücudu enfeksiyonlara karşı ko-
rur. Anti-enfeksiyon vitamin olarak da bili-
nen bu vitamin yumurta, süt, balık, ıspanak, 
portakal, havuç, yeşilbiber, kayısı gibi sarı, 
turuncu ve yeşil sebze ve meyvelerde bu-
lunur.

Çinkodan zengin besinler tüketin

Çinko eksiklikleri enfeksiyonların görülme 
sıklığını arttırır. Çinko kaynakları kırmızı et 

ve kabuklu deniz ürünleri ile karaciğer gibi 
hayvansal kaynaklı besinler; fındık, ceviz, 
fıstık gibi kuruyemişler, süt, peynir ve kuru 
baklagillerdir.
Beslenmede Omega 3 ve Omega 9 kuralı

Balık, balık yağı, fındık ve cevizde bulunan 
omega 3 yağ asitleri güçlü bir antioksidandır 
ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde 
etkilidir. Zeytinyağı, fındık yağı gibi sıvı yağ-
larda bulunan omega 9 yağ asitleri de bağı-
şıklık sistemini olumlu etkiler.

Probiyotik desteği olarak kefir tüketin

Probiyotik özelliği ile ilgili yapılan çalışma-
lar, sağlıklı bağırsağın sağlıklı birey anlamına 
geldiğini kanıtlamıştır. Bundan dolayı günde 
1 su bardağı kefir mutlaka tüketilmesi öne-
rilmektedir. Bir bardakta günlük A vitamini 
ihtiyacının %10’ununu, kalsiyum ihtiyacının 
%30’unu ve C vitamini ihtiyacının %4’ünü al-
mak mümkündür. Kefirde bulunan B12, B1, 
biotin ve K vitaminleri genel sağlığa katkı-
da bulunur. Kalsiyum ve magnezyum içeri-
ği yüksek olduğu için kemik sağlığını koru-
makta ve kemik kaybını önlemeye yardımcı 
olmaktadır. 

Soğan ve Sarımsak tüketin

Sarımsak, doğal antibiyotik olarak anılmak-
tadır. Ona bu özelliği veren ise içeriğinde 
bulunan, kükürtlü bir bileşik olan allisindir. 
Soğan ve sarımsak çok iyi birer antioksidan 
kaynağıdır ve kansere karşı koruma özelliği-
ne sahiptir. Kötü kolesterolü (Ldl) düşürüp, 
iyi kolesterolü (Hdl) yükseltmektedir. İdrar 
söktürücü özelliği olan soğan, vücuttaki 
ödemin atımına yardımcı olmaktadır. Sa-
rımsak, antibakteriyel özelliği sayesinde vü-
cudu enfeksiyonlara karşı da korumaktadır. 
İngiltere’de yapılan araştırmalar; sarımsak 
tüketenlerin üçte iki oranında soğuk algın-

lığı riskinin düştüğünü göstermektedir. 
Bununla birlikte haftada altı dişten 

fazla sarımsak yiyenlerde %30 
daha düşük kolorektal kan-

ser oranı ve %50 daha az 
mide kanseri oranı 

olduğu sap-
tanmıştır.

Fatma Fidan
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Bursa doğası, denizi, dağı, tarihi ve kültürel 
öğeleriyle sürekli olarak turistlerin ziyaret 
ettiği şehirlerden bir tanesi. Sadece yazın 
değil kış aylarında da kapılarını misafirlerine 
açmaktan çekinmeyen Bursa, kış turizminin 
göz bebeği Uludağ'da dağ tırmanışı, ATV sa-
fari ve bisiklet turları ile trekking turları yap-
ma olanağı sunuyor. Kısa varış süresi, uygun 
konaklama imkanları ve birbiriden lezzetli 
tatlarıyla gönülleri fetheden Bursa, bireysel 
tatillerin yanı sıra kurumsal şirketlerin de 
motivasyon toplantılarının tercihi oluyor.

Eski zamanlarda Bitinya Bölgesi'nde yer alan 
Bursa, kadim geçmişiyle misafirlerini kucak-
lıyor. Hangi mevsim olursa olsun en özel 
atmosferiyle misafirlerine kucak açan Bursa, 
kısa tatilcilerin uğrak yeri olmasını yanı sıra 
kurumsal firmaların da çalışanlarını motive 
etmek için tercihi ettiği şehirlerin başında 
geliyor. 

Tarihin tüm detayları için…

Muhteşem mimarisiyle Türkiye’nin yanı sıra 
tüm dünyadan turistlerin ilgi odağı olan Ulu 
Cami, Bursa’nın en önemli tarihi öğelerinden 
bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Hacivat ile 
Karagöz'ün de bu caminin inşaatında çalış-
tığı rivayet edilirken, hem dışı hem de için-
deki eşsiz mimarisiyle Ulu Cami, görenleri 
büyülüyor. Tarihi dokusuyla bir çay molasını 
bile huzurlu hale dönüştüren Koza Han ise 
Bursalıların yanı sıra tatilcilerin çarşıya çık-
tıklarında uğradığı yegane yerlerin başında 
geliyor. Turistik açıdan Bursa'nın en önemli 
lokasyonlarından biri olan Cumalıkızık’da, 
gözleme-ayran severlerin uğradığı adres 
oluyor. Bursa'nın tarihi ve meşhur çarşısı Ka-
palıçarşı’da turistlerin ilgisini çekerek, şehrin 
tanıtımını üstleniyor. Öte yandan Bursa'yı 
en güzel gören yerlerden biri olan Topha-

ne, girişindeki Osman Gazi ve Orhan Gazi 
türbeleriyle adeta geçmişe saygı duruşunda 
bulunuyor. Tophane'de yer alan ve Osman-
lı'nın Bursa'ya giriş yaptığı kapı olan Saltanat 
Kapısı ise Bursa'nın mistik havasının en güzel 
hissedildiği yer olarak biliniyor. 

Kış turizminin Türkiye’deki en önemli 
noktalarından biri; Uludağ

Elbette şehrin en önemli sembollerinden bir 
diğeri olan Uludağ, özellikle kış aylarında ka-
yak severlerin gönlünü fethediyor. Kısa varış 
süresiyle de günübirlik kayak yapmak iste-
yenlerin tercihi olan Uludağ, muhteşem dağ 
manzarası ve havasıyla kış turizminin gözbe-

KIŞ AYLARINDA HAFTA SONUNUZU 
DEĞERLENDİRMENİN EN GÜZEL 
YOLU BURSA’DAN GEÇİYOR

beği olarak karşımıza çıkıyor. Beyaz cennet 
Uludağ, eşsiz kar manzarası çekmek isteyen 
fotoğrafçıların da uğrak mekanlarından biri…

Çalışanlarını motive etmek ya da bayii top-
lantısı düzenlemek isteyen kurumsal firmalar 
için yakınlığı ve uygun bütçeli konaklama 
imkanları sebebiyle Bursa’nın tercih ediliyor. 
Bursa, tarihi dokusuyla kadim medeniyetlere 
şahitlik etmiş bir şehir. Uzun yıllar hüküm-
darlıklara ev sahipliği yapmasının yanı sıra 
doğal ve tarihi güzellikleriyle de misafirlerini 
büyülüyor. Lezzetli tatlarıyla da tüm dünya-
dan gelen misafirlerine unutamayacakları bir 
damak tadı bırakan Bursa, iskender yemeden 
kimseyi kendi yurduna geri göndermiyor.
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karanlığıma çağla
dönüş biletini yaktın
yıldızları da söndür giderken
bilirim sevilmemişliğimdendir bu çirkinliğim bu yalnızlığım
oysa yanımda kalsan bu kadar kan döker miydim
o’na her gidişinde cinayetler işleniyor içimde
ölüyorum gece gülüm
karanlığıma çağla

cebimde yaralı bir umut
dilim bayram içim hazan
yalnızlığa hınç biriktiriyorum
kurşuni bir ecel dokunuyor tezgâhta
anlıyorum
yarısında söndürülmüş izmaritmişim gibi
bakma yüzüme
utanıyorum
karanlığıma çağla

uçurumlarca koştum
dehşetin kapılarından geçtim
az ötemdeydin
tam sana çeyrek vardı
gittin
bir sokak köpeği gibi sahipsizim şimdi
gel de yağmurlar düşür ateşlerime
baharlar gönder yüreğime
karanlığıma çağla

karanlığıma çağla



86

MALl&MOTTO / Haberler

Amerika’dan gayrimenkul almak, Türki-
ye’den gayrimenkul almak kadar kolay

Amerika’ya gitmeden de gayrimenkul yatırı-
mı yapabilirsiniz. Uluslararası Emlak Uzmanı 
Almila Gözen, Türkiye’de ilk kez uygulamaya 
koyduğu Buyers Agent – Alıcı Acentesi kon-
septi ile mesafeleri ortadan kaldırıp Ame-
rika’dan gayrimenkul almayı Türkiye’den 
gayrimenkul almak kadar kolaylaştırıyor. So-
theby’s International Realty’nin uzmanların-
dan biri olan Almila Gözen, Los Angeles ve 
İstanbul’daki ofislerinde emlak alım, satım ve 
kiralama işlemlerinde kişiye özel danışman-
lık hizmeti veriyor.

Dünya hızla değişirken yeni ülkeler ve yeni 
rotalar hayatımıza girmeye devam etse de 
Amerika halen fırsatlar ülkesi olarak cazibe-
sini koruyor. Yurtdışından ev alıp yerleşmek, 
çocuklarının eğitimi sırasında konaklama-
larını sağlamak ya da sadece gayrimenkul 
yatırımı yapmak isteyenlerin öncelikli tercihi 
ABD oluyor. Dünyaca ünlü Sotheby’s Inter-
national Realty’nin uzmanlarından biri olan 
ve Amerika gayrimenkul pazarını yakından 
tanıyan Almila Gözen, “Buyers Agent”- “Alıcı 
Acentesi” konsepti ile oturduğunuz yerden 
en doğru yatırımı yapmanıza olanak sağlıyor.

Kârlı bir yatırım yapayım derken paranız-
dan olmayın…

Türk gayrimenkul yatırımcısını ABD’de 
önemli fırsatlar beklediğini belirten Ulusla-
rarası Emlak Uzmanı Almila Gözen, şunla-
rı söyledi: “Yaşamak için de yatırım için de 
Amerika emlak piyasası altın değerinde. 
ABD’de yatırım yapmak çok kârlı olsa da bir 
gayrimenkul satın almadan önce piyasayı 
yakından tanıyan, risk analizini doğru yapa-
bilecek ve size en uygun gayrimenkulü bul-
manızı sağlayacak isimlerden destek almak 
büyük önem taşıyor. Emlak danışmanlığın-
da bütünsel bir yaklaşım gerekiyor. Danış-
manlık hizmeti verirken birinci önceliğimiz 
müşterimizin istek ve ihtiyaçlarını doğru 
analiz etmek. Sonrasında bir hareket planı 
çıkarıyoruz. Hayalinize ve bütçenize en uy-
gun lokasyonu belirledikten sonra en doğru 
zamana odaklanıyoruz. Kaliforniya emlak pi-

yasasının tümünü kapsayan bir gayrimenkul 
portföyüne sahibiz, diğer eyaletler için de 
kontaklarımız mevcut.”

Buyers Agent yani Alıcı Acentesi konsepti 
kapsamında ABD’de satın alınan gayrimen-
kul için herhangi bir komisyon bedeli öden-
mediğini söyleyen Almila Gözen, “ABD’den 
gayrimenkul satın almak için ABD’de olmak 
da gerekmiyor. Vizeniz ya da oturma izni-
nizin olmaması gayrimenkul satın almanı-
za engel değil. Buyers Agent-Alıcı Acentesi 
konsepti ile yapmak istediğimiz temel şey 
müşterilerimizi oturdukları yerden hayal et-
tikleri gayrimenkule kavuşturmak. Üstelik 
bunun için herhangi bir komisyon ödemeleri 
de gerekmiyor. Yatırımın planlandığı bölge 
ile ilgili son altı ayda bölgede yaşanan em-
lak hareketlerini kapsayan detaylı bir analiz 
yapıyoruz. İsteklerine en uygun gayrimen-
kulleri listeliyor, görmek istediklerini internet 
üzerinden ayrıntılı şekilde inceleme şansı su-
nuyoruz. Satın alınmaya karar verilen gayri-
menkul ile ilgili gerekli tüm evrakları elektro-
nik ortamda iletebiliyor, kredi başvurusu gibi 
ıslak imza gerektiren dokümanları da gön-
derebiliyoruz. Alıcılar satın almayı düşün-

dükleri gayrimenkulleri yerinde incelemek 
istedikleri takdirde uçak, transfer, konakla-
ma, Türkçe eksper gibi hizmetleri kapsayan 
paket çözümler sunuyoruz. Böylece yabancı 
dil sorununu da ortadan kaldırıyoruz” dedi.

Farklı alanlarda çözüm ortaklarını içeren 
geniş bir network ile çalışmaları sayesinde 
ABD’de yatırım yapmak isteyenlere sadece 
emlak danışmanlığı değil yaşam danışman-
lığı hizmeti de sunduklarını söyleyen Almila 
Gözen, “Yatırım yapılmak istenen bölgede-
ki hastane, banka, okul, market, benzin is-
tasyonu, park gibi temel ihtiyaç noktalarını 
listeliyoruz. Geniş bir çözüm ağına sahibiz. 
Müşterilerimizden talep gelmesi durumunda 
müteahhitler, mimarlar, concierge hizmeti 
sağlayıcıları, gayrimenkul ve göçmenlik avu-
katı gibi bağlantıları da kuruyoruz. İhtiyaç 
duyulması halinde tadilat, bakım ve onarım 
gibi servisleri ortağı olduğumuz inşaat şir-
ketiyle rahatlıkla çözüme ulaştırabiliyoruz. 
Evin temizliği, bahçe bakımı konusunda da 
çözüm ortaklarımıza yönlendiriyoruz. Ayrıca 
çocuk ve yaşlı bakımında da güvenilir isim-
lerle tanışmalarına aracılık ediyoruz” diye 
konuştu.

ALMİLA GözEN, ALICI 
ACENTESİ KONSEPTİNİ 
TüRKİYE’YE GETİRİYOR

Almila Gözen
Uluslararası Emlak Uzmanı
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                      Ayın Menüsü

Ayşe Tüter

KAYISILI ZEYTİNYAĞLI KEREVİZ

MALZEMELER

• 4 tane orta boy kereviz
• 2 orta boy halka halka doğranmış soğan
• 2 kesme şeker
• Tuz
• 2 limonun suyu
• 1 çay bardağı zeytinyağı
• ½ demet dereotu
• I5 adet kuru kayısı
• 1 çorba kaşığı un

YAPILIŞI:

Kerevizleri  ayıklayın, limonla ovun. Unlu limonlu suya koyun. Kayısıları da ılık suda 
1 saat bekletin, küçük küçük doğrayın. Soğanları tencereye alın. Yağla öldürün. 
Üstüne kerevizleri dilim dilim dizin. Kayısıları ilave edin. Limon suyunu şekeri, 
tuzu ve üzerini geçicek kadar su  koyun. Üzerine bir tabak kapatın. Kısık ateşte 
kerevizleri  yumuşayıncaya kadar pişirin.  Soğuyunca servis tabağına alın. İnce 
kıyılmış dereotu serpin, servis yapın.

NOT: Kerevizleri  soyulduktan sonra limonla ovulmalıdır. Yoksa kararır.

ZEYTİNYAĞLI KARIŞIK DOLMA

MALZEMELER

• 4 yufka
• 250 gr. Margarin veya tereyağ ( eritilmiş soğutulmuş)

• 3 su bardağı tavuk suyu  (çok soğuk)
• 1 su bardağı ceviz (dövülmüş)

• 1 adet tavuk göğsü (haşlanmış)
• Tuz

• Karabiber
• Tarçın

• ½ çay kaşığı yeni bahar

YAPILIŞI:
                     

Yufkayı yayın her tarafını yağlayın ikinci yufkayı 
yağlayın dört yufkayı aynı şekilde yağlayarak üst 

üste koyun. Büyük bir fırın tepsisine alın dışarıda kalan 
kenarlarını üzerine kapatın. Üzerine yağ sürün. Tepsinin 
büyüklüğünde olacak şekilde kapatın. 200 derecelik 
fırında kızarana kadar pişirin. Fırından çıkınca hemen 

üzerine soğuk tavuk suyunu dökün. Tavuk etlerini küçük 
küçük didin. Ceviz karabiber tuz yeni bahar tarçın koyun 
karıştırın. Yufkanın bir kenarına koyun. Rulo sarın. Üzerine 
ceviz serpin sıcak servis yapın. Fırından çıkar çıkmaz rulo 
sarın. Soğursa sarılmaz ve hemen servis yapılmayacaksa 

servis yapıldığı zaman ısıtılmalıdır.

ZEYTİNYAĞLI YEŞİL DOMATES DOLMASI

MALZEMELER:

• 10 adet yeşil domates (Büyükçe)
• 1 su bardağı pirinç

• 1 çay bardağı bulgur
• ½ demet maydanoz

• ½ demet dereotu
• ½ demet nane

• Tuz 
• Karabiber
• Yenibahar

• 1 çorba kaşığı toz şeker
• 1 su bardağı zeytinyağı

• 2 adet soğan

YAPILIŞI:

Domateslerin üstünden birer kapak açın üstlerine boşaltın. 
Bir kapta pirinci bulguru soğanı ince kıyılmış dereotu 

maydanozu naneyi kıyın. Tuz karabiber yenibahar şeker 
zeytinyağının yarısını koyun. İyice karıştırın. Domateslerin içine 
doldurun. Üzerine bir parça kırmızı domates koyup kapağını 
kapatın. Domates içlerini ince kıyın tencerenin dibine koyun. 
Üzerine domatesleri dizin. Kalan yağı gezdirip üzerine kalan 

yağı koyun bir tabak kapatın. 2 su bardağı su ilave edin. Kısık 
ateşte pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirin. Soğuyunca 

servis tabağına alın. Servis yapın. 
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Adını Şafak Tanrıçası Aurora’dan alan kuzey 
ışıkları (Aurora Borealis), isminin kaynağına 
yakışır ihtişamda ve güzellikte manzaralar 
meydana getiriyor. Her yıl Kasım - Şubat ay-
ları arasında binlerce kişi bu doğa olayına ta-
nıklık etmek için dünyanın dört bir yanından 
kuzeydeki ülkelere akın ediyor.

Türkiye’nin önde gelen turizm portallarından 
tatilsepeti.com, kuzey ışıklarının en etkileyici 
şekilde izlenebildiği beş rota sıraladı.

Reykjavik, İzlanda

Karlar arasındaki termal havuzları ve renga-
renk şirin evleri sayesinde halihazırda sayısız 
turisti kendine çeken Reykjavik, kuzey ışık-
larının görüldüğü aylarda çok daha yoğun 
bir ilgiye maruz kalıyor. Kutup ışıklarının 
yanı sıra Game of Thrones dizisinin çekildiği 
alanları da ziyaret edebileceğiniz Reykjavik’e 
Türkiye’den tek aktarmalı uçuşla ulaşabilirsi-
niz.

Kakslauttanen, Finlandiya

Finlandiya’nın Laponya bölgesinde yer alan 
Kakslauttanen, ziyaretçilerine camdan ya-
pılmış Eskimo evlerinde, saunalı ve sıcacık 

bir ortamdan dışarı dahi çıkmadan kuzey 
ışıklarını görebilme imkanı sunuyor. Helsin-
ki üzerinden ulaşılabilen şirin köy, Aurora 
Borealis’in birbirine karışan yeşil ve kırmızı 
tonlarına tanıklık etmek için mükemmel bir 
lokasyon.

Caithness, İskoçya

Kuzey ışıklarını izleyebileceğiniz yerlerin bü-
yük bir çoğunluğunu oluşturan İskandinav 
ülkeleri dışında farklı bir alternatif arıyorsa-
nız, İskoçya’nın kuzeyindeki Caithness’ı tercih 
edebilirsiniz. Özellikle sahil kısmından kuzey 
ışıklarını net bir şekilde görebileceğiniz alan, 
Aviemore ve Cairngorms Ulusal Parkı gibi 
İskoçya’daki diğer turistik noktaları ziyaret 
etmenize de imkan tanıyor. Caithness’a ulaş-
mak için Edinburgh ya da Glasgow’a kadar 
hava yolu ile gidebilir, ardından araç kirala-
yıp, Aviemore’a devam edebilirsiniz.

Abisko, İsveç

İsveç Lapland bölgesinde bulunan Abisko, 
İskandinav yarımadasının en kuzey ucunda 
yer alıyor. Kuzey ışıklarının İsveç’ten en iyi 
izlenebildiği yer olan bu küçük kasaba, kış 
aylarında turistlerle dolup taşıyor. Teleferik 

KUZEY IŞIKLARINI İZLEYEBİLECEĞİNİZ 
EN İYİ 5 ROTA

ile çıkabileceğiniz 900 metre yüksekliğinde-
ki Nuolja Dağı ise bu ışıkların muhteşem bir 
görüntü sunduğu yer olarak ön plana çıkı-
yor.

Svalbard Adası, Norveç

Dünyanın en kuzeyindeki yerleşim yeri ola-
rak bilinen Svalbard Adası’na sadece Norveç 
üzerinden ulaşılabiliyor. Birkaç küçük köy-
den oluşan ada, dünyanın günümüze ka-
dar neredeyse hiç bozulmadan gelen nadir 
lokasyonları arasında yer alıyor. Bu nedenle 
fazlasıyla korunaklı bir nokta olduğundan 
Svalbard’da herhangi bir felakete ya da kıtlı-
ğa karşı önlem amaçlı küresel tohum deposu 
bulunuyor. Tüm bu ilginç detayları dışında 
Svalbard, kuzey ışıklarına en yakın noktalar-
dan biri olma özelliğini de taşıyor.

Gecenin karanlığında yeşilden mora uzanan büyüleyici bir şölen sunan kuzey 
ışıklarını izlemenin şimdi tam zamanı! Türkiye’nin önde gelen turizm portallarından 
tatilsepeti.com, kuzey ışıklarını izlemek için beş ülkeden en iyi rotaları sıraladı. 
Üstelik bu bölgelerde kuzey ışıklarını görmenin yanı sıra Game of Thrones’un 
çekildiği alanları ziyaret edebilir ya da camdan yapılmış Eskimo evlerinde sıra dışı 
bir konaklama deneyimi yaşayabilirsiniz.



89

 Makale / MALl&MOTTO 

Taylan Kümeli
Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı

Hepimizin sofralarının olmazsa olmazla-
rından biridir tahin ve pekmez. Öncelikle 
pekmezin besin değerlerine bakalım… Sıvı 
pekmezin 100 gramı ortalama olarak 36.5 
gram su, 60 gram karbonhidrat, 3.5 gram 
madensel maddeler ve protein içerir. Şe-
kerin 5 gr'ı 20 kcal enerji sağlarken, aynı 
gramajdaki 1 tatlı kaşığı pekmez 15 kcal 
enerji sağlar. Pekmez %25 daha az enerji 
sağlamasının yanında, şekerde bulunma-
yan demir, kalsiyum, fosfor, potasyum, 
magnezyum, sodyum, krom gibi mineral-
ler, B1 (tiamin), B2 (riboflavin) ve B3 (niasin) 
vitaminleri ve ikincil metabolitler içerir.
 
TAHİNİN 6 FAYDASI

1. Fındık, badem, ceviz ve yağlı tohumlara 
kıyasla, susam tohumları ağırlık itibarıyla 
en yüksek yağ içeriğinden birine sahip-
tir. Susam tohumları, hem sağlıklı yağlar 
hem de bazı önemli aminoasitler (protein 
yapı taşları) sağlama konusunda iyi bilinen 
%55'e kadar yağ ve  20 oranında protein 
içerir.

2. Tahin magnezyum, bakır, fosfor, manga-
nez, demir ve çinko gibi minerallerle birlik-
te tiamin gibi B vitaminleri elde etmek için 
mükemmel bir besin kaynağıdır. Anemi 
önlemeye yardımcı olur. Susamın diğer bir 
önemli özelliği, bitki lignanlarının tohum-
larıdır. Lignanların da antikanser etkileri ve 
kalp destekleyici yetenekleri olduğu göste-
rilmiştir.

3. Susamda bulunan sesamolin ve sesami-
nin antitrombotik özelliklere sahip olduğu 
yani kardiyovasküler hastalıkları önlemesi-

ne yardımcı olduğu bulunmuştur. Kötü ko-
lesterolü düşürüp iyi kolesterolü yükseltir. 
Yüksek tansiyonunuz varsa, tahin buna da 
yardım edebilir. ‘The Yale Journal of Biology 
and Medicine'de yayınlanan 2006 yılındaki 
32 hipertansif hastada 45 gün boyunca ya-
pılan bir araştırmada, susam yağı diyette tek 
yağ olarak kullanıldığında, susam yağının 
kan basıncının önemli ölçüde düşürmesine 
yardımcı olduğu keşfedildi.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİP CİLDİ GENÇ-
LEŞTİRİR

4. Özellikle menopozdaki kadınlarda doğal 
olarak hormonları dengeler, kemikleri ko-
rumaya yardımcı olur, kanser ve osteopo-
roz gibi çeşitli hastalıkların riskini düşürür. 
Susam tohumları ve tahin fitoöstrojen içerir. 
Bazı çalışmalar tahinin sıcak basması, kemik 
kaybı, zayıflık, ruh hali değişiklikleri gibi me-
nopoz semptomlarının önemli ölçüde azal-
masına yardımcı olduğunu bulmuştur.
 
5. Susam tohumları, aminoasitlerin, vitamin 
E, B vitaminleri, eser mineralleri ve yağ asit-
lerinin iyi bir kaynağıdır. Hepsi cilt hücrele-
rinin gençleşmesine yardımcı olur ve erken 
yaşlanma belirtilerini önler. Tahini cildinize 
sürmek istemeyebilirsiniz ancak tahin yeme-
niz bile yağ ve cildinize yarayan besin alımını 
artırarak cildinizin bütünlüğünü iyileştirmeye 
yardımcı olabilir.
 
6. Araştırmalar, susam tohumlarının kanser 
ve kalp gibi hastalıkların önlenmesinde rol 
oynayan tokoferol, E vitamini içindeki temel 
besin maddeleri gibi koruyucu yağda çözü-
nür bileşiklerin emilimini artırdığını buldu.

ANDIZ PEKMEZİ
Andız ağacından meydana gelen kozalak 
özü ve ağacın meyveleri kullanılarak elde 
edilen bir pekmez çeşididir. Kan yapıcı, vü-
cuda enerji verici özelliği bulunur. İdrar yolu, 
böbrekler ve mesanenin temizlenmesini 
sağlar. Özellikle geceleri altını ıslatan ço-
cuklar için önerilir. Sedef ve egzama gibi cilt 
hastalıklarına karşı iyi gelir.

ÜZÜM PEKMEZİ
Kalp ve damar hastalıkları başta olmak üze-
re vücut üzerinde önemli faydaları vardır. 
Böbreklerin temizlenmesini sağlar, karaciğer 
sağlığını korur ve kan yapıcı etkisi vardır. 
İştah açar, gebelik ve lohusalık dönemi için 
önerilir. Damar sertliğine iyi gelir, yaşlanma 
etkilerini azaltır.

DUT PEKMEZİ
Demir eksikliğinde kullanılabilecek nadir 
ürünlerden biridir. Mide rahatsızlıkları, astım, 
bronşit, akciğerlerde gelişen lekeler üzerin-
de etkilidir. Bebekler ve çocuklar için gelişi-
me katkıda bulunmak için önerilir. Özellikle 
bebeklerin ağzında sıkça karşılaşılan pamuk-
çuğa iyi gelir. Ağız ve diş sağlığını korur ve 
enerji üretimini arttırır.

KEÇİBOYNUZU PEKMEZİ
Nefes darlığı için doğal bir ilaçtır. Kolesterolü 
düşürücü, tansiyonu dengeleyici etkileri var-
dır. Kanı zehirli maddelerden arındırır, Bağır-
sak hastalıkları, gastrit gibi problemlere iyi 
gelir. Balgam söktürücü etkisi vardır. Kalsi-
yum içeriği sayesinde kemik erimesine karşı 
faydalıdır. Sütten 3 kat fazla kalsiyum içerir.

her derde deva ikili: tahin PekMez
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MOTTO SAĞLıK

Katkılarıyla...
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Dr. Bora Murat
Diş Hekimi

Gün içerisinde yaşanan sıkıntı 
ve yorgunluklar diş sıkması veya 
gıcırdatmasına neden olabiliyor. 
Diş sıkmasının özel bir nedeninin 
olmadığını ancak başlıca ne-
deninin stres olduğunu belirten 
Anadolu Sağlık Merkezi Diş Heki-
mi Bora Murat, “Diş sıkması kişinin 
stres seviyesi, psikolojik durumu 
ve alışkanlıklarına bağlı olarak 
her yaş grubunda görülebilir ve 
kendi kendine geçmez” açıkla-
masında bulundu.

Diş sıkmasının genellikle psikolojik kaynaklı 
bir rahatsızlık olduğunu söyleyen Anadolu 
Sağlık Merkezi Diş Hekimi Bora Murat, “Ag-
resif, aceleci, titiz kişilerde diş gıcırdatması 
daha sık görülür. Ayrıca duygusal stres, 
kuvvetli pişmanlık, obsesyon, uykusuzluk, 
her türlü gerginlik hali ve kıskançlık gibi 
durumlar diş gıcırdatmasına sebep olabilir” 
dedi.

Kuvvetli pişmanlık ve kıskançlık diş gıcır-
datmasına neden oluyor

Yetersiz ve dengesiz beslenme, parazitler ve 
endokrin bozukluklarının da diş sıkmasına 
neden olduğunu vurgulayan Diş Hekimi 
Bora Murat, “Diş yapısında doğuştan bozuk-
lukların olması veya sonradan yapılan pro-
tez ve dolgulardan kaynaklanan bozukluklar 
diş sıkmasına neden olabilir. Ancak uyurken 
diş sıkma genetik bir hastalık değildir” dedi. 
Bora Murat, sinüzit hastası çocuklarda da 
diş gıcırdatmasının gözlemlendiğini söyledi.

Genç erişkinler %50 oranında dişlerini 
sıkıyor 

Kadın ve erkeklerde diş sıkmasının görülme 
oranında belirgin bir farkın olmadığını an-
cak 20-35 yaş aralığındaki genç erişkinlerde 
daha çok görüldüğünü söyleyen Diş Hekimi 
Bora Murat, “Diş sıkması genç erişkinlerde 
yüzde 50 civarında görülürken, bu oran 
çocuklarda yüzde 15 civarında” dedi.

Diş gıcırdatmasında öncelikle diş yapısın-
daki probleme bakılmalı

Diş gıcırdatması tedavisinde birinci basama-
ğın diş sıkmasına neden olabilecek faktör-
lerin tespit edilmesi olduğunu belirten Diş 
Hekimi Bora Murat, “Öncelikle fiziksel mua-
yene yapılmalı ve diş yapısında bir problem 
varsa buna göre tedavi programı hazırlan-
malı. Çoğunlukla diğer tedavi basamakları-
na gerek kalmadan sadece diş yapısındaki 
bozukluklar giderilerek sorun ortadan 
kaldırılabiliyor” açıklamasında bulundu.

Gerektiğinde ilaç tedavisi de uygulana-
biliyor

Diş ile ilgili problemlerin ortadan kaldırıl-
ması için çene eklemi rahatsızlığı tanısının 
konduktan sonra tedavinin planlandığını 
söyleyen Diş Hekimi Bora Murat, “Tedavi, 
kas egzersizleri gibi fiziksel bir yaklaşımı, 
gerektiğinde ilaç tedavisini ve çene ilişkisini 
ideale taşıyan mekanik yaklaşım içeriyor. 
Bu amaçla mekanik destek olarak splintler 
hazırlanıyor. Oklüzal splint genellikle sert 
akrilikten yapılan, bir arktaki dişlerin kesici 
ve çiğneyici yüzeylerini kaplarken karşıt 
arktaki dişlerle teması sağlayan, takılıp, çıka-
rılabilen bir apareydir. Splintlerin şikâyetleri 
ortadan kaldırması hem hastayı rahatlatır 

hem de kapanışın yeniden düzenlenmesini 
sağlar” dedi.

Tedavi süresince hastaların çenesini yoracak 
aşırı hareketlerden kaçınmaları ve diş sık-
masının temel sebebi olan stres faktörünü 
gerekirse psikolojik destek alarak ortadan 
kaldırmaları gerektiğini belirten Diş Hekimi 
Bora Murat, diş sıkmasının sonuçlarını şöyle 
sıraladı:

Diş sıkmasının sonuçları 

• Dişlerde aşınma, çiğneme yüzeylerinde 
düzleşme

• Uygulanan kas kuvveti sonucu yüzeyde ve 
diş eti kenarına yakın bölgelerde kırıklar

• Uyurken dişlerin gıcırdatılması sonucu 
çıkan yüksek ses

• Dişlerde hassasiyet

• Ağız açma sırasında veya çiğneme yapar-
ken zorluk çekilmesi ve ağrı duyulması

• Kulak, şakak ve yanaklarda ağrı hissi, kulak 
çınlaması

• Boyun ve baş ağrısı

• Anormal eklem sesleri

• Çenenin kitlenmesi veya yerinden çıkması

• Çenelerde devamlı bir gerginlik ve yor-
gunluk hissi

• Isırmada bir değişiklik meydana gelmesi

• Yüzde şişlik, asimetri

KISKANçLIK DİşLERE zARAR
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Dr. Esra Sönmez
Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Dr. Hişam Alahdab
Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Kapalı ortamlarda tütün kullanı-
mı, tütün kullanmayan kişilerin de 
sağlığını olumsuz etkiliyor. Yapılan 
çalışmalara göre Türkiye’de yılda 
17 bine yakın kişinin ölüm nede-
ninin pasif tütün içiciliğine bağlı 
hastalıklardan olduğunu belir-
ten Anadolu Sağlık Merkezi’n-
den Göğüs Hastalıkları Uzman-
ları Dr. Esra Sönmez ve Dr. Hişam 
Alahdab, “Kapı ya da pencere 
açmak, aspiratör ve klima ça-
lıştırmak, başka bir odada tütün 
tüketmek gibi hiçbir yöntem, pa-
sif tütün içiciliğine engel olmaz” 
açıklamasında bulundu.

Kapalı bir ortamda herhangi bir tütün ürü-
nünü tüketirken ortama salınan tütün du-
manını orada bulunan insanların soluma-
sı pasif içicilik olarak tanımlanıyor. Tütün 
ürünü kullananların etrafındaki kişilerin de 

sağlığından da sorumlu olduklarını unutma-
maları gerektiğini hatırlatan Anadolu Sağlık 
Merkezi’nden Göğüs Hastalıkları Uzmanları 
Dr. Esra Sönmez ve Dr. Hişam Alahdab, “Si-
gara içenler sadece kendilerini değil, özellik-
le hayatlarını paylaştıkları eşlerinin ve çocuk-
larının hayatlarını da riske atıyor” dedi. Dr. 
Sönmez ve Dr. Alahdab, kocası sigara içen 
ancak kendisi içmeyen kadınlarda akciğer 
kanseri gelişme riskinin, eşi ve kendisi sigara 
içmeyen kadınlara göre 1.2-2 kat yüksek ol-
duğunu belirtti.

Çocukların hastalıklara yakalanma riski 
artıyor

Sigara içen bir bireyle aynı evde yaşayan-
larda koroner kalp hastalığı riskinin sigara 
içilmeyen evde yaşayan bireylerle kıyaslan-
dığında yüzde 20’ye yakın artış gösterdiğini 
söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanları Dr. 
Esra Sönmez ve Dr. Hişam Alahdab, “Her iki 
ebeveyni sigara içen çocuklarda solunum 
yolu hastalıkları riski, sigara kullanmayan 
ebeveynlere sahip çocuklarla kıyaslandığın-
da yaklaşık yüzde 70 daha fazla. Çalışmalara 
göre, sigara içmeyen annelerin bebeklerinde 
zatürre ve bronşit nedeniyle hastaneye ya-
tırılma oranı yüzde 9 iken, günde bir paket-
ten fazla sigara içen annelerin bebeklerinde 
bu oran yüzde 31” dedi. Dr. Esra Sönmez ve 
Dr. Hişam Alahdab, günde yarım paket veya 
daha fazla sigara içen anne-babaların çocuk-
larının herhangi bir solunum yolu hastalığın-
dan hastaneye yatma riski iki kat daha fazla 
olduğunu belirterek, “Sigara dumanı sinüzit, 
rinit, kistik fibroz ve bronşit ataklarını alev-
lendiriyor. Çocuklarda soğuk algınlığı ve bo-
ğaz ağrısı sıklığını da artırıyor” açıklamasında 
bulundu.

Kapı, pencere açmak veya başka odada 
sigara içmek yeterli değil

Açık havada tütün tüketmek dışında, kapı ya 
da pencere açmak ve klima çalıştırmak gibi 

yöntemlerin pasif tütün içiciliğine engel 
olmadığını vurgulayan Dr. Esra Sönmez ve 
Dr. Hişam Alahdab, “Her yıl 30.000-40.000 
pasif içici kalp hastalıklarından dolayı ha-
yatını kaybediyor. Bu rakam akciğer kan-
serine bağlı ölümlerin oldukça üstünde” 
uyarısında bulunarak, eğer pasif tütün içi-
mine bağlı hastalıklara yakalanmak isten-
miyorsa, bulunulan hiçbir ortamda tütün 
tüketilmesine izin verilmemesi gerektiğini 
belirtti.

Pasif içicilik hafife alınmamalı

Pasif içiciliğin de aktif içiciliğin sebep ol-
duğu tüm hastalıklara neden olduğunu 
belirten Dr. Esra Sönmez ve Dr. Hişam 
Alahdab, “Ayrıca var olan kalp ve akciğer 
hastalıklarının kötüleşmesinin, kontrolden 
çıkmasının da en önemli nedeni olarak bi-
liniyor” dedi. Dr. Sönmez ve Dr. Alahdab, 
astım ya da KOAH hastalarının düzenli 
tedavilerini kullanmalarına rağmen hasta-
lığın kontrolünün sağlanamadığı durum-
larda pasif içiciliğin mutlaka sorgulanarak 
önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’de pasif içicilik oranı

Türkiye’de pasif içicilik konusunda yapılan 
çalışmalarda ortaya çıkan sonuçların ol-
dukça düşündürücü olduğunu belirten Dr. 
Esra Sönmez ve Dr. Hişam Alahdab, “Okul 
çağındaki gençlerin yüzde 82’si evlerinde, 
yüzde 86’sı ise ev dışında sigara dumanı-
na maruz kalıyor. Gençlerin yüzde 60’ının 
anne ya da babasından en az biri sigara içi-
yor. Türkiye’de öğretmenlerin yüzde 50’si 
sigara içerken, sigara içen öğretmenlerin 
yüzde 81’i okulda ve yüzde 68’i öğrenci-
lerinin önünde de sigara tüketiyor” dedi.

KAPI, PENCERE AçMAK PASİf İçİCİLİĞİ öNLEMEz
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Tuba Örnek
Beslenme ve Diyet Uzmanı

Kış mevsiminin başlaması ile birlikte 
soğuyan hava birçok sağlık sorunu-
nu da beraberinde getiriyor. Sıcaklık 
değişimine bağlı olarak vücut ısısı 
düşüyor ve metabolizma bu yeni 
duruma uyum sağlamaya çalışıyor. 
Kış mevsiminde hastalıklardan sağ-
lıklı beslenerek korunmanın mümkün 
olduğunu belirten Anadolu Sağlık 
Merkezi Beslenme ve Diyet Uzma-
nı Tuba Örnek “Enfeksiyonlara karşı 
özellikle A ve C vitamininden zen-
gin turunçgiller, nar, havuç, brokoli, 
kabak, brüksel lahanası, yeşil biber, 
karnabahar, mandalina, mayda-
noz, roka ve tere başta olmak üzere 
vücudumuz için çok değerli” dedi.

Günlük yaşam beslenme tarzını da ortaya 
koyuyor. Çalışma saatleri, boş vakitler, tra-
fikte geçirilen zaman, eş-dost buluşmaları, 
seyahatler, evdeki düzen veya düzensizlik 
gibi durumların yemek yeme alışkanlıklarına 
şekil verdiğini söyleyen Anadolu Sağlık Mer-
kezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, 
“En önemlilerinden biri de hangi mevsimde 
olduğumuzdur. Hareketliliğimizin azaldığı 
kış aylarında grip gibi olası enfeksiyonlara 
karşı bağışıklık sistemimizi güçlü tutmalıyız. 
Bunun için de düzenli egzersiz yapılmalı ve 
bolca sağlık dostu besinler tüketilmeli” açık-
lamasında bulundu.

Enfeksiyonlara karşı A ve C vitamini içe-
ren besinler tüketilmeli

Hareketliliğin azaldığı kış aylarında grip gibi 
olası enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemi-

nin güçlü tutulmasının önemli olduğunu 
belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba 
Örnek, “Öncelikle meyve, sebze ve lifli bes-
lenmeye özen gösterilmeli. Bol lif içeren 
meyve ve sebzelerin kırmızı, mor, turuncu, 
yeşil renkleri ne kadar iyi antioksidanlar 
içerdiklerinin kanıtıdır” dedi.

Her gün 2-3 fincan bitki çayı bağışıklık 
sistemini güçlendirir

Meyve ve sebzelerin yanı sıra ekmeğin de 
tam buğday, çavdar, kepekli tüketildiğinde, 
yulaf ezmesi ve kuru baklagillerin beslen-
me planına eklendiğinde büyük oranda lifli 
beslenilebildiğini söyleyen Beslenme ve Di-
yet Uzmanı Tuba Örnek, “Yoğurt, kefir gibi 
probiyotikler de vücut direncimizi artırır. 
Enfeksiyonlara karşı bazı bitki çayları tüket-
menin de faydası var. Her gün 2-3 fincan 
ıhlamur, zencefil, adaçayı, kuşburnu ya da 
ekinezya çayı bakterilere karşı bağışıklık sis-
temini güçlendirir. Omega-3 yağ asidi de 
bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirir. Ome-
ga-3 en fazla balıkta, semizotu ve cevizde 
bulunur” şeklinde konuştu.

Kışın bol bol çorba tüketilebilir

Kış yemeği deyince ilk akla gelen sıcak bir 
çorba olduğunu söyleyen Beslenme ve Di-
yet Uzmanı Tuba Örnek, kış mevsiminde 
bol bol çorba tüketiminin önemli olduğu-
nu söyledi. Örnek, kış aylarında su isteğinin 
azalabildiğini belirterek, “Vücudun ortala-
ma 10 bardak (2 litre) suya ihtiyacı vardır. 
Su ihtiyacı idrarın renginden de anlaşılabilir. 
Koyu sarı ise su ihtiyacı karşılanmamış de-

mektir. Su tüketimi, birçok faydasıyla birlikte 
metabolizmayı hızlandırmaya da yardımcı 
olur“ dedi.

Tansiyon hastaları turşu tüketimine dik-
kat etmeli

Turşunun bağırsaklardaki yararlı bakterileri 
artırma gibi çok faydalı bir özelliğinin ol-
duğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Tuba Örnek, “C vitamini başta olmak üzere 
çeşitli vitamin ve mineralleri turşudan ala-
biliriz. Fakat tuz oranı yüksek olduğu için 
özellikle tansiyon hastalarının dikkatli olması 
gerekir” uyarısında bulundu.

Kış mevsiminin dost besinleri

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, ba-
ğışıklığı güçlendiren besinler ve bitkilerin 
aynı zamanda hastalık durumunda tedaviye 
önemli destek olduğunu belirtti.

Probiyotikler ve lifli besinler: İlaçların atık-
larının bağırsaklara verdiği zarardan korur. 
Kabızlık ve ishal durumunda tedavi edicidir.
Bitki çayları: Soğuk algınlığı, üst solunum 
yolu enfeksiyonlarına iyi gelir. Boğaz kuru-
luğunu önler. Kuşburnu çayı aynı zamanda 
C vitamini içerir.

Sebze, meyve, balıkta bulunan antioksidan-
lar; et, süt, yoğurt gibi proteinli besinler: 
Hastalık sırasında bakteri ve virüslere karşı 
vücudun savaşçılarını destekler.

Su: Enfeksiyon sırasında sıvı kaybının yerine 
konmasını sağlar. Boğaz kuruluklarını önler.

KIşIN SAĞLIK İçİN ROKA VE TERE TüKETİN
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Maddi konularda yaratıcılığınız kullanmak 
için kendi gücünüze ihtiyacınız var. Kendi-
nize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar 
yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır 
basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde  
atıyorsunuz. Düşüncelerinizde karmaşanın 
hakim olduğu bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. 
İyi niyetle yaklaştığınız konularda beklen-
meyen aksiliklerin çıkması sizi üzmemeli. 
Çevrenizde istediğiniz konuma gelmek isti-
yorsanız daha sabırlı olmayı denemelisiniz.
Kendinize güveniyor ve yaratıcılığınız ve 
girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan zevk alı-
yorsunuz. Aklınıza gelen ilginç düşünceler 
için fazla beklemeyin. Sevdiklerinizin  size 
sunduğu güvenlik duygusunu, büyük bir so-
rumluk içinde üstleneceksiniz.

Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın da sizin 
yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Parasal ko-
nularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşama-
nızı zorlaştırabilir. Sürekli, kendinizi güvende 
hissetme duygunuzdan bir türlü kurtulamı-
yorsunuz. Motivasyon gücünüzü istediğiniz 
alanda kullanabilme yeteneğinize sahipsiniz. 
Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir 
şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi 
ispat edeceksiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltıla-
bileceğinizi düşünerek, her zamanki, temkin-
li ve sistemli yapınızı bozmamalısınız. Bazen 
her şeyi çok fazla abartarak sorun haline ge-
tirebiliyorsunuz. Maddi konularda istediğiniz 
gelişimin, arkadaş organizasyonlarına bağlı 
olarak değişim göstermesi, motivasyon açı-
sından olumlu oluyor.

Öfkelerinizi de görsel yaşamaktan yanasınız. 
Yaşamı kendi yöntemlerinize göre sorgulu-
yor, olayları içinizde saklamaktan hoşlanmı-
yorsunuz. Sezgilerinizin doğrultusunda ha-
reket etmek isteyebilirsiniz. Bilinçaltınız çok 
yoğun. Küçük detaylar size engel olmamalı. 
Özellikle alınganlıklarınızdan sıyrılmalısınız. 
Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle ge-
reksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız. 
Duygusal anlamda çok çabuk etkileniyor 
ve  hızlı kararlar alıyorsunuz. Herkes sizinle 
aynı düşüncede olmayabilir. Hiç kimsenin 
sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyor-
sunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk 
kaynağı yaratıyor. Duygusal karmaşalardan 
uzak kalmalısınız. Uzun yollarla ilgili planları-
nız şimdilik erteleyebilirsiniz.

Arkadaşlık ilişkilerinizi ve mesleğinizle ilgili 
konuları paralel götürmeyi başarıyorsunuz. 
Denenmemiş işlerde oldukça başarılı ola-
caksınız. Cesur ve radikal kararlarınıza ar-
kadaşlarınız destek verecekler. Hedefleriniz, 
uzak ülkelerde yapacağınız başarılı çalışma-
lar gibi arzu ve isteklerinizde yoğunlaşarak, 
yaşam sürecinizi emin adımlarla şekillendiri-
yor, 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 takışmamalısı-
nız. Amaçlarınızdan fazla uzaklaşmamalı ve 
dostlarınızla ve arkadaşlarınızla bir araya 
gelmeyi yeğlemelisiniz.

Maddi konularla ilgili düşüncelerinizde abar-
tıya kaçmamalısınız. Sıra dışı olayların sizi 
rahatsız etmesine izin vermemeli ve olay-
ların dışında kalmayı başarmalısınız. Finans 
konularında yapacağınız araştırmaların size 
sağlayacağı özel durumlar mevcut. İçinizde 
biriken enerjiyi bir yerlere kanalize etmek 
zorundasınız. Aşırı uçlarda davranışlar gös-
terebilirsiniz. Arkadaşlarınızı tenkit etme-
den önce düşünmeli ve kendi isteklerinizi 
yeniden gözden geçirmelisiniz. Yaptığınız 
hataların altında sizin yanlış yargılarınız var. 
Katılacağınız toplantılarda duygularınızı sez-
gilerinizle birleştirerek sonuca varmalısınız. 
Karşınızdaki kişileri konuşmadan hissedebi-
liyorsunuz fakat kinci yönlerinizi törpüleme-
lisiniz. 

Finans konuların gündem kazanmasıyla 
satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Maddi 
konularda yüksek hedefleriniz var ve olay-
lara bakış açınızda hiçbir esneklik yok. İde-
allerinizin peşinde koşarken bazı hatalara 
açıksınız. İş yaşantınızla ilgili sorunların üs-
tesinden kolay bir şekilde geleceksiniz. Or-
tak çalışmalar içinde olduğunuz zaman, son 
derece huzursuzlaşıyorsunuz. Güvendiğiniz 
kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza 
neden olacak. Kendi gücünüzü çevrenize 
ispat etmek isteyeceksiniz. Değişimlerin 
meydana getirdiği çatışmalardan oluşan bir 
yaşam tarzınız gündeme geliyor. Takıntıla-
rınızın sizi yönlendirmesine izin verdiğiniz 
sürece, farklı olma duygusundan bir türlü 
kurtulmanız mümkün değil. 
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Kariyerinize katkısı olacak konularda araştır-
malarını sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin 
size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. 
Mesleki başarınızı perçinleyici konumlar 
içindesiniz. Bu ay, yüksek hedefleriniz var. 
Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir 
şekilde gerçekleştirecek gücünüzün  farkın-
dasınız. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. 
İş başarınız arttıkça, başarılı işler ayağınıza 
gelecek. İş arayanlar iş tekliflerini değerlen-
direbilirler. Kafanıza koyduğunuz şeyi yapma 
konusunda engel tanımayacak bu konuda 
size karşı gelenlere hırçın davranacaksınız. 
Duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uy-
gun kişilerle görüşmeyi  tercih edeceksiniz. 
Tartışma ortamlarından uzak kalmaya çalı-
şın.

Egonuzu ifade edemediğiniz zaman, huzur-
suz ve kaprisli oluyorsunuz. Sabırsız fakat, 
kendinize güvenen tavırlarınızla, başarıyı 
kucaklayacaksınız. Çevrenizde sizi seven 
arkadaşlarının olumlu destekleri sayesinde, 
bir çok problemlerinizin üstesinden kolay bir 
şekilde gelebileceksiniz. Sosyal aktivitenizde 
canlanma söz konusu. Bazı olayları takibe 
alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilir-
siniz. Yeni ve radikal düşünceler içindesiniz. 
Huzursuz ve alıngan bir dönem yaşıyorsu-
nuz. Kendinizi daha kolay ifade etmenin 
yollarını bulmalısınız. Yaşamınızı kendi istek-
leriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve 
bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. 
Gücünüzü arttırma yolunda yeni bir döneme 
giriyorsunuz.

Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağı-
nız işlerden kaçmamalısınız. Sorumlulukları-
nızın bilincinde olduğunuz için, çevrenizden 
gelecek iş tekliflerine karşı hazırlıklı olmalısı-
nız. Seçici davranıyor ve yeniliklere karşı di-
renç gösteriyorsunuz. Bazı alışkanlıklarınızı 
aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Üs-
tün nitelikli kişilerden alacağınız destek sizin 
için çok önemli ve çalışmalarınızı olumlu bir 
şekilde etkiliyor. Bazı bağlantılarınızı doğru 
bir şekilde yönlendireceksiniz. Aklınıza tak-
tığınız konularda ısrarcı fakat sessiz bir pro-
testo davranışları içindesiniz. İnatçı yapınızı 
vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişiyi üze-
bilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz. Ya-
şamınızı zorlaştırmamalısınız. Kararsızlıklar 
peşinde olabilirsiniz. 

Maddi konularınızı yeniden gözden geçirme-
lisiniz. Birikimlerinizi değerlendirmek isteye-
bilirsiniz. Yatırımlarınız konusunda size fikir 
verecek olan ailenizi, ön plana çıkarmalısınız. 
Yaşam kalitenizde traj yükselmesi yaşaya-
cak, yaşamınızda değişiklikler yapmak için 
gerekli atılımları sağlayacaksınız. Düşünce-
lerinizi yaşama geçirmek konusunda; de-
neyimlerinizi ve bilgilerinizi kullanmak için  
fırsatlar söz konusu. Gücünüzün farkındası-
nız. İletişim konusunda zorluk çekmeyecek, 
görüşmek istediğiniz kişilere hızlı bir şekilde 
ulaşacaksınız. Beklemekten çok sıkılıyor ve 
girişimciliğinizi hızlandırmak istiyorsunuz. 
Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz. 
Uzun süredir görmediğiniz  arkadaşlarınızla  
birlikte olabileceksiniz. 

Çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemeni-
ze rağmen, arzuladığınız şartlar gelişmeye-
bilir. Karşı tarafın düşüncelerini öğrenmeden 
siz planlarınızı ortaya koymamalı ve fikirleri-
nizi hiç kimseyle paylaşmamalısınız. Sevdik-
lerinizle bir araya gelmeli ve onların dertleri-
ni dinlemelisiniz. İş çevrenizde sizden destek 
bekleyecekler. Fikir çatışmaları yaşayabilir 
ve gereksiz olayları problem haline getire-
bilirsiniz. Çevre bağlantılarınızı sistemli bir 
şekilde yürütmekten yanasınız.  Partneriniz, 
sizin değişen fikirlerinize karşıt düşünceler 
geliştirebilir. İş hayatınızla ilgili gelişmeleri 
takip ederken, başarınızı garantileyerek iler-
lemenizde fayda var. Dostlar arası kırgınlıkla-
ra aracılık yapabilirsiniz. Sosyal amaçlarınızı 
doğru kullanacaksınız.

Kariyerinizle ilgili planlarınızı doğru kullan-
malısınız. Ertelediğiniz işler yeniden günde-
me gelecektir. Kendinizle ilgili yapacağınız 
değişimlerde, yaşayacağınız gecikmeleri so-
run yapmamalısınız. Sonuçlar lehinize gelişe-
cektir. Çalıştığınız iş yerinde birçok değişim 
gündeme gelecektir. Kariyerinizi sorgulamak 
ve kendinizde  kusur bulmak yerine değişen 
şartlara ayak uydurmaya çalışmalısınız. Le-
hinize gelişecek olaylar sizi sevindirecektir. 
Acele etmeden sabırlı davranırsanız, kaza-
nan sizi olacaksınız. Akıllı kişilerle yapacağı-
nız fikir alışverişinden karlı çıkacağınız için, 
sezgileriniz sizi yeniden şekillendirecektir. 
Yeni tanışacağınız kişilerin fikirlerinden et-
kilenmeniz mümkün. Gizli kapaklı olaylardan 
uzak kalmak sizi olumlu kılacaktır.



NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 376.355 1 ANKAmall AVM 431.540 1 Mavibahçe AVM 297.421
2 City's Nişantaşı AVM 350.776 2 Forum Ankara Outlet 142.080 2 TerraCity AVM 244.725
3 Kanyon AVM 252.421 3 Acity Outlet 106.701 3 Park Afyon AVM 124.593
4 İstanbul Cevahir AVM 249.057 4 Gordion AVM 68.799 4 Espark AVM 123.011
5 Özdilek Park İstanbul AVM 209.662 5 Kentpark AVM 67.106 5 Forum Gaziantep AVM 117.853
6 Vialand AVM 207.495 6 Cepa AVM 64.839 6 Forum Kayseri AVM 116.549
7 Emaar Square Mall AVM 145.068 7 Next Level AVM 59.980 7 Gebze Center 114.217
8 Trump AVM 139.881 8 Taurus AVM 48.787 8 Forum Mersin AVM 113.386
9 Marmara Park AVM 124.417 9 Atlantis AVM 48.725 9 Forum Bornova AVM 103.826

10 Brandium AVYM 113.635 10 Nata Vega Outlet 41.491 10 Forum Trabzon AVM 98.681
11 İstinyePark AVM 108.000 11 One Tower AVM 37.740 11 MarkAntalya AVM 96.549
12 Maltepe Park AVM 107.143 12 Podium Ankara AVM 32.726 12 Kulesite AVM 94.566
13 Palladium AVM 97.489 13 Arcadium AVM 30.973 13 ÖzdilekPark Antalya AVM 87.695
14 Torium AVM 95.397 14 Anatolium Ankara AVM 30.465 14 Antalya Migros AVM 85.783
15 Viaport Asia Outlet 95.347 15 Kızılay AVM 30.386 15 Point Bornova AVM 84.230
16 Buyaka AVM 95.256 16 Panora AVYM 27.741 16 MalatyaPark AVM 77.190
17 Capacity AVM 91.212 17 Antares AVM 23.990 17 Deepo Outlet Center 61.871
18 Zorlu Center 90.429 18 365 AVM 21.671 18 Konya Kent Plaza AVYM 61.735
19 Tepe Nautilus AVM 87.537 19 Tepe Prime Avenue 18.917 19 Primemall Gaziantep AVM 58.232
20 Mall of İstanbul 87.109 20 Bilkent Center AVM 16.516 20 Forum Çamlık AVM 57.700
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1 City's Nişantaşı AVM 66.960 1 ANKAmall AVM 13.433 1 HighWay Outlet AVM 11.717
2 Özdilek Park İstanbul AVM 64.615 2 Atlantis AVM 10.601 2 Sera Kütahya AVM 7.445
3 Kanyon AVM 52.978 3 Antares AVYM 10.370 3 Kayseri Park AVYM 5.694
4 Buyaka AVM 32.909 4 Bilkent Center AVM 5.926 4 Kulesite AVM 5.633
5 Galleria Ataköy AVM 32.751 5 Tepe Prime Avenue 5.187 5 MalatyaPark AVM 5.407
6 Emaar Square Mall AVM 22.438 6 Next Level AVM 4.861 6 ÖzdilekPark Antalya AVM 5.038
7 Trump AVM 17.388 7 Kentpark AVM 4.792 7 Gebze Center 4.759
8 Capitol AVM 16.664 8 Nata Vega Outlet 4.664 8 TerraCity AVM 4.567
9 Viaport Asia Outlet 15.073 9 Cepa AVM 3.736 9 Deepo Outlet Center 4.366

10 İstinyePark AVM 10.784 10 Armada AVM 3.344 10 Korupark AVM 3.755
11 ArmoniPark Outlet Center 9.097 11 Panora AVYM 2.960 11 17 Burda AVM 3.501
12 Astoria AVM 8.867 12 Gordion AVM 2.735 12 Espark AVM 3.490
13 Akasya AVM 8.215 13 Acity Outlet 2.362 13 Antalya Migros AVM 3.048
14 Sapphire Çarşı 8.073 14 Taurus AVM 2.304 14 Forum Mersin AVM 2.868
15 Kale Outlet Center 7.700 15 Arcadium AVM 1.980 15 Forum Bornova AVM 2.681
16 Zorlu Center 7.571 16 365 AVM 1.794 16 Forum Gaziantep AVM 2.543
17 CanPark AVYM 6.182 17 Forum Ankara Outlet 1.598 17 Palladium Antakya AVM 2.503
18 ArenaPark AVYM 5.987 18 Anatolium Ankara AVM 1.338 18 Outlet Center İzmit 2.263
19 Vialand AVM 5.787 19 Podium Ankara AVM 1.267 19 Zafer Plaza AVM 2.198
20 Palladium AVM 5.487 20 Gimart Outlet 1.212 20 Agora İzmir AVM 2.146
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1 Zorlu Center 39.077 1 ANKAmall AVM 73.220 1 TerraCity AVM 52.112
2 Emaar Square Mall AVM 36.828 2 Gordion AVM 21.681 2 Mavibahçe AVM 39.930
3 İstinyePark AVM 34.419 3 Nata Vega Outlet 15.636 3 Park Afyon AVM 26.725
4 City's Nişantaşı AVM 24.883 4 Acity Outlet 15.367 4 Kulesite AVM 22.648
5 Mall of İstanbul 23.125 5 Kentpark AVM 12.755 5 Endülüs Park 21.569
6 Kanyon AVM 22.657 6 Antares AVYM 12.451 6 Forum Bornova AVM 20.268
7 Marmara Park AVM 22.408 7 Armada AVM 9.871 7 Point Bornova AVM 20.060
8 Vialand AVM 21.832 8 Podium Ankara AVM 9.743 8 41 Burda AVM 18.717
9 Watergarden İstanbul 20.409 9 Atlantis AVM 8.959 9 Antalya Migros AVM 17.318

10 Kale Outlet Center 18.079 10 Cepa AVM 7.769 10 Mall of Antalya AVM - YENİ 15.547
11 Maltepe Park AVM 13.276 11 Next Level AVM 7.326 11 Optimum - İzmir 15.070
12 Forum İstanbul AVYM 12.404 12 Panora AVYM 7.094 12 M1 Adana AVM 14.011
13 Trump AVM 11.645 13 Metromall AVM-yeni 7.040 13 Forum Mersin AVM 13.081
14 Hilltown AVM 11.415 14 Gimart Outlet 6.584 14 17 Burda AVM 12.827
15 Meydan İstanbul AVM 10.963 15 Arcadium AVM 6.142 15 67 Burda AVM 11.415
16 CanPark AVYM 10.608 16 One Tower AVM 5.658 16 Korupark AVM 10.963
17 İstanbul Cevahir AVM 9.831 17 Taurus AVM 5.571 17 MNG MALL AVM 10.949
18 Brandium AVYM 9.557 18 Forum Ankara Outlet 4.587 18 Forum Gaziantep AVM 10.844
19 212 İstanbul Power Outlet 8.576 19 Tepe Prime Avenue 3.653 19 14 Burda AVM 10.405
20 Bulvar 216 AVM 7.869 20 Anatolium Ankara AVM 2.375 20 Espark AVM 9.858
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5 Galleria Ataköy AVM 32.751 5 Tepe Prime Avenue 5.187 5 MalatyaPark AVM 5.407
6 Emaar Square Mall AVM 22.438 6 Next Level AVM 4.861 6 ÖzdilekPark Antalya AVM 5.038
7 Trump AVM 17.388 7 Kentpark AVM 4.792 7 Gebze Center 4.759
8 Capitol AVM 16.664 8 Nata Vega Outlet 4.664 8 TerraCity AVM 4.567
9 Viaport Asia Outlet 15.073 9 Cepa AVM 3.736 9 Deepo Outlet Center 4.366

10 İstinyePark AVM 10.784 10 Armada AVM 3.344 10 Korupark AVM 3.755
11 ArmoniPark Outlet Center 9.097 11 Panora AVYM 2.960 11 17 Burda AVM 3.501
12 Astoria AVM 8.867 12 Gordion AVM 2.735 12 Espark AVM 3.490
13 Akasya AVM 8.215 13 Acity Outlet 2.362 13 Antalya Migros AVM 3.048
14 Sapphire Çarşı 8.073 14 Taurus AVM 2.304 14 Forum Mersin AVM 2.868
15 Kale Outlet Center 7.700 15 Arcadium AVM 1.980 15 Forum Bornova AVM 2.681
16 Zorlu Center 7.571 16 365 AVM 1.794 16 Forum Gaziantep AVM 2.543
17 CanPark AVYM 6.182 17 Forum Ankara Outlet 1.598 17 Palladium Antakya AVM 2.503
18 ArenaPark AVYM 5.987 18 Anatolium Ankara AVM 1.338 18 Outlet Center İzmit 2.263
19 Vialand AVM 5.787 19 Podium Ankara AVM 1.267 19 Zafer Plaza AVM 2.198
20 Palladium AVM 5.487 20 Gimart Outlet 1.212 20 Agora İzmir AVM 2.146

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Zorlu Center 39.077 1 ANKAmall AVM 73.220 1 TerraCity AVM 52.112
2 Emaar Square Mall AVM 36.828 2 Gordion AVM 21.681 2 Mavibahçe AVM 39.930
3 İstinyePark AVM 34.419 3 Nata Vega Outlet 15.636 3 Park Afyon AVM 26.725
4 City's Nişantaşı AVM 24.883 4 Acity Outlet 15.367 4 Kulesite AVM 22.648
5 Mall of İstanbul 23.125 5 Kentpark AVM 12.755 5 Endülüs Park 21.569
6 Kanyon AVM 22.657 6 Antares AVYM 12.451 6 Forum Bornova AVM 20.268
7 Marmara Park AVM 22.408 7 Armada AVM 9.871 7 Point Bornova AVM 20.060
8 Vialand AVM 21.832 8 Podium Ankara AVM 9.743 8 41 Burda AVM 18.717
9 Watergarden İstanbul 20.409 9 Atlantis AVM 8.959 9 Antalya Migros AVM 17.318

10 Kale Outlet Center 18.079 10 Cepa AVM 7.769 10 Mall of Antalya AVM - YENİ 15.547
11 Maltepe Park AVM 13.276 11 Next Level AVM 7.326 11 Optimum - İzmir 15.070
12 Forum İstanbul AVYM 12.404 12 Panora AVYM 7.094 12 M1 Adana AVM 14.011
13 Trump AVM 11.645 13 Metromall AVM-yeni 7.040 13 Forum Mersin AVM 13.081
14 Hilltown AVM 11.415 14 Gimart Outlet 6.584 14 17 Burda AVM 12.827
15 Meydan İstanbul AVM 10.963 15 Arcadium AVM 6.142 15 67 Burda AVM 11.415
16 CanPark AVYM 10.608 16 One Tower AVM 5.658 16 Korupark AVM 10.963
17 İstanbul Cevahir AVM 9.831 17 Taurus AVM 5.571 17 MNG MALL AVM 10.949
18 Brandium AVYM 9.557 18 Forum Ankara Outlet 4.587 18 Forum Gaziantep AVM 10.844
19 212 İstanbul Power Outlet 8.576 19 Tepe Prime Avenue 3.653 19 14 Burda AVM 10.405
20 Bulvar 216 AVM 7.869 20 Anatolium Ankara AVM 2.375 20 Espark AVM 9.858

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 376.355 1 ANKAmall AVM 431.540 1 Mavibahçe AVM 297.421
2 City's Nişantaşı AVM 350.776 2 Forum Ankara Outlet 142.080 2 TerraCity AVM 244.725
3 Kanyon AVM 252.421 3 Acity Outlet 106.701 3 Park Afyon AVM 124.593
4 İstanbul Cevahir AVM 249.057 4 Gordion AVM 68.799 4 Espark AVM 123.011
5 Özdilek Park İstanbul AVM 209.662 5 Kentpark AVM 67.106 5 Forum Gaziantep AVM 117.853
6 Vialand AVM 207.495 6 Cepa AVM 64.839 6 Forum Kayseri AVM 116.549
7 Emaar Square Mall AVM 145.068 7 Next Level AVM 59.980 7 Gebze Center 114.217
8 Trump AVM 139.881 8 Taurus AVM 48.787 8 Forum Mersin AVM 113.386
9 Marmara Park AVM 124.417 9 Atlantis AVM 48.725 9 Forum Bornova AVM 103.826

10 Brandium AVYM 113.635 10 Nata Vega Outlet 41.491 10 Forum Trabzon AVM 98.681
11 İstinyePark AVM 108.000 11 One Tower AVM 37.740 11 MarkAntalya AVM 96.549
12 Maltepe Park AVM 107.143 12 Podium Ankara AVM 32.726 12 Kulesite AVM 94.566
13 Palladium AVM 97.489 13 Arcadium AVM 30.973 13 ÖzdilekPark Antalya AVM 87.695
14 Torium AVM 95.397 14 Anatolium Ankara AVM 30.465 14 Antalya Migros AVM 85.783
15 Viaport Asia Outlet 95.347 15 Kızılay AVM 30.386 15 Point Bornova AVM 84.230
16 Buyaka AVM 95.256 16 Panora AVYM 27.741 16 MalatyaPark AVM 77.190
17 Capacity AVM 91.212 17 Antares AVM 23.990 17 Deepo Outlet Center 61.871
18 Zorlu Center 90.429 18 365 AVM 21.671 18 Konya Kent Plaza AVYM 61.735
19 Tepe Nautilus AVM 87.537 19 Tepe Prime Avenue 18.917 19 Primemall Gaziantep AVM 58.232
20 Mall of İstanbul 87.109 20 Bilkent Center AVM 16.516 20 Forum Çamlık AVM 57.700

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 66.960 1 ANKAmall AVM 13.433 1 HighWay Outlet AVM 11.717
2 Özdilek Park İstanbul AVM 64.615 2 Atlantis AVM 10.601 2 Sera Kütahya AVM 7.445
3 Kanyon AVM 52.978 3 Antares AVYM 10.370 3 Kayseri Park AVYM 5.694
4 Buyaka AVM 32.909 4 Bilkent Center AVM 5.926 4 Kulesite AVM 5.633
5 Galleria Ataköy AVM 32.751 5 Tepe Prime Avenue 5.187 5 MalatyaPark AVM 5.407
6 Emaar Square Mall AVM 22.438 6 Next Level AVM 4.861 6 ÖzdilekPark Antalya AVM 5.038
7 Trump AVM 17.388 7 Kentpark AVM 4.792 7 Gebze Center 4.759
8 Capitol AVM 16.664 8 Nata Vega Outlet 4.664 8 TerraCity AVM 4.567
9 Viaport Asia Outlet 15.073 9 Cepa AVM 3.736 9 Deepo Outlet Center 4.366

10 İstinyePark AVM 10.784 10 Armada AVM 3.344 10 Korupark AVM 3.755
11 ArmoniPark Outlet Center 9.097 11 Panora AVYM 2.960 11 17 Burda AVM 3.501
12 Astoria AVM 8.867 12 Gordion AVM 2.735 12 Espark AVM 3.490
13 Akasya AVM 8.215 13 Acity Outlet 2.362 13 Antalya Migros AVM 3.048
14 Sapphire Çarşı 8.073 14 Taurus AVM 2.304 14 Forum Mersin AVM 2.868
15 Kale Outlet Center 7.700 15 Arcadium AVM 1.980 15 Forum Bornova AVM 2.681
16 Zorlu Center 7.571 16 365 AVM 1.794 16 Forum Gaziantep AVM 2.543
17 CanPark AVYM 6.182 17 Forum Ankara Outlet 1.598 17 Palladium Antakya AVM 2.503
18 ArenaPark AVYM 5.987 18 Anatolium Ankara AVM 1.338 18 Outlet Center İzmit 2.263
19 Vialand AVM 5.787 19 Podium Ankara AVM 1.267 19 Zafer Plaza AVM 2.198
20 Palladium AVM 5.487 20 Gimart Outlet 1.212 20 Agora İzmir AVM 2.146

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Zorlu Center 39.077 1 ANKAmall AVM 73.220 1 TerraCity AVM 52.112
2 Emaar Square Mall AVM 36.828 2 Gordion AVM 21.681 2 Mavibahçe AVM 39.930
3 İstinyePark AVM 34.419 3 Nata Vega Outlet 15.636 3 Park Afyon AVM 26.725
4 City's Nişantaşı AVM 24.883 4 Acity Outlet 15.367 4 Kulesite AVM 22.648
5 Mall of İstanbul 23.125 5 Kentpark AVM 12.755 5 Endülüs Park 21.569
6 Kanyon AVM 22.657 6 Antares AVYM 12.451 6 Forum Bornova AVM 20.268
7 Marmara Park AVM 22.408 7 Armada AVM 9.871 7 Point Bornova AVM 20.060
8 Vialand AVM 21.832 8 Podium Ankara AVM 9.743 8 41 Burda AVM 18.717
9 Watergarden İstanbul 20.409 9 Atlantis AVM 8.959 9 Antalya Migros AVM 17.318

10 Kale Outlet Center 18.079 7.769 15.547
11 Maltepe Park AVM 13.276 7.326 15.070
12 Forum İstanbul AVYM 12.404 7.094 14.011
13 Trump AVM 11.645 7.040 13.081
14 Hilltown AVM 11.415 6.584 12.827
15 Meydan İstanbul AVM 10.963 6.142 11.415
16 CanPark AVYM 10.608 5.658 10.963
17 İstanbul Cevahir AVM 9.831 5.571 10.949
18 Brandium AVYM 9.557 4.587 10.844
19 212 İstanbul Power Outlet 8.576 3.653 10.405
20 Bulvar 216 AVM 7.869

10 Cepa AVM
11 Next Level AVM
12 Panora AVYM
13 Metromall AVM 
14 Gimart Outlet
15 Arcadium AVM
16 One Tower AVM
17 Taurus AVM
18 Forum Ankara Outlet 
19 Tepe Prime Avenue 
20 Anatolium Ankara AVM 2.375

10 Mall of Antalya AVM  
11  Optimum - İzmir
12 M1 Adana AVM
13 Forum Mersin AVM
14 17 Burda AVM
15 67 Burda AVM
16 Korupark AVM
17 MNG MALL AVM
18 Forum Gaziantep AVM 
19   14  Burda AVM
20 Espark AVM 9.858

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM
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Sevgili Murat Güneş ,zaten tanıdığımız 
isimlerden dinlediğimiz şarkıların söz ya-
zarı ve bestecisi olarak hayatımızdaydı-
nız... Okuyucularımız için kısaca kimdi bu 
isimler ve şarkılar?

Hangisini söyleyeceğimi bilemedim şimdi 
ama yakınlarda çıkmış birkaç şarkımı söy-
leyecek olursam Berkay Yaz, Demet Akalın 
Damga Damga, Yaşar Nara, Ajda Pekkan Ay-
rılık Ateşi, Gökhan Türkmen Sen İstanbul’sun 
ve dahası..

İlk single’ınız Kalp Farkıyla sonrası bu 
ikinci single’inız “Beşinci Mevsim” Şarkı-
nın hikayesinden kısaca bahseder misiniz?

Beşinci Mevsim sevdiğinden ayrılmamak için 
mevsimler üzerinden bahaneler sıralayan bir 
aşk şarkısı. En sonunda da “Beşinci Mevsim 
diye bir şey olsa senle adaş olurdu kesin” di-
yerek tatlıya bağlıyor hikayeyi.

Sizi bu projede Yonca Lodi ile birleştiren 
ne oldu? 

Yonca ezelden beri şarkıcılığına hayran oldu-
ğum bir isimdi zaten. İlerleyen zaman içeri-
sinde de o kadar yakın dost olduk ki geçmişe 
onunla ortak bir hatıra bırakmak istedim.

Biraz da şarkının video klibinden bahse-
debilir misiniz? Ünlü dostlarınız da yer 
alıyor.

Klibimizi ilk şarkımda da olduğu gibi Murat 
Joker çekti. Aynı dertten muzdarip insanların 
toplu terapi seansına girişi fikrini söylediğin-
de Joker çok heyecanladım. Diğer kişileri kim 
oynayacak dediğimizde onca sanatçı dostun 
var diyen de yine o oldu. Sağolsunlar hiçbi-
ri de kırmadı beni. Sizin aracılığınızla bir kez 
daha Yaşar, Özgün, Aydilge ve Aynur Aydın’a 
teşekkürlerimi sunayım.

Sıradaki proje ne olacak?

O biraz bu şarkının gidişatıyla ilgili. Henüz 
ben bile bilmiyorum vallahi :)

Kendine örnek aldığınız bir isim var mı?

Direkt olarak örnek almak demesek de Sezen 

“renk uyumuna karşı 
bir hassasiyetim var”

Murat Güneş
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Aksu’nun bendeki yeri ayrıdır. Hem üretim-
deki çeşitliliği hem her dönem çağı yakala-
yabilmesi ister istemez hayranlık uyandırıyor.

Murat Güneş’in bir günü nasıl geçer?

Çalışma varsa stüdyoya gidiyorum ve malum 
orada işin ne kadar süreceğini çok da kesti-
remiyor insan. Onun dışında bir köpeğim var 
Esmer adında, her gün illa ki o iki kez gez-
dirilecek :) Sinemayı ve tiyatroyu da sıkı bir 
şekilde takip ediyorum zaten.

Alışveriş merkezlerine gidiyor musunuz-
Gidiyorsanız en çok tercih ettiğiniz AVM 
hangisi?

Günümüz koşullarında AVM’lerden uzak du-
rabilmek ne mümkün. Sonuçta aradığımız 
her şeyi aynı bina içerisinde bulabiliyoruz. En 
çok tercih ettiğim havadar olması sebebiyle 
Kanyon.

Kıyafetlerinizde “olmazsa olmaz”ınız ne-
dir?

Renk uyumuna karşı bir hassasiyetim var. 
Görünmese bile kendim için de olsa iç ça-
maşırımı bile o gün giydiğim tonlarda seçi-
yorum :)

Giyim tarzınızı nasıl tanımlarsın?

Tek kelime ile özetleyecek olursam rahat 
olur. Kışları sokağa da giyilebilen eşofman 
altları yazları şalvarlar beni gün boyu rahat 
hissettiriyor.

Neyi asla giymezsiniz?

Asla diyemem ama takım elbiseleri düğün-
den düğüne giyiyorum :)

Vazgeçemediğin bir aksesuarınız var mı?

Bilekliklerimi çok seviyorum. Çeşit çeşit bi-
lekliğim var. Bir de renk renk papyonlarım. 
Aslında her yere kullanamıyorsunuz papyo-
nu ama yine de görünce dayanamayıp alı-
yorum.

Kıyafet dolabınızı açtığınızda en çok han-
gi renk ağırlıklı?

Kışları daha koyu tonlar oluyor tabii ama 
yine de rengarenk diyebiliriz. Şu rengi giy-
mem diye bir şeyim yok çünkü.

Alışveriş yapmayı sever misiniz? Kiminle 
alışverişe çıkarsınız?

Erkeklerdeki genel durumun aksine severim. 
Hele şimdi yeğenim doğacak gördüğüm 
her bebek giysisine gözüm kayıyor, ona bir 
şeyler almak çok büyük zevkim haline geldi. 
Kendim için yakın dostum Mutlu Genç yar-
dımcı olur bana hep sağolsun.

İndirimleri takip ediyor musunuz? 

Çok fazla değil ama geçenlerde sezonda 500 
lira olan bir ceketi yarı fiyatından az bir raka-

ma görünce dayanamadım mesela.

Son olarak sizce AVM'ler ............. (boşlu-
ğu doldurabilir misiniz?)

AVM’ler şehirli bir insanın hayatını kolaylaş-
tıran yerler.

Röportaj: 
Burçin Sel
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Antalya’nın 2.en büyük ilçesi Ma-
navgat’ta bulunan Novamall 
Manavgat AVM; zengin marka 
karması ile düzenlediği kampan-
ya ve etkinliklerle bölgenin en se-
vilen AVM’si olarak kazandırma-
ya devam ediyor.

1 Ekim - 31 Aralık tarihleri arasında Nova-
mall Manavgat AVM tarafından düzenlenen 
Hyundai Tucson 1.6  araç çekilişi 14 Ocak  
Pazar günü saat 15:00 de Milli Piyango İda-
resince Noter huzurunda ödüllü radyo prog-
ramcısı Yasemin ŞEFİK ve ünlü popçu Merve 
ÖZBEY’ in katılımıyla sahibini buldu.  

Çekiliş sonucunda asil talihli 071988 çeki-
liş katılım no ile Ali MACİT oldu 1. Yedek 
069238 çekiliş katılım no ile Gürkan DENİZ, 
2. Yedek 044059 çekiliş katılım no ile Abdul-
lah BİÇİCİ olarak tespit edildi.

Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu’nun 
gerçekleştirdiği çekiliş töreninin ardından 
sevilen popçu şarkılarını AVM ziyaretçileri 
için seslendirdi.  

NOVAMALL 
MANAVGAT 
AVM’DE ARAç 
SAHİBİNİ 
BULDU
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