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Herkese merhaba,

Bahar havasına hazır mıyız? Neredeyse her yazımda 
söylemeden edemiyorum. Tarzı, kimliği, yeni jenerasyona 
bakışı ve etkinlikleriyle AVM’ler bahar yarışını kazanacak. 
Yaşam merkezi içeriğini ne kadar büyütür ve ilerletirse o kadar 
ayakta kalacak diye…
 
Biliyorum bu aynı zamanda ciro, markalaşma, istikrar ve 
istihdam demek.

Gazetelerin ekonomi sayfalarında, parayla ilgili yazan 
portallarda AVM sayısının artacağı ve bu sektörün daha da 
büyüyeceği, istatistiksel verilerde sunuluyor. Baktığımızda 
1995 yılında 12 olan AVM sayısı -evet yanlış okumadınız tam 
12 adet- on beş yıl sonra 260’lara ulaşıyor. İlk başta bu kadar 
büyük bir öngörü oluşmuyor. Şu an ise yıl 2018 ve 448’e kadar 
yükselecek bir ilerlemeden bahsediliyor.

Bu büyük gelişim bütün alanlarda olduğu gibi bazı yerleri de 
ne yazık ki yok ediyor. İşte en başta bahsettiğim gibi zamana 
yenik düştüğün anda hurdalığa gidiyor her şey.

Yatırımcısından, kiracısına, personelinden ziyaretçisine kadar 
değişim hep büyük bir döngü olarak devam edecek.

Peki soruyorum: Siz bu döngünün neresindesiniz?

Mall&Motto nisan sayımızda yine her zaman olduğu gibi 
sektörün ‘en’leriyle sektör ihtiyaçlarını cevaplandırmaya 
devam ediyoruz.
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Kadına kadın, çocuğa çocuk diyoruz! 
#nokta

Her zaman daha iyisini nasıl yaparız 
düşüncesi ve arayışı içerisindeyiz.

Markalar müşterilerine SMG’nin 
müzikleriyle sesleniyor.

Bence AVM’ler canlı organizmalar gibidir.

Kesintisiz müşteri deneyimine odaklandık.

Giovane Gentile olarak; 24 ülkede toplam 
110 satış noktasında müşterilerimizle 
buluşuyoruz.

Çanakkalelilerin bizlere verdiği güveni, 
kendilerine sunduğumuz hizmet ile 
sağlamlaştırmak istiyoruz.

Kiğılı 5 yılda 150 mağaza açacak. Dünyanın en hızlı büyüyen McDonald’s’ı: 
Türkiye.

İçİndekİlerİçİndekİler
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Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi

Özdilek Center Müdürü

SMG Yönetim Kurulu Başkanı

İskender TURHAN
Novamall AVM Müdürü

Bülent GÜRCAN
Teknosa Genel Müdürü

Cüneyt MUTKAN
Giovane Gentile Yön. Kur. Üyesi

Erol YILDIZ
17 Burda AVM Müdürü

Adullah KİĞILI
Kiğılı Yön. Kur. Başkanı

Oğuz UÇANLAR
McDonald’s Türkiye Genel Müdürü

Ümit BOYNER
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Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit 
Boyner, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’yle 
ilgili, “18 yaşından küçük herkes çocuktur. 
Çocukların büyüme hakkı vardır ve çocuk-
ların büyüme hakkı tıpkı bedenleri gibi kut-
sal ve dokunulmazdır. Her çocuğun oyunla, 
eğitimle, bilimle, sporla, kültürle ve sanatla 
büyümeye hakkı vardır. Biz büyüklerin gö-
revi ise dokunulmaz ve kutsal olan bu hakkı 
ne pahasına olursa olsun korumak, bu hakkı 
çocuklarımıza verebilmektir” dedi.

Tüm Türkiye bu yıl, 18 yaşından küçük yüz-
lerce çocuğun hamile bırakılması, zorla ev-
lendirilmesi haberleriyle sarsıldı. Kadınla-
rın hayatları ve bedenleri üzerinde kurulan 
baskı yetmezmiş gibi, bir de çocukların be-
denlerine ulaşan taciz ve tecavüz haberleri 
toplumu derinden yaraladı. 2009 yılından bu 
yana her yıl kamuoyunda farkındalık yarata-
cak bir Kadınlar Günü kampanyasına imza 
atan Boyner Grup bu yıl, kadına yönelik ay-
rımcılık ve kız çocuklarının büyüme hakkına 
dikkat çekti.

“Tek kanatla uçamayız”

Eğitimde, ekonomide, istihdamda, siyasette 
ve hayatın tüm alanlarındaki karar süreçle-
rinde nüfusunun yarısına diğer yarısından 

farklı haklar ve uygulamalar sunan bir top-
lumun gelişme ve ilerlemesinden bahset-
menin mümkün olmadığını belirten Boyner 
Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner: 
“Toplum olarak kadınların yaşamın her ala-
nına eşit katılımı olmadan, tek kanatlı kuş 
misali, uçamayız. 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü yaklaşırken toplumsal cinsiyet eşitli-
ği meselesi ülkemizin demokrasi, adalet ve 
haklar alanındaki ana sorun maddelerinden 
biri olmayı sürdürüyor. Toplumda refahın 
tabana yayılmasının, kapsayıcı bir ekonomik 
büyüme ve toplumsal gelişimin gerçekleşe-
bilmesi için hayatın her alanında kadın-erkek 
eşitliğini tesis etmenin bir zorunluluk oldu-
ğuna inanıyorum” dedi.

“Çocukların büyüme hakkı tıpkı bedenleri 
gibi kutsal ve dokunulmazdır”

Hastanelerde hamile veya doğum yapan 
kız çocuğu sayısının ulaştığı boyutun ve bu 
durum karşısındaki kayıtsızlığın son derece 
sarsıcı ve korkutucu olduğunu belirten Ümit 
Boyner, “İnsanların evrensel haklarından 
hareketle, toplum olarak ‘tartışılmaz’ kabul 
etmemiz gereken konular olduğuna inanı-
yoruz. 18 yaşından küçük herkes çocuktur. 
Çocukların büyüme hakkı vardır ve çocukla-
rın büyüme hakkı tıpkı bedenleri gibi kutsal 

ve dokunulmazdır” açıklamasında bulundu.

“Toplumsal cinsiyet eşitliği kız çocukları 
özelinde başlar”

Türkiye’de 18 yaşından küçük çocuklara taciz 
ve tecavüz vakalarında verilecek cezalardaki 
yaş düzenlemesi, 18 yaşından küçük çocuk-
ların evlendirilebilmesi ve bunun açık bir suç 
teşkil etmesi gibi konuların hala tartışıldığı-
na dikkat çeken Ümit Boyner, “Tüm çocuklar 
hayallerini, masumiyetlerini ve çocukluklarını 
koruyarak büyüyebilmeli. Bu konuların bil-
hassa kız çocukları özelinde toplumsal cin-
siyet eşitliğinin başlangıcı, kimi durumlarda 
ise kaybedildiği nokta olduğunu düşünüyo-
rum” dedi.

KADINA KADIN, ÇOCUĞA ÇOCUK DİYO-
RUZ! #NOKTA

Bu yılki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kam-
panyası kapsamında Boyner Grup özellikle 
kız çocuklarının “büyüme hakkı”nı ön plana 
çıkarıyor. “Kadına kadın diyoruz, çocuğa ço-
cuk” filmini kız çocukları ve tüm çocukların 
çocukluk ve büyüme hakkının dokunulmaz 
ve tartışılmaz olması gerektiğinden hareket-
le “#18denönceherkesçocuk #Nokta” diye-
rek bitirdi.

Cesaret veren kadınlar kampanya filmin-
de rol aldı

Filmde Türkiye’nin örnek aldığı, yaptıkları ve 
ürettikleriyle diğer kadınlara ilham ve cesa-
ret veren kadınlar da rol alıyor. Türkiye Aile 
Planlaması Vakfı Başkanı Caroline Koç, Hrant 
Dink Vakfı Başkanı Rakel Dink, Türkiye Kadın 
Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Gül-
lü, KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, Sosyal 
Hizmet Uzmanı İclal Nergis, Oyuncu Demet 
Evgar, Blogger Billur Saatçi, Oyuncu ve Sa-
natçı Ayta Sözeri, Sosyal Dayanışma Ağı Ge-
nel Sekreteri Şirin Mine Kılıç, Kaosgl Derneği 
Başkanı Yasemin Öz, tasarımcı Meral Saatçi, 
Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonu Merve 
Akkaya da kampanyaya destek veriyorlar.

Film Boyner Grup şirketleri Altınyıldız, A&Y 
Marka Mağazacılık, Beymen, Boyner Büyük 
Mağazacılık, BR Mağazacılık, Hopi ve Mor-
hipo tarafından da mağaza ekranları ve web 
sitelerinden yayınlanıyor.

ÜMİT BOYNER: KADINA KADIN, ÇOCUĞA ÇOCUK DİYORUZ! #NOKTA

Ümit Boyner
Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi

Reklam videosunu izlemek 
için okutunuz.
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(CEFIS) tarafından, öğrencilerin 
iş dünyasını ve hızlı teknolojik 
gelişimle değişen iş yapış şekille-
rini tanımaları amacıyla düzen-
lenen Vizyoner Yöneticiler Se-
miner Programı başladı. Kendi 
sektörüne damga vurmuş lider-
lerin ağırlandığı program, P&G 
Türkiye ve Kafkaslar CEO'su 
Tankut Turnaoğlu'nun söyleşisiy-
le başladı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi (CEFIS) tara-
fından düzenlenen ve kendi sektörüne 
damga vurmuş yöneticilerin konuşmacı 
olarak yer aldığı seminerler, P&G Türkiye 
ve Kafkaslar CEO’su Tankut Turnaoğlu’nun 
söyleşisi ile başladı. santralistanbul Kam-
püsü’nde düzenlenen “Stratejik Big Data 
Kullanımı” başlıklı seminerde, Big Data’nın 
geleceği ve günümüzü nasıl şekillendirdi-
ği konuşuldu. Katılımcılar, bilgi deryasının 
kullanışlı hale nasıl getirildiğini ve şirket-
lerde stratejik karar alma süreçlerine dair 
detayları bir CEO gözünden anlama şansı-
na sahip oldu.

İşletmeden tüketiciye, öğrenciden yöne-
ticiye kadar herkesi ilgilendiren Big Data 
kavramı hakkında önemli stratejiler pay-
laşan Tankut Turnaoğlu, yeni, değişen ve 
dönüşen teknolojiyle birlikte şirketlerin 
analiz süreçlerini anlattı. Katılımcıların viz-
yonlarını genişletmeyi amaçlayan prog-
ramda konuşan Turnaoğlu, “Türkiye’nin, 
nanoteknoloji, nöroloji, yapay zeka gibi 
gelişmelerle beraber hızla yükselen dijital 
çağı içinde barındıran 4. Endüstri Devri-
mi’nden zaferle çıkacağına inanıyorum. 
Tüketicilerin neleri istediğinden çok, neler-

den faydalanacağını bilerek data geliştirmek 
ve şeffaflığa önem vermek gerekiyor” dedi.

“Geleceğe Hazırlanın”

Performans pazarlamada kişiselleştirilmiş 
iletişimin önemine vurgu yapan başarılı iş 
adamı, datanın insan yaşamını sürekli olarak 
geliştirdiğinin altını çizdi. Turnaoğlu, “Coğra-
fi ve demografik konum analizi, alım gücü, 

P&G CEO’SU 
TURNAOĞLU: 
“TÜRKIYE DIJITAL 
ÇAĞDAN ZAFERLE 
ÇIKACAK”

satın alma, eğitim modeli gibi unsurlarla 
birlikte; veri analitiğinin kapsamı ve detayı 
arttıkça markaların daha hızlı büyüyebilece-
ğini düşünüyorum. Geçmişte yapılan kitlesel 
iletişimin yerini birebir iletişim pazarlama 
stratejileri aldı. Teknolojinin hızlı gelişiminin 
kişiye özel pazarlamayı mümkün kılması sa-
yesinde doğru data analiziyle satın alma ora-
nını ve bütçenizin verimliliğini artırabilirsiniz” 
şeklinde konuştu.

Tankut Turnaoğlu
P&G Türkiye ve Kafkaslar CEO’su
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Ankara’nın ilk ve en başarılı alışveriş merkez-
lerinden biri olma özelliğine sahip Bilkent 
Center’da, 16.000 m2 alan yeniden projelen-
dirilerek önde gelen perakende markalarına 
tanıtıldı. 5M Migros’un özel bir konseptle 
yer aldığı projede oluşturulan mağaza alan-
larına ilgi beklenenin üzerinde gerçekleşti.

Bilkent Center, 2015 yılında farklı mimarisi, 
birbirinden ünlü kafe, restoran ve eğlen-
ce mekanlarıyla “Bilkent Station” markasını 
Ankaralılarla buluşturdu. Kapalı sokak kon-
septi ile dikkat çeken Bilkent Station, keyifli 
ortamı kadar sosyal aktiviteleriyle de kısa 
sürede şehrin en çok tercih edilen buluşma 
noktalarından biri haline geldi. Kaliteli eğ-
lence anlayışıyla ünlü isimleri ağırlayan BİS 
By Newcastle, çocukların aileleriyle keyifli ve 
kaliteli zaman geçirebileceği Ma&Me&Pa 
Çocuk Aile Kulübü ile de Bilkent Station her 
yaşa hitap ediyor.

ÇAĞDAŞ MEKANLARIN YARATILMASI 
AMAÇLANIYOR

Yaşamı, alışverişi ve yeni trendleri buluştu-
ran Bilkent Center başarıya doymuyor. Tepe 
Emlak Yatırım, keyifli yaşam ve eğlence alan-
larını yanı sıra şimdi de alışveriş bölümlerini 
güçlendirerek Bilkent Center’ı Ankara’nın en 
çok tercih edilen alışveriş merkezi yapmayı 
hedefliyor. Deneyimli kiralama ekibinin titiz 
çalışmaları ile Bilkent Center, ziyaretçilerine 
daha çok marka ile daha konforlu alanda 
hizmet verecek. Alışveriş merkezinin mimari 
bütünlüğü sağlanarak,  yeni markaların yer 
alacağı projenin sonbaharda açılışının yapıl-
ması planlanıyor. Değişimin ve gelişimin sü-
rekliliğine inandığını belirten Tepe Emlak Ya-
tırım A.Ş. Genel Müdürü Hayal Olcay, mimari 
anlamda ziyaretçilerin içinde bulunmaktan 
keyif alacakları, kolay erişim ve dolaşım im-
kanı sağlayan çağdaş mekanlar yaratmayı 
amaçladıklarını vurguluyor. Olcay, planla-
malarını tüketicilerin değişen tercihlerini ve 
beklentilerini analiz ederek yaptıklarını, ye-
nilikçi ve yaratıcı bakış açısı sayesinde tüm 
projelerinde başarıyı yakaladıklarını ifade 
ediyor.

BİLKENT CENTER ÇITAYI YÜKSELTİYOR
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Türkiye’nin en büyük gıda şirketi 
Ülker, 2017 yılında satışlarını %14,7 
artırarak 4.8 milyar TL’ye yükseltti.

Şirket, tarihinin en yüksek net dönem kârı ve 
FAVÖK’ünü (Faiz Amortisman Vergi Öncesi 
Kar) açıklayarak rekor bir büyümeye imza 
attı.

Ülker, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na 
(KAP) gönderdiği açıklamada 2017 yılında 
satışlarını %14.7 artırarak 4.8 milyar TL’ye, 
net dönem kârında %51.6’lık artışla 431 mil-
yon TL’ye yükseltti. Böylece, tarihinin en yük-
sek ciro ve net kârını gerçekleştirdi.

Şirket, 2017 yıl sonu itibariyle FAVÖK’ünü 
(Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kâr) %22 ar-
tışla 575.3 milyon TL’den 701.4 milyon TL’ye 
ulaştırarak %14.6’lık bir marjla yeni bir reko-
ra imza attı.

Ülker CEO’su Mehmet Tütüncü: “Şirketimiz 
2017 yılında da hem Türkiye’de hem de yurt 
dışı operasyonlarımızda istikrarlı bir şekilde 
5 senedir süren büyümesinde en yüksek ra-
kama ulaştı” dedi. Tütüncü sözlerine şöyle 
devam etti:

2017 yılında Ülker olarak bölgede (Orta 
Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya) büyüme 
stratejimiz çerçevesinde, Kazakistan Hamle 
fabrikası ve United Biscuits ürünlerinin Su-
udi Arabistan, Orta Doğu ve Kuzey Afrika 
dağıtım-üretim haklarına sahip UI Mena B.V. 
şirketinin %100 hissesini satın aldık. Böylece 
Ülker’in Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarın-
daki konumunu güçlendirme, operasyonları-
mızın konsolidasyonu, pazar payımızın artışı 
ve bölgede Ülker olarak yerel bir üretim üssü 
olma hedefi için önemli bir adımı tamamla-
mış olduk.

Dünyanın en önemli premium çikolata mar-
kalarından biri olan Godiva’nın yeni market 
serisini Türkiye’de üretmeye başlayarak, 8 
bini aşkın perakende noktasının raflarında 
tüketicilerimizle buluşturduk. Godiva yeni 
market serisinin Orta Doğu pazarlarımızda 
lansmanlarını gerçekleştirdik. Aynı zamanda 
2017 yılında Godiva’yı Türkiye’den başta İn-
giltere ve Avrupa olmak üzere dünyaya ihraç 
etmeye başladık.

Ülker A.Ş.’nin Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan 
ve Kazakistan fabrikalarında pladis ve Go-
diva şirketlerinin markalarını üreterek Orta 
Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya ile onların 

erişemediği global dünyaya ihracatını yapı-
yoruz. Bu büyüyen ve gelişen coğrafyalarda-
ki potansiyeli değerlendirerek global, bölge-
sel ve yerel markalarımızla sinerji yaratarak 
bu bölgelerdeki pazarlarda ya birinci ya da 
birinciliğe en yakın büyüklüklere sahip ola-
rak çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Ülker A.Ş. Türkiye bünyesindeki inovasyon 
merkezlerimizi kullanarak, yüksek teknolo-
jiye sahip üretim merkezlerimizdeki verimli 
üretim teknikleri ile rekabet gücümüzü, satış 
ve karlılığımızı artırıyoruz. Tüm bunlar Ülker 
A.Ş. için yarım milyar dolarlık bir ihracat po-
tansiyeli, Türkiye’den global ölçekte dağıtım, 

ÜLKER’DEN KÂRLILIKTA TARIHI REKOR
satış ve yeni inovasyonlar demek.

Türkiye’de organize perakende kanallarıyla 
stratejik iş birlikleri geliştirirken, tüketicile-
rimize, distribütörlerimize, ürünlerimizle de-
ğer katmaya devam ettik.

Ülker Bisküvi olarak, sürdürülebilir kârlı bü-
yüme potansiyelini, 2018 yılında da çift ha-
neli büyüme rakamları ile devam edeceğine 
eminim. Ülker A.Ş.; Türkiye, Orta Doğu, Ku-
zey Afrika ve Orta Asya’da, global, bölgesel 
ve yerel markaları, fabrikaları ve kendi sa-
tış teşkilatı ile birçok ülkede pazar lideri ve 
önemli bir oyuncu olmayı sürdürecek.”

Mehmet Tütüncü
Ülker CEO’su
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“Çanakkale 1915’in Sessiz Tanıkları” sergisi, 18 Mart Çanakkale 
Zaferi’nin 103. yıl dönümünde, ressam-koleksiyoner Yavuz Bal-
kan’ın özel koleksiyonundan seçkilerle Capacity Alışveriş ve Ya-
şam Merkezi’nde gerçekleşti.

NEKSAV Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı’nın destekleriyle 15-25 Mart 
tarihleri arasında düzenlenen sergide; döneme ait orijinal fotoğ-
raflar, muhtelif efemera örnekleri, savaşta kullanılmış kişisel eşya-
lar, mataralar, mermi kovanları, çeşitli armalar, silahlar ve düğme-
ler gibi birçok obje sergilendi.

CAPACITY AVM’DE ÇANAKKALE 
SAVAŞI’NIN ZAFERINE ADIM 
ADIM YOLCULUK

18 Mart Çanakkale Zaferi’ne özel, araştırmacı, yazar ve usta ga-
zeteci Orhan Karaveli, 17 Mart Cumartesi günü “O Olmasaydı” 
adlı kitabı ile imza gününde okurlarıyla buluştu. Çanakkale’de 
savaşan Hasköylü er Tevfik’in günlüğündeki bilgiler ile tarihe ışık 
tutan eser, Çanakkale 1915’in Sessiz Tanıkları sergisi ile ziyaretçi-
leri o günlere götürdü. Yaklaşık 3 saat süren imza gününe ve 10 
gün boyunca ziyarete açık olan sergiye, ziyaretçilerin ilgisi yoğun 
oldu.

Sanattan alışverişe tüm özel anların vazgeçilmez adresi Capacity 
AVM,  birbirinden benzersiz deneyimler sunmaya devam ediyor.

Dide Bayülkem
Capacity AVM Reklam 
ve Halkla İlişkiler Müdürü

Yavuz Balkan
Ressam-Koleksiyoner

Orhan Karaveli
Gazeteci - Yazar
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Vivident, Mentos, Chupa Chups, Big Ba-
bol gibi markaların üreticisi Perfetti Van 
Melle Türkiye; yüksek IK değerleri, uygu-
lamaları ve stratejileri ile dünyanın en çok 
çalışılmak istenen lider şirketlerine veri-
len ‘Top Employers’ sertifikasını aldı.

Grup şirketleri bazında, global ya da lokal 
olarak aday olunabilen bu ödülü, Türki-
ye’den yerel bazda almaya hak kazanan 
tek gıda şirketi Perfetti Van Melle Türkiye 
oldu.

Perfetti Van Melle Türkiye - İnsan Kay-
nakları Direktörü, Kasım Korun:

“İnsan odaklı yaklaşımı ile her zaman 
öncü uygulamalara imza atan Perfetti 
Van Melle Türkiye olarak, kazandığımız 
bu ödül ile ülkemizin en iyi iş verenlerin-
den olduğumuzu birkez daha kanıtlamış 
olduk. Türkiye’deki 30. yılımızı kutladığı-
mız 2018’de gelen bu anlamlı ödül, bizle-
re daha da büyük gurur yaşatıyor.

PVM grubu içerisindeki başarısı ile her 
daim önemli yeri olan Türkiye, çalışanla-
rına ve müşterilerine verdiği değeri her 
zaman odak noktasında tutmaktadır. Ar-
Ge merkezimizde yılda 100’e yakın yeni 
ürünü geliştiriyor ve 2 ayrı tesisimizde 
ürettiğimiz 800 farklı ürünü 74 ülkeye 
ihraç ederek Türkiye ekonomisine büyük 
katkı sağlıyoruz. Perfetti Van Melle Tür-
kiye, ülkemizdeki 30. yılında ürün geliş-
tirme, sektörel pazardaki lider konum ve 
ihracatta gösterdiği başarının yanı sıra 
birçok ülkeye yetenek ve yönetici transfer 
ederek de Türkiye’ye gurur yaşatmakta-
dır” dedi.

 

TÜRKIYE’DE 30. 
YILINI KUTLAYAN 
PERFETTI VAN 
MELLE DÜNYANIN 
EN PRESTIJLI IK 
SERTIFIKASI: ‘TOP 
EMPLOYERS’I ALDI!

Kasım Korun
İnsan Kaynakları Direktörü 
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ÜNLÜ İSİMLER YAKAMOZ ANNELER GÜNÜ KERMESİ’NDE BULUŞUYOR!

Çocukların yarınlarını aydınlat-
mak için durmaksızın çalışan Ya-
kamoz Eğitim ve Yardımlaşma 
Derneği’nin Geleneksel 11. Ya-
kamoz Anneler Günü Kermesi bu 
yıl 16-17 Nisan tarihlerinde Zorlu 
Performans Sanatları Merkezi'n-
de gerçekleşecek. Birbirinden 
farklı markalar ile Aslı Şen, Ayfer 
Toprak, Burcu Erçil, Eda Kosif, 
Fulya Gündoğdu, Pınar Altuğ ve 
Saba Tümer gibi isimlerin stand 
açarak eğitime destek vereceği 
kermesde aynı zamanda müzik 
etkinlikleri ile Zeynep Tosun’nun  
sunumuyla gerçekleşecek söyle-
şi renkli dakikalara sahne olacak.

Haziran 2008 yılında başlayıp ilk günkü 
umut ve özveriyle faaliyetlerini devam et-
tiren Yakamoz Eğitim ve Yardımlaşma Der-
neği; aydınlık yarınlar için eğitimi önemsiyor 
ve elinin uzandığı her noktaya ulaşıp aydın-
latmayı hedefliyor. İlköğretimden yüksek li-
sans öğrencilerine kadar tüm çocuklara ve 
gençlere ışık tutmak isteyen dernek, Gazi 
çocukları da dahil olmak üzere toplam 117 
öğrencinin eğitim giderlerinin karşılanması 
adına 11. kez düzenleyeceği Yakamoz An-
neler Günü Kermesi için hazırlanıyor. 

İki gün boyunca 10.00-20.00 saatleri ara-
sında ziyaretçilerini ağırlayacak olan Yaka-
moz Anneler Günü Kermesi’nde katılımcıları 
sürprizlerle dolu etkinlikler bekliyor. Cemi-
yet ve magazin dünyasından Aslı Şen, Ay-
fer Toprak, Aylin Kan, Burcu Erçil, Eda Kosif, 
Hande Yılmaz, Fulya Gündoğdu, İpek Ertan, 
Öznur Yakın, Pınar Altuğ ve Saba Tümer gibi 
ünlü isimlerin stand açarak eğitime des-
tek vereceği kermesin ilk gününde, sosyal 
medya fenomenleriyle gerçekleşecek müzik 
etkinlikleri keyifli dakikalar yaşatacak. İkinci 
gün ise Zeynep Tosun ile “Moda Dünyası ve 
Bir Defilenin Kamera Arkası” konulu sohbe-
tin ardından, alanında ünlü sürpriz bir isimle 
sağlıklı beslenme üzerine keyifli bir söyleşi 
gerçekleşecek.

Sevgisine, emeğine ve merhametine hiçbir 
hediyenin karşılık gelemeyeceğini bilse de, 
annesine en anlamlı hediyeyi seçmek iste-
yenler, 16-17 Nisan tarihleri arasında Zorlu 
Performans Sanatları Merkezi'ndeki Yaka-
moz Anneler Günü Kermesi’nin sürprizlerle 
dolu standlarını sakın kaçırmayın!

Pınar Altuğ
 

Aslı Şen
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Capacity Alışveriş ve Yaşam Mer-
kezi’ndeki Toyzz Shop mağazası, 
hız tutkunu ziyaretçiler ile muhte-
şem bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Toyzz Shop’un düzenlediği etkinliğe ünlü 
manken Çağla Şıkel, oğulları Uzay ve Kuzey 
ile katıldı. Birbirinden farklı parkurların dü-
zenlendiği etkinlik alanında, Kuzey ve Uzay 
doyasıya oynayarak eğlenceli dakikalar ge-
çirdi. Gün boyunca ziyaretçilerin yoğun ilgi 
gösterdiği Nerf Nitro etkinliğinde, oyuna 
katılan herkese Capacity AVM Toyzz Shop 
mağazasında geçerli 20 TL’lik hediye kupon-
ları verildi. Ayrıca etkinliğe katılan yarışma-
cılar bol sürprizli hediyeleri kazanma fırsatı 
yakaladı.

Çocukları mutlu görmenin, hayallerini ger-
çekleştirmenin ve onlara ayrıcalıklı deneyim-
ler sunmanın en büyük idealleri olduğunu 
belirten Toyzz Shop Pazarlama Grup Mü-
dürü Didem Özgüven: “Toyzz Shop olarak 
yıl boyunca Türkiye genelinde 47 şehirde 
ve KKTC’deki 192 mağazamızda çocuklar 
için pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. 
Çocuklara ve ailelerine teşekkür eder başarı 
dolu bir eğitim-öğretim yılı geçirmelerini di-
leriz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

TOYZZ SHOP NERF NITRO ETKINLIĞINDE ÇAĞLA ŞIKEL RÜZGARI ESTI!
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Stil ve kalitenin adresi İngiliz pe-
rakende devi Marks & Spencer, 
zengin ve şık koleksiyonlarını, İs-
tinyePark’ta yenilenen butik ma-
ğaza konseptiyle misafirlerine 
sunmaya devam ediyor.

Şık ve rahat koleksiyonlarının yanı sıra “ha-
yatı iyi yaşa” mottosuyla alışverişi keyifli kı-
lan Marks & Spencer’ın tamamen yenilenen 
İstinyePark mağazası yeniden ziyaretçileriyle 
buluşuyor.

İstinyePark giriş katında 700 metrekarelik 
bir alanı kaplayan Marks & Spencer’ın yeni 
konsept mağazası, kadın giyiminden erkek 
giyime, iç giyimden çocuk giyime kadar uza-
nan zengin seçkisi ile tüm kaliteli kıyafet ve 
aksesuar reyonlarıyla modernize bir şekilde 
tasarlandı.

Marks & Spencer yeni butik konseptindeki 
mağazasını ışıklandırmalar, büyük aynalar 
ve mevsimsel görüntüler ile zenginleştire-
rek ziyaretçilerine çarpıcı ve ilham verici bir 
alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor. Sezo-
nun olmazsa olmaz trendlerinin sergilendiği 
mağaza girişindeki dikkat çekici karşılama 
alanı ile müşteriler geniş bir stil yelpazesiyle 
tanışabilecek. Yeni mağazada takım ve tek 
parça pek çok ürünü inceleme fırsatı bula-
bilecekler.

Farklılaşan dekorasyonu ile ziyaretçilerinin 
ürünlerine en kolay ve rahat şekilde ulaşma-
larını hedefleyen Marks & Spencer, tüketici-
lerine keyifli bir alışveriş deneyimi vadediyor.

Marks & Spencer Satış ve Pazarlama Ope-
rasyonlarından Sorumlu Grup Başkanı Mu-
rat Buyurgan, yenilenen konsepti ile ilgi-
li: “Marks & Spencer bugünün ve yarının 
müşterisine daha uyumlu olabilmek için bir 
dönüşümden geçiyor ve bizler de Türk müş-
terilerimize bu heyecan verici alışveriş tecrü-
besini yaşatmaktan dolayı çok mutluyuz. En 
son moda koleksiyonumuz, ilham veren yeni 
mağaza ortamımız ve sıra dışı müşteri hiz-
metlerimizi birleştirdik. İstinye Park’taki mo-
dern mağazamız gerçekten özel bir mağaza 
ve bu yepyeni mağazamızda müşterilerimizi 
ağırlamak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

MARKS & SPENCER YENILENEN KONSEPTI ILE ISTINYEPARK’TA!
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2018 yılıyla birlikte ekonomimizde yaşanan 
iyiye gidiş perakende sektöründe de ken-
dini gösterdi. Satış ve cirosundan memnun 
olan markalar aynı alışveriş merkezlerinde 
ikinci hatta üçüncü mağazalarını açmaya 
başladı. Öyle ki ülkemizin en büyük alışveriş 
merkezlerinden biri olan Viaport Asia Out-
let Shopping’te 8 marka ikinci mağazasını 
açarken Simit Sarayı üçüncü restoranını geç-
tiğimiz ay hizmete soktu. 224 mağazasında 
ayda yaklaşık 2 milyon kişi ağırlayan Viaport, 
Avrupa’nın en çok ziyaretçi çeken alışveriş 
merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

AYNI AVM’DE AYNI MARKAYA AİT İKİ 
MAĞAZA

Türkiye’nin en büyük outlet alışveriş mer-
kezlerinden biri olan Viaport Asia büyümeye 
devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 22 bin met-
rekarelik yeni etabıyla ziyaretçilerine 50’ye 
yakın yeni marka sunan Viaport Asia, bu 
yıl toplam marka sayısını 224’ye yükseltti. 
Dünyanın en önemli markalarına ev sahipli-
ği yapan Viaport’ta, Atasay, Defacto, Guess, 
LC Waikiki ve Mavi’nin de aralarında bulun-
duğu 9 marka ikinci mağazalarını açtı. Ziya-
retçilerine açık alışveriş caddelerinde hizmet 
veren Viaport, outlet anlayışı sayesinde uy-
gun alışveriş imkânı sunuyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KOTON MAĞA-
ZASI VIAPORT’TA!

Türkiye’nin en önemli hazır giyim marka-
larından olan Koton, dünyadaki en büyük 
mağazasını Viaport’ta açtı. Kadın, erkek ve 
çocuk kategorileri başta olmak üzere tüm 
kategori ve koleksiyonların yer aldığı 4 bin 
700 metrekare alana sahip mağazada, yeni 
sezon koleksiyonlarının yanı sıra seri sonu 

ürünleri de bulunuyor. 1998 m2’sinin kadın, 
1375 m2’sinin erkek ve 564 m2’sinin çocuk 
koleksiyonlarına ayrıldığı dünyanın en büyük 
Koton mağazası tek kattan oluşuyor.

“SEPET DOLULUK ORANI EN YÜKSEK 
AVM’LERDEN BİRİYİZ!”

Sepet doluluk oranı olarak Türkiye’deki en 
yüksek orana sahip alışveriş merkezlerinden 

biri olduklarını söyleyen Via DMC Genel Mü-
dürü Ogün Turanlı bu durumu şöyle açıklı-
yor: “Misafirlerimizin rahatı için her türlü ay-
rıntıyı titizlikle inceliyor ve ona göre hamleler 
yapıyoruz. Buraya alışverişe gelen bir aile sı-
kılmadan, eğlenerek alışverişini tamamlıyor. 
Çocuk, eğlence parkında oynarken anne, 
baba göl kenarında yemek yiyip, kahvelerini 
içebiliyor. Avrupa caddelerini andıran sokak-
larımızda mutlu insanlar gördükçe bizler de 
mutlu oluyoruz.” 

Outlet konseptinin önemine de vurgu yapan 
Turanlı: “Ayrıca outlet konseptine sıkı sıkı 
bağlıyız, markaların %70 outlet ürün bulun-
durma zorunluluğu var ve biz bunu denetli-
yoruz. Böylelikle misafirlerimiz kaliteli ürünü 
daha uygun fiyata satın alabiliyor” diye ko-
nuştu. Viaport’un marka karmasıyla herkese 
hitap edebilen bir alışveriş merkezi olduğunu 
belirten Turanlı: “Viaport’ta Beymen, Hugo 
Boss, Escada, Camper, Guess, Vakko ve Un-
der Armour gibi lüks markalarla birlikte, her 
alışveriş merkezinde yer alan markaları bir 
arada görebilirsiniz. Biz herkese ve her ke-
seye hitap eden bir alışveriş merkeziyiz. Bu 
kadar çok ziyaretçi ağırlamamızın en önemli 
nedenlerinden birinin, marka çeşitliliği oldu-
ğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

AVM’LERDE AYNI MARKAYA AIT IKINCI MAĞAZA DÖNEMI

Ogün Turanlı
Via DMC Genel Müdürü
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Organize perakendenin en 
önemli halkası olan yerel zincir 
marketler, üretici ve tedarikçileri 
ile birlikte Ege PERDER’in ev sa-
hipliğinde düzenlenen toplantıda 
buluştu. 2017 yılı değerlendirmesi, 
2018 öngörülerinin analizlerle de-
ğerlendirildiği toplantıya 200’e 
yakın sektör profesyoneli katıl-
dı. Ege PERDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Vahdet Sarıkaya: “Yerel 
zincirlerler olarak amacımız Türki-
ye’nin her bölgesinde istihdama, 
ülke ekonomisine, yerel üreticiye, 
yerel ekonomiye güç katmak” 
dedi. Toplantıda 2017’de çift ha-
neli büyüyerek 30 milyar TL ciroya 
imza atan yerel zincirlerin ciroda 
2018 yılı büyüme hedefi ise %15 
olarak açıklandı.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu çatısı 
altında çalışmalarını yürüten Ege PERDER, 
perakende sektörünün bu yıl da nabzını tut-
tu. Ege PERDER ev sahipliğinde, Helvacıza-
de-Zade (Yağ), Coca-Cola İçecek ve Hayat 
Kimya sponsorluğunda Mia City Hotel’de 
düzenlenen organizasyona 200’e yakın sek-
tör profesyoneli katıldı. TPF Kurulu Başkanı 
Mustafa Altunbilek, İzmir Ticaret Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Hel-
vacızade-Zade Gıda Yönetim Kurulu Başkanı 
Tahir Büyükhelvacıgil, Ticari Pazarlama ve 
Pazarlama Müdürü Hayriye Kızılpınar, Ha-
yat Kimya Türkiye Pazarlama Grup Müdürü 
Erman Erciyes, Coca-Cola İçecek Bazı Bölge 
Özel Müşteriler Grup Müdürü Egehan Çelik, 
Alışverişçi Araştırmaları ve Analitik Müdürü 
Zeynep Aksoy, İzmir Ekonomi Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Yetkiner ko-
nuşmacı olarak yer aldığı organizasyonda, 
perakende sektörünün 2018 yılı öngörüleri, 
analizlerle değerlendirildi.

"YEREL ZİNCİRLERİN CİROSU 30 MİLYAR 
TL'Yİ AŞTI"

Toplantının açılış konuşmasında 2017 yılın-
da bölgedeki belirsizlik, Türk Lirası'nın döviz 
karşısında yaşadığı değer kaybı, faiz oran-
larının artmasına rağmen perakende sektö-
rünün başta istihdam olmak üzere yatırıma 
devam ettiğini belirten Ege PERDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Vahdet Sarıkaya: "2017 yılın-
da yerel zincirler olarak yaşanan olumsuz-

luklara ve sektörde artan rekabete rağmen 
şartların iyileşeceğini, verimli kaynak kulla-
nımının ön planda olacağını, yılı çift haneli 
büyüme ile kapatacağımızı öngörmüştük. 
11 yıldır Türkiye Perakendeciler Federas-
yonu çatısı altında sektörümüzde sinerji-
yi artırmak, sorunlara çözüm üretmek için 
üreticimiz, tedarikçimiz, tüm paydaşlarımız 
için birçok toplantı düzenliyoruz. Amacımız 
Türkiye'nin her bölgesinde istihdama, ülke 
ekonomisine, yerel üreticiye, yerel ekonomi-
ye güç katmak. Bölgenin büyümesine katkı-
da bulunup, müşterilerimizin kaliteli hizmet 
almalarını sağlamak. Bu yaklaşımımız saye-
sinde yerel zincirler olarak 2017 yılında da 
büyümemizi sürdürdük ve 2017 ciromuz 30 
milyar TL'yi aştı" dedi.

"2018 YILI HEDEFİMİZ CİRODA %15 BÜ-
YÜMEK"

TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altun-
bilek ise şunları kaydetti: "Tüm üyelerimi-
zin hedef birliği, ortak inançları sayesinde 
sektörümüzdeki rekabete rağmen biz tü-
keticilerimizin isteklerine, değişen alışveriş 
alışkanlıklarına, sepetlerini daha ucuza dol-
durmalarına odaklandık. Kıt kaynaklarımızı 
en iyi şekilde kullanmaya devam edip, ulusal 
ve indirim marketleri karşısında önemli bir 
başarıyı göğüsledik. Yerel zincirler olarak 
toplam market grupları içerisine istihdam 
payımız %40'a, satış payımız %35,3'e, top-
lam gıdadaki yerellerin satış payı ise %9,8'e 
ulaştı. Bu yıl da büyük hedeflerle yola baş-
ladık. Türkiye genelinde koltuklarımızı teslim 
edeceğimiz çalışanlarımızı eğitmeye devam 
edeceğiz. Sayısal büyümeye değil, iyi hizme-

te, yenilenmeye, verimliliğe odaklanacağız. 
Yerel zincirler olarak 2018 yılı hedeflerimiz 
ciroda %15 büyümek."

"TÜKETİCİ DEĞİŞİMİNE ODAKLANMALI-
YIZ"

Toplantıda değişen tüketici davranışları ve 
alışveriş trendleri konusuna da değinen 
Mustafa Altunbilek: "Ekonomik gelişmeler, 
yaşanan dönüşüm, e-ticaret sektörünün 
güçlenmesi karşısında yeni adımlar atma-
lıyız. Uzun vadede karlılıkların korunması 
zor. Rekabet bugünden daha da zorlaşacak. 
Atacağımız adımlarda sayısal büyümeye de-
ğil, verimliliğe, iyi hizmete ve yenilenmeye 
odaklanacağız. Sahip olabildiğimiz, ölçebil-
diğimiz, matematiğini yapabildiğimiz, karlı-
lığını görebildiğimiz mağazalar bizim. Bu yıl 
marketlerinde verimliliğe odaklananlar, karı-
nı yönetebilecek” açıklamasını yaptı.

Altunbilek, her yıl nisan ayında üreticiden 
tedarikçiye, perakendecilerden sektöre hiz-
met sunan firmalara kadar binlerce paydaşı-
nı aynı çatı altında buluşturan Yerel Zincirler 
Buluşuyor (YZB) Konferansı ve Fuarı'nın içe-
riği hakkında da bilgi paylaştı. Bu yıl 11-12 
Nisan 2018 tarihinde 10'uncu kez gerçekleş-
tirilecek YZB'de ana gündemin Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı'nın plastik poşet kullanımını 
azaltmak ve zamanla kaldırmak yönündeki 
vizyonunu desteklemek amacıyla ‘Çevre’ 
olacağını söyledi. Organizasyon kapsamında 
perakende sektörünün duayen isimleri ko-
nuşmacı olarak yer alırken, fuar kapsamında 
sektörünün liderleri yeni ürünlerini, çözüm 
ve hizmetlerini katılımcılarla paylaşacak.

YEREL ZINCIRLERIN HEDEFI %15 BÜYÜME

Vahdet Sarıkaya
Ege PERDER Yönetim Kurulu Başkanı
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Farkındalık Stüdyosu organizasyonunda izdiham yaşandı. Son za-
manların trend şarkısı ‘Vay Delikanlı Gönlüm’ ile dinlenme rekorla-
rı kıran Veysel Mutlu, Sultanbeyli’nin ilk AVM’si olan Plato Alışveriş 
Merkezi’nde sevenleri ile buluştu.

Sosyal medyada ışığı parlayan ve halkın gözdesi olan Mutlu, You-
tube’da Vay Delikanlı Gönlüm ile 92.654.822 kez görüntülenme 
sayısına erişerek büyük bir başarıya imza attı. Sevenleriyle bir ara-
ya gelen Veysel Mutlu’nun ilk imza günü gerçekleşti.

İlk imza gününün olması sebebiyle alışveriş merkezinde izdiham 
yaşandı. Sevenlerinin yoğun ilgisi ile karşılaşan ve mutluluğunu 
gizleyemeyen sanatçının sevinci gözlerinden okunuyordu. Kendi-
sine gösterilen yoğun ilgiden ötürü sevincini dile getiren Veysel 
Mutlu, “Sizlerle bir araya gelmek, sevginizi bu kadar yakından his-
setmek benim için çok değerli” diyerek duygularını ifade etti. 

Halk tarafından büyük bir sevgi ile karşılanan Mutlu, sevenlerine 
muhteşem bir mini konser ziyafeti sundu. Ardından sevenleriyle 
fotoğraf çektiren sanatçı yaşanan izdiham nedeniyle sahneden er-
ken ayrılmak zorunda kaldı. 

VEYSEL MUTLU 
İMZA GÜNÜNDE 
SEVGİ SELİ 
YAŞANDI
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2017 yılını 2 milyon adet satışla ta-
mamlayarak, %20 büyüyen İnci 
Deri, 2018’de tüm satış kanalla-
rında mükemmel müşteri deneyi-
mine odaklandı.

Türkiye’nin 36 şehrinde 99, yurt dışında ise 
4 ülkede 5 mağaza ile hizmet veren moda 
perakende markası İnci Deri, 2017 yılında ya-
şadığı istikrarlı büyümeyi ve 2018 hedeflerini 
paylaştı.

Müşteriye dokunulan her noktada mükem-
mellik hedeflerini anlatan İnci Deri Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Murat Kızıltaş, 2018 yılı 
stratejilerinin “Ebitda”, “Omni Channel” ve 
“Farklılaşma” başlıklarında olacağını belirtti. 
2018’e “Ürünü değil müşteri deneyimini sa-
tışa dönüştürme” amacıyla girdiklerini söyle-
yen Kızıltaş, bu yıl 354 milyon TL ciro ve %30 
büyüme hedeflediklerine dikkat çekti.

Mağazacılık ve e-ticaretteki yenilikleriyle 
farklılaşma yoluna devam eden İnci Deri, 
Omni Channel (çok kanallı) stratejisini yeni 
teknoloji yatırımlarıyla sürdüreceğini belirtti. 
Bunun yanı sıra Kızıltaş, perakende sektörü-
ne uzman insan gücü yetiştirme misyonuyla 
eğitim hedeflerini de açıkladı.

E-ticaret sitesinde %132 büyüme

Türkiye’nin 100 yılı aşan ilk moda perakende 
markası İnci Deri, 2018’de e-ticaret ve çok 
kanallı stratejisindeki hedeflerini büyüttü. 
2009 yılında hayata geçirilen e-ticaret plat-
formu incideri.com, geçen seneye oranla 
yaklaşık %81 büyüme gösterdi. 2016’da 2.5 
milyon olan ziyaretçi sayısı, 2017’de ise %52 
artarak 3.8 milyon ziyaretçiye ulaştı.

Ali Murat Kızıltaş: “incideri.com, internet ma-
ğazamız genel satışların %4’ünü oluşturuyor. 
En yüksek cirolu 1. mağazamız olarak da ilk 
sırada yer alıyor. E-ticaret sitemizin toplam 
cirodaki payını 2018'de %7’ye çıkartmayı he-
defliyoruz. Heyecanla söylüyorum ki, bu yıl 
%132 büyüme hedefimiz bulunuyor” dedi.

incideri.com ve alternatif satış kanallarında 
ise toplam büyüme 2017’de %14 oranında 
yaşanırken, 2018 büyüme hedefi ise %20 
olarak belirlendi. Sadece alternatif satış ka-
nallarında hedeflenen büyüme oranı %74 
olarak belirtildi.

Müşterilerimize her satış kanallarımızda 
beklenti üzeri hizmet sunabilmek için Omni 
Channel yatırımlarımıza son hızla devam edi-
yoruz diye belirten Ali Murat Kızıltaş, bunun 

INCI DERI, MÜŞTERI DENEYIMINI SATIŞA DÖNÜŞTÜRECEK

yanı sıra tüm mağazaların stok takip verim-
liliğini arttırmak için kullanılan el terminali, 
mağazada bulunamayan ürünlerin satışını 
yaparak müşteriye ulaştırılmasını sağlayan 
tablet uygulaması, mağaza içerisinde yo-
ğunluğun az ve çok olduğu alanları ölçümle-
yen sıcaklık haritası gibi alt yapı yatırımlarını 
sürdürdüklerini ekledi.

Ayrıca Kızıltaş, “Teknolojik yatırımlarımızı iş 
zekâsı, veri merkezi, bulut bilişim, ERP (Ku-
rumsal Kaynak Planlama) ve mobil teknoloji-
ler üzerine gerçekleştireceğiz. ERP programı-
mızı bu yıl yeniledik. Tüm kasa süreçlerimizi 
de bu programa entegre ederek kampanya 
uygulama, data toplama süreçlerini var olan-
dan çok daha hızlı bir noktaya taşıyacağız. 
Müşterilerimizin kasaya gitmeden önce kasa 
işlemlerinin büyük kısmının tamamlanmış 
olması bekleme sürelerini kısaltacak. Wi-Fi 
tracking üzerinde de çalışmalarımız bulu-
nuyor. Mobil cihazların yaymış olduğu Wi-Fi 
sinyallerinden etkileşime geçerek müşterile-
rimizi takip ediyoruz ve onları daha yakından 
tanıma fırsatı yakalıyoruz” dedi.

Yurt içi ve yurt dışı mağaza verimliliği

Ali Murat Kızıltaş: “Verimlilik hedefimiz kap-
samında mevcut lokasyonlarımızdaki mağa-
zaların hızla yenilenmesi, verimsiz lokasyon-
ların kapatılmasında hızlı aksiyon alınması ve 
bulunmadığımız potansiyel lokasyonlarda 
yeni açılışları gündemimize aldık. Geçtiğimiz 
yıl 11 yeni mağaza açarken, 7 mağaza ka-
pattık ve 12 mağazamızı güncel perakende 
trendlerine göre revize ettik” dedi.

KKTC, Kosova, Romanya ve Türkmenistan’da 
5 mağazası bulunan İnci Deri, 2018 yılında 
yurt dışında yeni pazarlara açılıyor. Önü-
müzdeki Mart ve Nisan aylarında Mısır’da 2 

mağaza açmayı, 2018 sonunda ise mağaza 
sayısını 6’ya ulaştırmayı hedefliyor.

4 sene sonunda ise Mısır’daki mağaza sayısı-
nın 14’e çıkarmayı hedefleyen Kızıltaş, “İlk 6 
ayın sonunda Romanya’da 2 yeni lokasyon-
da daha mağaza açacağız ve MENA Bölgesi 
yatırımcı görüşmelerimizi devam ettireceğiz” 
dedi. Ayrıca 2018 yurt dışı satış nokta sayısını 
20, 5 yıl sonunda ise 60 mağazaya çıkaracak 
planın üzerinde çalıştıklarını belirtti. Kızıltaş, 
Avrupa Birliği ülkelerinde büyük perakende 
zincirlerinde corner alma görüşmelerinin ise 
devam edeceğini ifade etti.

İnci Deri’nin İK hedefi: “En çok çalışılmak 
istenen marka olmak”

“En çok çalışılmak istenen marka olmak” he-
defiyle İK ve eğitim sektöründe en fazla yatı-
rım yapan marka olduklarını belirten Ali Mu-
rat Kızıltaş, “2017 yılında çalışanlarımıza kişi 
başı yaklaşık 16 saat eğitim verdik. Bunun 
içerisinde ortak eğitimler olduğu gibi kişiye 
yönelik eğitimler hatta kişisel koçluklar da 
var. 2018 hedefimiz kişi başı eğitimi 22 saate 
çıkartmak. Her sene eğitim için ayırdığımız 
kaynakla 10 mağazayı sıfırdan inşa etme 
imkanına sahipken, insana yatırım yapmak 
işimize duyduğumuz saygıyı ve çalışanımıza 
güvenimizi gösteriyor” dedi.

Verimliliğini artırmak ve aynı zamanda ça-
lışanların hem kişisel hem de profesyonel 
gelişimlerine destek vermek adına “Başa-
rıya Koşanlar” ve “Fark Yaratanlar” isimli İK 
programları yürüten İnci Deri, 3 yıldır sektöre 
önemli bir değer katıyor. İnci, kendi içinden 
yöneticiler yetiştirmek hedefiyle başlattığı 
eğitim platformları çerçevesinde kariyerle-
rine devam eden çalışanlarının geleceklerini 
şekillendiriyor.
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7 Nisan
16:00'da

Yasemin
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Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicile-
ri Derneği tarafından bu yıl 7'ncisi 
düzenlenen Dünya Türk Havlu ve 
Bornoz Festivali gerçekleşti. 24 Mart 
Cumartesi günü Denizli’nin göz be-
beği AquaMall’da son bulan festi-
valde İrem Derici söyleşisi keyifli da-
kikalar yaşattı.

Sevilen şarkıcı İrem Derici, 7. Dünya Türk Havlu 
ve Bornoz Festivali Geleneksel kortej yürüyüşü 
sonrası Denizlili hayranlarıyla AquaMall’da bir 
araya geldi. Farkındalık Stüdyosu organizasyo-
nu olan etkinlik, AquaMall’da açık havada ve 
yağmurlu bir günde gerçekleşmesine rağmen 
hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılandı. ‘Yase-
min Şefik ile İki Koltukta’ adlı söyleşide Yasemin 

İREM DERİCİ İLE 
YASEMİN ŞEFİK 
KEYİF DOLU 
BİR ETKİNLİĞE 
İMZA ATTI  

Şefik’in sorularını yanıtlayan İrem Derici arasında yaşa-
nan diyaloglar ise seyirciyi gülmekten kırdı geçirdi. 
Sevenlerinin bir an bile yalnız bırakmadığı İrem De-
rici’nin doğum günü de unutulmadı. Sanatçıya özel 
olarak yapılan pastada Derici’nin bornozlu hali şeker 
hamuru ile şekillendirilerek pastanın üzerinde yer aldı. 
Bu hoş sürpriz karşısında bir hayli şaşıran sanatçı mum-
ları üflerken, “Hepinizin dilekleri kabul olsun inşallah. 
Benim yaşım size uğurlu gelsin, amin” diyerek seyir-
cileri için mumlarını söndürdü. Ayrıca pasta üzerinde 
yer alan kendi maketini de evde saklayacağını söyleyen 
Derici, herkese teşekkürlerini sundu.

Katılımın yoğun olduğu etkinlikte, keyifli dakikalar ve 
samimi bir sohbet gerçekleşti. Söyleşi boyunca bol bol 
şarkılarını canlı olarak seslendiren Derici söyledikçe, 
hayranları dans etti. Bornozu ile dans eden hayranları 
ise etkinlikte renkli görüntülere sahne oldu.
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Sizce hızla büyüyen online perakendecilik ile fiziksel mağaza-
ları neler bekliyor?

Online perakendecilik büyümeye devam etse de tüketicilerimiz fi-
ziksel mağazaları daha fazla tercih etmektedir. Artan mağaza sayı-
ları ve artan AVM yatırımları da bunu göstermektedir. Fakat online 
perakendecilik gittikçe fiziksel mağazaların kâr paylarına yaklaşma-
ya başlamıştır. Bu durum online perakendeciliğin de yadsınamaz 
bir gerçek olduğunu göstermektedir. Fakat günümüzde online pe-
rakendecilik ile fiziksel mağazalar hibrit olarak çalışmaktadır. Yeri 
geldiğinde tüketiciler online’dan aldıkları bir ürünü mağazadan 
değiştirebiliyorlar ya da teslim alabiliyorlar veya fiziksel olarak ma-
ğazada deneme yapıp online’dan alabiliyorlar. Bu durum karşımıza 
hibrit yaklaşımını çıkarmaktadır.  

Fiziksel mağazaların durumlarını korumaları için nasıl önlem-
ler almaları gerekir?

Fiziksel ya da online fark etmez tüm mağazalar tüketici davranış-
larını temel almalıdır. Sırf fiziksel olarak baktığımızda mağazanızın 
dizaynından tanzim, teşhir çalışmalarınıza kadar her şey tüketicile-
rin davranışları temelli olmalıdır. Tüketicinin davranışlarını önem-
semek yerine onların algılarını kapayan çalışmalara imza atarsanız 
fiziksel olarak da mağazanın kapanmasına sebep olursunuz. Bunu 
günümüzde de oldukça çok görmekteyiz. Işıklandırması, ürün yer-
leşimi, mağaza tasarımı, müzik sistemi bile etkisiz/verimsiz olan 
neredeyse tüm mağazalar kısa sürelerde kapanmakta ve ciddi fa-
turalar ödemektedir. 

AVM trendlerine bakıldığında, fast food alanlarının önem 
kazandığı görülüyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tüketicilerimiz AVM’lerde geçirdikleri süre içerisinde tüm ihti-
yaçlarını gidermeye başladı. Eskiden sadece alışveriş yapıp çıkan 
tüketicilerimiz artık AVM’leri bir yaşam ve kaliteli zaman geçirme 
alanı olarak görmektedir. Bu durum da insanların en temel ih-
tiyacı olan yeme-içme sektörünü etkilemiştir. Sektör içerisinde 
aynı segmentte bile onlarca marka olması bu durumu özetle-
mektedir. Özellikle yeme-içme alanında belirli popüler caddeler-
de ve mahallelerde ünlenmiş markaların bile AVM’lere girmesi 
gelinen noktayı göstermektedir.
 
AVM trendlerinde tasarım ve mimarinin önemi nedir? Sizce 
nasıl olmalıdır?

Mağaza atmosferinin önemi yıllar önce yapılan akademik çalış-
malarla vurgulanmış ve halen gerek akademik gerek teorik ça-
lışmalarla vurgulanmaya devam etmektedir. Tüketicilerin satın 
alma davranışlarında mağaza atmosferinin yeri neredeyse en 
büyük paylardan biri olma özelliğini taşıyor. Hal böyle olunca 
birçok mağazadan oluşan AVM’lerin de bu duruma kayıtsız kal-
ması beklenemez. Atmosferi oluşturan en önemli kısımlardan 
biri olan tasarım ve mimari, tüketicilerin davranışlarını temel al-
malıdır. Örneğin tüketicilerinizin açık hava ağırlıklı mı yoksa ta-
mamen kapalı bir AVM mi istedikleri yine tüketicilerden alınacak 
fikirler/talepler ile oluşturulmalıdır. 

“Tüketicilerimiz AVM’lerde geçirdikleri süre içerisinde tüm 
ihtiyaçlarını gidermeye başladı”

Gazi Görkem Okar
Brandium Yaşam ve Alışveriş Merkezi 

Genel Müdür Yardımcısı
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Türkiye’de kendi yazılımı üzerinden yayın 
yapan ilk şirket olan ve sektörde lider ko-
numda bulunan SMG, müzik ve teknolojiyi 
birleştirdiği hizmetleriyle dünya markalarına 
da özel çözümler sunuyor. AVM’ler, mağa-
zalar, restoran ve kafeler, turistik mekanlar, 
spor ve sağlık merkezleri gibi 20 ülkedeki 
550 firmanın 10 bin noktasında dijital müzik 
yayını gerçekleştiren SMG, mekanları doğru 
müzikle buluşturuyor. SMG’nin yurt içinde 
ve yurt dışında verdiği hizmetleri, Yönetim 
Kurulu Başkanı Gül Gürer Alimgil anlattı. 

Kaç markaya hizmet veriyorsunuz? Bu 
markalar hangi sektörlerde yer alıyor? 

SMG olarak dünya markalarından küçük iş-
letmelere kadar 550 firmanın 10 bin nokta-
sında hizmet veriyoruz. Bu firmalar, alışveriş 
merkezleri, perakende satış noktaları, res-
toranlar, oteller, sağlık kuruluşları, showro-
om’lar, hastaneler gibi farklı sektörlerde 
faaliyet gösteriyor. Müzik listelerimizi ha-
zırlarken, sektör, firmanın kurumsal kimliği, 
hedef kitlesi ve lokasyon gibi pek çok kriteri 
göz önünde bulunduruyoruz. 

Geçen yıl sektörümüzün en büyük uluslara-
rası anlaşmasını gerçekleştirdik. Bir Spotify 
firması olan ve tüm dünyada markalara li-
sanslı müzik hizmeti veren Soundtrack Your 
Brand’in Türkiye’deki tek yetkili temsilci-
si olduk. Bu iş birliğiyle hizmet verdiğimiz 
markalara, kendi müzik listelerini yönetme 
ve tüm lokasyonlarda çalan müziği kontrol 
edebilme fırsatı sağladık. 

Böylece yurt dışında hizmet verdiğimiz ülke 
sayısını artırdık. Geçen yıl yurt dışında 9 ül-
kede hizmet veriyorken, bu yılın ilk çeyreğin-
de 20 ülkeye ulaşmayı başardık.

Yasal ve telifli müzik konusunda bilgi ve-
rebilir misiniz? Siz bu müziği nasıl sağlı-
yorsunuz?

Eserlerin teliflerinin düzenli olarak ve her 
şube için adres belirtilerek özel olarak öden-
mesi, bizim üzerinde hassasiyetle durduğu-
muz bir konu. Türkiye’de sayıları 200 bini 
bulan halka açık lokasyonlardan yalnızca 20 
bin civarı yasal müzik yayını yapıyor. Bir baş-
ka deyişle işletmelerin yalnızca %10’u yasal 
dijital müzik veya yurt dışından telifleri alın-
mış müzik katalogları kullanıyor. Bizim en 
büyük hedeflerimizden biri, tüm işletmelerin 
merkezi müzik yayınına geçmesine öncülük 
etmek.

SMG olarak, güvenli ve tek merkezden yö-
nettiğimiz dijital yayınlarımız sayesinde tüm 
yayınların yasallığını garanti altına alıyoruz. 

Gül Gürer Alimgil
SMG Yönetim Kurulu Başkanı

Müşterilerimize birkaç farklı yöntemle hiz-
met veriyoruz. 

- Firmaların T.C. Kanunları gereği müzik 
meslek birlikleriyle direkt olarak yaptığı te-
lif sözleşmeleriyle yayınlama izninin alındığı 
şarkılar, 
- Doğrudan lisanslama yoluyla SMG olarak 
yurt dışına telifleri direkt ödeyerek aldığımız 
müzik katalogları, 
- Bir Spotify markası olan Soundtrack Your 
Brand ile yaptığımız anlaşmayla en güncel 
şarkılardan klasiklere uzanan listeler,
- Bünyemizde yer alan müzik departmanımı-
zın ürettiği, telifi bize ait olan eserler.

Yeni bir uygulamanız var mı?

Yazılımımızı geliştirmek ve yeni uygulamala-
rı hayata geçirmek için başvurduğumuz İTÜ 
ARI Teknokent’e, 100 üzerinden 98,76 alarak 
en yüksek puanla girmeye hak kazandık. Ya-
zılımımızın yeni versiyonuna, şarkı listelerini 
belli bir düzende çalan harmonik benzerlik, 
üçüncü parti entegrasyonu ve SaaS (Softwa-
re as a Service) eklemek için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.

Bu süreçte geliştirdiğimiz uygulamalarımız-
dan biri push audio. Push audio, acil du-
rumlarda zaman kazanmak için geliştirilsede 
müşteriler farklı amaçlar için de hızlı ve pra-
tik olan bu yöntemi tercih ediyor. Örneğin; 
şirket yetkilisi tüm mağazalardaki ya da yal-
nızca belirli noktalardaki personeline sesle-
nebiliyor, bilgilendirme, motivasyon konuş-
ması ya da kutlama yapabiliyor.

Müzik alanındaki en büyük yeniliğimiz ise, 
artık kendi şarkılarımızı üretiyor olmamız. 
Sekiz yıldır bu sektörde hizmet veren bir 
şirket olarak, hangi sektörlerde hangi mü-
ziklere ihtiyaç duyulduğunu, stok müzikler-
de ne gibi eksiklikler ve sıkıntılar olduğunu 
çok iyi biliyoruz. Bu nedenle kendi müzikle-
rimizi üretmeye karar verdik. Stüdyomuzda, 

dünya standartlarında müzik ekipmanları 
kullanılıyor. Şarkı sözleri yazılıyor, müzikler 
besteleniyor, tüm enstrümanlar canlı olarak 
çalınıyor ve kadın-erkek vokaller tarafından 
şarkılar seslendiriliyor. Ağırlıklı olarak pop, 
lounge, jazz, easy listening, deep house, 
house ve enstrümantal türde müzikler üreti-
yoruz. İsteğe göre marka özelinde çalışma-
lar da gerçekleştiriyoruz. Bugün geldiğimiz 
noktada dünya standartlarında müzik yapı-
yoruz. Ürettiğimiz müzik türlerinde en iyisi-
ni yapmak için çok farklı tarzlarda müzisyen 
ve şarkıcılarla bir araya geliyoruz. Örneğin; 
soul müzikler için Afro-American sanatçılar-
la, Latin tarzda eser yaratacaksak Kübalı sa-
natçılarla, deep house için en iyi elektronik 
müzik prodüktörleriyle çalışıyoruz.

SMG, müşteri portföyüne Memorial Bah-
çelievler Hastanesi’ni ekledi

Sağlık sektörünün öncü kuruluşlarından 
Memorial Bahçelievler Hastanesi, SMG’den 
dijital müzik yayını hizmeti almaya başladı.

Memorial Bahçelievler Hastanesi’ndeki 
bekleme alanlarında gerçekleştirilen yayın 
ile hasta ve hasta yakınlarına müziğin iyi-
leştirici ve dinlendirici etkisinin yansıması 
hedefleniyor. Hastane ortamını göz önün-
de bulunduran SMG müzik departmanı ve 
Memorial Bahçelievler Hastanesi yetkilileri, 
classic ve chill-out tarzında müzik listelerini 
tercih etti. 
Anlaşma hakkında bilgi veren SMG Yönetim 
Kurulu Başkanı Gül Gürer Alimgil, “Bugüne 
kadar perakendeden turizme kadar birçok 
sektörde hizmet verdik. Sağlık sektöründe-
ki ilk iş birliğimizi ise Memorial Bahçelievler 
Hastanesi ile gerçekleştiriyoruz. Açıkçası bu 
anlaşma bizi çok heyecanlandırdı. Çünkü 
Memorial Bahçelievler Hastanesi, müzik 
yayını kullanarak hasta ve hasta yakınlarına 
verdiği değeri gösteriyor. Biz de özel liste-
lerimizle bunun bir parçası olacağımız için 
mutluyuz” diye konuştu.

MARKALAR MÜŞTERİLERİNE SMG’NİN MÜZİKLERİYLE SESLENİYOR!
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Dünyanın en büyük gayrimen-
kul fuarlarından biri olarak kabul 
edilen MIPIM, 13-16 Mart 2018 
tarihlerinde Fransa’nın Cannes 
şehrinde, 29. kez gayrimenkul 
sektörünün tüm paydaşlarını bir 
araya getirdi. Türkiye, 250 kuruluş 
ve 657 kişilik bir ekiple katılarak 
gövde gösterisi yaptığı fuarda, 
gayrimenkul ve mimarlık şirketleri 
kadar şehirler ve ilçeler düzeyin-
de gerçekleşen katılım da MIPIM 
2018’de en dikkat çekici detay-
lardan biri olarak ön plana çıktı.

Alkaş’ın Türkiye temsilciliğini yürüttüğü dün-
yanın en büyük ve en önemli gayrimenkul 
fuarı MIPIM 2018, kendi alanında dünyanın 
en iyilerini, iddialarını dünya çapına taşımaya 
kararlı gayrimenkul şirketleri ve şehirlerinin 
yanı sıra gayrimenkulün tüm paydaşlarını, 
13-16 Mart 2018 tarihleri arasında Fran-
sa’nın Cannes şehrinde bir araya getirdi. 
MIPIM 2018’e sağlık, turizm, konut, AVM ve 
altyapı alanlarında binlerce yatırımcı, gelişti-
rici ve mimarın yanı sıra şehirler ve ilçeler de 
katılım gösterdi. 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Baş-
kanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı baş-
ta olmak üzere, İstanbul Ticaret Odası (İTO), 
Gaziantep Ticaret Odası, İstanbul Maden 
İhracatçıları Birliği (İMİB), Türkiye Turizm 
Yatırımcıları Derneği (TTYD), TURKISHCE-
RAMICS, dünya haritasını değiştirecek olan 
şehirlerden Balıkesir, Beyoğlu, Bursa’dan Os-
mangazi, Gaziantep ve Şahinbey Belediyesi, 
Hatay, İstanbul ve Sivas; mimarlık firmala-
rından 2 Design, Boytorun, Çelen, El Eme-
ği, GAD, Öncüoğlu Group, Muum Mimarlık, 
Paşayiğit, Proplan, Lal Değerleme’nin yanı 
sıra Aremas, Emlak Konut GYO-TOKİ, Esas 
Gayrimenkul, Fuzul Yapı, Halk GYO, Oyak 
İnşaat, Kuruluş-Sersim, TSKB Gayrimenkul 
Değerleme, Teknik Yapı ve Tahincioğlu fu-
arda Türkiye, artık geleneksel hale getirdiği 
gövde gösterisini bir kez daha sahneleme 
fırsatı buldu. 

Uluslararası yatırımcılarla Türkiye’ye yarar 
sağlayacak iş görüşmelerinin hem T.C. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı hem de katılımcı şir-
ketler ve belediyeler düzleminde yapıldığı 
MIPIM 2018’de görüşmelerin yoğunlaştığı 
coğrafyalar Avrupa, Ortadoğu, Asya, Uzak-
doğu ülkeleri ile Rusya olarak ön plana çıktı. 
Yakın ve orta vadedeki iş birlikleri için zemin 
oluşturacağına bu yıl da kesin gözüyle ba-

kılan B2B’lerin sayısı ise hedeflenen rakamın 
da üzerine çıkarak 4.120 olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE DÜNYANIN ÖNEMLİ BİR PAR-
ÇASI; BATI AİLESİNDEN KOPMAYA NİYE-
TİMİZ YOK

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Öz-
haseki, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) "İs-
tanbul: İki Kıta, Tek Şehir" temasıyla kurduğu 
ve kentin mega projelerinin tanıtıldığı İstan-
bul Gayrimenkul Çadırı’nda, gayrimenkul 
sektörünün yerli ve yabancı yatırımcılarıyla 
buluştu. Toplantıda konuşan Bakan Özhase-
ki, yabancı yatırımcıların Türkiye’deki yatırım 
ortamına ilgilerinin son derece yüksek oldu-
ğunu belirterek, ‘’Yabancı yatırımcılara karşı 
pozitif bir ayrımcılığın olduğunu çok net ola-
rak söylemeliyim. Küçük bir köy haline gelen 
dünyamızın önemli bir parçasıyız ve Batı ai-
lesinden kopmaya da hiç niyetimiz yok. Bun-
dan sonra da Türkiye'yi izleyen herkes Tür-
kiye'nin büyüdüğünü, güçlendiğini, daha da 
geliştiğini görecek. Belki bugünlerde gelip 
yatırım yapmayanların da pişman olacağını 
düşünüyorum" dedi. 

Özhaseki, 26 bin kişinin ziyaret ettiği MIPIM 
Fuarı’na, Türkiye’nin son dönemde yoğun 
katılım gösterdiğinin altını çizerek, “Ülke 
olarak burada 250 civarında kuruluşumuz 
var. Bunlar bizim ülkemizin gururu, hepsi 
bu ülkeyi dışarıda temsil eden kuruluşlar. 
Olayı sadece burada bir alışveriş imkanı gibi 
görmüyoruz. Aynı zamanda burada ayakta 
kalan ülkelerin, iş yapan ülkelerin, büyüyen, 
gelişen ülkelerin kendi yapmış oldukları ça-

lışmaları bütün dünyaya tanıttıkları bir ortam 
olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

UZAKDOĞU’DAN GAZİANTEP’E İLGİ BÜ-
YÜK

Gerek sanayisi gerekse kentsel dönüşüm 
projeleriyle yabancı yatırımcıların gözdesi 
olan Gaziantep, bu yıl uluslararası gayrimen-
kul fuarı MIPIM’e ilk kez katıldı. Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 
“Gayrimenkulün, şehirler yarışının kalbinin 
attığı yer MIPIM. En iyi tasarımcılar, en iyi 
projeciler, bunu destekleyen finansal altyapı, 
en iyi gayrimenkul gücü olan ülkeler ve fir-
malar buraya geliyor. O yüzden biz de bura-
dayız. Türkiye 2014 yılından beri gayrimen-
kulde Çin’den sonra dünya 2.si olma yolunda 
güçlü bir şekilde temsil edilmeye başlandı’’ 
ifadelerini kullandı.

Gaziantep olarak hem kentsel dönüşüm 
projeleri hem şehrin hızlı büyüme ve rekabet 
etme gücünü anlatmak için MIPIM’de olduk-
larını belirten Başkan Şahin, şöyle konuştu: 
“Yeni bir pazar var artık; Ortadoğu pazarı. 
Ortadoğu pazarında bir güven, huzur kori-
doru oluşturulursa oradaki yıkılan şehirler ve 
bölgenin yeniden imarı konusunda; bunun 
üretim, finans, fuar, ekonomi ve sanayi mer-
kezi Gaziantep olacak. Bu yeni pazarı, çeşitli-
liği, yatırım ortamımızın gücünü ve kar mar-
jını anlatmak için buradayız. Bu alandaki en 
iyi yatırımcılar da buradalar. Dolayısıyla böy-
le bir arz ve talep dengesine karşı ülkemizi, 
şehrimizi, bölgemizi anlatmak ve bölgemizin 
geleceği üzerinde yapılacak çalışmaları an-

MIPIM 2018’DE TÜRKİYE’DEN GÖVDE GÖSTERİSİ
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latmak için buradayız.’’

Birebir görüşmelerde Gaziantep’e olan ilgi-
nin oldukça iyi olduğunu ifade eden Başkan 
Fatma Şahin, ‘’Çevre ve Şehircilik Bakanımız 
ile birlikte stantları dolaştık. 250’ye yakın 
özel sektörden ve belediyelerden katılım 
var. Bu yıl 26 bini aşkın kişi MIPIM’i ziyaret 
etti. Dolayısıyla böyle büyük bir arena içeri-
sinde bu alanda iddiası olan bir ülkenin çok 
güçlü bir şekilde temsil edilmesi gerekiyor’’ 
dedi. Şehir olarak bakıldığında özellikle Asya 
merkezli ciddi bir yükseliş olduğunu belir-
ten Başkan Şahin, Çin, Japonya, Hong Kong, 
Güney Kore başta olmak üzere Gaziantep’e 
ciddi finansal destek vermeye çalıştıklarını 
kaydetti.

BAKANLIK VE YATIRIM AJANSI’NIN HE-
DEFİNDE ULUSLARARASI YATIRIMCILAR 
VAR

MIPIM 2018’deki Türkiye çıkarması hakkında 
konuşan Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, 
Türkiye’nin, MIPIM’de bu yıl bir kez daha çok 
daha güçlü bir şekilde temsil edildiğinin al-
tını çizdi. Aközer sözlerine şöyle devam etti: 
“Fuara uluslararası kulvarda yıldızlarını yük-
seltmeye kararlı şehirlerimiz, ilçelerimiz, şir-
ketlerimiz ve mesleki sivil toplum kuruluşla-
rımızla geldik. Son derece önemli ve değerli 
bir katılım olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı-
mız Sayın Mehmet Özhaseki ve Bakan Yar-
dımcımız Sayın Mehmet Ceylan’ın yanı sıra 
Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajan-
sı Yatırım Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa 
Rumeli’nin fuarda yer almaları; Türkiye’nin 
temsiliyeti açısından son derece önemli 
ve değerli. Mesela, ‘İpek Yolu: Türkiye’den 
Dünyaya Açılan Kapı’ temasıyla düzenle-
nen ve Sayın Bakan’ın da yer aldığı Türkiye 
Ana Oturumu uluslararası alanda da büyük 
bir ilgi gördü. Kuşkusuz, etkinliklerimiz ana 
oturum ile sınırlı değil. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ve Başbakanlık Yatırım Destek ve 
Tanıtım Ajansı ile birlikte büyük yatırımcı 
firmalarla toplantılar gerçekleştirdik. Aynı 
zamanda MIPIM’e katılan şehirlerimiz de bi-
rebir görüşmelerini organize ettiler. Üç gün-
lük fuar boyunca Türkiye’den katılımcıların 
hedeflerin de üstüne çıkarak 4.120 B2B için 
organize olması; Türkiye’nin uluslararası are-
naya dinamik bir şekilde sesleneceğinin ana 
kanıtlarından.”

MIPIM 2018’in ana teması olarak belirlenen 
“Dünya Şehircilik Haritası Değişiyor”a da de-
ğinen Yonca Aközer, 2030 ve 2050 yılları ara-
sında kademeli olarak dünyayı yöneten şe-
hir sayısının artarak, yeni aktörlerin devreye 
girmesi ve var olan aktörlerin pozisyonlarını 
daha da güçlendirmeleriyle şehirlerin dünya 
ekonomilerindeki gücünün daha da artaca-
ğını vurguladı. Yonca Aközer, şöyle devam 
etti: “Birleşmiş Milletler’in öngörülerine göre 

2030’da ciddi bir artışla mega şehir sayısı 
41’e, büyükşehir sayısı 63’e ve orta ölçekli 
şehir sayısı 558’e ulaşacak. Bir başka deyiş-
le artık şehirler, dünyanın yönetiminde çok 
daha büyük söz sahibi olacak. Bu gelecek 
haritasında Türkiye olarak birçok şehir ile yer 
almalıyız. MIPIM 2018’e hem şehir yönetici-
lerimizin hem de bu şehirleri yöneticileriyle 
birlikte ürettikleri projelerle geleceğe taşıyan 
gayrimenkulcülerimizin ilgisi, bu kararlılığın 
somut göstergesidir. Benzer bir durum MI-
PIM’e katılan diğer dünya şehirleri için de 
geçerlidir. Yerel yönetimler alanında fuara 
500 temsilcinin katılmasını, bu yarışın somut 
kanıtlarından biri olarak değerlendirmek ge-
rekiyor.”

DÜNYA ŞEHİRLERİ ULUSLARARASI YATI-
RIMCILARI ÇEKMEK İÇİN YARIŞIYOR

Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve JLL Türki-
ye Ülke Başkanı Avi Alkaş, MIPIM 2018’de 
Türkiye’nin bu yıl çok daha etkili bir şekilde 
temsil edileceğini belirtti. Avi Alkaş, dünya 
şehirlerinin uluslararası yatırımları çekmek 
için birbirleriyle yarıştıkları günümüzde ge-
leceğin yeni dünya haritasında Türkiye’nin 
pek çok şehir ve hatta ilçesiyle yer alacağının 
somut göstergelerinden biri olarak MIPIM’e 
gösterilen ilginin altını çizerek şöyle konuş-
tu: “Sayın Bakan Mehmet Özhaseki ve Bakan 
Yardımcısı Sayın Mehmet Ceylan’ın Türki-
ye’yi 100 ülkenin yer aldığı fuarda Bakanlık 
düzeyinde temsil etmesi son derece önem-

li. Yapılacak temaslarla, yeniden şekillenen 
şehircilik haritasında Türkiye’nin geleceğin 
büyük aktörlerinden biri olacağının ve bu 
yapının büyük bir yatırım fırsatı anlamına 
geldiğini anlatılması son derece değerli. Biz, 
MIPIM’de Türkiye’nin şehirleriyle, gayrimen-
kul şirketleriyle iddiasını bir kez daha ama 
çok daha güçlü bir şekilde ortaya koyaca-
ğına inanıyoruz. Bunun en somut göster-
gelerinden biri de giderek güçlenen katılım 
çizgisidir.”

MIPIM’E KATILAN ÜLKE SAYISI 100’E 
ULAŞTI

İstatistikler, MIPIM 2018’e yoğun bir ilgi 
olduğunu gösteriyor. Katılımcı ülke sayısı 
90’dan 100’e, fuar alanı 19.000’den 20.000 
metrekareye ve ziyaretçi sayısı 23.000’den 
26.000’e yükseldi. MIPIM 2018’e 5.500 ya-
tırımcı, 4.500 geliştirici, 5.400 portföy yöne-
timi, hizmet sektöründen 3.600 şirket, 1.800 
mimarlık şirketi ve yakın bir zamanda de-
ğişmesine kesin gözüyle bakılan dünya şe-
hircilik haritasında dünyayı yöneten şehirler 
arasında girmeye kararlı 500 yerel yönetim 
katılım gösterdi. MIPIM’de her yıl olduğu 
gibi bu yıl da kendi alanlarında dünya oto-
ritesi olarak kabul edilen isimlerin de yer 
aldığı konferanslar gerçekleşti. Bu yöndeki 
etkinliklerde 400’ün üzerindeki keynote ve 
konuşmacı, 100 oturumda hem dünyanın 
yeni trendlerini hem de fırsatlarını anlatma 
fırsatı buldu.
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Ayaydın-Miroglio Grubu marka-
larından IPEKYOL, Sales Network 
platformu tarafından düzenle-
nen “Turuncu Ödülleri”nde hazır 
giyim kategorisinde Türkiye’nin 
en çok tercih edilen ve beğeni-
len markası ödülünü aldı.

Türkiye’nin önde gelen FMCG ve CPG şirket-
lerinin satış profesyonellerinin bir araya ge-
lerek oluşturdukları Sales Network platformu 
tarafından düzenlenen “Turuncu Ödülleri” 
bu yıl 1 Mart Perşembe günü gerçekleşti.

Mobil uygulama üzerinden yapılan oylama 
ile platformda yer alan satış profesyonelle-
rinin kullandığı oylar sonucunda, farklı ka-
tegorilerde ödüle layık görülen markaların 
belirlendiği törende Ayaydın-Miroglio Gru-
bu markalarından IPEKYOL, kadın hazır gi-
yim kategorisinde “Türkiye’nin En Çok Tercih 
Edilen Kadın Giyim Markası” ödülünü aldı.

Ödül, Ipekyol markası adına Ayaydın-Mirog-
lio Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın’a 
takdim edildi.

IPEKYOL ÖDÜLE DOYMUYOR

Nejdet Ayaydın
Ayaydın&Miroglio Yönetim Kurulu Üyesi
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Bu sene Lovelet Outlet Müzik Ya-
rışması’nın 3’üncüsü düzenleni-
yor. Sesine, müziğine, yeteneğine 
güvenen herkesin katılabileceği 
yarışmanın tek koşulu, ister müzik 
grubu olsun ister solo olsun en az 
bir enstrüman çalmak. 

3. GELENEKSEL LOVELET MÜZIK YARIŞMASI BAŞVURULARI BAŞLADI!

Lovelet Outlet, her yıl büyük heyecana sahne olan 
eğlence dolu bir müzik yarışması düzenliyor. Baş-
vurular 12 Mart-12 Nisan tarihleri arasında danışma 
noktasından bizzat yapılacak olup, 13-25 Nisan ta-
rihleri arasında stüdyo kayıtları alınacaktır. Elemeleri 
geçen adaylar finalde kıyasıya yarışacaklar. 

Lovelet Outlet’te gerçekleşecek olan yarışmada Ar-
moni Müzik’te genç yeteneklerin stüdyo kayıtları üc-
retsiz olarak yapılacaktır. Müzik konusunda yetenekli 
gençleri ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen 
yarışmada birinciye 2,500 TL, ikinciye 1,500 TL, üçün-
cüye ise 1,000 TL Hediye Çeki verilecektir.

Lovelet Outlet Alışveriş Merkezi kampanya ve etkin-
likleriyle Karadeniz halkının beğenisini kazanmaya 
devam ediyor. 4 mevsim outlet olma özelliğiyle gi-
yimden ayakkabıya, ev tekstilinden mobilyaya kadar 
her ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz bir yaşam merkezi 
olan Lovelet Outlet siz değerli ziyaretçilerini bekliyor.
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Hulusi Belgü
AYD Başkanı 
2017 yılı Ocak ayına göre bu yıl gerçekleşen %22,6’lık 
ciro endeksi artışı, %10,35 olarak gerçekleşen 
enflasyon oranının iki katının da üzerinde... Bu durum 
bizim için sevindirici bir gelişme olmakla birlikte ocak 
ayının hem indirim döneminin başladığı hem de 
sömestr tatili alışverişlerin yapıldığı bir dönem olması 
bu artışı destekler nitelikte... Diğer yandan kategori 
bazlı artışlarda teknoloji kategorisi üç aydır üst üste 
yükselen ivmesini sürdürüyor. Alışveriş merkezlerinde 
eğlence, sinema gibi alanları da kapsayan diğer 
kategorisinde yaşanan artış ise kış döneminde 
AVM’lerin eğlence ve sosyalleşme alanları olarak 
tercih edildiğini ortaya koyuyor. Ziyaret sayısında 
son dönemlerde küçük oranlarda da olsa düşüşler 
yaşanmıştı. Uzun bir zamandan sonra aralık ayı 
itibariyle yeniden artışa geçen ziyaret sayıları ocak 
ayında da yükselmeye devam etti ve geçen senenin 
aynı dönemine göre ziyaretçi artışı %3,8 oldu. Bu 
artış paylaştığımız gibi hem soğuk havaların hem 
de perakende markalarımızın indirim dönemlerinin 
etkilerini taşıyor
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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM 
Endeksi’nin ocak ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2018 ocak 
döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde %22,6 artış 
kaydederek 244 puana ulaştı.

AVM’lerde kiralanabilir alan (m²) başına düşen cirolar ocak 2018’de İstanbul’da 1097 TL, Anadolu’da 818 TL olarak 
gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise ocak 2018’de 929 TL oldu.

Teknoloji şampiyonlukta 3’üncü ayında

Ocak ayında, kategoriler bazında en yüksek ciro artışı teknoloji kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisi geçtiğimiz 
yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan %41,7’lik artış gözlemlendi.

Geçtiğimiz yılın ocak ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki diğer alanlar kategori ciroları %25,6, giyim kategori 
ciroları %22,3, yiyecek-içecek kategori ciroları %15,9, hipermarket kategori ciroları %13,1 ve ayakkabı kategori 
ciroları %6,2 artış kaydetti.

AVM Ocak Ciro Endeksi, %22,6 Artışla Enflasyonu İkiye Katladı!
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Ziyaret sayısı aralıkta toparlandı…

Ocak 2018 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde %3,8’lik bir artış 
yaşandığı gözlemlendi.
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Özdilek Center hakkında bilgi verir misi-
niz?

Özdilek Center, 2014 yılının Eylül ayında 
İstanbul Levent’te faaliyete geçen alışveriş 
merkezi, Otel ve İş Merkezi’nden oluşan bir 
karma kullanım projesidir. 

Özdilek Center bünyesinde yer alan Özdilek-
Park İstanbul Alışveriş Merkezi, 45.000 m2’lik 
kiralanabilir alanda 165 mağaza ve yeme-iç-
me noktası ile hizmet sağlamaktadır. Özdi-
lekPark İstanbul, misafirlerimizin rahat ve 
konforlu anlar geçireceği bir yaşam merkezi 
olarak tasarlandı. Her türlü ihtiyacı karşıla-
yabilecek şekilde oluşturulan marka karma-
sı, Özdilek Hipermarket, elektronik market, 
çocuk eğlence alanları, Cinetime sinemaları 
ve bin 500 kişi oturma kapasiteli yeme-içme 
alanları ile gün ışığı ferahlığı ve kolay erişim 
sağlanabilen kat planlaması sayesinde açıl-
dığı günden bu yana ziyaretçi sayılarını her 
yıl ortalama %10-15 oranında artırmaktadır.

Aynı çatı altında yer alan kiralama süreçlerini 
ve profesyonel bina yönetimini üstlendiği-

miz River Plaza, 36.000 m2 kiralanabilir ofis 
alanına sahiptir. River Plaza’da sağlanan üst 
düzey güvenlik ve tam otomasyonlu bina 
yönetim sistemleri sayesinde kullanıcılarımı-
za verimliliği yüksek ve konforlu bir çalışma 
ortamı sağlıyoruz. 2.000 kişi çalışma kapa-
siteli Ofis binamızda; Bankacılık ve Finans, 
Hukuk, Enerji, Danışmanlık, Perakende, İlaç 
ve İnsan Kaynakları sektörlerinde faaliyet 
gösteren uluslararası ve yerli öncü firma-
ların yanı sıra Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 
ve Finansal Kurumlar Birliği gibi ülkemizde 
ekonomi alanında yön verici kuruluşlar ile iş 
birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz.

Wyndham Grand İstanbul Levent ile iş, 
toplantı ve tatil amaçlı seyahat eden misa-
firlerimizin tüm beklentilerini karşılayacak 
hizmetler sunuyoruz. Farklı kategorilerde 
özel tasarlanmış 389 odası, 1200 kişilik ka-
pasiteye sahip 23 farklı alternatif sunabilen 
toplantı salonları ve 7.900 m2 alana sahip 
Qualitasspa Sağlıklı Yaşam Merkezi ile ide-
al çözümler üretebiliyoruz. Otelimiz çok kısa 
zamanda özellikle iş dünyası için İstanbul’un 
en çok tercih edilen otelleri arasında yerini 

aldı. 2016 yılında Kongre, toplantı ve etkinlik 
alanında endüstrinin en önemli organizas-
yonu olan 4. ACE of M.I.C.E Ödül Töreni’n-
de "Marmara Bölgesi En İyi Toplantı Oteli" 
ödülüne layık görüldü. Wyndham Grand İs-
tanbul Levent, 2017 yılında World Tourism 
Forum’da En İyi Konferans ve Kongre Oteli 
seçilerek başarılarına bir yenisini daha ekle-
miştir.

Özdilek Center tüm birimleri ile Amerika Ye-
şil Bina Konseyi (USGBC) tarafından geliştiri-
len dünyada en yaygın kullanılan yeşil bina 
değerlendirme ve sertifikasyon sistemi olan 
LEED derecelendirme sisteminde belirtilmiş 
çevre şartları ve performansı karşılamak üze-
re tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Değerlen-
dirme süreci sonunda LEED Gold Sertifikası 
almaya hak kazanmıştır.

Lokasyon olarak oldukça önemli bir nok-
tada yer alıyorsunuz. Sizce bunun avan-
tajları ve varsa dezavantajları nelerdir? 

İstanbul’un en önemli iş merkezi bölgesi 
Levent’te yer alıyoruz. Şüphesiz ki en büyük 

“Her zaman daha iyisini nasıl yaparız düşüncesi ve arayışı içerisindeyiz” Alper Çiğdemci
Özdilek Center Müdürü
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avantajımız kolay ulaşılabilir olmamız. Yeni-
kapı-Hacıosman ve Levent–Hisarüstü metro 
hattına direk bağlantımız var. İki boğaz köp-
rüsü ve çevre yoluna kolay erişim sağlanabi-
len Büyükdere Caddesi’nin merkezinde bu-
lunmaktayız. Bize yakınlığı 5 km’lik mesafe 
de yaşayan 1.250.000 kişilik yerleşik nüfusa 
direkt hitap edebiliyoruz. Ayrıca çevremizde 
yürüme mesafesinde yer alan birçok iş mer-
kezi çalışanlarının öğle araları ve iş çıkışlarını 
değerlendirebileceği bir noktada konumla-
nıyoruz. 

Bu yoğun nüfusun ve trafiğin oluştuğu böl-
ge içerisinde 13 farklı alışveriş merkezi ile 
çok sayıda otel ve iş merkezi alternatifleri 
yer alıyor. Bu durum dezavantaj gibi görün-
sede bu rekabetin içerisinde yer almak, her 
zaman daha dinamik bir şekilde ‘daha iyisini 
nasıl yaparız’ düşüncesi ve arayışı içerisinde 
olmamıza katkı sağlıyor. Bu sayede Özdilek 
Center açıldığı günden bu yana AVM, Otel 
ve İş Merkezi alanında şehrin dinamiklerine 
önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.

Özdilek Center bünyesindeki ÖzdilekPark 
İstanbul AVM’nin sizce en çok tercih edil-
me sebepleri nelerdir? 

Bir alışveriş merkezinin müşteriler tarafından 
tercih edilmesinin başlıca nedenleri, moda-
dan yemeğe, teknolojiden eğlenceye birçok 
ürün ve marka ile sunmuş oldukları alterna-
tifler ve AVM’nin sahip olduğu ambiyans, 
oluşturduğu konsept, misafirlerine yönelik 
olarak düzenlediği aktiviteler, sinema salon-

larının rahatlığı ya da otopark alanının düze-
ni olarak karşımıza çıkıyor. 

Bu hususları sürekli olarak sağlamaya ça-
lışmak ile birlikte misafirlerimizin her türlü 
ihtiyacının “Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti” 

ilkesi ile karşılandığı, 7’den 70’e her yaşta 
tüketiciye hitap eden bir sunumla müşterile-
rimizin hayatlarına dokunmayı hedefliyoruz. 
Misafirlerimizin ihtiyaçlarını gidermesinin 
yanında, vakit geçirmekten keyif alabilecek-
leri, samimi ve sıcak bir ortamda hissetmele-
rini sağlamaya özenle dikkat ediyoruz. 

ÖzdilekPark İstanbul AVM olarak X. AYD 
Kongresi’nde ödül almaya hak kazandı-
nız. Bu başarıdaki en önemli faktörler ne-
lerdir?

AYD ve Soysal iş birliğiyle gerçekleştirilen 
Alışveriş Merkezleri Hizmet Kalitesi Bench-
mark Projesi kapsamında, yıl boyu; güvenlik, 
temizlik, otopark, WC ve ortak alanlar gibi 
fiziksel koşulların ve hizmetin değerlendiril-
diği gizli müşteri raporlamaları sonuçlarına 
göre verilen “Alışveriş Merkezleri Hizmet 
Başarı Ödülleri”ni hizmet vermeye başladığı-
mız günden bu yana 3. kez üst üste almaya 
hak kazandık. Özellikle bu başarının sürek-
li olması ve gizli müşteri değerlendirmeleri 
sonucunda misafirlerimizin deneyimleri ile 
bu ödüle layık görülmemiz bizleri çok mutlu 
ediyor. 

Bu başarıdaki en büyük faktör ekip olarak, 
1971 yılından bu yana oluşan, sağlam temel-
lere dayalı Özdilek Kurumsal Yönetim anla-
yışı ve Özdilek’in perakende ile AVM sektö-
ründeki bilgi birikimi ve tecrübesi ile hareket 
ediyor olmamız. 
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Hizmette kalite anlayışını her zaman ön 
planda tutmayı hedefliyoruz. Sahadaki tüm 
operasyonlarımızı kendi bünyemizde çalışan 
ekip arkadaşlarımız ile sağlıyoruz. Onların 
kurum bağlılığı ve çalışmalarında göstermiş 
oldukları çabalar da bu başarı da yadsına-
maz. Ayrıca İnsan Kaynakları Yönetici Ye-
tiştirme Programları ile kendi bünyemizde 
kurum kültürünü benimsemiş yöneticiler ye-
tiştiriyoruz. Bu sayede, amatör ruhla çalışan 
profesyonel yöneticiler işini coşku ile birleş-
tirebiliyor. Özdilek logosunun yer aldığı her 
işletmemizde bu heyecanı ve coşkuyu hisse-
debilirsiniz. 

Özdilek Center olarak çok geniş çalışma 
alanınız var. Koordinasyonu nasıl sağlı-
yorsunuz?

Öncelikle hedefimiz dürüstlük ve saygıyla 
iç içe geçmiş sıcakkanlı bir çalışma ortamı 
oluşturabilmek. Bununla birlikte yönetici ar-
kadaşlarımız ve ekip çalışanlarımızdan bek-
lentimiz her konuda yüksek iletişim içerisin-
de çalışmalarını yürütmeleridir.

Ekibimizin koordinasyonunu sağlarken bir 
işi tanımlamadan önce empati yaparak işin 
zorluğunu ve mevcut imkanları değerlendi-
rerek termin sürelerini ve yol haritalarını be-
lirliyoruz. Sonrasında ise çalışanlarımıza öz-
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gür ve işe katma değer kazandıracak çalışma 
imkanları sağlıyoruz. Gerekli durumlarda ise 
sahada omuz omuza vererek desteğimizi her 
zaman hissettirmeye çalışıyoruz. 

Başarılı yönetimde pazarlama faaliyetle-
rinin de büyük etkisi oluyor. AVM olarak 
özellikle çocuklara yönelik etkinlikler ve 
büyüklere özel hediyeli kampanyalar dü-
zenliyorsunuz. Bu programları hazırlar-
ken nelere dikkat ediyorsunuz?

Pazarlama faaliyetlerimizi planlarken önce-
likle farklı alanlarda hedef kitlelerimizi be-
lirliyoruz. Belirlediğimiz hedef kitlelerinin 
alışveriş merkezimizden mutlu ayrılabilmesi 
için yıllık pazarlama stratejilerimizi ve etkinlik 
programlarımızı oluşturuyoruz. 

Pazarlama stratejilerimizi belirlerken misa-
firlerimizin gerçekleşen etkinliklere katılım 
sağlamalarını hatta bir hatıra, arkadaş çev-
relerine anlatacakları bir deneyim sunmayı 
hedefliyoruz. Aynı zamanda misafirlerimiz ile 
etkileşim sağlayabilecek sosyal sorumluluk 
projeleri içeren konuları gündemimize alı-
yoruz. Yıl bazında düzenlenen büyük hedi-
yeli kampanyalarla birlikte birçok farklı özel 
günde misafirlerimizi, anında verilen ve özel 
gün konseptine uygun hediyeler ile alışveriş 
merkezimizden uğurluyoruz. 

Son olarak 2018 yılında İstanbul Ofis Pi-
yasası’ndaki gelişmeleri nasıl görüyorsu-
nuz?

2017 yılı Ofis sektöründe bir duraklama yılı 
olarak geride kaldı. Geçen sene İstanbul Ofis 
Piyasası’nda görülen talep daralmasının en 
önemli nedeni yabancı şirketlerin yatırım il-
gisindeki düşüştü. Artan ofis arzıyla birlikte 
sektördeki boş ofis oranlarının artış göster-
mesi de bu duraklama algısını desteklemiştir. 
2018 yılı ilk çeyrekte görülüyor ki geçen yıl 
taşınma planlarını 1 yıl erteleyen firmalar 
tekrar ofis arayışı için piyasanın nabzını yok-

lamaya başlamış durumdalar. Ayrıca yabancı 
yatırımcılar da 2017 yılının aksine hazır ofis-
lerden ayrılıp ofis kiralama işlemi gerçekleş-
tirecekler. 2018 yılının ofis piyasası için daha 
olumlu sonuçlar ortaya koyacağını düşünü-
yorum. Özellikle yabancı yatırımcılar için ofis 
piyasasındaki geniş arz içerisinde A Sınıfı bi-
nalar ön plana çıkacaktır. Projelerde binada 
tek mal sahibinin bulunması, ofis katlarının 
brüt/net verimliliği ve çalışanlarının konforu 
için toplu taşıma ağına yakınlık, yeme-içme 
alanları alternatiflerinin bulunması, market 
ve kuru temizleme gibi sosyal olanaklar ter-
cihleri olumlu yönde etkilemektedir. 
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Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve 
Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köse-
oğlu, 2018 yılında yatırımlarını ikiye katlaya-
caklarını ve hedeflerinin ‘mükemmel müşteri 
deneyimi’ olduğunu söyledi. Teknosa Genel 
Müdürü Bülent Gürcan ise, “2018 yılında da 
‘fit ve çevik’ organizasyonumuz ile karlılık ve 
büyümemizi sürdüreceğiz” dedi.

Sabancı Holding’in teknoloji perakende sek-
töründeki lider markası Teknosa, 2017 yılı fi-
nansal sonuçlarını ve 2018 yılı hedeflerini ba-
sın toplantısı ile açıkladı. Teknosa’nın sağlıklı 
ve istikrarlı büyüme ile değer yarattığını vur-
gulayan Sabancı Holding Perakende Grup 
Başkanı ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı 
Ata Köseoğlu toplantıda yaptığı konuşmada 
şunları söyledi: “Teknolojiyi herkes için, her 
yerde ve her an erişilebilir kılma hedefiyle 
güçlendirdiğimiz yapımızla 2018’e iddialı 
bir giriş yapıyoruz. 2018’in, 2017’de olduğu 
gibi başarılarla dolu geçeceğine inanıyoruz. 
Yeni Neslin Sabancı’sı olarak teknolojiyi, ye-
nilikçiliği ve gelecek potansiyeli yüksek işleri 
merkezine alan topluluğumuzda, Teknosa 
çok önemli bir değeri temsil ediyor. Sabancı 
Topluluğu’nun Türkiye’nin geleceğine duy-
duğu güven ve perakende sektörüne dair 
vizyonu kapsamında, Teknosa’da insan kay-
nağı ve teknoloji odaklı yatırımlarımıza hız 
kesmeden devam edeceğiz. 2017 yılındaki 
yatırımımızı bu yıl ikiye katlayıp 60 milyon 
TL’ye çıkarıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da 
sektörde öncü, oyun kurucu konumumuzu 
sürdürmeye kararlıyız.

Sabancı Topluluğu olarak, enerji, finans, 
gıda ve teknoloji gibi pek çok farklı sektörde 
milyonlarca tüketiciye dokunuyoruz ve çok 
büyük bir perakende tüketici verisine sahi-
biz. Yüz yüze temas ve teknolojinin yarattığı 
her kanaldan müşterimizi anlamaya ve ona 
en iyi servisi vermeye çalışıyoruz. Bu kadar 
geniş bir perakende yelpazesine sahipken, 
tüketicinin nabzını bizden daha iyi kim tuta-
bilir ki? 2018 yılında Türkiye’de tüketiciyi en 
iyi biz anlayacağız ve Teknosa’da önceliği-
miz ‘mükemmel müşteri deneyimi’ olacak.”

Türkiye’nin dijitalleşme atağında tekno-
lojiye erişimi kolaylaştıracağız

Perakende sektöründe müşteri her zaman 
merkezde olsa da teknolojinin oyuna da-
hil olmasıyla bu durumun farklı bir boyuta 
taşındığını belirten Ata Köseoğlu, “Mağa-

zalarımız ve teknosa.com’da ağırladığımız 
müşterilerimiz, dijital dünyadaki gücümüz ve 
iş ortaklarımız ile çok güçlü bir ekosisteme 
sahibiz. Müşteriye daha fazla temas edebil-
mek, tüm kanallarımızda mükemmel müşteri 
deneyimi sunmak ve yeni müşteriler kazan-
mak için teknolojinin olanaklarından fayda-
lanıyoruz. Bu çerçevede başta e-ticaret, mo-
bil teknolojiler olmak üzere veri yönetimi ve 
büyük veri, müşteri ilişkileri yönetimi, mobil 
ödeme sistemleri, nesnelerin interneti (IoT) 
ve yapay zeka alanında fırsatları değerlendi-
riyoruz. 2018 yılında hedefimiz, fit ve çevik 
organizasyonumuzla karlı şekilde büyümek. 
Türkiye’nin dijitalleşme atağında teknolojiye 
erişimi daha da kolaylaştırmak için var gücü-
müzle çalışacağız” dedi.

Kesintisiz müşteri deneyimine odaklandık

‘Herkes için teknoloji’ felsefesi ile ‘her an, her 
yerde’ teknoloji alışveriş deneyimini en üst 
seviyeye getirmek istediklerini ve bu doğrul-
tuda kendilerini devamlı yenilediklerini söy-
leyen Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, 
“2017 yılında daha iyi bir deneyim için ya-
tırımlarımızı hızlandırdık. 2017, omni-chan-
nel (çoklu kanal) stratejimiz doğrultusunda 
müşterilerimize her kanaldan kesintisiz hiz-
met sunmaya odaklandığımız, müşteri de-

neyimini 360 derece ele alarak yenilikçi hiz-
metlerimizi daha da derinleştirdiğimiz bir yıl 
oldu. 2017 yılında 28 milyon TL seviyesinde 
yatırım yapmıştık. Bu yıl hem yatırımlarımızı 
arttırıyor hem de hedeflerimizi büyütüyoruz. 
Kısa vadede, Türkiye’de öncüsü olduğumuz 
çoklu kanalda müşteri deneyiminde örnek 
olacağız” şeklinde konuştu.

Her alanda büyüme devam etti

Tüketici teknolojisi ürünleri satışlarının 2017 
yılında ciroda %16 arttığı bilgisini veren Bü-
lent Gürcan, pazara ilişkin olarak, “Akıllı tele-
fonlar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de hala büyümenin sürükleyicisi konumun-
da. 2017 yılında Türkiye’de akıllı telefonların 
hakim olduğu telekom kategorisi %19 bü-
yürken, pazardan %42’lik bir pay aldı. Bü-
yük beyaz eşya ÖTV indirimi etkisiyle %21, 
tüketici elektroniği ve küçük ev aletleri %11 
büyüdü. Bilgi teknolojileri kategorisindeki 
satışlar ise uzun bir aradan sonra oyun özel-
likli ürünlere talep nedeniyle yılı %2,5 seviye-
sinde artış ile tamamladı” dedi.

2017 yılında Teknosa olarak hedeflerini aştık-
larını belirten Gürcan, sözlerine şöyle devam 
etti: “Müşterilerimizin beklentileri doğrultu-
sunda, mağazalarımızdan ürün karmamıza 

TEKNOSA 2018’DE YATIRIMI IKIYE KATLAYACAK
Türkiye teknoloji perakendeciliğinin lideri Teknosa, 2018 yılında, bir önceki yıla göre iki kat fazla yatırım yap-
ma kararı aldı. 2017 yılında 3,4 milyar TL ciro elde eden Teknosa, aynı mağazalarda %17, teknosa.com’da 
ise %30 seviyesinde büyüme ile 20 milyon TL net kara ulaştı.

 Ata Köseoğlu
Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı 

ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent Gürcan
Teknosa Genel Müdürü
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her konuda kendimizi yeniledik. Çoklu ka-
nalda müşterilerimize yaşattığımız deneyimi 
iyileştirdik. Yaptığımız çalışmalar performan-
sımıza da çok olumlu yansıdı. Türkiye’nin 
dört bir yanında 110 bin metrekare net satış 
alanına sahip 204 mağazamızla Türkiye’nin 
açık ara en yaygın teknoloji perakende şirke-
tiyiz. 2 bin 570 kişilik ekiple, yıl boyunca 200 
milyona yakın ziyaretçimizi yenilikçi ürün ve 
hizmetlerle buluşturduk. Her çeyreğini karlı-
lıkla geride bıraktığımız bir yıl oldu. Aynı ma-
ğazalarda %17 büyüme gerçekleştirdik. 2017 
yılı toplam ciromuz 3,4 milyar TL olarak ger-
çekleşti. Karlılığımız ise 20 milyon TL’ye ulaş-
tı. Online satış kanalımız teknosa.com, geçen 
yıla göre satışlarını %30 arttırdı. Çoklu kanal 
stratejimizle beraber devamlı geliştirdiğimiz 
altyapımız sayesinde, online alışverişte inter-
netten sipariş edip mağazadan teslim alan 
müşterilerimizin oranı %30’a ulaştı. Teknosa 
mobil aplikasyonundan gerçekleşen satışlar-
da da bu yıl %128’lik dikkat çekici bir artış 
sağladık. Geçen yıla göre, Teknosa’nın mobil 
platformdaki ziyaretçi sayısı 6 kat arttı.”

Preo’da hedef 300 çeşide çıkmak

Teknosa’nın sektörde markalaşmış ürün ve 
hizmetlerle farklılaştığına da dikkat çeken 
Bülent Gürcan, “Bugün Preo, sektörde yü-
rütülmüş en kapsamlı ‘Private Brand’ uygu-
laması. Akıllı telefon ve akıllı saat ile yola 
çıktığımız Preo ürün ailesi sürekli genişliyor. 
Aksesuar, aksiyon kamerası, VR Box, kablo-
suz şarj üniteleri gibi ürünlerin yanı sıra, çok 
kapsamlı bir gaming ürünleri yelpazesi Preo 
çatısı altında yer alıyor. Preo markalı ürün-
lerimizin çeşit sayısı 200’ü buldu. 2018’de 1 
milyon adet Preo ürününü müşterilerimizle 
buluşturmayı hedefliyoruz” dedi ve ekledi: 
“Sektöre kazandırdığımız ilkler arasında yer 
alan mobil iletişim hizmetimiz Teknosacell 
ile de müşterilerimizin hayatını kolaylaştır-
maya devam ediyoruz. Tek adreste, tek fa-
turada müşterilerimizin hem iletişim hem 
de sadece telefon değil tüm teknolojik ürün 
ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Teknosacell 
abonesi 2017 sonu itibarıyla 170 bine ulaştı. 
Abonelerimize ve Teknosacell ailesine yeni 
katılacaklara 2018’de data yoğun, farklı pa-
ketler sunmaya devam edeceğiz. Bu yıl fa-
turasız hat seçeneği sunarak mobil iletişim 
portföyümüzü zenginleştirmek istiyoruz.”

Harcamalarımızın %10’u teknolojiye gi-
diyor

Teknosa ve DORinsigt iş birliği ile hazırlanan 
‘Teknolojik Ürün Kullanma Eğilimi Rapo-
ru’na göre 2017 yılı içerisinde Türkiye’deki 
tüketicilerin toplam harcamalarının %10’u 
teknoloji alışverişine gidiyor. Konut, gıda ve 
ulaşım giderlerinin ardından dördüncü sıra-
da yer alan teknoloji harcamaları, bu yönüyle 
de dikkat çekiyor. 29 Ocak–5 Şubat 2018 ta-

rihleri arasında ABC1C2 segmentine mensup 
1000 kişi ile yapılan araştırmaya göre, 2017 
yılında en çok para harcanan teknoloji ürünü 
%41 ile cep telefonları olurken, bunu sırasıy-
la TV, beyaz eşya, bilgisayar, küçük ev aletleri 
ve oyun harcamaları takip ediyor. Araştırma-
nın diğer dikkat çeken sonuçları ise şöyle;

• Teknoloji alışverişi ayda ortalama bir kez 
yapılıyor.
• Erkekler, kadınlara oranla daha sık teknoloji 
alışverişi yapıyor.
• 2018 yılında, tüketiciler gelirlerinin ortala-
ma %16’sını teknolojiye harcamayı planlıyor. 
• En fazla hangi ürüne harcarsınız sorusunun 
yanıtı ise %45 ile cep telefonu oluyor.
• Tüketicilerin yeni yılda değiştirmek istedik-

leri ürünlerin başında %50 ile cep telefonu 
geliyor. Bunu %24 ile televizyonlar takip 
ediyor.
• Teknoloji alışverişlerinde kadınlar daha 
çok mağazaya gitmeyi seçerken, erkekler 
ise yoğunlukla internetten alışveriş yapı-
yor.
• Alışveriş yolculuğunda kanal seçimle-
rinde internetten karar verip, mağazadan 
satın alma eğilimi %40 ile en yüksek paya 
sahip. 2018’de internetten alışveriş yap-
mayı düşünenlerin sayısı artıyor.
• Tüketicileri en çok heyecanlandıran yeni 
teknoloji ise %48 ile ‘yapay zeka’ oluyor. 
VR (Sanal gerçeklik) ve 3 boyutlu yazıcılar 
da tüketicilerin heyecanla bekledikleri tek-
nolojiler arasında yer alıyor.
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Bize 17 Burda AVM’yi tanıtır mısınız? 

17 Burda AVM, Türkiye’nin en güzel kent-
lerinden biri olan Çanakkale’de Esas Gay-
rimenkul’ün ilk alışveriş merkezi olarak 
2015 yılında faaliyete başladı. 35 bin m2 

kiralanabilir alan ile bölgenin bu ölçekteki 
ilk AVM’sidir.
 
Çanakkale’nin en büyük alışveriş ve 
yaşam merkezi olan 17 Burda AVM’yi 
açılışından bugüne nasıl değerlendiri-
yorsunuz?

Geçirdiğimiz üç yıl içerisinde alışveriş 
merkezimiz; ziyaretçilerimize alışveriş 
deneyiminin yanı sıra gerçekleştirdiğimiz 
etkinlikler ve sunulan hizmetler ile bir ‘ya-
şam merkezi’ deneyimi sunuyor. 2 yılın 

sonunda 17 Burda AVM, şehrin sosyal bu-
luşma yeri ve çekim noktası haline geldi. 
Ciro, kişi başı harcama ve ziyaretçi sayı-
ları gibi KPI’larda geçtiğimiz seneye göre 
%28’nin üstünde bir artış yaşandı. Bu da 
Çanakkalelilerin alışveriş merkezimizi şeh-
rin alışveriş ve yaşam merkezi olarak be-
nimsediğini bizlere gösterdi.

Marka karmanızdan bahseder misiniz?

114 mağazamız bulunuyor. Birçok mağa-
zamız bölgeye ilk gelen marka özelliğini 
taşıyor. Bunların arasında başlıca H&M, 
Boyner, D&R’ı sayabiliriz. 

2017 yılında 5.500.000 ziyaretçi ağırladık. 
2018 hedefimiz 6.000.000 ziyaretçiye eş-
siz bir deneyim sunmak.

Mağaza doluluk oranları hakkında bilgi 
verir misiniz? 

Alışveriş merkezi doluluk oranımız %99’dur. 

Açıldığınız günden bugüne çeşitli kam-
panya ve etkinlikler düzenlediniz. Etkin-
lik ve kampanyaları hazırlarken nelere 
dikkat ediyorsunuz?

Ziyaretçilerimize yönelik şehrin dinamikle-
rine göre planlanan kampanyalar ve etkin-
likler düzenliyoruz. Yılbaşı dönemlerinde 
gerçekleştirdiğimiz araç kampanyaları, özel 
günler için düzenlediğimiz daha kısa süren 
kampanyalar, ya da belirli hedef kitleye yö-
nelik kampanyalar yapıyoruz. Üniversite-
lilere yönelik kurguladığımız sinema bileti 
kampanyamız, gençler için hazırladığımız 

“Çanakkalelilerin bizlere verdiği güveni, kendilerine sunduğumuz hizmet 
ile sağlamlaştırmak istiyoruz.”

Erol Yıldız
17 Burda AVM Müdürü
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60 bisiklet hediyeli bisiklet kampanyamız 
ve 40 yaş üstü ziyaretçilerimiz için düzen-
lediğimiz ücretsiz check-up kampanyamız 
hedef kitleye yönelik yaptığımız kampanya-
larımızdan sadece birkaç tanesi. Ayrıca Sev-
gililer Günü, Anneler Günü gibi özel günler 
için kurguladığımız ve ziyaretçilerimizin de 
birebir oyun sürecinde katılabildikleri dijital 
kampanyalar gerçekleştiriyoruz.

Açık alanlarımızda; özellikle sahnemiz, 
Sahne 17’nin avantajını kullandığımız bü-
yük konserler, kortejler, kamu kuruluşları, 
STK’lar ile gerçekleştirdiğimiz sergi, tiyatro 
ve gösteriler; çocuk şenlikleri, lisanslı çocuk 
etkinlikleri ve spor gösterileri düzenliyoruz. 
Alışveriş merkezimizin açık alanında bulu-
nan havuz bölgesi de o bölgede düzenle-
nen sergi ve etkinliklerde genel görünüme 
oldukça katkı sağlıyor. Kapalı alanlarımızı 
daha çok küçük çaplı müzik etkinlikleri ve 
sergilerimizde kullanıyoruz. 

Önemli etkinliklerimiz arasında; Yeni Türkü 
Konseri ve 2. Yıl Kutlama Korteji, Yöresel 
Lezzetler Fuarı, Kitap Festivali, 90’lar Kon-
septli Yılbaşı Partisi organizasyonu, Trans-
formers etkinliği, 23 Nisan Çocuk Şenliği ve 
Turkcell Maratonu’na ev sahipliği yapma-
mız gösterilebilir.

2018 hedefleriniz nelerdir?            
                                                                                                   
17 Burda’nın artık yerleşmiş olan şehrin 
alışveriş merkezi olduğu imajını destekle-
mek. Çanakkalelilerin bizlere verdiği güve-
ni, kendilerine sunduğumuz hizmet ile sağ-
lamlaştırmak.

Etkin CRM ile veri tabanımızda toplanan 
verilerin etkinlik ve kampanyalarımızda ve-
rimli kullanımını sağlamak. Başarılı olduğu 
bizlerce kanıtlanan hizmet ve pazarlama 
stratejilerimizi devam ettirmek. Alışveriş 
merkezimizdeki %99 olan doluluk oranımızı 
%100’e çıkarmak.
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Park Afyon, Batı Anadolu’da bir kavşak nokta-
sı olan Afyonkarahisar’ın şehir merkezinde, eski 
otobüs terminali arazisinde inşa edilen bir alış-
veriş ve yaşam merkezi olarak 10 Eylül 2015’te 
hayata merhaba dedi.

45 bin metrekare kiralanabilir alan üzerinde 4 
kata yayılmış 160 mağazadan oluşan Park Af-
yon’da, ulusal ve uluslararası moda markaları, 
çok katlı mağaza, süpermarket, teknoloji market, 
sinema, bowling, çocuk eğlence alanı ve 2 bin kişi 
oturma kapasiteli yeme içme alanının yanı sıra 
Türk ve dünya mutfağından örnekler sunan seç-
kin kafe ve restoranlar da yer alıyor. Bu markalar-
dan bazıları, ilk kez Park Afyon’da Zafer Bölgesi 
ziyaretçileri ile buluşuyor.

Park Afyon, şehrin tam merkezindeki konumu, 
güçlü marka karması, yenilikçi mimarisi, etkin 
yönetim anlayışı ile şehrin yeni alışveriş, buluşma 
ve eğlence noktası olarak, Afyonluların yaşamının 
vazgeçilmez bir parçası.

Afyonkarahisarlı iş adamlarının yerel sermaye ve 
emek birlikteliğini ortaya koyarak oluşturdukları 
Afyon Girişim A.Ş.’nin bir yatırımı olan Park Afyon 
Alışveriş Merkezi’nin kiralaması ve yönetimi ECE 
Türkiye tarafından yapılıyor.

İstanbul merkezli “ECE Türkiye”, Ekim 2000’de 
alışveriş merkezi sektöründe Avrupa lideri olan 
Alman “ECE” tarafından kurulmuştur. ECE Tür-
kiye, pazardaki köklü tecrübesi, projeye özel 
sunduğu hizmetler, yenilikçi konseptler, her bir 
projeye göre farklılaşan marka ve kiracı karması, 
yüksek profesyonelliği, uzmanlığı, müşteri odaklı 
stratejisi ve güçlü performansı ile perakende sek-
törünün geleceğine yatırım yapmaktadır.

PARK AFYON, AFYONLULARIN 
YAŞAMININ VAZGEÇILMEZ 
BIR PARÇASI
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ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş.

İstanbul merkezli “ECE Türkiye”, Ekim 2000’de alışveriş merkezi sektöründe 
Avrupa lideri olan Alman “ECE” tarafından kurulmuştur. Bir yatırım ve hizmet 
firması olan ECE Türkiye, alışveriş merkezlerinin geliştirilmesi ile ilgili olarak 
mimari ve konsept planlama, proje yönetimi, kiralama, alışveriş merkezi yöne-
timi, bütçeleme hizmetleri ile finansal ve hukuki hizmetlerin tümünü aynı çatı 
altında toplamaktadır.

Türkiye’nin en prestijli alışveriş merkezlerinden olan İstanbul’daki MIPIM Ödü-
lü sahibi Marmara Park, Maltepe Park, MetroCity, Aqua Florya, Axis İstanbul 
ve Beylikdüzü Migros Alışveriş Merkezi, Ankara’da ANKAmall ve ACity, Eski-
şehir’de Espark, Afyonkarahisar’daki Park Afyon, İzmir’deki MaviBahçe, Bur-
sa’daki Sur Yapı Marka ile Antalya’daki TerraCity ve Antalya Migros Alışveriş 
Merkezi, ECE Türkiye tarafından başarıyla yönetilmektedir. ECE, farklı ve etkin 
yönetim anlayışı ile perakende dünyasına yön verirken ECE Türkiye de yeni 
yatırımları, geliştirmekte olduğu projeler ve yenileme projeleri ile Türkiye pa-
zarında büyümeye devam etmektedir. Firmanın planlama aşamasında pek çok 
projesi mevcuttur. 

PARK AFYON, AFYONLULARIN 
YAŞAMININ VAZGEÇILMEZ 
BIR PARÇASI
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Hulusi Belgü’nün ardından konuşmalarını 
yapan Multi Corporation CEO’su ve Ulusla-
rarası Alışveriş Merkezleri Konseyi (ICSC) Av-
rupa Danışmanlık Kurulu Üyesi Josip Kardun, 
dünyadan değişik uygulamalarla, alışveriş 
merkezlerinin dönüşen tüketici ihtiyaçlarına 
nasıl cevap verdiğini anlatırken ICSC EMEA 
Bölgesi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı 
William Kistler ise gayrimenkul endüstrisinin 
sosyoekonomik etkilerini paylaştı.

AYD Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Belgü, 
2018 yılının Türkiye’de ilk AVM’nin hizmete 
açılmasının 30’uncu, AYD’nin kuruluşunun 
ise 10’uncu yılı olmasının önemine vurgu ya-
parak şöyle konuştu: “30 sene içinde orga-
nize perakende sektöründe çok güzel işlere 
imza atıldı. AVM yatırımcıları ve perakende-
cilerimiz omuz omuza organize peraken-
denin büyümesinde büyük çaba sarf ettiler. 
2018 yılında ciro öngörümüz 125 milyar TL. 
İstihdamın ise 520 bin kişiye ulaşacağını tah-
min ediyoruz. Yine bu sene 410-415 AVM 
sayısına ve 58 milyar dolarlık bir yatırıma ula-
şılacağımızı öngörüyoruz. Ülkemizdeki AVM 

yatırımlarının üçte biri yabancı yatırımcılar 
tarafından yapılıyor. Burada dikkat edilmesi 
gereken konu yoğunluk olan yerlerde yatı-
rım yapılırken çok daha fazla düşünülmeli. 
AVM olmayan 20 ilimiz kaldı. Anadolu’da 
yatırım yapmak daha karlı olacak.”

Belgü: “Perakendecilerimizle en çok konuş-
tuğumuz konular kiralar, ortak giderler ve 
döviz kurları. Döviz kurları ile ilgili modern 
finansal enstrümanların, future option/he-
dge enstrümanlarının kullanılması önerdik. 
Buna perakendecilerimiz uzak olduklarını, 
yeni yeni öğrenmeye başladıklarını söyledi-
ler. Ama bir an önce bunun üzerinde hem 
AVM yatırımcıları hem de perakendecilerin 
çok ciddi düşünmesi gerekiyor. Hatta bu 
giderlerin bir bölümünü yatırımcı, bir bö-
lümünü perakendeci karşılayabilir. Beraber 
gidip hükümetle de konuşup bu sigorta 
mekanizmasını devlet desteği ile nasıl daha 
ucuz maliyetle yapabilirizi konuşabilmeliyiz. 
Diğer taraftan KGF’ye benzer şekilde örneğin 
‘Kira Garanti Fonu’ gibi bir çalışma yapalım 
arzusundayız. Bunu Ticaret Bakanlığı’mızla 
ve perakende derneklerimizle görüşüyoruz. 
Amacımız perakendecinin döviz riskini dü-
şürmek için kiranın ödenmesi ile ilgili devlet 
tarafından garanti altına alınan bir kredi sis-
temi geliştirilmesi.”

Borçlar kanunu ile ilgili de yorum yapan Bel-
gü şöyle konuştu: “Ticari gayrimenkuller ile 
konut kiralaması aynı kanuna tabii. Bunun 
mutlaka değişmesi gerekiyor. Ticari kirala-
manın medeni ülkelerde olduğu gibi ayrı bir 
kanuna tabii tutulacağını umuyorum.”

Alışveriş merkezlerinin sadece ticari merkez-

ler olmadığının artık sosyal birer yaşam alanı 
olduğunu belirten Belgü: "AVM’lerimize artık 
sadece alışveriş merkezi demek çok yetersiz 
kalıyor çünkü her biri artık ciddi anlamda 
birer yaşam merkezi. Geçtiğimiz günlerde 
TUİK tarafından açıklanan Yaşam Memnuni-
yeti Araştırmasının sonuçlarına göre; kendi-
lerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade 
edenlerin oranı %70,6. Bunun ardından da 
%14,3 ile çocuklar geliyor. Yani ailemiz ve 
çocuklarımız bizim için her şeyden önce ge-
liyor. Akademetre iş birliği ile hazırladığımız 
araştırmamızın sonuçlarına göre ise; çocuk-
lar ile gidilebilecek en güvenli ve rahat yer 
olarak AVM’leri gösterenlerin oranı %54,6. 
Alışveriş merkezleri, hem toplumsal hem 
bireysel tehditlere karşı en güvenli bulunan 
alışveriş kanalları olarak karşımıza çıkıyor. 
Yani mutluluk kaynaklarımız olan ailemi-
zi, çocuklarımızı güvenle AVM’lere emanet 
edebiliyoruz. Yine araştırmamızın bir baş-
ka sonucuna göre; çocuğunu ilk kez tiyatro 
ya da sinemaya AVM’de götürenlerin oranı 
%59,5. İlk kez sinema ve tiyatroya AVM’de 
gidenlerin oranı %54,6. Bu sonuçlardan da 
görüyoruz ki AVM’lerimiz ciddi anlamda bir 
toplumsal fayda ortaya koyuyor. Toplumun 
sosyal anlamda beklenti ve ihtiyaçlarını bü-
yük oranda karşılıyoruz.”

Kirstler: “Perakende ve AVM sektöründe-
ki iklim değişikliğini fırsata çevirebiliriz”

Yaptığı konuşma ile perakende ve AVM sek-
törünün 10 yıllık geçmişinde bir yolculuğa 
çıkaran ICSC EMEA Bölgesi’nden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı William Kistler: “Şu an tüm 
dünyanın gündeminde yer alan iklim deği-
şikliği konusu bizim de sektör olarak günde-

X. AVM 
YATIRIMLARI 
KONFERASI’NIN 
GÜNDEMI, 
‘KIRA GARANTI 
FONU’ VE ‘FUTURE 
OPTION/HEDGE’ 
OLDU

Hulusi Belgü
AYD Yönetim Kurulu Başkanı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları 
Derneği (AYD) tarafından Soysal 
iş birliği ile düzenlenen X. AVM 
Yatırımları Konferansı Wyndham 
Grand İstanbul Levent’te düzen-
lendi. Moderatörlüğünü gazete-
ci ve televizyoncu Mesut Yar’ın 
yaptığı, perakende sektörünün 
önde gelen temsilcilerinin katıldı-
ğı konferansın açılış konuşmasını 
AYD Yönetim Kurulu Başkanı Hu-
lusi Belgü yaptı.
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mimize yerleşti. Gayrimenkul ve perakende 
sektörü olarak bir iklim değişikliği yaşıyoruz. 
Bundan 10 yıl önce gökyüzünde bulutlar 
belirmeye başladı: ekonomik belirsizlikler, 
nüfus değişikliği, e-ticaret… Birkaç kısa yıl 
içinde bulutlar bir araya gelmeye başladı ve 
gökyüzüne baktığımızda açık bir hava değil, 
bulutlu bir gökyüzü görüyoruz. Bu da bizi 
koşulsuz bir değişime ihtiyaç olduğunu; bi-
reyler ve şirketler olarak bu zorluklarla başa 
çıkmamız gerektiğini gösteriyor. Şu durum-
da önümüzde üç seçenek var: 

Birincisi; inkar edebilir ve bu bulutları gör-
mezden gelebiliriz. Ancak bu dönüşümü 
reddedenler kaybedecek. İkincisi; panikleye-
biliriz ve her şeyin bize karşı olduğunu düşü-
nerek kendi kaosumuzu yaratırız. Üçüncüsü 
ise; ICSC olarak bizim inandığımız ve sizlerle 
hep birlikte yaptığımız gibi yaratıcı bir yol 
çizebiliriz ve bu dönüşüm ağını yaratıcılıkla 
fırsata çevirebiliriz. Yeni AVM’ler açabiliriz, 
yeni iş alanları üzerinde çalışabiliriz, harika 
perakende merkezleri kurabiliriz ve bu as-
lında bizim için mükemmel bir fırsat… AVM 
kavramı artık yaptığımız işi terim olarak kar-
şılamıyor. Çünkü ziyaretçilerimiz artık yalnız-
ca alışveriş yapmıyor; yemek, eğlence, spor, 
sinema pek çok şey aynı alanlarda yer alıyor. 
Biz şu anda mükemmel alanlar yaratmaktan 
sorumluyuz” ifadelerini kullandı.

Josip Kardun’dan alışveriş merkezlerinde 
ezber bozan trendler

Konferansın en ilgi çekici konuşmacılarından 

biri ise Multi Corporation CEO’su ve Ulus-
lararası Alışveriş Merkezleri Konseyi (ICSC) 
Danışmanlık Kurulu Üyesi Josip Kardun oldu.

Perakende trendleri hakkında bilgi ve-
ren Kardun, yiyecek ve içecek alanlarının 
AVM’lerin yeni dayanak noktası olacağını 
ifade etti. Kardun: “Türkiye’de hala bir mut-
luluk adasındasınız. Çünkü buradaki AVM’ler 
şu anda hala popülerliğini sürdürüyor ve 
online penetrasyonunuz %2-3 sevilerinde… 

Online perakendecililik, fiziksel mağazala-
rın zararına hızla büyüyor. Fiziksel mağa-
zaların yaşayabilmesi için omni-channel 
bir ortam yaratması; mağazalarda teknolo-
jiyi daha fazla kullanması gerekiyor. Diğer 
yandan müşterilerine alışveriş deneyimi-
nin paylaşılmasını sağlamak gibi online’ın 
sağlayamayacaklarını sağlaması gerekiyor. 
ABD’de kişi başına düşen brüt kiralanabi-
lir alan Avrupa’nın üç katı büyüklüğünde… 
Her banliyöde bir AVM var, çünkü insanlar 
arzu ettikleri markalara kolay erişebilmek 
istiyor. E-ticaret şu an bunu bile daha ko-
lay kılıyor. Ancak markalar, müşterileri bir 
ürün aldığında teslim almak için veya iade 
yapacağında mağazaya gitmelerini istiyor. 
Bunun pek çok sebebi var; öncelikle ma-
ğaza böylelikle online alışverişin lojistik 
maliyetini düşürebiliyor, müşteri mağazaya 
giriyor ve dolaşma imkanı buluyor gibi… 
Dolayısıyla online alışveriş ve mağazalar 
sürdürülebilir bir çıkış yolu bulmuş oluyor-
lar. Diğer yandan yakın zamanda yiyecek ve 
içecek alanlarının AVM’lerdeki önemli un-
surlardan biri olarak karşımıza çıkacağına 
inanıyoruz. Örneğin geçtiğimiz dönemde 
yiyecek ve içecek alanları AVM’lerin %5’ini 
kapsıyordu. Şu anda bu oran %10-15 civa-
rında, gelecek dönemde ise %20 gibi bü-
yük bir kısmını kaplayacağını öngörüyoruz” 
yorumlarında bulundu.

Tasarım ve mimarinin de sektörde belir-
leyici trendler olacağını söyleyen Kardun, 
mekanları, bir deneyimin keyfini çıkaracak 
yerler haline getirmek, insanların zaman 
geçirmekten zevk alacağı hoş ortamlar ya-
ratmak, AVM’leri çevreleriyle bütünleştir-
mek ve bunu yaparken de çevre dostu mal-
zemeler kullanmak gerektiğinin altını çizdi.

Mesut Yar
Gazeteci-Televizyoncu

Josip Kardun
Multi Corporation CEO’su ve Uluslararası Alışveriş 
Merkezleri Konseyi (ICSC) Danışmanlık Kurulu Üyesi
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Gayrimenkul sektörünün önde gelen mar-
kası Tahincioğlu, İstanbul Anadolu yakasının 
en prestijli bölgelerinden Küçükyalı’da Em-
lak Konut GYO güvencesiyle hayata geçir-
diği Nidapark Küçükyalı projesinde yer alan 
92’i dükkânın 61’ini, 3 Mart Cumartesi günü 
satışa çıkardı. Açık artırmaya girmeden iha-
lesiz olarak satışa çıkan dükkânların fiyatları 
KDV hariç 2.768.000 TL ile 9.032.000 TL ara-
sında değişmektedir.

Metro katından başlayıp proje meydanına 
çıkan ve daha sonra ana cadde üzerinden 
devam eden dükkanların toplam kullanım 
alanları 126 ile 738 metrekare arasında de-
ğişiyor.

Dükkanlarda, %25 peşinat ve 84 ay sıfır faiz 
alternatifi ile sahip olunabiliyor.

TAHINCIOĞLU’NUN NIDAPARK KÜÇÜKYALI PROJESINDEKI 
CADDE DÜKKÂNLARI, IHALESIZ SATIŞTA

Gayrimenkul sektörünün önde gelen isimlerinden Tahincioğlu, Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata 
geçirdiği Nidapark Küçükyalı projesinde yer alan 92 dükkandan 61’ini satışa çıkarıyor. Konut alanları, okul, 
ibadethane, meydan ve park alanlarından oluşan Nidapark Küçükyalı projesinin 350 metre uzunluğunda-
ki alışveriş caddesinde yer alan dükkanların satışı, açık artırmaya girmeden ihalesiz olarak gerçekleşiyor.
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Nidapark Küçükyalı

İstanbul Anadolu yakasının en prestijli bölgelerinden biri olan 
Küçükyalı’da gerçekleştirilecek olan Nidapark Küçükyalı pro-
jesinde 10 konut bloğu (1160 konut), 4 ofis kulesi (yaklaşık 
140.000 m² ofis) bulunuyor. Projede 1+1’den 4+1’e kadar 
değişen daire tipleri mevcut.

3 bloktan oluşan Nidapark Küçükyalı Kınalı etabında 2+1, 
3+1 ve 4+1 seçenekleri ile toplam 296 daire yer alıyor. Ni-
dapark Küçükyalı Burgaz 2+1, 3+1 ve 4+1 seçenekleriyle 4 
blok toplam 328 daireden, Nidapark Küçükyalı Heybeli etabı, 
2+1 ve 1+1 seçenekleriyle toplam 207 daireden, Nidapark 
Küçükyalı Sedef ise 2 blok, 1+1 ve 2+1 seçenekleri ile toplam 
329 daireden oluşuyor. Proje içerisinde 208 m² den 1.259 m² 
ye değişen büyüklükteki ofisler de bulunuyor.

Projenin sosyal tesisin içinde açık yüzme havuzu, fitness sa-
lonu, spor sahası, kafeterya, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk 
oyun kompleksi, kent meydanı, zaman meydanı, kent agorası 
ve yeşilin tonları parkı gibi geniş alanlar yer alıyor. Proje içe-
risinde 350 m uzunluğunda tasarlanan alışveriş caddesi üze-
rinde mağaza, restoran ve kafeler yer alacak.
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Bize kendinizi tanıtır mısınız?

1982 Erzincan Kemaliye doğumluyum. Eği-
timci bir ailenin en küçük çocuğu olarak ya-
şamımın büyük kısmını Bursa’da geçirdim. 
Lisans eğitimim sonrası 2009 yılında Özdilek 
Bursa Mağazası’nda yönetici adayı olarak 
perakende sektörüne adım attım. Sırasıy-
la aynı holdingde birbirinden değerli ekip 
arkadaşlarımın da vesilesi ile, mağaza mü-
dürlüğü, işletme müdürlüğü ve AVM müdür 
yardımcılığı görevlerinde bulundum.

2017 Ekim ayından bu yana Novamall Ma-
navgat’ta AVM Müdürü olarak görevime de-
vam ediyorum.

Novamall AVM’yi bize müşteri profili ve 
marka karması olarak değerlendirir misi-
niz?
 
2016 Mayıs ayında hizmete açılan Nova-
mall Manavgat, 32 bin metrekare kiralana-
bilir alana sahip, Manavgat-Alanya hinter-
landında bulunan en büyük ve tek alışveriş 

merkezidir. Yönetim ve kiralama hizmetleri 
MallMark tarafından yapılmaktadır. Yarı açık 
konseptimiz, geniş teras alanlarımız, gören-
lerin şaşkınlığını gizleyemediği çocuk oyun 
alanlarımız ve sürekli güçlenen marka kar-
mamız sayesinde misafir sayımız günden 
güne artmaktadır. Güneşin tarih üzerinde 
battığı yer olarak adlandırılan, tüm dünyada 
turizm markası olan Side’ye yalnızca 2 km 
uzaklıkta bulunuyoruz. Bölgemizde yer alan 
200’ün üstünde lüks otel nedeniyle mart 
ayında başlayıp, kasım sonuna kadar süren 
turizm sezonunda özellikle Rus ve Alman 
turistler AVM girişinin %50’sini oluşturuyor.

Sizce başarılı AVM yönetiminin en önemli 
kriterleri nelerdir?

Alışveriş merkezleri dışarıdan bakıldığında 
sadece bir binadan ibaret görünür. Bence 
alışveriş merkezleri canlı organizmalar gibi-
dir. Siz orada olsanız da olmasanız da açık 
olsa da olmasa da sürekli işleyen, sürekli 
yenilenen, diri ve yeni kalması gereken ya-
pılardır. Ortak kulanım alanlarının sürekli 

temiz ve bakımlı olması, doğru etkinlik ve 
kampanyaların yapılması, misafirlerin kendi-
lerini rahat ve güvende hissedeceği ortamın 
sağlanması en az doğru marka karması ka-
dar önemlidir. Bunu sağlamak için de doğru 
kişiler ile çalışmak gerek. Bu ekibi iyi motive 
etmek ve sürekli iletişimde olmak en temel 
kriter. Ayrıca ihtilafa düşülen veya karar ve-
rilemeyen noktalarda misafirlere danışmak, 
onların görüşünü almak oldukça önemlidir. 
Bilmiyorsanız misafirlere sorun, onlar size 
söylesin, nihai hedefinin memnun ziyaret-
çiler olduğu alışveriş merkezimizin, çalışan 
kadrosunun da hizmet felsefesinin temelini 
oluşturmaktadır.

Gelişen teknoloji ile birlikte alışveriş alış-
kanlıklarında bir değişim olacağı düşünü-
lüyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

Babam 1950’lerde büyüklerinden televizyon 
diye bir cihazın çıktığını, bu cihazdan Anka-
ra’daki görüntünün anında ekrana yansıdı-
ğını duyduğunda 10 yaşında bir çocuk ola-
rak bunun nasıl mümkün olabileceğine dair 

AYIN 
AVM MÜDÜRÜ

İSKENDER TURHAN
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günlerce düşündüğünü söylerdi. Sadece 20-
30 sene sonra televizyon bütün evlere girdi. 
90’larda akıllı telefonları hayal ederken şimdi 
hepimizin elinde... Günümüzde teknoloji o 
kadar hızla gelişiyor ki ayak uydurmakta zor-
lanıyoruz. “Tık” deyimi bile eskimiş durumda. 
Artık cebimizdeki telefonlardan birçok şeyi 
yönetiyoruz. 

Perakende açısından bakıldığında tüm ma-
ğazalar rekabet gereği e-ticaret ayağını kul-
lanmaya başlamış durumdalar. Türkiye’de 
daha çok teknoloji alışverişi internet üze-
rinden yapılsa da, zamanla tıpkı İngiltere’de 
olduğu gibi giyim alışverişlerinin de azım-
sanamayacak bir kısmı e-ticarete kayacak-
tır. Ödeme araçlarının çeşitlenmesi ve daha 

da güvenli hale gelmesi ile beraber internet 
üzerinden alışveriş oranı daha fazla artacak-
tır. Film ve dizilerin internet üzerinden izle-
nebilmesi televizyon kanallarının izlenme 
oranlarının azalmasına neden olmamıştır. 
Aynı şekilde kitapların internet üzerinden 
okunabilmesi kitap satışlarını azaltmamıştır. 
Hepimizin bildiği üzere alışverişte mağa-
zaların kullandığı nöropazarlama unsurları 
olan koku, ışık, renk ve birçok detay olduk-
ça önemli. Dolayısı ile mağazalaşma artarak 
devam edecektir. Düşüncem ve kanaatim bu 
yönde.

Düzenlediğiniz etkinliklerle bölgeye renk 
katıyorsunuz. Etkinlik programınızı oluş-
tururken nelere dikkat edersiniz? 

Etkinliklerde çıkış noktamız hem misafirle-
rimizi hem de kiracılarımızı azami memnun 
etmek. Etkinliklerimiz alışverişten bağımsız, 
tüm misafirlerimize açık ve genelde çocuk-
lara yönelik olmakta. Çocukların gelişimine 
katkı sağlayacak, el becerilerini geliştirecek 
atölye çalışmalarımız çok ilgi görüyor. Şubat 
ayında özel olarak tasarlattığımız Survivor 
parkuru 6-12 yaş çocuk konuklarımız tara-
fından çok beğenildi ve tekrarı istendi. 

Her hafta farklı çocuk etkinliklerinin yanı sıra 
sanat atölyeleri, okul sergileri, özel sergiler, 
yazar buluşmaları yaparak misafirlerimizin 
güzel vakit geçirmelerini sağlamayı hedefli-
yoruz.
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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıla-
rı Derneği (AYD) ve Soysal iş birli-
ğiyle düzenlenen X. AVM Yatırım-
ları Konferansı, Wyndham Grand 
İstanbul Levent’te gerçekleşti. 
Moderatörlüğünü gazeteci ve 
televizyoncu Mesut Yar’ın yaptığı 
etkinliğin ilgi odağı Sanbot oldu.

Küçük, büyük her yaştan insanda merak 
uyandıran Sanbot robot, düzenlenen etkinli-
ğin yıldızı oldu. AYD Yönetim Kurulu Başkanı 
Hulusi Belgü ile sohbeti ise yüzlerde gülüm-
seme yarattı. Birbirinden değerli, sektörün 
başarılı isimlerinin yer aldığı bu konferansta 
Sanbot, tüm katılımcılarla tek tek ilgilendi.

SANBOT ROBOT 
X. AVM YATIRIMLARI 
KONFERANSI’NIN 
YILDIZI OLDU

Emine Türkkan
Mall&Motto Reklam Müdürü

Hulusi Belgü
AYD Başkanı
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X. AVM Yatırımları Konferansı’na, eşsiz et-
kinliklerle ilklere imza atan, bu yıl 10. yılını 
dolduran Farkındalık Stüdyosu ve bu sene 4. 
yaşını kutlayan AVM sektör dergisi Mall&-
Motto olarak 2 stand ile katıldı.

Konferansın yıldızı olan Sanbot robot, gele-
cek nesil teknolojinin bugünü olurken, size 
sağladığı fırsatlar ile kusursuz bir hizmet 
deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Size birçok 
alanda fayda sağlayacak Sanbot’un, Türki-
ye’deki AVM pazarlamasını sadece Farkın-
dalık Stüdyosu gerçekleştiriyor. Farkındalık 
Stüdyosu köklü geçmişi ve ilklere imza attığı 
başarıları ile henüz hiçbir organizasyon şir-
ketinin yapmamış olduğu bu yeniliği sunma-
nın mutluluğunu yaşıyor. 

Farkındalık Stüdyosu İmtiyaz Sahibi C. Ser-
hat Türkkan, “AVM’lere yeni bir soluk geti-
receğine inanıyoruz. Artık organizasyonlarda 
daha farklı bir dönem başlayacak. Bu yeni 
dönemde teknolojinin desteği çok fazla. 
Tüm Türkiye’de AVM pazarlaması sadece 
bize ait olan Sanbot, uzun yıllar boyunca po-
pülerliğini koruyacak yeni bir soluk” ifadele-
rini kullanarak Sanbot robotun, her AVM’ye 
can vereceğinin altını çizdi.

Hulusi Belgü
AYD Başkanı

Ayşen Yerşen
Palladium Ataşehir 

AVM Müdürü

Coşkun Aydemir
PRO ITS Yön. Kur. 

Başkanı

Mesut Yar
Gazeteci-Televizyoncu

Tolga Aktuna
Pazarlama Direktörü

Engin Yıldırım
City Mall 

AVM Müdürü

C. Serhat Türkkan
Mall&Motto Genel 

Koordinatörü
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Markanızı tanıtabilir misiniz? 1984 tari-
hinde başlayan yolculuğunuz nasıl devam 
etti? 

1984 yılında İstanbul Beşiktaş’ta küçük bir 
mağazada ticaret hayatına başlayan Ercem 
Tekstil olarak, 2001 yılında Giovane Gentile 
markamızla birlikte hem yurt içi hem de yurt 
dışı toptan moda ve hazır giyim sektöründe 
faaliyetlerimizi yürütmeye başladık. 

Perakende sektöründe edindiğimiz bilgileri 
ve kalite anlayışımızı, müşterilerimizin bek-
lentilerini dünya trendlerine uygun tasar-
ladığımız koleksiyonlarla birleştirdik. 2005 
yılında Giovane Gentile markamıza entegre 
olarak Giovane G. Designers markasını da 
üretimimize katarak tüm erkek trendlerini 
tek çatı altında tüm mağazalarımızda bir 
araya getirdik. Şirket misyonu olarak, ta-
mamen müşteri odaklı hizmet anlayışımız 
doğrultusunda, kendi özgün tasarımlarımızı 
uyarlatabileceğimiz tasarımcılarla çalışma-
larımızı yürütüyoruz ve koleksiyonlarımızı 
müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. 

Üretim teknolojilerini yakından takip eden 

firmamız; dünyadaki gelişmeleri üretim 
kalitesine entegre etmiş, kumaş ve yardım-
cı malzemelerde en iyi kaliteyi koleksiyon-
larına uygulayıp müşterilerini bu konuda 
da memnun etmeyi başarmıştır. Giovane 
Gentile, perakende mağazacılık konusun-
da da günün konseptlerini, koleksiyonları 
ile birleştirip perakende tüketicisine en iyi 
mekanlarda sunumunu yapmaktadır.

Perakende sektöründeki gelişiminizi 
nasıl yorumluyorsunuz?

Ülkemizde çok iyi üretimler yapan, çok 
başarılı ve özgün tasarımlara sahip mar-
kalar var. İyi koleksiyonlar yapılıyor. Üreti-
cilerimiz, kurumsal altyapısını güçlendirip, 
doğru pazarlama stratejisinde bulunursa 
bu rakamlar üç katına çıkabilir. Üretici, 
inovasyon ve teknoloji yatırımları yapar, 
düzenli fuarlara katılıp, potansiyel müşte-
rilere ulaşmak için sürekli satış ve pazar-
lama faaliyetlerinde bulunursa çok yüksek 
ihracat rakamlarına ulaşırız. Çünkü dünya-
da artık erkekler de modayı kadınlar ka-
dar takip ediyor ve modaya daha çok para 
harcıyor.

Erkekler neden Giovane Gentile’yi tercih 
etmeli?

Giovane Gentile’nin özünde doğallık var. 
Bizim en büyük sloganımız tamamen doğal 
ürünleri giyebilmek. Sağlık açısından, konfor 
açısından, rahatlık açısından… Koleksiyonda 
natürel ürünler var. Ekose desenli ve toprak 
tonlarının hakim olduğu geniş bir ceket ko-
leksiyonumuz var. Eskiden kalın kalın trikolar 
yapılırdı. Artık yeni trend; insanların üstlerine 
koruyucu olarak giydiği teknolojik ceket-
ler. Moda artık yavaş yavaş ince iplikli, ince 
bükümlü trikolara döndü ve artık bu tercih 
ediliyor. Bizim koleksiyonumuzun da %70’ini 
bu tarzda trikolar oluşturuyor. Çok özel ak-
sesuarlarımız var; mendillerimiz, kravatları-
mız, kemerlerimiz, ayakkabılarımız her sezon 
modaya yön veriyor. İşte bu ve bunun gibi 
birçok nedenden ötürü erkekler bizi tercih 
etmeli.

Kadın giyim sektöründe yer alma gibi bir 
düşünceniz veya çalışmanız var mı?

Uzmanlık alanımız erkek hazır giyim olduğu 
için kadın giyim planımızda yok.

“Giovane Gentile olarak; 24 ülkede toplam 110 satış noktasında 
müşterilerimizle buluşuyoruz”

Cüneyt Mutkan
Giovane Gentile Yön. Kur. Üyesi
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2018 yılında beklentileriniz ve hedefleri-
niz nelerdir?

Giovane Gentile olarak; 24 ülkede toplam 
110 satış noktasında müşterilerimizle bulu-
şuyoruz. Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika’da 
birçok konsept mağaza dışında, aynı zaman-
da yüzlerce corner mağazalarda koleksiyon-
larımızı perakende tüketicilerine sunuyoruz.

2016 yılından itibaren pazara çok hızlı gi-
riş yaptık. 2017 yılında ise 18 mağaza aça-
rak, mevcut satış alanımızı ikiye katladık. İlk 
etapta özellikle İstanbul-Ankara-İzmir gibi 
illerde yapılandık. Şu an İstanbul’da Avru-
pa yakasında Aqua Florya AVM ve Anadolu 
yakasında Emaar Square AVM olmak üzere 
iki Flagship mağazamızla birlikte toplam 13 
mağazaya sahibiz. Anadolu’dan gelen bayilik 
taleplerini olumlu değerlendirerek, Türkiye 
genelinde 30 satış noktasına ulaştık. 2018 
yılının ilk mağazasını İzmit Symbol AVM’de 
açtık. Markamızın 30. mağazası olan bu yeni 
lokasyonda tüketicilerimizle buluşmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Ve sektörümüzde 
öncü şirket olma hedefiyle her geçen gün 
büyümeye devam ediyoruz. İlk şubemizi 
açarken de 30. mağazamızı açarken de he-
defimiz hep aynıydı. Takipçilerimizle güçlü 
bir iletişim bağı ile onlara kaliteli ürün seçe-
neklerini sunabilmek. Bu bilinçle önümüzde-
ki dönemlerde markamızı İstanbul, Ankara 
ve İzmir başta olmak üzere diğer şehirleri-
mizde de konumlandırmaya devam edece-
ğiz. 2018 yıl sonunda 40 mağaza sayısına 
ulaşmayı hedefliyoruz. 

Giovane Gentile olarak erkeğin stilini çok 
şık çizgilerle yeniden tasarlıyorsunuz. Ge-
rek kalıplarda gerek modellerde bu tarzı-
nızı ortaya koyuyorsunuz. Yeni sezonda 
müşterilerinizi nasıl bir tarz bekliyor?
 
Konseptimiz her geçen gün gelişerek ivme 
kazanıyor. Buna bağlı olarak da mağaza 
konseptimiz ile koleksiyonlarımız da gelişi-
yor. Tekstil ve modanın içindeyseniz her za-
man bir değişimin içinde olmak, her zaman 
inovatif ürünleri koleksiyonunuza katmak 
zorundasınız. Perakende müşterisine hep 
yenilikleri sunmak gerekiyor ki biz de bunu 
yapabilen firma olduğumuzu düşünüyoruz. 
Çünkü koleksiyonumuzun içinde çok yeni 
teknolojiler ve inovatif ürünler var. Bu nokta-
da biz de ürünlerimizi doğru bir şekilde müş-
teriyle buluşturmaya gayret gösteriyoruz.

2018 yılında ise yeni sezonun heyecanını ve 
sıcaklığını sentetik unsurlardan uzak, doğal, 
hafif, güçlü ve esnek kumaşlarla buluştu-
rarak yeni sezona taşıdık. Giovane Gentile, 
beylerin hem iş hayatında hem de günlük 
hayatında yerini alıyor. Yeni sezon model-
lerimizde yer alan ve vücut hareketlerini 
mükemmel şekilde izleyen, organik, kırış-

maz ve elastik ‘estratolar’ ile ince hafif ve 
su itici ‘noW’ kumaşlar kullandık. Özel yün 
ve elyafların harmanlandığı takım elbiselere 
ipek ve yünün melezliğiyle karşılık veren, ileri 
teknoloji kullanılarak hafifletilmiş kumaşlarla 
tasarlanan ekose takımlarımızla erkeklerin 
günün her anına adapte olmalarına yardımcı 
oluyoruz. Takım elbiselerimizi pamuk göm-
leklerle kombinleyerek, rahatlığın ayrıcalığını 
tüm koleksiyonumuzda yansıtıyoruz. 

Öte yandan farklı dokunuşlara da yer verdi-
ğimiz 2018 İlkbahar–Yaz koleksiyonumuzda 

ise ipek, yün ve pamuğun mükemmel bir-
likteliğini gün yüzüne çıkaran ve tüm ağır-
lıkları bir tarafta bırakarak astarsız, vatkasız 
ve telasız ceketlerle rahatlığın manifestosu-
nu yazıyoruz. Yün ve pamuk karışımı bukle 
dokuma ceketler ve mısır elyaflarından üre-
tilmiş doğal ipliklerden örme polo yaka tri-
kolar ise baharın ılık esintilerini karşılamayı 
sağlıyor. Giovane Gentile erkeklerin günün 
her saatinde rahatlıkla kullanabilecekleri 
‘metis süet’ ceketler de astarsız olma özelli-
ği ile oldukça konforlu bir günün kapılarını 
aralıyor. 
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Victoria’s Secret’ın efsaneleşen 
koku ailesi Bombshell, şehvetli 
ve duygusal notalarla benzersiz 
bir koleksiyonda yeniden hayat 
buluyor. Nadide çiçeklerin teni 
okşayan saf dokunuşu Bombshell 
Seduction’ın ilhamını veriyor.

Adaçayı, pembe sümbül ve kadifemsi misk 
kokularının birleşimi bu yepyeni koku aile-
sinin oryantal ve çiçeksi olarak sunulmasını 
sağlıyor. Bombshell’in imzası haline gelen 
pembe kurdele bu parfüm ailesinin doğ-
masındaki ilham kaynaklarından biri oluyor. 
Kurdelenin dokunuşta verdiği hissiyat, pem-
be biber tanesi ve adaçayının birleşimi ile 
yeniden canlandırılıyor ve cildinizde ipeksi 
bir dokunuş hissiyatını yaratıyor.

Fragrance Powder-Oil koleksiyona yenilikçi 
bir tavır katarak kadifemsi yapısı ile, cilde 
seksi bir parlaklık katıyor. Bombshell Sedu-
ction baştan çıkaran eşsiz notaları ile mart 
ayında Victoria’s Secret mağazalarında yeri-
ni aldı.

EFSANEVİ 
BOMBSHELL 
ŞİMDİ HER 
ZAMANKİNDEN 
DAHA BAŞTAN 
ÇIKARICI
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Kiğılı’nın düzenlediği basın top-
lantısında konuşan Yönetim Kuru-
lu Başkanı Abdullah Kiğılı, “Önü-
müzdeki 10 yıl Türk hazır giyiminin 
olacak” dedi ve yatırımlarını Av-
rupa’da, özellikle de Balkanlar 
bölgesinde yoğunlaştıracaklarını 
vurguladı. Kiğılı CEO’su Hilal Su-
erdem ise, önümüzdeki 5 yılda 
açacakları 150 yeni mağazanın 
100’ünün yurt dışında olmasını 
hedeflediklerini belirtti.

Erkek hazır giyim sektörünün öncü markası 

Kiğılı, 2017 yılını değerlendirdiği ve gelecek 
yıllara yönelik vizyonunu paylaştığı toplantı-
da basınla bir araya geldi. Kiğılı Yönetim Ku-
rulu Başkanı Abdullah Kiğılı ve marka CEO’su 
Hilal Suerdem’in katıldığı basın toplantısın-
da, iki yönetici sektörün geneline yönelik de 
açıklamalarda bulundu.

Toplantının başlangıcında Kiğılı’nın 80 yıllık 
tarihine değinen perakende duayeni Ab-
dullah Kiğılı, “1938 yılında başlayan 80 yıllık 
maceranın 52 yılında bizzat ben bulundum. 
1965 yılında babamdan Sultanhamam’daki 
kumaş mağazasını devraldığımda, mağaza-
nın metrekaresi 100, çalışan kişi sayısı 5’ti. 
Bugün ise Türkiye’de 225 mağazayla 50 bin 
metrekarede, yaklaşık 2000 çalışanımızla 

hizmet veriyoruz” dedi.

“Avrupa’dan hiçbir eksiğimiz yok”

Abdullah Kiğılı, Türkiye’deki yatırımlarını 
sürdüreceklerini ancak önümüzdeki dö-
nemde yurt dışına odaklanacaklarını söyledi. 
“Bugün artık Türkiye’de gidecek pek fazla 
yerimiz kalmadı. 67 ilde mağazalarımızla 
hizmet veriyoruz. Tüm illerde de ürünlerimiz 
satılıyor. Bundan sonra yurt dışında hızlan-
ma vakti geldi. Önümüzdeki 10 yıl Türk ha-
zır giyiminin olacak. Türkiye, medarı iftiharı 
asgari 8-10 markasıyla Avrupa pazarlarında 
olacak. Avrupalı markalar bize çok şey öğ-
rettiler, rekabeti öğrettiler. Ama bugün bizim 
çok büyük üstünlüğümüz var. Çok hızlı karar 

KIĞILI 5 YILDA 150 MAĞAZA AÇACAK
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veriyoruz, modayı çok hızlı takip ediyoruz, 
mağazacılığı çok iyi biliyoruz. Her marka 
ciddi anlamda büyüyor ve Avrupa’dan hiç-
bir eksiğimiz yok. Hatta Avrupa Türk hazır 
giyiminden korkmaya başladı. Geleceğe 
büyük ümitle bakıyoruz. Hem ihracatı ar-
tırıyoruz hem giyime katma değer katıyo-
ruz. Dünya markalarının arasında yerimizi 
alıyoruz. Gelecek Türk markalarının olacak. 
25-30 yıl evvel yurt dışındaki fuarlara git-
tiğimizde, büyük markaların stantlarında 
kabul görmezdik. Geçen yıllar içerisinde 
öyle bir noktaya geldik ki, bugün yaban-
cı markalar bizimle iş birliği yapabilmek, 
bizim malımızı satabilmek için inanılmaz 
mücadele ediyorlar.”

Hedef Balkanlar

Kiğılı, hedef pazarlar içerisinde Balkan ül-
kelerine öncelik vereceklerini belirtti: “Hızlı 
bir şekilde Avrupalılaşan, Avrupa Birliği ile 
bütünleşen Balkan ülkeleri büyük potan-
siyeller barındırıyor. Sırbistan, Hırvatistan, 
Makedonya, Slovakya, Slovenya, Polonya, 
Macaristan gibi ülkelerde Türk markalarını 
daha çok göreceksiniz. Kiğılı olarak bu sü-
reçte biz de rol alacağız. Gümrük vergileri 
kalktığı zaman İran, ardından kayıt dışılık 
sorunu çözüldüğünde Kazakistan, Türk-
menistan gibi doğu ülkelerinde büyümeyi 
sürdüreceğiz.”

5 yılda yurt dışına 100 yeni mağaza

Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, markanın 
gelecek 5 yıl içinde toplam 150 yeni ma-
ğaza açmayı planladığını paylaştı ve bun-
ların 100 tanesinin yurt dışında olacağını 
belirtti. Suerdem, “Yurt dışındaki algımızı, 

“Made in Turkey” yerine “Brand of Turkey” 
olarak değiştireceğiz. Çünkü biz Türkiye’nin 
markasıyız” dedi.

“Mağaza kapanışları oldu ama yine de kar 
ettik”

2017’nin zor bir yıl olduğunu belirten Kiğılı 
CEO’su Hilal Suerdem, tüketicilerini odağa 
alarak onlarla ilişkilerini sıkı tutmayı sür-
dürdüklerini söyleyerek, “2017’de zor bir yıl 
geçirdik. Ancak biz hizmet sektöründeyiz. 
İnsanlara dokunuyoruz, güler yüz gösteriyo-
ruz. Biz halkın markasıyız. Halkın markasıyız 
diyorsak, halkla iç içe ve beraber yaşıyoruz 
demektir. 80 senemiz böyle geçti. 2017’de 
de ilk önce tüketicimizle olan ilişkimize çok 
dikkat ettik. İnsanların alım güçlerine uygun 
şekilde hizmet verdik. Bunu yaparken ken-
di yatırımlarımızda dikkatli davrandık. Bazı 
mağazalarımızı kapattık, yeni mağazalar da 
açtık. Sonuçta kar etmeyi başardık” dedi.

2018’de teknolojiye yatırım

2018 yatırımlarına yönelik bilgi veren Hilal 
Suerdem, “CRM, lojistik, pazarlama, planla-
ma, öyle çok işimiz var ki… Biz bunları takip 
ederek planlar yapıyoruz. 2018’de de bu 
alanlara yatırım yapacağız. Başarı, tecrübe-
miz ve teknolojik altyapımız birleşince orta-
ya çıkıyor. Teknolojiyi nasıl kullanacağımızı 
da tecrübemiz belirliyor” dedi.

Rakamlarla Kiğılı

2017 yatırımlar ve aksiyonlar

• Mağaza açılışlarına tanesi 1 milyon TL’den 
toplam 10 milyon TL’lik yatırım yapıldı.

• Veri ambarı, iş sürekliliği, yedekleme, alt 
yapı, ERP Mobil gibi alanlarda toplam 10 
milyon TL’lik teknoloji yatırımı gerçekleşti.

• Marka ve pazarlama alanında 12 milyon 
TL’lik yatırım yapıldı.

• 2017’de 5 milyon adet ürün satıldı.

• 1 haftada mağazalara 500.000 kişi giriş 
yaptı. 

• 2017 yılı içerisinde toplam 6 milyon metre 
kumaş kullanıldı.

• Bugün Kiğılı müşterilerinin %43’ü, yani ne-
redeyse yarısı 40 yaş altında.

• Cirosunun %50’sini klasik, %50’sini casual 
ürünlerden elde ediyor. Casual ürün oranının 
5 yıl sonra %65’e kadar çıkması bekleniyor.

• Pazarlama alanında Omni Channel stratejisi 
daha görünür kılındı.

• CRM alanında veri tabanı ve altyapıları 
güncel tutmak için çalışmalar sürdürüldü.

• “Yakışır Mı” isimli Babalar Günü reklam fil-
mi çalışmasıyla Kristal Elma’da ödül alındı.

• Değişim Peşinde isimli dijital reklamı büyük 
ses getirdi.

• Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği ta-
rafından 9’uncu kez verilen ödüllerde, 6’ncı 
kez Yılın En Beğenilen Erkek Giyim Markası 
seçildi.

• Superbrands International tarafından ‘sü-
permarka’ ödülüne layık görüldü.

2018 yatırımlar ve beklentiler

2018’de 50 milyon TL yatırım yapılacak. Bu 
yatırımlar:

• Teknolojiye 11 milyon TL,

• Reklam, dijitalleşme ve benzeri alanlarda 
marka ve pazarlamaya 15 milyon TL,

• Yeni ürün, inovasyon, tasarım merkezi 
alanlarında Ar-Ge’ye 3 milyon TL,

• 20-25 mağaza için yaklaşık 20 milyon TL,

• E-ticaret cirosu 2 katına çıkacak. Bunun için 
depolama ve yazılım yöntemleri alanında 1 
milyon TL yatırım yapılacak.

Büyüyen operasyon dahilinde 150-200 kişilik 
yeni istihdam yaratılacak. Çalışan kişi sayısı 
2.500’e yaklaşacak.
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Eski manken, sunucu, oyuncu 
ve şimdilerde şarkıcı olan Def-
ne Samyeli, hayranları ile 212 
AVM’de buluştu. Yaptığı her işte 
başarısını ortaya koyan Samyeli, 
212 AVM’nin Fırsat Garajı’nın res-
mi açılışını gerçekleştirdi.

Tekstilden ayakkabıya, ev dekorasyonundan 
mobilyaya, kırtasiyeden oyuncağa, zücca-
ciyeden kozmetiğe tüm ihtiyaçlarınızın yer 
aldığı Fırsat Garajı, 24 Mart Cumartesi günü 
halka açıldı. Garajın resmi açılışı ise 25 Mart 
Pazar günü Defne Samyeli’nin katılımıyla 
gerçekleşti. Dünyaca ünlü birçok markanın 
yer aldığı Fırsat Garajı’nda ürünler, inanılmaz 
indirimlerle halk tarafından büyük beğeni 
topladı.

DEFNE SAMYELİ 212 
AVM FIRSAT GARAJI’NIN 
RESMİ AÇILIŞINI YAPTI

Farkındalık Stüdyosu tarafından gerçekleşen 
organizasyonda Fırsat Garajı’nın açılış kur-
delesini kesen Samyeli’ni, teknoloji harikası 
Sanbot robot karşıladı. Samyeli’ni selamla-
yarak, “Göründüğünden daha da güzelmiş-
sin” diye iltifatta bulunan Sanbot’a Samyeli 
gülerek karşılık verdi. Ünlü güzel bir ilki ya-
şayarak her zaman duyduğu iltifatları, bu kez 
de bir robottan duydu.

Açılış sonrası kendisi için alışveriş yapan 
Samyeli, 212 AVM Fırsat Garajı’ndaki indi-
rimlerin göz doldurduğu ürünler arasından 
gözlük almayı tercih etti. Ayrıca tüm halkın 
büyük ilgi gösterdiği garaj, 8 Nisan’a kadar 
tüm ziyaretçilerini bekliyor.
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5 Ocak 2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayımlanan karar ve tebliğ ile Türk 
Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayı-
lı Karar 2018/11185 sayılı Karar'la, Bakanlar 
Kurulu tarafından önemli değişikliklere gi-
dilerek dövizli kredilere ilişkin bazı sınırlayıcı 
düzenlemeler yapılmıştır.

32 Sayılı Karar’ın 17. maddesine göre Tür-
kiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından kredi 
temin etmeleri, bu kredileri bankalar aracılı-
ğıyla kullanmaları kaydıyla serbesttir. Ancak 
02.05.2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan 
söz konusu değişiklikler ile artık döviz geliri 
olmayan Türkiye’de yerleşik kişiler yurt dışın-
dan veya yurt içinden döviz kredisi kullana-
mayacaklar.

Böylece 32 Sayılı Karar’ın ‘Krediler’ başlıklı 
17’nci maddesi kredinin menşei açısından, 
yurt dışından temin edilen krediler ve yurt 
içinden temin edilen krediler olmak üze-
re ikiye bölündü. Böylece döviz kredisinin 
kullanım kabiliyeti açısından da döviz geliri 
olanlar ve olmayanlar şeklinde bir ayrım ge-
tirilmiş oldu.

“Döviz Geliri” kavramı karar kapsamına alın-
mıştır. İlgili mevzuat ile belirlenen ihracat, 
transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslim-
ler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet-
lerden elde edilen gelirler döviz geliri olarak 
tanımlanmaktadır. 

Yeni değişiklikler ile birlikte döviz geliri ol-
mayan Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dı-
şından veya yurt içinden döviz kredisi temin 
etmeleri bazı istisnalar dışında yasaklanmış 
durumdadır. 

Bu istisnalar kapsamında da öncelikle dikkat 
çeken husus, kullanım tarihinde kredi ba-
kiyesi 15 milyon ABD doları veya üzerinde 
olan Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanılacak 
döviz kredilerinin istisna kapsamında tutul-
muş olmasıdır. Dolayısıyla, yurt içinden ve 
yurt dışından temin edilen nakit döviz kredisi 
borçlarının geri ödemesi yapılmamış topla-
mı yani kredi bakiyesi 15 milyon ABD doları 
veya üzerinde olan Türkiye’de yerleşik kişiler 
döviz geliri elde edip etmediğine bakılmak-
sızın döviz kredisi kullanabilecekler. 

İlaveten; 
• Kamu, kurum ve kuruluşları, bankalar ile 
Türkiye'de yerleşik finansal kiralama şirketle-
ri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri-
nin kullanacakları döviz kredileri,

• Yatırım teşvik belgesi kapsamında kredi 
almaları öngörülen Türkiye'de yerleşik kişi-

ler tarafından kullanılacak döviz kredileri ile 
24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma De-
ğer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Ka-
rarın eki (I) sayılı listenin 17. sırasında sayılan 
gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer 
alan makine ve cihazların (kullanılmış olan-
ları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruat-
ları hariç) finansmanı için kullanılacak döviz 
kredileri,

• Uluslararası ilana çıkılan yurt içi ihalelere 
ilişkin faaliyetlerle ilgili olarak ihaleyi kaza-
nan Türkiye'de yerleşik kişilerin veya Sa-
vunma Sanayi Müsteşarlığı’nca onaylanan 
savunma sanayi projelerini üstlenen Türki-
ye'de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz 
kredileri,

• Kamu özel iş birliği modeli kapsamında 
gerçekleştirilecek projeleri yürütmekle gö-
revli olan Türkiye'de yerleşik kişilerin kulla-
nacakları döviz kredileri,

• İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış 
ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve 
faaliyetlere ilişkin bağlantılarını ve muhtemel 
döviz gelirlerini tevsik etmek kaydıyla, son 
üç malî yılda döviz geliri olmayan Türkiye'de 
yerleşik kişilerin tevsik ettikleri muhtemel 
döviz gelirleri toplamını aşmayacak şekilde 
kullanacakları döviz kredileri,

• Bakanlıkça henüz belirlenmemiş ancak ile-
riki bir tarihte belirlenecek esaslar dâhilinde 
Türkiye'de yerleşik kişilerin kullanacakları 
döviz kredileri de döviz geliri kuralına getiri-
len istisna kapsamında sayılmıştır. 

Döviz geliri olanlar açısından ise son üç yılın 
döviz gelirinin 3 katından fazla kredi alınma-

sı artık mümkün olamayacak. Zira kullanım 
tarihinde, krediyi kullananın kredi bakiyesi-
nin 15 milyon ABD dolarının altında olması 
durumunda, kullanılmak istenen kredi tutarı 
ile mevcut kredi bakiyesi toplamı son 3 mali 
yılın döviz gelirleri toplamını aşamayacak-
tır. Kredi bakiyesi 15 milyon ABD dolarının 
altında olan Türkiye’de yerleşik kişilerin dö-
viz kredisi kullanım talepleri sırasında son 3 
mali yıla ilişkin döviz gelirlerini mali müşa-
virlere onaylatmaları zorunlu olacaktır.

Bu değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren, istisnalar hariç olmak üzere devam 
eden döviz kredileri ve dövize endeksli kre-
diler de yenilenmeyecektir.

Yapılan tüm düzenlemelerden anlaşılması 
gereken sonuç ise şirketlerin ölçekleri göz 
önünde bulundurularak küçük ve orta boy 
işletmelere dövizli kredilerde sınırlama ge-
tirilmek istendiği ve döviz cinsinden borç 
yükümlülükleri olan şirketler arasında bu 
yükümlülüklerin miktarını göz önüne alarak 
bir ayrıma gidildiğidir. 

DÖVİZ KREDİSİNDE YENİ ÖLÇEK

Gonca Tekeli
Avukat
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Engin Yıldırım
CityMall AVM Müdürü

İtibar, tüm insanların diğer insanlar, marka-
lar ve kuruluşlar hakkında zihninde canlanan 
olumlu ya da olumsuz değer yargılarını ifa-
de eder. Kuruluşlar için itibar yönetimi, her 
geçen gün biraz daha önem kazanmaktadır. 
İtibarlı algılanmak isteyen tüm marka ve ku-
rumlar, bu iş için belli bir sermaye ayırmanın 
yanı sıra altyapılarını çok iyi bir şekilde plan-
lamak ve tesis etmek zorundadır. İyi planlan-
mış bir çalışma ortamı, itibar için önemli bir 
basamaktır.

Bir diğer önemli faktör, sunulan ürün veya 
hizmetin yeterliliğidir. Sunulan ürün veya 
hizmet eksik, yetersiz veya kusurlu ise iti-
bardan bahsetmek mümkün olamaz. Ayrıca 
sunulan ürün veya hizmet, teknolojinin veya 
çağın gereksinimlerine uygun hatta rakiple-
re göre ötesinde bir performans sunmalıdır.

İtibar yönetimi üzerine yapılan araştırmalar-
da ön plana çıkan üç sonuç elde edilmiştir. 
Bunlar; hedef kitle memnuniyeti, hizmet/
ürün kalitesi ve yönetim kalitesi olarak gö-
zükmektedir. Hedef kitlesini memnun ede-
meyen kuruluşlarda, itibardan söz etmek söz 
konusu bile olamaz. Çünkü itibar, müşteri ya 
da tüketicinin alt tolerans eşiğidir. Bunun 
için iletişim yönetimi, tüm kurum ve kuruluş-
lar için ‘olmazsa olmaz’lardandır. İç iletişim 
ve dış iletişim iyi yönetilmelidir. İletişimin 
tüm kanalları önceden planlanmalıdır.
Burada kritik nokta, yöneticilerin ve çalı-
şanların kurumu nasıl gördüğü ve görmek 
istediği ve hedef kitlenin nakledilen kimliği 
nasıl algıladığıdır ki bu algı, itibarın biçimini 
oluşturur. Peki bunun için ne yapmalı? Her 
şeyden önce;

• Hedef kitle saptanmalı,

• Kurumla hedef kitlesi arasında sağlıklı 
bağlar kurup geliştirecek, kurumun toplum 
içindeki algısını kuvvetlendirecek projeler 
üretmeli,

• Kurumun, kurumsal hedeflerini destekle-
yecek özel etkinlikler planlamalı ve iletişimi 
yapılmalı,

• Bilim, eğitim, spor, çevre, kültür ve sanat 
dallarında sponsorluk projeleri geliştirilmeli,

• Kamuoyundaki gelişmeler ve toplumsal 
akımlardaki değişmeler, kurum tarafından 
yakından takip edilmelidir.

• Üst yönetimi, sektöründe saygın, güveni-
len, danışılan ve referans kabul edilen kişiler 
olarak konumlandırmak şarttır.

Kurumsal itibarın temelini ‘güven’ oluşturur. 
Güven, nasıl bireyler için hayati önem taşı-
yan bir his ise, işletmeler için de benzer etkiyi 
gösterir: “Güven ortadan kalktığı zaman; en 
güçlü hükümetleri, en başarılı şirketleri, en 
etkin liderleri, en sağlam arkadaşlıkları, en 
kıymetli karakterleri ve en büyük aşkları yok 
edebilecek tek şeydir.”

Her şirket ya da markası öne çıkan kurum, 
bir senfoni orkestrasına benzer. 

"Kurumsal İtibar Yönetimi" de o orkestradaki 
tüm çalgıların, aynı bestenin notalarını, belir-

lenen ahenk içinde çıkarmasının sağlanma-
sıdır. Orkestra bunu başaramadığı takdirde 
nasıl gürültü kirliliği oluşursa, kurumlar da 
bunu başaramazsa iletişim kirliliği ile karşı 
karşıya kalır.  

Kurumsal itibar, gerçekler ve algıların bileşi-
midir. Kurum itibarı o kurumun performan-
sı, ürün ve hizmetleri, faaliyetleri ve gelecek 
beklentileri ile ilgili sosyal kitlelerin toplam 
algısından oluşur. Kurumsal itibarı yaratmak 
ve yönetmek stratejik bir yaklaşım gerekti-
rir. Stratejik iletişim ise, kurumun iş hedefleri 
doğrultusunda bu farklı beklentilerin ve algı-
ların yönetilmesidir. Yapılan bir araştırmada 
(Harris Raporu) binlerce CEO’nun ‘Sizce ku-
rumunuzun yönetilmesi gereken en önem-
li ‘kıymeti’ nedir?’ sorusuna % 96 oranında 
verdikleri tek yanıt: ‘Yönettiğimiz kurumun 
itibarı’ olmuş...

Kurumun itibarını oluşturmak zor ve uzun 
bir süreçtir. Bu nedenle markalarımızı kriz sı-
rasında korumak için önceden kriz yönetimi 
ile ilgili planların hazır olması gerekmektedir. 
Zamanla her şey unutulmuyor, izi kalıyor.

‘Kurumsal itibarın sadece bir iletişim disiplini 
olarak değil, üst yönetimin asli işi ve günde-

KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ
“Para kesemi çalan değersiz bir 
şey çalmış olur. Fakat benim 
ismimden bir şey çalarsa beni 
gerçekten fakir bırakmış olur.”

William Shakespeare
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mi olarak görülmesi şarttır.’ 

İyi bir itibar, kuruma şu avantajları getirir:

• Müşteriler o kurumun ürününe daha fazla 
öder.

• Personeli kurumun başarısına daha fazla 
katılım gösterir.

• Yetenekli ve tecrübeli adaylar o kurum ile 
çalışmak isterler. 

• Yatırımcılar kendilerini daha güvende his-
sederler.

• Medya, o kurum hakkında daha pozitif 
davranır vs. 

Kriz İletişimi Yönetimi: Kuruluşun içine 
düştüğü, kendi dışında oluşmuş herhangi bir 
krizden, iletişimi doğru yöneterek kurumsal 
itibarın güçlendirilmesi adına avantaj sağla-
yarak çıkmasıdır.

Medya kuruluşları ve basın ile ilişkilerde et-
kili ve sağlıklı iletişimin sağlanması kurumsal 
itibarın tesisi bakımından büyük önem taşır. 
Çünkü medya kurumları, daha fazla insana 
dokunmalarında fayda sağlayacak en etkili 
iletişim kanalıdır.

Kriz sonrası önce hasar tespiti yapılmalı, ha-
sarın boyutu ne ise verilecek yanıtın şiddeti 
de aynı ölçüde olmalıdır. İtibar sarsıcı krizler, 

hasarı en tehlikeli ve ağır olanlarıdır. Sonuç-
ları hemen görülmez. Bu her alanda böyle-
dir. Politikada da, iş dünyasında da... Yıllar-
ca iktidarda kalan partiler zamanla eriyerek 
koalisyon ortağı, sonra da meclis dışında 
kalmıştır. Bir zamanlar zirveye oynayan iş 
adamları suçlandıkları yasa dışı işlerden çok 
krizlerini doğru yönetemedikleri için olması 
gerekenden daha ağır hasarların bedelini, 
daha ağır hasarla ödemek zorunda kaldılar.

Kriz Yönetimi: Kuruluşun, kendi üretim ya 
da yönetim kararları nedeniyle içine düştüğü 
bir krizin bütün cepheleriyle yönetilmesidir. 

Kriz İçinde Yönetim: Kurum dışı nedenlerle 
ülkede ya da yakın çevrede oluşan bir kriz 
ortamının içinde kurumun, ilişki, üretim ve 
iletişim süreçlerinin yönetilmesidir. Tabi ger-
çekten krizin oluşup oluşmadığına doğru ka-
rar vermek gerekir. Gerçekten kriz varsa kriz 
planını yürürlüğe koymak lazım. 

Kriz Öncesi Hazırlık

• Kriz ekibinin ve sözcüsünün belirlenmesi; 
kriz ekibinin iş süreçlerinin belirlenmesi, gö-
rev, yetki ve sorumlulukların tanımlanması 
(senaryolara göre dahil edilecek birimler ve 
yetkileri nedir?)

• Kriz ekibine kriz iletişimi ve medya eğitimi 
verilmesi

• Kriz ekibi ve sözcüsüyle birlikte muhtemel 

kriz senaryolarının saptanması (krizler en 
çok hangi alanda çıkabilir, ne gibi önlemler 
alabiliriz?) 

• Kriz yönetim merkezinin saptanması, tek-
nik altyapının oluşturulması (bu birimlerin 
aksiyon planları, yetki ve sorumlulukları ne-
lerdir?)

• Kriz yönetimi süreçlerinin iç iletişiminin ya-
pılması

Kriz Sırası Planlama

• Kriz yönetimi yapılması kararını takiben 
kriz ekibinin toplanması 

• Durum değerlendirmesinin/hasar tespiti-
nin yapılması

Kriz sırasında stratejinizi belirleyin ve sadık 
kalın. Doğruyu söyleyin! Ama her doğruyu 
söylemeyin. İletişim kanalını başkasının dol-
durmasına izin vermeyin, erken davranın. 
Krizden etkilenenlerin zararını telafi edin. 
Kriz sonrasında raporun hazırlanması gerek-
mektedir. Ancak ne kadar sorumlu veya ne 
kadar tutarlı davrandığınıza kamuoyu karar 
verecektir.

Son olarak, kurum içi iletişimin yönetilmesi, 
itibar yönetimin kritik başarı faktörlerinden 
biridir. Kendi çalışanlarınca itibarlı kabul 
edilmeyen hiçbir marka ya da kurumun top-
lum nezdinde itibarlı algılanma şansı yoktur.



76

MALl&MOTTO / Etkinlik

Türkiye‘deki AVM’lere,  pazarlama ve kirala-
ması sadece Farkındalık Stüdyosu’na verilen 
Sanbot tatlı robot, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nde Aqua Florya’daydı.

Aqua Florya’nın her bir köşesini gezen ve 
kadınlara kırmızı karanfil veren Sanbot, tüm 
ziyaretçilerin Dünya Kadınlar Günü’nü kutla-
dı. Bir çiçek kadar eşsiz ve özel olan kadınla-
rımıza, teknoloji harikası Sanbot güzel sözler 
söyleyerek her kadının gönlüne dokundu.

8 Mart’ta Aqua Florya AVM’ye gelen kadın 
ziyaretçiler, sempatik robotu görünce hem 
çok şaşırdı hem de hayatlarında ilk kez bir 
robottan çiçek almanın mutluluğunu yaşa-
dılar.

Sanbot, AVM’lerin göz bebeği olma yolun-
da sağlam adımlarla ilerliyor. İnsanları hoş 
sohbeti ile kendine hayran bırakan Sanbot, 
sempatik hareketleriyle de ilgi odağı olmayı 
başarıyor. 

AQUA FLORYA KADINLAR GÜNÜ’NÜ SANBOT İLE KUTLADI
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Gamze Özlü
Profesyonel Gayrimenkul Danışmanı

Y kuşağı, 1980-1999 yılları arasında doğan ve günümüzde Türkiye nüfusunun yaklaşık 
%25’ini kapsayan bir kitleyi ifade ediyor. Dünyada sayıları 2.2 milyara ulaşan Y kuşağının 
Türkiye’de 20 yılda nüfus içindeki oranının %45’i geçmesi bekleniyor. Bu kuşağın özel-
likleri arasında rahatlarına düşkün, otorite istemeyen, sabırsız ve aynı anda birden fazla 
iş yönetmek isteyen, kendilerine fazla güvenen bir yapıya sahip olmaları gibi özellikler 
sayılabilir. Yakın bir zamanda hayatın birçok noktasında belirleyici ve egemen olacak 
olan bu kuşağın talepleri ve beklentileri birçok şeyi değiştirecek. Durum böyle olunca 
pazarlama stratejilerinin hedefinde ve seslenilen hedef kitlelerin başında da Y kuşağı 
gelmeye başladı. Konut sektöründe de durum farksız değil. Ancak konut sektörü he-
nüz Y kuşağına hitap etmiyor. Çünkü önceki kuşaklar sadece bir ev sahibi olabilmenin 
derdindeyken Y kuşağı için bu yetmiyor ve başta konfor olmak üzere birçok detay satın 
alma konusunda belirleyici faktör olabiliyor. Yeşil alan, işlevsellik, rahatlık ve özgürlük 
gibi pek çok özellik onların odaklandığı noktalardan bazıları. Konut projelerinin de bu 
duruma göre pozisyon almaları geleceğin gayrimenkul sektörünü şekillendirecektir.

Y kuşağının konut tercihlerine etkisine baktığımızda bu etkiyi tam olarak görmek için 
aslında biraz daha zamana ihtiyacımız var. Genel bir değerlendirme yaptığımız da Y 
kuşağı, konut tercihlerinde konforun ön planda olduğu evlere ilgi gösteriyor. Bunun 
yanı sıra mekanın iç tasarımına oldukça önem veriyoarlar. Özelleştirilmiş, kendi yaşam 
tarzlarını yansıtan konutları tercih eden Y kuşağının, bu beklentilerine hazır olmayan 
inşaat firmaları fena halde şaşkınlığa uğrayabilir.

KONUTTA Y KUŞAĞI DALGASI

YENI SEZON HAZIRLIKLARINA BAŞLAYAN ÖZEL OKULLAR BOŞ FABRIKALARA TALIP 

İstanbul’un pek çok noktasında kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor. Dönüşüm 
çalışmalarının devam ettiği bölgelerden biri de Kartal. Gayrimenkulde 200 milyar dolarlık bir 
hacim oluşturulması hedeflenen Kartal bölgesindeki kentsel dönüşüm çalışmaları ile 300’den 
fazla proje dönüşümden geçti. Şehir merkezinde bulunan fabrikalar, şehir dışına taşınırken 
fabrikalardan kalan boş binalara şu sıralar yoğun bir talep var. Ticari imarlı bölgelerde konut 
yapılamadığı için boşalan fabrika binalarına özel okullar, AVM’ler ve özel hastaneler büyük 
ilgi gösteriyor. İlgi o kadar fazla ki Kartal’da 2 bin metrekare ve üzeri binalara olan talep %65 
artmış durumda.

Özellikle yeni sezon hazırlıklarına erken başlamak isteyen okullar, boş binalar için adeta yarı-
şa girdi. Şu ana kadar 20’den fazla fabrika binası ise okula dönüştü bile. Şehir dışına taşınan 
fabrikaların bıraktığı ve atıl durumda olan binaların aylık kirası ise 80 bin TL’den başlayıp 300 
bin TL’ye kadar çıkıyor. Görevi üretim yapmak olan binalar ise artık eğitim için hizmet vere-
cek. Binaların atıl durumda kalmasındansa yeniden değerlendirilmesi ülke ekonomisine katkı 
sağlaması açısından da oldukça önemli.

GAYRIMENKUL 
SEKTÖRÜNDE 
TOPUK SESLERI 
ARTMAYA 
BAŞLADI
Pek çok alanda olduğu gibi gayri-
menkul sektöründe de kadınların 
ağırlığı hissedilmeye başlandı. Bu ol-
ması gereken hatta geç kalınan bir 
durum. Çünkü bulunduğumuz sektör 
daha çok erkeklere hitap ediyor gibi 
algılandığı için kadınlar uzak kaldılar. 
Bugün ise gayrimenkul sektöründe 
sayısı binlerin üzerinde olan kadın 
profesyoneller var. Ancak ülkemizde 
de büyüyen ve her yıl gelişen gayri-
menkul sektöründe kadınlara daha 
fazla ihtiyaç olacağını düşünüyorum. 
Çünkü kadınların varlığı sektöre farklı 
bir bakış açısı getiriyor. Aynı zamanda 
kadınlar bu alanda kendi iş alanlarını 
kurma şansını da yakalıyorlar. Gay-
rimenkulde kadınlara verilecek des-
tekle sektörde liderlik pozisyonlarına 
geleceklerine inanıyorum. Desteklerin 
sürmesi ile gayrimenkulde kadının se-
sini daha çok duyacağız.
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Porsche, Cenevre Otomobil Fuarı’nda Mis-
sion E Cross Turismo isimli CUV (crosso-
ver) konseptini ilk kez sergiledi. 4,95 metre 
uzunluğundaki konsept, dört tekerlekten 
çekiş sistemini besleyen 800 voltluk ve hızlı 
şarj şebekesine bağlanabilen bir motor alt-
yapısına sahip. Otomobil, endüktif şarjla, 
bir şarj istasyonunda veya Porsche ev enerji 
depolama sistemini kullanarak şarj edilebili-
yor. Porsche, Cenevre’de ayrıca Porsche 911 
GT3 RS’i ilk kez gün yüzüne çıkardı. 911 GT3 
RS’in, dört litrelik motoru 520 hp güç üre-
tebiliyor.

Mission E Cross Turismo–Porsche’nin 
elektrikli sporcusu

Otomobilin sunduğu kesintisiz güç düze-

yi piyasadaki hiçbir elektrikli otomobille 
kıyaslanamayacak kadar fazla. İki adet sa-
bit mıknatıslı senkron motorundan (PSM) 
ürettiği 600 hp (440 kW) üzerindeki güç ile 
Mission E Cross Turismo sıfırdan 100 km/s 
hıza 3,5 saniyeden, 200 km/s hıza ise 12 sa-
niyeden kısa bir sürede çıkabiliyor.

Yola çıkmaya hazır olan Mission E Cross 
Turismo Porsche’nin 2015 Uluslararası 
Otomobil Fuarı’nda (IAA) tanıtımını yaptığı 
Mission E konsepti üzerinden geliştiriliyor. 
Bu model temel alınarak seri üretime ge-
çirilecek otomobilin prömiyeri önümüzdeki 
yıl yapılacak.

PORSCHE, 
CENEVRE’DE 
MISSION E CROSS 
TURISMO VE 911 
GT3 RS’IN DÜNYA 
PRÖMIYERLERINI 
GERÇEKLEŞTIRDI

520 hp gücünde yeni 911 GT3 RS

911 GT3 RS ile Porsche atmosferik motora 
sahip şimdiye kadarki en güçlü yolda kulla-
nıma uygun yarış otomobilini piyasaya sürü-
yor. 520 hp güç, 9.000 d/dk’ya kadar çıkan 
devir ve dört litrelik altı silindirli bir boxer 
motordan geliyor. Tüm GT modelinde oldu-
ğu gibi GT3 RS de motor sporlarında kullanı-
lan şasi üzerinde oturuyor. Arka akstan yön-
lendirme özelliği de eklenen şasi sayesinde 
otomobil manevralarda keskinliğinden ödün 
vermiyor. Sıfırdan 100 km/s hıza 3,2 saniye-
de çıkabilen 911 GT3 RS’in azami hızı 312 
km/s.
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Burcu Polatdemir
NLP Uzmanı

Hayatınızda yenilik yapmakta zorlandığınız 
oldu mu? Hangi davranışlarınızdan vazgeç-
mek zorunda kaldınız bu zamana kadar? Bu 
size neler hissettirdi?

Kolay değildir yeni şeylere alışmak. İnsanoğ-
lu bilinmezden korkar, kimse rahat koltu-
ğundan kalkıp rahatsız eden bir sandalyeye 
oturmak istemez doğal olarak. Peki ne yap-
mak gerekir?

Hayatınızda gerçekten ne yapmak istiyorsu-
nuz bunun cevabını kendinize net bir şekilde 
verebilirseniz harekete geçmek için doğru 
yoldasınız demektir. Hayatta her istediğimiz 
bizim istediğimiz zamanlamayla gerçekle-
şemeyebiliyor. Dolayısıyla bu süreçte neler 
yapmaya hazırız? Örneğin; yapmaktan bık-
tığımız ama konforumuz bozulmasın diye 
devam ettiğimiz davranışlarımız olabilir ya 
da yaşam şeklimiz olabilir. Uygun bulmadı-
ğınız, asıl istediğinizin bu olmadığını içten 
içe bildiğiniz ve keşke daha farklı olabilse 
dediğimiz...

Düzen diye kendimizi inandırdığımız, bizi 
rahatsız eden her türlü duygu ve davranış-
la yaşamaya ne kadar istekliyiz... Memnun 
olunmayan yolculuk arkadaşlığına benzeti-
rim ben bunu... Davranışlarıyla sizi her geçen 
dakika daha rahatsız eden... Rahatsız ettiğini 
nasıl söyleyeceğinizi bilemediğiniz... Kararı-

mızı verme noktası en önemli  durumdur as-
lına bakarsanız. Tamam artık söyleyeceğim!

- ’’Afedersiniz kulaklığınızın sesini biraz kı-
sabilir misiniz acaba, rahatsız oluyorum da’’

- ‘’Ohh söyledim’’ cevabın önemi yok. Söyle-
diniz ve tepkinizi belli ettiniz.

Bu fena bir başlangıç sayılmaz, peki kendi iç 
sesinizle durumunuz nasıl?

Söylediklerinizi  hemen uyguluyor mu iç se-
siniz yoksa sizin istikrarınıza mı bakıyor? Ka-
rarlı mısınız, değil misiniz aldığınız kararda... 
İnanın tam da böyle bir şey. İstediğiniz şeyin 
ne kadar süre arkasında durabiliyorsunuz?  
Şu anki rahatınız hayal ettiğiniz, istediğiniz 
durumdan daha mı önemli? Bu seçimlerden 
bilinçli olarak ne kadar haberdarız? Bazen 
hayatının çok ciddi bir kısmını hala yapabi-
leceğine inanmadığı şeylerle geçiren ve geri 
dönülmez yolda olduğunu düşünen insan-
larla karşılaşıyorum ve soruyorum:

- ‘’Şimdi fırsatınız olsa yapar mıydınız?’’
- ‘’Tabii ki yapardım’’ cevabını alıyorum tah-
min edebileceğiniz gibi. Aslında fırsatları, 
olabilecekleri hatırlattığımda o kadar değişik 
türden bahaneyle karşılaşmam beni çok şa-
şırtıyor. Zihninde kapanmış gibi konu. Olmaz 
artık, çok geç... Ne için geç?

NE DE OLSA NİYETİMİZ VAR

Kendi zihnimizle önümüze set koyduğumu-
zun farkında bile değiliz. “Olmaz artık” bunu 
söyleyen kim?

Her zaman bir yolun kolay bir çıkış yolu oldu-
ğu gibi biraz zor olan tarafı da vardır. Ama o 
anki şartları bırakmak istemeyebiliriz bazen. 
Ve kendimizce bir gerçeğe inandırırız zihni-
mizi. Biz söyleriz biz inanırız. Başkası söylese 
belki hırslanıp napıp eder yaparız. En güve-
nilir kaynak söylüyor. Ya yanlış söylüyorsa ya 
artık ezberini bozman gerekiyorsa? Belki de 
uyanma ve ayağa kalkma vaktimiz gelmiştir. 
Zihnimizdeki ‘olmaz’lara bir göz atmaya ne 
dersiniz? Olur mu OLUR.
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Spotify, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Tür-
kiye’de en çok dinlenen yabancı ve lokal kadın 
sanatçıları açıkladı. Ağustos 2017 ile Ocak 2018 
arasındaki aylık dinlenme verilerine bakılarak oluş-
turulan listede, Sezen Aksu ve Sıla ilk iki sırada yer 
alıyor. Dua Lipa ve yaptığı çalışmalarla Türkiye’de 
ilgiyle dinlenen Sia ise en çok dinlenen yabancı ka-
dın sanatçılar olarak listenin 3 ve 4’üncü sırasında 
geliyor. Listenin devamında başka kimler mi var?

Spotify’ın Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak ya-
yınladığı en çok dinlenen kadın sanatçılar listesin-
de Türk pop dünyasının vazgeçilmez kadınları da 
var, global olarak yükselişte olan Latin müziğinin 
sevilen kadın sesleri de. Ağustos 2017 ile Ocak 
2018 arasında, sanatçıların Spotify üzerindeki ay-
lık dinlenme oranlarına bakılarak hazırlanan liste-
de Sezen Aksu, Türkiye’nin en çok dinlenen kadın 
sanatçısı olarak tahtını kimseye bırakmıyor. Sezen 
Aksu’nun hemen ardından söz ve besteleri ile mil-

TÜRKİYE’DE EN ÇOK HANGİ KADIN SANATÇILAR DİNLENİYOR?

yonları etkileyen Sıla geliyor. Sıla’yı son yıllarda pop müziğe dam-
gasını vuran İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Dua Lipa izlerken, listenin 
4’üncü sırasında ise şarkıcılığıyla olduğu kadar söz yazarı kimliği ile 
tanınan ve “Chandelier” adlı şarkısı ile yıldızlaşan Sia geliyor. Türki-
ye’de en çok dinlenen kadın sanatçılar TOP 10 listesinin 5’inci sırasın-
da ise Hande Yener’i görüyoruz.

Son yılların yükselen trendi Latin müzik, TOP 10 listesinde etkisini 
gösteriyor. Kübalı sanatçı Camila Cabello, Türkiye’de en çok dinlenen 
kadın sanatçılar listesine 6’ıncı sıradan giriyor. Listenin devamında 
ise Amerikalı kadın sanatçılar ağırlıkta. Taylor Swift, Selena Gomez ve 
LP, sırasıyla listenin 7, 8 ve 9’uncu sırasında yer alıyor. Türkiye’de en 
çok dinlenen kadın sanatçılar TOP 10 listesinin son sırasında lokal bir 
isim karşımıza çıkıyor. Son yılların gözde ismi Ceylan Ertem, listeye 
10’uncu sıradan girerek, Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçılar 
listesindeki yerini alıyor.

Türkiye’de en çok 
dinlenen kadın 
sanatçılar TOP 10 listesi

1. Sezen Aksu
2. Sıla
3. Dua Lipa
4. Sia
5. Hande Yener
6. Camila Cabello
7. Taylor Swift
8. Selena Gomez
9. LP
10. Ceylan Ertem

Sezen Aksu

Sıla

Dua Lipa
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SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER

Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

MİGREN AĞRISI İÇİN TARİF

Malzemeler

2 yumurta akı
2 kahve kaşığı safran

Hazırlanışı

Yumurta akını beyazlayıncaya kadar 
çırpın. Çırptığınız yumurta akını bir 
beze yayın ve üzerine safran dökün. 
Sonra hazırladığınız bezi, alın bölgeni-
ze sarın ve karanlık odada dinlenin.

BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRMAK İÇİN TATLI TARİF

Malzemeler

6 adet kuru incir
1 litre süt
1 çorba kaşığı nişasta
Yeterince su
Arzuya göre 2 çorba kaşığı toz şeker

Hazırlanışı

Sıcak suda incirleri bir müddet bekletin. Kaynayan süte incir, toz şekeri ve nişastayı ek-
leyip blenderdan geçirin. Cam kaselere koyup buzdolabında soğumaya bırakın. Her gün 
bir kase tüketin.

CİLDİ CANLANDIRAN MASKE

Malzemeler

2 yemek kaşığı krem peynir
2 yemek kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı bal
1 yumurta sarısı

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri karıştırın. Dekolteniz dahil tüm cildinize uygulayın. 30 dakika bekle-
tip durulayın. Haftada 1 gün uygulayabilirsiniz.
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En yeni teknolojileri rakipsiz fiyat-
larla tüketicilere sunan Media-
Markt, Bursa’ya 2 mağaza birden 
açarak toplam mağaza sayısını 
59’a çıkardı. Ayrıca şehirdeki en 
büyük metrekareye sahip elekt-
ronik perakende markası oldu.

Avrupa’nın en hızlı büyüyen elektronik pera-
kende markası MediaMarkt, Bursa’ya yatırım 
yapmaya devam ediyor. Korupark Alışveriş 
Merkezi ve Carrefour Alışveriş Merkezi’nde 
açılan 2 mağazayla şehirdeki mağaza sayısını 
5’e çıkaran MediaMarkt, 15 bin m2’lik toplam 
alanıyla Bursa’daki en büyük metrekareye 
sahip elektronik perakende markası oldu. 
2017’de sergilediği başarılı performansı 
2018 yılında da sürdüren MediaMarkt, Türki-
ye genelinde mağaza sayısını 59’a yükseltti. 
MediaMarkt Korupark’ın açılışı ise Torunlar 
GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun’un 
katılımıyla gerçekleştirildi.

MEDIAMARKT MAĞAZA SAYISINI 59’A YÜKSELTTİ

‘Hedefimiz Türkiye’nin en çok tercih edi-
len elektronik perakendecisi olmak’

Bursa’yı önemli bir yatırım merkezi olarak 
gördüklerini ve yatırımlarını bu doğrultuda 
sürdürdüklerini belirten MediaMarkt Tür-
kiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, 
“MediaMarkt olarak perakende sektörünün 
büyümesinde ve gelişmesinde önemli bir rol 
oynuyoruz. Yaptığımız yatırımlarla hem ülke 
ekonomisine hem de şehir ekonomilerine 
önemli bir ekonomik değer sağlıyoruz. Bu 
kapsamda Bursa’da açtığımız iki yeni ma-
ğazamızla Bursa’daki en büyük metrekareye 
sahip elektronik perakende markası olduk 
ve Türkiye’deki toplam mağaza sayımızı 59’a 
çıkardık. Hedefimiz Türkiye’nin en çok ter-
cih edilen elektronik perakendecisi olmak. 
Türkiye’nin en geniş metrekareye sahip tek-
noloji perakendecisi konumumuzdan aldı-
ğımız güçle, önümüzdeki dönemde de her 
bütçeye uygun ve en yeni teknolojiye sahip 
ürünleri tüketicilerle buluşturmaya devam 
edeceğiz” dedi.
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Fatma Fidan

Ülkemizde diyabetlilerin üçte biri hastalığın 
farkında bile değil... Dünyadaki ölüm neden-
lerinin sebebi olan ilk 10 hastalık arasında yer 
alan diyabet (şeker) hastalığı, 2013 yılında 5 
milyon insanın hayatını kaybetmesine neden 
olmuştur. Diyabet; ‘pankreas’ adlı salgı bezi-
nin yeterli miktarda insülin hormonu ürete-
memesi ya da ürettiği insülin hormonunun 
etkili bir şekilde kullanılamaması durumunda 
gelişen ve ömür boyu süren bir hastalıktır.

Diyabetin 3 türü bulunmaktadır; tip 1 diya-
bet, tip 2 diyabet ve gebelik diyabeti. Bütün 
diyabet türleri kan şekeri dengesi sağlaya-
bilmek için beslenme ve hayat tarzında dav-
ranışsal değişiklikler gerektirmektedir. Tip 1 
diyabet, pankreasta insülin üretiminden so-
rumlu beta hücrelerinin otoimmün bir süreç 
sonunda zarar görmesi ve insülin üretemez 
hale gelmesiyle ortaya çıkan ve progresif 
otoimmün bir hastalıktır. Tip 2 diyabet ise 
hücrelerin insülinin etkisine direnç geliş-
tirmesi sonucu gelişir ve insülin sentezinin 
artmasına karşı dokuların duyarsızlığı ile ka-
rakterize ve ana olarak yaşam tarzı kaynaklı 
bir hastalıktır. Gebelik diyabetiyse tip 2 diya-
bet semptomlarının gebelik süresince orta-
ya çıkması durumudur ve gebelik bittiğinde 
semptomlar ortadan kalkar. 

Diyabet, hem ülkemizde hem de tüm dün-
yada giderek artan önemli bir sağlık sorunu 
haline gelmiştir. DSÖ tarafından ‘salgın’ (epi-
demi) olarak ifade edilen bu kronik hastalık, 
komplikasyonları dolayısıyla insan vücudun-
da birçok sistem ve organın olumsuz etki-
lenmesine yol açmaktadır.
 
Dünyada 2040 yılında diyabetli sayısı 642 
milyona çıkması öngörülürken, bugün 175 
milyon kişi diyabetli olduğunu halen bil-
miyor. Toplam diyabetli nüfusunun %80’lik 
bölümü ise düşük ve orta gelirli ülkelerde 
yaşıyor. Bu bölgelerdeki artış endişe veriyor. 

Türkiye’de 6,5 milyon diyabet (şeker) hastası 
mevcut, her yıl da 7 bin kişiye diyabet tanısı 
konulmaya devam ediyor. Diyabet sıklığın-
daki bu artışın en önemli nedenleri sağlıksız 
beslenme, hareketsiz yaşam ve bunlarla iliş-
kili olarak obezitenin artmasıdır. 

Şişmanlık, aşırı tuz, şeker ve şekerli yiyecek-
lerin tüketimi ve lif (posa) yönünden yetersiz 
beslenme, diyabet hastalığına zemin hazır-
layan nedenlerden bir kaçıdır. Yediğimiz be-
sinlerin çoğu, bir şeker formu olan glukoza 
dönüşür. Biz glukozu, adale ve diğer doku-
larımız için enerji sağlayan bir enerji kaynağı 
olarak kullanırız. Glukoz kanımızda dolaşır. 
Kaslarımız ve diğer dokularımız yağ ve ka-
raciğer glukozunu kandan hücrelerin içine 
alabilmek için, insülin diye adlandırılan bir 
hormona ihtiyaç duyar. Vücudumuz, yedik-
lerimizden gerekli enerjiyi elde edebilmek 
için, insüline ihtiyaç duyar. İnsülin, midenin 
gerisinde, pankreas denilen küçük bir salgı 
bezi tarafından yapılır. Beta hücreleri diye bi-
linen hücrelerden salgılanır. Bir kişi, diyabeti 
olduğunda ya pankreası ihtiyaç duyduğu in-
sülini üretemiyordur ya da vücudu salgılanan 
insülini etkin bir şekilde kullanamıyordur.

Araştırma sonuçlarına göre, yetişkinlik dö-
neminde kötü beslenme ve fiziksel aktivite 
yetersizliği nedeniyle kişinin 10 kilo alması 
diyabet riskini 3 kat daha arttırıyor.

• Dünya Sağlık Örgütü, tip 2 diyabetin fazla 
kiloyla ilişkili olduğunu kabul etmiştir. Bu da 
tip 2 diyabetin sadece yaş, genetik ve etnisi-
te kaynaklı ortaya çıkmadığı, hastalık riskinin 
rahatlıkla yaşam tarzı değişiklikleriyle modi-
fiye edilebileceği anlamına gelmektedir.
• Yapılan klinik çalışma, günlük beslenme 
düzenindeki doymuş yağ ve karbonhidrat 
yerine çoklu doymamış yağ tercih eden kişi-
lerin diyabete yakalanma riskinin (diğerlerine 
göre) azaldığını göstermiştir. Beyaz ekmek 
ve pastane ürünleri gibi yüksek karbonhidrat 
içeren besinler, kan şekerinizi yükseltirler.
• Stresten uzak durmak da diyabet riskini 
azaltan etmenlerden biridir.
• Kan şekerindeki dalgalanmaları beslenme 
yoluyla kontrol altına almak, hastaları psi-
kolojik olarak pozitif etkilemekte ve hastaya 
genel diyabet yönetiminde başarılı olduğu-
nu düşündürmektedir. Bunun da uzun vadeli 
komplikasyon riskini oldukça düşürdüğü bi-
linmektedir.

DİYABET BELİRTİLERİ VE KORUNMA YOL-
LARI

Gün içerisinde aşırı susama, sık tuvalete 
gitme ve nedeni bilinmeyen halsizlik gibi 

belirtilerle ortaya çıkan diyabet yani şeker 
hastalığı, pek çok risk faktörü nedeniyle geli-
şebiliyor. Kan şekerinin düzenli kontrol edil-
mesi ve doğru tedavi planlamasıyla yüksek 
tansiyondan, böbrek yetmezliğine, görme 
kaybından kansere kadar birçok ciddi rahat-
sızlıktan korunmak mümkün olabiliyor.

Düzenli kan şekeri ölçümleriyle, hastalığın 
insülin direnci yüksekliği evresinde fark edil-
mesi ve erken tedaviye başlanması hayati bir 
önem taşımaktadır. 

OBEZİTE DİYABETE YOL AÇIYOR

Toplumda yaygın olarak görülen, hatta ço-
cukluk çağında ortaya çıkan, tip 2 diyabete 
neden olan faktörlerin en başında ise obe-
zite gelmektedir. Obezite vücutta aşırı yağ 
depolanmasının sonucu ortaya çıkar. Bu yağ 
deposundan salgılanan hormonlar damar 
sertliğine, kilo fazlalığına ve diyabete giden 
yolun temellerini atar.

D VİTAMİNİ SEVİYENİZİ KONTROL EDİN

Yapılan araştırma, D vitamini seviyesi düşük 
olan kişilerde diyabet oluşma riskinin, 2.5 yıl 
boyunca D vitamini takviyesi alanlara göre 
iki kat daha fazla olduğunu gösteriyor.

HAREKETSİZ YAŞAM VE HAZIR GIDA Dİ-
YABETİ TETİKLİYOR

Hazır yiyecek ve içecekler, içerisinde katkı 
maddesi bulunan bütün besinler özellikle 
pankreas bezindeki insülin üretimini etki-
leyerek gücünü tüketmektedir. Bu sebeple 
dengeli beslenmek ve ölçülere dikkat et-
mek sağlınız için oldukça önemlidir.  Pre-di-
yabet döneminde diyabeti önleyici ilaçlar 
kullanmak gerekebilmektedir. Fakat ilaç 
kullanmadan önce hastaların beslenmeleri-
ni düzeltmeleri ve bir egzersiz programına 
başlamaları önerilmektedir. 

DİYABETTEN KORUNMAK İÇİN KİLONU-
ZA DİKKAT EDİN

Dengesiz ve kötü beslenme diyabete daveti-
ye çıkarıyor. Vücudumuzda üretilen insülinin 
bir kullanım şekli vardır. Beslenme bozuklu-
ğu nedeniyle vücudumuzda biriken yağ do-
kusu, vücudun ürettiği insülin hormonunun 
iyi çalışmamasına ve etkinliğinin azalmasına 
neden oluyor. Etkinliği azalmış olan insülin, 
kanda yükselen şekeri hücrelere taşıyamadı-
ğı için mecburen bunu da yağ olarak depo-
luyor. Yani bu bir kısır döngü, insülin iyi çalış-
madıkça yağ dokumuz artıyor, yağ dokumuz 
arttıkça insülin daha kötü çalışmaya başlıyor. 

ADIN ŞEKER OLSADA ANTI TATLISIN DIYABET!



84

MALl&MOTTO / Haberler

Globalde yapılan 2017 yılı değerlendir-
mesine göre, McDonald’s Türkiye müşteri 
sayısındaki büyüme performansıyla birinci 
oldu. McDonald’s Türkiye Genel Müdürü 
Oğuz Uçanlar, “Tüketicinin ihtiyaçlarına 
odaklandık, söz hakkını müşterilerimi-
ze verdik. 2017 yılında aynı restoranların 
müşteri sayısı karşılaştırmasında %15 bü-
yüdük” dedi.

Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet 
gösteren McDonald’s Türkiye, 2017 per-
formansıyla dünyaya örnek oldu. McDo-
nald’s’ın dünya çapında faaliyet gösterdiği 
119 ülkeyi kapsayan değerlendirmesine 
göre küreselde ‘en hızlı büyüyen ülke’ Tür-
kiye oldu. 2017 yılında bir önceki yıla göre 
müşteri sayısındaki artışın baz alındığı 
değerlendirmede Türkiye %15 büyüyerek 
birinci oldu.

Uçanlar: Söz hakkını müşterilerimize 
verdik

McDonald’s Türkiye Genel Müdürü Oğuz 
Uçanlar, “Temel motivasyonumuz daha 
fazla insanı restoranlarımıza getirmek. 
Bunun için önce müşterilerimizi dinle-
dik ve onların en önem verdiği konulara 
odaklandık. Geçen yıl %16 büyüyerek 840 
milyon liralık ciroyla 2018 hedeflerimize 
2017’de ulaştık. 119 ülkeye örnek göste-
rilen bir performans sergiledik. 1.’lik ödü-
lümüzü bu ay Orlando’da yapılacak 10 bin 
kişinin katıldığı McDonald’s Global Kong-
resi’nde alacağız” dedi.

Uçanlar, “Yarattığımız istihdamla, çalışan-
larımıza sunduğumuz imkân ve fırsatlarla, 
tedarikçilerimizle birlikte oluşturduğumuz 
sistemle, işimizin kalbine koyduğumuz tü-
ketici ihtiyaçlarına odaklandık ve hedefle-
rimizi aştık” diye konuştu.

Kaliteli ürün, iyi fiyat, iyi servis

Uçanlar sözlerini ”En kaliteli ürünü en iyi 
fiyata vermenin yanında müşteri deneyi-
mini geliştirecek birçok insiyatifi hayata 
geçirdik. Böylece misafirlerimizin kendini 
iyi hissetmelerini sağladık” diye tamam-
ladı.

DÜNYANIN EN HIZLI BÜYÜYEN 
MCDONALD’S’I: TÜRKİYE

Oğuz Uçanlar
McDonald’s Türkiye Genel Müdürü
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elimde dünden kalma yarınlarla 
ansızlık anıtı bir kente geldim 
ben bu şehirde en çok seni sevdim 
nikotin yorgunu 
titrek ellerinden içeri girdim 
şehir gözlü kız dedim adına

en okunaklı yeriydin alın yazımın 
gizleyemedim 
geceleri kılık değiştirdim
ellerini soyunup gözlerini giyindim 
akşam sağanaklarıyla indim gizli bahçelere 
bulutu yüzüne çevirdim 
kirpiklerinden sağanaklar başladı 
gözlerin geceye yağdı 
karanlığım ıslandı 
sonra sana vurdu 
sana sustu bütün gitmeler

martı kanadına yüklerken durgunluğunu 
bir yalnızlıkta tutukladılar yüzümü 
anısı kaldı düştüğüm uçurumların 
beni en aşk yanlarımdan astılar

kuşlar güne inerken sesin çizildi kanatlarına 
ve sen hep vardın tutulduğum karantina nöbetlerimde 
sonra kaşlarıma muştulandı 
eriyen gecenin çelik izleri 
tersine çevirdim ağlamaları

bilir misin fırtına gözlü kız 
bana en güzel düşmeleri bıraktın 
uçurum gözlerinden 
yarın bütün gemiler sende duracak 
ve senden doğacak güneş 
bakışların namluya sürülmüş bir kent olsa da 
ben hep uçurum gülleri ekeceğim onlara 
bugün güllerden sarı

yalnızlık yığılıyorken 
esrik bir şehrin ortasına 
bu gece yağmurum sana 
göz bebeklerine koy beni

gidişlerinle susuyor bütün koridorlar 
ama olsun 
ben bu şehirde en çok seni sevdim 

sevdim
Kahraman
Tazeoğlu



86

MALl&MOTTO / Haberler

Geçtiğimiz yıl 20. yaşını kutlayan 
ve açıldığından bu yana dün-
yaca ünlü markaları fabrika satış 
fiyatlarıyla sunan Outlet Center 
İzmit, 2017 yılını Outlet alanında 
Türkiye’nin en yüksek cirosu ile 
kapattı. Outlet Center İzmit’in 
mağaza karması içinde yer alan 
markaların büyük bir bölümü satış 
anlamında, markanın en iyi satış 
yapan ilk 5 mağazası arasında 
yer alıyor.

1997 yılında Bayraktar Gayrimenkul Geliştir-
me A.Ş. tarafından kurulan Outlet Center İz-
mit, kurulduğu günden bugüne iş yapış şekli 
olarak benimsediği, müşterilerine en uygun 
fiyatlarla hizmet verme sözünü 2017’de de 
yerine getirdi. Merkez, en avantajlı fiyatları 
sunarak elde ettiği toplam ciroda 2017 yılını 
Türkiye’nin en yüksek cirosu ile kapatma-
yı başardı. Müşterilerini dünya markaları ile 
en uygun fiyatlarla tanıştıran merkez “ger-
çek outlet” yaklaşımından ödün vermeden, 
tüketici ile üreticiyi doğrudan buluşturarak, 
müşterilerine alışverişlerinde önemli fiyat 
avantajları sağlıyor. Tekstil, ayakkabı ve ak-
sesuarların yanında, hipermarket, ev deko-
rasyonu, elektronik, fast food, spor merkezi 
ve eğlence-dinlenme olanakları da sunan 
merkez, aynı çatı altında yüzlerce dünya 
markasını da bir araya getiriyor.

Kendi alanının öncüsü olan Outlet Center 
İzmit, 20 yılı aşkın süredir sektörün en po-
püler oyuncularının başında geliyor. Outlet 
Center İzmit’in mağaza karması içinde yer 
alan markaların büyük bir bölümü satış an-
lamında, markanın en iyi satış yapan ilk 5 
mağazası arasında yer alıyor. Misafirlerine 
bir yaşam merkezi sunmayı vadeden Outlet 

“OUTLET CENTER IZMIT” BIRINCILIĞI BIRAKMADI
Center İzmit; 2017’de yeni yaşına yenilenmiş 
olarak girerek, alt yapısını, oyun alanlarını, 
otoparklarını, güvenlik sistemlerini, aydınlat-
ma sistemlerini ve peyzaj alanlarını yeniledi.

Elde edilen başarı hakkında bir açıklama ya-
pan Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. 
Genel Müdürü K. Osman İllez yaşam mer-
kezine gelen misafirlerini her zaman en iyi 
şartlarda ağırlamak istediklerine vurgu ya-
parak, “Outlet Center İzmit olarak her zaman 
müşteri odaklı çalışmalar yapmaya özen 
gösteriyoruz. Bugün yaşam merkezimizi zi-
yaret eden müşterilerimizin %40’nın İstan-
bul’dan, %50’sinin Kocaeli’nden ve %10’luk 
bir kesimin de çevre illerden gelen kişilerden 
oluşması artık iş yapış şeklimiz olan müşteri 
odaklılık konusunda ne kadar başarılı oldu-
ğumuzu gösteriyor. Müşteri memnuniyeti 
adına ailemize katılacak markaları belirler-
ken seçici olmaya özen gösteriyoruz. Hâli-
hazırda aramıza katılmayı bekleyen, sırada 
birçok marka olmasına rağmen müşteri bek-
lentileri ve bölgemize yüksek katma değer 
sağlayacağına inandığımız firmaları seçme-
ye özen gösteriyoruz. Halkımızın gösterdiği 
ilgiye layık olmak için çalışmalarımıza hız 
kesmeden devam ediyor, müşterilerimize 
her zaman daha iyi hizmet vermeye gayret 
ediyoruz” dedi.

Toplam 144 dönüm arazi üzerine kurulmuş 
olan Outlet Center İzmit, 2 bin 500 araçlık 
ücretsiz otoparka ve 28 bin 777 metrekare 
kiralanabilir alana sahiptir. Cafe-restoran, 
eğlence alanları, spor merkezi ve Türkiye’nin 
önde gelen firmalarına ait 55 adet fabrika 
satış mağazası ile faaliyet gösteren Outlet 
Center İzmit, bünyesinde bulunan yüzlerce 
ünlü markayla ziyaretçilerine tüm yıl boyun-
ca avantajlı ve keyifli alışveriş imkânı sunu-
yor.

Outlet Center İzmit’te, birçok ünlü mar-
kanın “fabrika satış mağazası” tek çatı 
altında;

Burger King - Kahve Dünyası - Köfteci Yu-
suf - McDonald’s - Starbucks Coffee - Yörük 
Sofrası - Bolçi Çikolata - Life Express Fitness 
Club - Mehmet Tatlı Kuaför - MMM Migros 
- Migros Toptan - Ofis iletişim / Apple Satış 
Servis - Samsung Estek Teknoloji - Tekno-
sa Extra Outlet - Shell - Adidas Outlet - Al-
tınyıldız Classics - Atasay Outlet - Ayakkabı 
Dünyası - Bambi - Beymen Business - Colin's 
- Çift Geyik Karaca - Derimod Depo - Enza 
Home - Flo - Hatemoğlu - İnci Outlet - Ke-
mal Tanca - Kids Brands House - LC Waikiki 
Outlet - Lee Cooper - Levi’s - Madame Moss 
- Magrabi Optical - Mavi - Minel - Network 
- Nike Factory Store - Outlet Vakko - Palet 
Ayakkabı - Panço Outlet - Penti - Puma - 
Ramsey - Sarar - Skechers - Tergan Deri - 
Tiffany & Tomato - Tommy Hilfiger - Toyzz 
Shop - U.S. Polo Assn. - Watsons - Yataş 
Bedding

Son 6 ay içinde aramıza yeni katılan ma-
ğazalar;

Minel - Enza Home / Yataş Bedding - Sam-
sung Estek Teknoloji - Penti - Shell - Mada-
me Moss

Yakında aramıza katılmasını planladığı-
mız mağazalar;

Defacto - Under Amour - Columbia

K. Osman İllez
Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme 
A.Ş. Genel Müdürü
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AYŞE TÜTER’DEN 
Ayın Menüsü

MALZEMELER

• 3 adet elma
• 1 çay bardağı bütün ceviz

• 1/2 su bardağı pekmez
• 100 gr tereyağı

• 2 yemek kaşığı toz şeker

HAMURU İÇİN

• 3 adet yumurta
• 1,5 su bardağı un

• 1,5 çay bardağı toz şeker
• 1 çay bardağı sıvı yağ

• 1 adet portakal suyu ve kabuğunun 
rendesi

• 1 paket kabartma tozu

MALZEMELER

 • Yarım tavuk göğsü (haşlanmış)
• Üç yufka

• 125 gr margarin-sıvı yağ karışımı
• 2 su bardağı tavuk suyu

• Tuz, karabiber
• Kırmızı toz biber

SOSU İÇİN

• 1,5 yemek kaşığı un
• 1 su bardağı tavuk suyu

• 2 yumurta
• 2 diş sarımsak

• 2 yemek kaşığı sirke
• 3 yemek kaşığı yoğurt

 YAPILIŞI:

Kullanacağınız tepsinizi yağlayın. 
Yufkalardan bir tanesini kenarlardan 
taşıcak şekilde tepsiye dizin ve üzerini 
yağlayın. İkinci yufkayı buruşturarak 

üzerine koyun, ardından tekrar yağlayın. 
Son yufkayıda buruşturup yağladıktan 

sonra180 derecelik fırında üzeri kızarıncaya 
kadar pişirin. Fırından çıkınca üzerine 2 su 

bardağı soğuk tavuk suyunu dökün. Daha 
sonra bir tencere içerisine un, yumurta, 

sirke, bir su bardağı ve tavuk suyunu 
ekleyip ocak üzerinde katılaşıncaya kadar 
karıştırın. Hazırladığınız sosu pişen yufkanın 

üzerine yayın, tavuk etlerini ufak ufak 
diderek üzerine yerleştirin.En son üzerine 

kırmızı toz biber serperek servis edin.

DAMAT PAÇASI

YAPILIŞI:

Elmaları dilim dilim kesin. Ufak bir kabın 
içerisinde tereyağını eritin. Üzerine 

pekmez ve şekeri ekleyerek karıştırın. 
Ardından bir tepsinin dibine dilimlediğiniz 
elmaları dizin ve üzerine cevizleri koyun. 
Hazırladığınız pekmezli karışımı üzerine 

dökün. Başka bir kasede yumurta 
ve  şekeri iyice çırparak unu, sıvı yağı, 

portakal suyu ile kabuğunu rendeleyerek 
ilave edin. İçerisine kabartma tozunu 

ekleyerek karıştırmaya devam edin. Daha 
sonra pekmezli karışımı üzerine döküp, 180 

derece fırında pişirmeye bırakın.

ELMALI  PEKMEZLİ TURTA
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Hilton; Gaziantep, Antalya, Af-
yonkarahisar ve Sakarya'da otel-
ler açacak.

Hilton, DoubleTree by Hilton ve Hampton by 
Hilton markaları altında Türkiye'de dört yeni 
otel açacağını açıkladı. Böylece Hilton, Tür-
kiye pazarında faaliyette ve gelişmekte olan 
90 otele sahip olacak.

Hilton Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye 
Gelişim Başkan Yardımcısı Carlos Khneisser 
yeni projeler ile ilgili, “Hilton, 60 yılı aşkın 
bir süredir Türkiye'de varlığını sürdürüyor ve 
yaptığımız son anlaşmalar, Türkiye pazarına 
yönelik bağlılığımızın göstergesi. Türkiye, 
2017 yılının ilk on ayında 29 milyondan fazla 
turistin gelmesiyle ziyaretçiler için önemli bir 
destinasyon olmaya devam ediyor. Hilton, 
ülke genelinde 11.000'den fazla odaya ve 
hazırlanmakta olan 4000'den fazla ek oda-
ya sahip, bu dört önemli konumda yapılan 
anlaşmalarla ülkedeki ayak izimizi daha da 
büyütmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

DoubleTree by Hilton Gaziantep

108 misafir odalı DoubleTree by Hilton Ga-
ziantep, üç toplantı odası, iki yemek mekânı 
seçeneğiyle 2018'in ilk yarısında açılmaya 
hazırlanıyor. Şehir merkezini Gaziantep'in 
organize sanayi bölgelerinden birine bağla-
yan ana bir yol üzerinde yer alacak ve büyük 
hastanelere, iş hanlarına ve Gaziantep Tica-
ret Odası ile Gaziantep Halk Sağlığı Müdür-
lüğü gibi devlet dairelerine yakın bir konum-
da olacak. Ayrıca Forum Gaziantep Alışveriş 
Merkezi ve Zeugma Mozaik Müzesi gibi ca-
zibe merkezlerine de yakın olacak. Otel, Hil-

HILTON, TÜRKIYE’DE DAHA DA BÜYÜYECEK

ton adına Ak-A Yatırım Turizm Otelcilik San. 
ve Tic. Ltd. Şti. mülkiyetinde bir franchise 
olarak işletilecek.

DoubleTree by Hilton Antalya City Centre

2018 yılının sonunda açılması planlanan 
DoubleTree by Hilton Antalya City Centre, 
150 modern misafir odasına sahip olacak. 
Otel, üç yemek salonu ve çarpıcı bir çatı ha-
vuzu, fitness merkezi ile kapsamlı bir spa da 
dâhil olmak üzere bir dizi eğlence olanağı 
sunacak. Otelin olanakları arasında ayrıca 
bir balo salonu, dört toplantı odası ve bir iş 
merkezi bulunacak. DoubleTree by Hilton 
Antalya City Centre, Antalya'nın iş bölgesinin 
kalbinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 
karşısında, Kaleiçi (eski şehir) ile Konyaaltı 

Plajı’na da yakın konumu ile Antalya'ya se-
yahat edenler için vazgeçilmez bir seçenek 
olacak. Otel, Hilton adına Ka Tasarım İnşaat 
Taahhüt Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti. mül-
kiyetinde bir franchise olarak işletilecek.

DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar

Hilton'un Afyonkarahisar'daki ilk tesisi ola-
cak DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar'ın 
2019 yılında açılması bekleniyor. 115 misafir 
odası, çok fonksiyonlu bir etkinlik alanı ve iki 
toplantı odasına sahip olacak otel, Afyonka-
rahisar'ın organize sanayi bölgesine, Afyon-
karahisar Devlet Hastanesi, Afyon Kocatepe 
Üniversitesi ve ana tren istasyonuna 5 km 
mesafede, şehir merkezinde stratejik bir ko-
numda yer alacak. Otel, Hilton tarafından 
PNR Doğal Taş Mad. İth. İhr. San ve Tic. Ltd. 
Şti. mülkiyetine franchise olarak verilecek.

Hampton by Hilton Sakarya

2020 yılında açılması beklenen 140 misafir 
odalı Hampton by Hilton Sakarya, Sakar-
ya'nın yeni şehir merkezi olan Serdivan ilçe-
sinde yer alacak. Şehrin içinden geçen Çark 
Caddesi’nde konumlanacak ve Sakarya'nın 
organize sanayi bölgesi ile Sakarya Üniver-
sitesine yakın olacak. Otel, Serdivan Alışveriş 
Merkezi ile Cadde 54 Alışveriş Merkezine yü-
rüme mesafesinde ve doğa yürüyüşü ile di-
ğer eğlence faaliyetleri konusunda popüler 
bir konum olan Sapanca’ya 10 km mesafede 
olacak. Otel, Hilton ve Mas Otelcilik Yatırım 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan 
franchise sözleşmesinin ardından duyuruldu.
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Taylan Kümeli
Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı

HAFTA SONLARI DA KILO VERMEYE DEVAM EDEBILIRSINIZ 
Cuma günleri saat 5'e geldiğinde hepimizi 
bir heyecan sarar. Arkadaşlarımızla iş çıkışı 
'Happy hour'u yakalamak veya eve dönüş 
yolunda bir pizza kapmak cezbedici bir fi-
kir olabilir. Cumartesi günleri sporu ekip 
dinlenmeyle, çocukları kurslara götürmekle, 
doğum günü partileriyle geçerken, düzenli 
beslenmeye zaman ayrılmaz. Pazar ise çalış-
ma haftası başlamadan önce dinlenmek ve 
kendimizi deşarj etmekle geçer, bugün de 
sağlıksız atıştırmalıklar veya mangal partile-
riyle tamamlanır...

Bu hafta sonu etkinliklerinin tamamı, alarmı-
nızın pazartesi sabahını göstermesiyle birlik-
te, ödemli ve şişkin sabaha uyanmanız, bu-
nun sonucunda da disiplinli diyetinize geri 
dönmeniz anlamına gelir. Ancak gerçek kilo 
kaybı sonuçları arıyorsanız, bu ters döngüyü 
durdurmalı ve haftanın yedi günü kilo verme 
planlarınıza sadık kalmalısınız.

Bunun gerçekleşmesi için size yardımcı ola-
bilecek 9 öneri;
 
Cuma Gecesi Happy Hour'lardan Kaçının

Alkolün kalorisi yüksektir ve boştur. Ayrıca 
yanında verilen atıştırmalık kasesinin daha 
davetkar görünmesini sağlar.  Kilo almadan 
sosyalleşebilmek için, barmenden atıştırma-
lıkları geri almasını rica edin. Bir sürahi do-
lusu paylaşımlık içkiler yerine, kendi içkinizi 
sipariş edin ve gözlemleyin. Şarap masum 
bir seçenektir. İçecekler arasında, aşırı ka-
lorileri almadan kendinizi doyurmak için bir 
bardak suyla için ve ertesi sabah akşamdan 
kalma olmamak için kendinize yardım edin. 
Son olarak, yemek yemeyi unutmayın! Sağ-
lıklı bir akşam yemeği, daha az içki içmenize 
ve herhangi bir gece atıştırmasını önlemeye 
yardımcı olur.

Dışarıda Yemek Yerken Sağlıklı Seçimler 
Yapın

Diyette olduğunuz için arkadaşlarınızla ye-
meğe gitmemek zorunda değilsiniz.  Sadece 
siparişiniz konusunda akılcı olun. Eğer bula-
biliyorsanız, gitmeden önce restoranın me-
nüsünü online olarak inceleyin. Sipariş stra-
tejinizi planlayın, böylece o anın heyecanıyla 
sipariş edebileceğiniz fazla kalorili yiyecek-
lerden kaçınmış olursunuz. Buharda pişmiş 
tavuk, ızgara balık veya yağsız et gibi seçe-
nekler menülerde her zaman vardır. Kızarmış 
veya soslara bulanmış başlangıçları tercih 
etmeyin. Eğer porsiyonlar çok büyükse, bir 
arkadaşınızdan paylaşmasını isteyin veya ya-
rısını paketletip evinize götürün.

Cumartesi Çılgınlığını Sağlıklı bir Şekilde 
Atlatın

Cumartesi günkü alışveriş çılgınlığını, hafta 
sonu zayıflama egzersizine dönüştürebilir-
siniz. Arabanızı alışveriş merkezinin girişine 
uzak park edin ve gününüze ekstra kalori 
yakımı ekleyin. Farklı katlardaki mağazala-
rı ziyaret edin ve yürüyen merdiveni değil 
merdivenleri kullanın. Öğle yemeği için alış-
veriş merkezinin yemek katındaki açık bü-
feleri tercih ediyorsanız, sağlıklı yiyecekler 
yapan yerlere gidin. Yağsız ızgara etler ve 
salatalar yiyebileceğiniz seçenekler arasın-
da olabilir. Eğer saatlerce dışarıda kalaca-
ğınızı düşünüyorsanız, birkaç sağlıklı atış-
tırmalık paketleyerek yanınıza alın. Böylece 
öğün atlamazsınız ve sizi cezbedebilecek 
dondurmacı veya tatlıcılardan uzak durur-
sunuz.
 
Cumartesi Gecesi Partilerinizi Düzenle-
yin

Bir partide sağlıklı kalmanın püf noktası aç 
gitmemektir. Evden çıkmadan önce hafif bir 
yemek yiyin ve partiye öyle gidin. Böylece 
orada ikram edilen ekstra kalorili atıştırma-
lıklardan uzak durmuş olursunuz. Bir adet 
elma çok güzel bir seçenektir. Bir araştır-
mada, öğle yemeğinden 15 dakika önce bir 
adet elma tüketenlerin, yemekte 190 kalori 
daha az aldıkları saptandı. Bir başka iyi se-
çenek ise bir avuç badem olabilir. Badem, 
protein, tekli doymamış yağlar ve sizi tok 
tutacak lifler sağlar. Sadece bir avuç kadar 
tükettiğinize emin olun ki, fazla kalori alma-
yın.

Film Gecesi Atıştırmalıklarını Atlayın

Sinemalardaki patlamış mısırlar ekstra yağ 
içerir. Bunu da bir büyük gazlı içecekle ta-
mamlarsanız bütün hafta vermeye uğraştı-
ğınız kalorileri 1000 kalori şeklinde bir anda 
alabilirsiniz. Bunun yerine hala filmlere gi-
derek, atıştırmalık stantlarından uzak durup 
kilo verme planınıza sadık kalın. Yine de 
atıştırmalık yemeden film izlemeyi sevmi-
yorsanız, evinizde yağsız ve tuzsuz mısır 
patlatıp yanınızda götürün. Eğer evde film 
seyrediyorsanız, mısırı büyük kaplar yerine 
küçük kaplarda tüketebilirsiniz.

Pazar Brunch'ında Dikkatli Olun

Açık büfenin önünde kendinizi tutamıyor-
sanız, pazar brunch'ı hafta sonu da kilo ver-
meye devam edebilmenizi zora sokabilir. 
Eğer brunch'a 11’den sonra gidecekseniz, 

evde mutlaka hafif bir kahvaltı yapın. Böy-
lelikle oraya vardığınızda hamur işi bölü-
münden uzak durursunuz. Kepekli ekmek ile 
yumurta beyazından yapılmış bir sebze om-
leti, besleyici protein ve lif ile sizi daha uzun 
süre tok tutmak için mükemmel bir tercihtir. 
Arkadaşlarınızla gittiğinizde, sohbetin tadını 
çıkarın ve yavaş yiyin. Hızlı yediğiniz zaman, 
vücudunuz doyduğunu anlamak için yeterli 
zamanı bulamıyor.

Pazar Öğleden Sonraları Hareketsiz Kal-
mayın

Pazar günlerini kanepede oturup, futbol ya 
da en sevdiğiniz dizileri izleyerek geçirmek 
çok cazip gelebilir. Bunun yerine, boş za-
manınızın tadını çıkarıp, bisikletle gezmenin 
veya yüzmenin eğlencesinden yararlanın. 
Hafta ortasında yapamayacağınız kalori ya-
kıcı yoğun egzersizleri hafta sonu yapabilir, 
böylece hafta sonu da kilo vermeye devam 
edebilirsiniz. Kendinizi meşgul tutmak için 
plan yapın. İnsanlar sıkıldıkları zaman, boş 
zamanları olduğu için daha fazla yemek 
yeme eğiliminde olabiliyorlar.

Aileniz ile Pazar Günü Yemeğinin Tadını 
Çıkarın

Pazar günleri genelde diyet atlanır. Düşün-
meden yenilen abur cuburlar ile, fark etme-
den 2000-3000 kalori alınabilir. Ancak yine 
de pazar günleri kendinize serbest gün tanı-
mak, hafta içi akılcı seçimler yapmanıza yar-
dımcı olabilir. Bu günlerde en sevdiğiniz ev 
yemeklerini pişirebilirsiniz.  Serbest gün ya-
pıyor olsanız bile, kendinizi küçük porsiyon-
larla sınırlandırmayı ve günün geri kalanında 
mantıklı tercihler yapmayı ihmal etmeyin. 
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MOTTO SAĞLıK

Katkılarıyla...
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Bilgisayar başında çalışanlar ya-
şamının bir bölümünde boyun 
ağrısı çekebiliyor. Araştırmalar, 
Amerika’da 2 kişiden birinin her 
yıl boyun ağrısı şikayetiyle heki-
me başvurduğunu gösteriyor. 
Boyun ağrılarının özellikle ofis 
çalışanlarında görüldüğünü vur-
gulayan Anadolu Sağlık Merkezi 
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uz-
manı Prof. Dr. Semih Akı, “Gün-
lük hayatta alınabilecek bazı 
önlemlerle boyun ağrıları azaltı-
labilir. Çalışırken elleri serbest bı-
rakabilmek için telefon ahizesini 
omza sıkıştırmak boyun ağrısına 
neden olabiliyor” açıklamasında 
bulundu. 

Tüm gün bilgisayar karşısında çalışmak, 
günlük iş hayatındaki gerginlikler, boyun 
ağrılarının artmasına neden olan etkenlerin 

Prof. Dr. Semih Akı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı

başında geliyor. Boyun ağrılarının basit ağrı 
kesicilerle giderilebildiği gibi sıcak-soğuk 
kompreslerin de işe yarayabildiğini belir-
ten Anadolu Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı, 
“Bunun için ağrılı bölgeye 20 dakikalık süre-
lerle buz torbası veya havluya sarılmış buz 
parçaları ile kompres yaptıktan sonra ılık bir 
duş almak veya sıcak su torbası uygulamak 
yeterli olur. Bu yöntemler var olan ağrıların 
giderilmesi için kullanılır. Günlük yaşamda 
alınabilecek bazı önlemlerle ağrıların önüne 
geçmek de mümkün” dedi.

Hareket halinde olmak boyun ağrısını 
önler

Yüzüstü pozisyonunda uyumanın boyna 
fazladan yük bindirebildiğini belirten Fizik-
sel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. 
Semih Akı, “Boynunuzun doğal kıvrımını 
destekleyecek bir yastık seçin” uyarısında 
bulundu. Diş sıkmanın da boyun kaslarını 
gerebildiğini söyleyen Prof. Dr. Semih Akı, 
“Olabildiğince faal olunmalı. Düzenli fiziksel 
aktivite yapan bireylerin tekrar eden boyun 

TELEFONU OMZA SIKIŞTIRMAYIN

ağrısı geliştirme olasılığı çok daha azdır” 
dedi.

Masa başı çalışanlar sık sık gerinmeli

Stresin boyun bölgesinde gerilmelerine 
ve kas zorlanmalarına neden olabildiğini 
vurgulayan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı, masa başında 
çalışanlara sık sık gerinmeleri gerektiğini 
belirterek, “Omuzlarınızı yukarı doğru kulak 
hizasına kadar yükselttikten sonra düşü-
rebildiğiniz kadar düşürün. Bunu beş defa 
tekrar edin. Kürek kemiklerinizi birleştirin 
ve beş saniye süreyle öyle durduktan sonra 
gevşeyin. Yan boyun kaslarınızı esnetmek 
için oturur pozisyonda sol elinizle koltuğu-
nuzun oturağına tutunarak gövde ve boy-
nunuzu zıt tarafa doğru eğin. Ardından bu 
hareketi sağ elinizle tekrar edin” önerisinde 
bulundu.

Ekran göz hizasında olmalı

Araçtaki kafa desteğinin ayarlanması gerek-
tiğini söyleyen Prof. Dr. Semih Akı, “Doğru 
ayar, başınızı ve boynunuzu daha iyi des-
tekler. Uzun süre araç kullanıyor veya bil-
gisayar başında çok zaman geçiriyorsanız 
sık sık mola verin. Boynunuza fazladan yük 
bindirmemek için kafanızla omurganızı düz 
bir çizgi halinde tutmaya gayret edin. Ek-
ran göz hizasına gelecek şekilde çalışma 
masanızı, koltuğunuzu ve bilgisayarınızı 
ayarlayın” dedi. Prof. Dr. Akı, telefonda ko-
nuşurken ahizenin kafa ve omzun arasında 
sıkıştırılmaktan kaçınılmasını ve telefonda 
fazla konuşanların kulaklıkla konuşmalarını 
tavsiye etti. 
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Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu
İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı

Kaliteli ve yeterli süre uyuyan kişinin ertesi 
sabah zihinsel ve fiziksel olarak daha dinç ve 
enerjik şekilde güne başladığını belirten Ana-
dolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Nefro-
loji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu: 
“Günlük 7-8 saat süre uyumak insanın kendi-
sini iyi hissetmesini ve zihninin rahatlamasını 

sağlar. Güzel bir uyku için akşam yemeğin-
de porsiyonları küçük tutmalı, karbonhidrat 
tüketimi kısıtlanmalı ve uyumadan en az üç 
saat öncesinde yemek yenmemeli” dedi.

Sabahları açık havada 10 dakika yürü-
yün

Uyandıktan sonra güneş ışığı altında kol-
ları yukarı kaldırıp birkaç kez derin nefes 
almanın ve vücudu germenin, duyuların 
uyanmasına yardımcı olduğunu vurgula-
yan İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. 
Dr. Enes Murat Atasoyu, “Vücuda doğal bir 
enerji veren sağlıklı bir kahvaltı yapmak da 
gün içerisinde zinde olmak için çok fayda-
lıdır. Sabahları 10-20 dakika açık havada 

hafif bir yürüyüş yapılması da vücudun ener-
jisini artırır” şeklinde konuştu.

Kişilerin aktif ve verimli saatleri farklılık 
gösterebilir 

Genel olarak sabah saatlerinde insan bedeni-
nin enerji seviyesinin yüksek olduğunu vur-
gulayan Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Ancak 
kişilerin günlük yaşam ve çalışma program-
larına göre daha aktif ve verimli oldukla-
rı saatler farklılıklar gösterebiliyor. Belli bir 
konuya odaklanan insanların 90-120 dakika 
sonra verimlerinin düştüğü gözlemlenmiştir. 
Yoğun çalışma sonrasında su, kahve ve çay 
gibi sıvı bir şeyler içmek ve kısa süreli hareket 
etmek için ara verilmesi faydalı olur” dedi.

MONOTONLUK SABAH KALKMAYI ZORLAŞTIRIYOR
Yeterli süre ve düzenli uyku uyumanın fizyolojik ve psikolojik ola-
rak önemli olduğunu anlatan Anadolu Sağlık Merkezi İç Has-
talıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Gün 
içerisinde yorgun, halsiz ve isteksiz hissedilmesinin bir nedeni de 
monotonluk. Bir hobi edinilip monotonluktan kurtulmak kişinin 
güne daha enerjik başlamasına yardımcı oluyor” açıklamasın-
da bulundu.
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Prof. Dr. Yaşar Kütükçü
Nöroloji Bölümü Direktörü

Titreme vücutta en çok eller ve kollarda gö-
rülüyor. Yorgunluk, stres, aşırı egzersiz veya 
nikotin titremelere neden olurken, kimi za-
man da titremeler hastalık habercisi olabi-
liyor. Titremenin nedeninin mutlaka araştı-
rılması gerektiğini söyleyen Anadolu Sağlık 
Merkezi Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. 
Yaşar Kütükçü, “Ancak esansiyel tremor de-
diğimiz ve nedenini tam olarak bilmediğimiz 
bu titremede ise titremeye yönelik kullanı-
lan ve titremeyi azaltacak ilaçlar vardır” dedi. 
Titremenin tam olarak bir tedavisinin olma-

dığını belirten Prof. Dr. Kütükçü, titremeyi ar-
tıracak kafein ve diğer uyarıcıların azaltılması 
gerektiğini vurguladı.

Beslenme bozuklukları el titremesine ne-
den olabiliyor

Tiroid hastalıkları, şeker düşmesi, vitamin 
eksiklikleri gibi sistemik ve metabolik hasta-
lıkların da el titremelerine neden olabildiğini 
söyleyen Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. 
Dr. Yaşar Kütükçü, “Bunun dışında tremorlar 
başka bir nörolojik hastalığın belirtileri ola-
rak karşımıza çıkabilir. Bu nedenle devamlı 
titremesi olan hastalar çok geç kalmadan 
mutlaka bir nöroloğa muayene olmalı” dedi. 
Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Bunun dışında Par-
kinson hastalığı, polinöropatiler, distoni, be-
yincik hastalıkları, beyin damar hastalıkları, 
travmalar, metabolik hastalıklar, beslenme 
bozuklukları, ilaç ve toksinler de titremelere 
neden olabiliyor” açıklamasında bulundu.

Yaş ilerledikçe titreme artar

Esansiyel tremorun nedeninin tam olarak 
bilinmeyen, genellikle titreme dışında başka 
nörolojik bulgu olmayan ve toplumda ol-
dukça sık görülen bir titreme tipi olduğunu 
söyleyen Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Genellikle 
ellerde ve başta görülür. Daha az olarak da 
ayaklarda ve hatta konuşurken seste tremor 
olabilir. Görülme sıklığı oldukça fazladır ve 
yaş ilerledikçe görülme sıklığı artar. Türki-
ye’de 50 yaş üstü toplumda yaklaşık %5 ora-
nında görülüyor” dedi.

El titremesi tedavisi için geç kalınmamalı

Daha çok ellerin kullanılırken ve iş yaparken 
titremenin ortaya çıktığının altını çizen Prof. 
Dr. Yaşar Kütükçü, “Yemek yerken, çay ve 
kahve içerken, yazı yazarken, bir şey taşırken 
ortaya çıkıyor. Kollar ve eller belli pozisyon-
lara gelince titreme daha çok belirginleşe-
biliyor. Bu hastalığın önemli özelliklerinden 
birisi de hastaların yarısından çoğunda ge-
netik özellik olmasıdır” dedi. Başlangıçta ha-
fif olan titremelerin yıllar içinde giderek be-
lirginleşebildiğini söyleyen Prof. Dr. Kütükçü, 
“Hastalar titreme nedeniyle bir özürlülük ya-
şamadığı sürece hekime başvurmuyor ancak 
tedavi için çok geç kalınmamalı” uyarısında 
bulundu.

Her titreme Parkinson değildir

İnsanların çoğunun titreme başladıktan son-
ra Parkinson hastalığı endişesi ile doktora 
başvurduğunu söyleyen Nöroloji Bölümü Di-
rektörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Titreme Par-
kinson hastalığında önemlidir ancak sadece 
titreme ile Parkinson hastalığı tanısı konul-
ması mümkün değil. Parkinson hastalığında 
titremenin yanı sıra hareketlerde yavaşlama, 
kaslarda sertlik, yürüme ve denge bozuk-
lukları gibi ek belirtilerle seyreder. Bunların 
dışında hareketle ilgili olmayan birçok bulgu 
eşlik edebilir.  Bu nedenle mutlaka bir nöro-
loğun muayene ve görüşü alınmalı, gerekirse 
ayırıcı tanılar ve nedenlerine yönelik tetkikler 
yapılmalı” açıklamasında bulundu.

FAZLA KAFEİN VE STRES TİTREME SEBEBİ
Vücudun değişik bölgelerinde görülebilen titreme, vücutta birbirine 
zıt çalışan kaslardaki kasılmalar sonucu ortaya çıkan istemsiz hareket 
bozukluğudur. Fazla kafein tüketimi, stres ve yorgunluğun titremelere 
sebep olabileceğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Bölümü 
Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Bunların dışında tiroid hastalıkları, 
şeker düşmesi, vitamin eksiklikleri gibi diğer sistemik ve metabolik has-
talıklar, beslenme bozuklukları, nörolojik hastalıklar ve parkinson da 
titremelere sebep olabilir” dedi.



ASTROLOG

FİLİZ ÖZKOL’DAN 
İŞ DÜNYASI BURÇ YORUMLARI

ASTROLOG

FİLİZ ÖZKOL’DAN 
İŞ DÜNYASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ

YENGEÇ ASLAN BAŞAK

BOĞA İKİZLER TERAZİ AKREP YAY

OĞLAK KOVA BALIK

Evinizle ilgili yeni değişimler içindesiniz. 
Bazı hayallerinizi gerçekleştirmek için, 
önünüze çıkan fırsatları değerlendirme-
lisiniz. Güçlü enerjiniz sayesinde tüm 
engelleri kısa sürede aşıyorsunuz. Ken-
dinizle ilgili eleştirilere karşısınız. Aykı-
rı davranışları olan kişileri eleştirmenin 
bir anlam teşkil etmeyeceğini bilmeli 
ve fikir vermek dışında olaylara çok faz-
la karışmamalısınız. Moralinizin çabuk 
bozulması halinde kendinizi hasta gibi 
hissediyorsunuz. Duygusal bir dönem 
içerisindesiniz. Olağanüstü işler peşinde 
koşmak istiyorsunuz. Kendinizi ispat et-
mek için herhangi bir olaya  ihtiyacınız 
yok aslında. 

Başkalarının fikirlerine ilgi göstereceğiniz 
ve olayları kendi tarzınıza göre yorumla-
yacağınız bir dönemdesiniz. Kendinizden 
daha genç kişilerle bir arada olmanın 
zevkini yaşayacaksınız. Çalışma yaşantı-
nızda çeşitli ve orijinal fikirlerinizle dikkat 
çekeceksiniz. Aşk yaşantınızda bir çok 
alternatif sizi bekliyor. Yapacağınız kısa 
yolculuklarda karşılaşacağınız kişileri is-
temeden etkileyeceksiniz. Fakat çevreni-
zi de ihmal etmemelisiniz. Duygularınızı 
güzel sözlerle süslemek isteyebilirsiniz. 
Anlamlı olayları paylaşmak için her türlü 
şartların uygun olduğu bir dönemdesi-
niz. Küçük detayların canınızı sıkmasına 
izin vermemelisiniz.

Eğer süregelen özel bir durumunuz varsa 
bu konuda coşkularınız tavan yapacaktır. 
İçsel anlamda kendinizi gergin hisse-
deceksiniz. Olaylarla ilgili net düşünce 
tarzınız çevrenizde şok etkisi yaratabilir. 
Sosyal ilişkiler desteğiyle güçlenen bir 
kariyer peşindesiniz. Fakat gerilimli açı 
yüzünden istekleriniz sizin için imkansız 
hale gelebilir. Yanlış anlaşıldığınız konu-
lar gündeme gelebilir. Tanışmalar ve or-
tak çalışmalar için uygun bir dönem de-
ğil. İş disiplininize verdiğiniz önem daha 
da belirgin hale geliyor. Arkadaşlarınızı 
eleştirmeden önce düşünmeli ve kendi 
isteklerinizi yeniden gözden geçirmeli-
siniz.

Ailenizin hoşnut olacağı işleri yapmaktan 
zevk alacağınız bir dönem. Çevrenizde 
dostlarınızla ortak çalışmalar içinde ol-
manız sizi de mutlu edecek. Bu dönem 
gereksiz patlamalar yaşayabilirsiniz. Dü-
zen içinde bir karışıklık mevcut. Düzelt-
meniz gereken konuların sizden uzak-
laşmasına tahammül edemediğiniz için, 
sinirli ve agresif olabilirsiniz.  İnsanın her 
ortamda adapte olabilmesi için yapacağı 
tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyini 
yüksek seviyelerde tutmasıdır. İçsel de-
rinliğinizin yoğun olduğu bir ay içinde-
siniz. Yeni kazançların ve sözleşmelerin 
gündem kazanmasıyla daha dikkatli dav-
ranmanız gerekecektir. 

Arkadaş gruplarınızı değiştirecek ve fark-
lı bir çevreye gireceksiniz. Belki de uzun 
süredir bir türlü kopamadığınız bir arka-
daşınızla yollarınızı ayırabilirsiniz. Yakın-
larınızla kuracağınız sevgi bağları önemli 
olacak. Bildiğiniz konularda konuşmanız 
gerekirken, çevrenizde gelişen olumsuz 
olaylara da yorum getirmek isteyebilir-
siniz. Bazen kendinizi tutamıyor ve mü-
dahale etmemeniz gereken konulara el 
koyuyorsunuz. İç dünyanızın karışıklığını 
bir an önce düzeltmeli, kendinize yeni bir 
motivasyon alanı sağlamalısınız. Olanak-
larınızı zorlamadan halledeceğiniz, eski-
den kaçırdığınız bir çok fırsat karşınıza 
çıkıyor.

Kişisel aktiviteleriniz daha çok önem ka-
zanacak. Ortak çalışmalar gerektirecek 
bir takım durumlar içerisinde olacağınız 
bir  aydasınız. Her konuda çok yönlü 
düşünüyorsunuz. Araştırma yeteneğinizi 
ön plana çıkaracak yeni konular peşin-
desiniz. Yaşam kalitenizi ve coşkunuzu 
iki katına çıkarırken enerjinizi dengeleme 
konusunda dikkat etmelisiniz. Toplumsal 
konulara eğilim gösterme ihtiyacı için-
desiniz. İç potansiyeliniz oldukça yüksek. 
Bilinçaltınızın pozitif  enerji ile yoğunlaş-
masından dolayı, yapacağınız geniş bir 
istek yelpazesi gündeme gelecek. Maddi 
konularla ilgili duygusal bir güvene ihti-
yaç duyuyorsunuz.
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Yeni iş olanakları konusunda bazı görüş-
meler yapabilirsiniz. Ortaklıklar konusu 
gündeme gelecektir. Dikkatli olmanız 
gereken durumlar söz konusu olacaktır. 
Her şeyi yeniden yapılandırma arzusu 
içinde olsanız bile, bir takım gecikmele-
re karşı tedbirli olmalısınız. Çevrenizde 
gelişen olumsuz olayların size yansıması 
canınızın sıkılmasına neden oluyor. İşi-
nizle ilgili yeni olayları takip etmeli ve 
kararlarınızı daha sonra vermelisiniz. Bazı 
olayları fazla irdeliyorsunuz. Sonradan 
vazgeçme olasılığınız çok fazla oluyor. 
İç sesinizi dinlemelisiniz. Gecikmiş işle-
rinizi tamamlamak için, önünüze çıkacak 
fırsatları yeniden gözden geçirmelisiniz. 

Sosyal çalışmalara ağırlık veriyor ve il-
ginç kişilerle birlikte olmak istiyorsunuz. 
Farklı düşüncelerin olabileceğini bil-
menize rağmen, kendi fikirlerinizle ilgili 
ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz. Sa-
dece ısrarcı tutumunuzdan vazgeçmeli 
ve acele etmemelisiniz. Tarzınızı bilerek 
ve isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz. 
Mesleğinizi kişiselliğinizle birleştirmek 
ve kendinizi, fikirlerinizle ispat etmek is-
tiyorsunuz. Maddi konularda istediğiniz 
bolluğa kavuşmak için, başlattığınız ça-
lışmalara yeni bir yön vermek isteyecek-
siniz. Girişimciliğinizi farklı konular üze-
rinde de denemek istiyorsunuz. Sadece 
riskleri  unutmamalısınız.

Çok amaçlı bir yaşam tarzından hoşlan-
dığınız için, çevrenize farklı gelebilirsiniz. 
Yapacağınız bir çok kısa yolculuklarda 
karşılaşacağınız kişileri istemeden et-
kileyecek ve daha sonra onların ilginç 
teklifleri ile karşılaşacaksınız. İlerleyen 
zamanlarda size fayda sağlayacak kişileri 
kendinize çekiyorsunuz. Yanlış konular-
da ısrarcı davranmanız sizi hata yapmaya 
sürükleyebilir. Ailenizle ilgili ters giden 
bazı olayların, düzelmesine yardımcı ol-
manız gerekecek. Sosyal hayatınızla ilgi 
bir takım aktiviteleri birlikte çalıştığınız 
kişilerle gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. 
Kendi düzenini seven biri olarak, baskıya 
gelemiyorsunuz.  

Uzun süredir beklediğiniz fırsatlar aya-
ğınıza gelecek. Bencillikle suçlanmaktan 
çekinmemeli ve hiç kimseye ödün ver-
memelisiniz. Kendinizi anlatırken, yanlış 
bir yol seçiyorsunuz. Olayların iç yüzünü 
merak ederken, çevre bağlantılarınızı sis-
temli bir şekilde yürütmekten yanasınız. 
Yakın dostlarınızın sizden bekledikleri 
desteği onlardan esirgememeli ve ara-
nızdaki bağları daha da güçlendirmelisi-
niz. Talebinizin çok fazla olduğu bir hafta 
içindesiniz. Sakin davranırsanız kazana-
caksınız. Bazı şeylerden emin olmak için, 
küçük molalara ihtiyacınız olacak. Daha 
sonra karanızı son duruma göre verecek-
siniz. 

Görüşeceğiniz kişilerin sizden bazı bek-
lentileri olacak fakat  ayrıntıların üze-
rinde çok fazla durduğunuz için, karşı 
tarafın  yorulmasına neden olacaksınız. 
Size en yakın kişilere öfkenizi yansıtarak, 
gerçek dostlarınızın kalplerini kırabilirsi-
niz. Bazı yarım kalan işleriniz yüzünden 
aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Önünüze çı-
kacak fırsatları değerlendirmek açısından 
temkinli davranmak zorundasınız. Uzun 
süredir ihmal ettiğiniz işlerinizin size so-
run yaratmasını istemiyorsanız, verdiği-
niz sözleri yerine getirmelisiniz. Bireysel 
düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme 
çabası içindesiniz. Temkinli davranmakta 
fayda var. 

Duygusal konularda beklediğiniz şartla-
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 374.371 1 ANKAmall AVM 461.861 1 Mavibahçe AVM 301.546

347.808 2 Forum Ankara Outlet 142.014 2 TerraCity AVM 255.783
255.776 3 Acity Outlet 104.071 3 Kulesite AVM 128.791
249.844 4 Gordion AVM 68.967 4 Park Afyon AVM 125.675
209.566 5 Kentpark AVM 68.046 5 Espark AVM 121.905
206.604 6 Cepa AVM 64.217 6 Forum Gaziantep AVM 116.633
153.771 7 Next Level AVM 59.589 7 Forum Kayseri AVM 116.111
138.081 8 Atlantis AVM 49.233 8 Gebze Center 113.562

2   City's Nişantaşı AVM
3   Kanyon AVM
4   İstanbul Cevahir AVM
5   ÖzdilekPark İstanbul AVM 
6   Vialand AVM
7   Emaar Square Mall 
8   Trump AVM
9   Marmara Park AVM 130.190 9 Taurus AVM 48.505 9 Forum Mersin AVM 113.191

10 Brandium AVYM 112.968 10 Nata Vega Outlet 41.095 10 Forum Bornova AVM 104.097
11 İstinyePark AVM 108.399 11 One Tower AVM 38.572 11 MarkAntalya AVM 98.282
12 Maltepe Park AVM 107.615 12 Antares AVM 35.050 12 Forum Trabzon AVM 98.170
13 Palladium AVM 96.809 13 Podium Ankara AVM 34.231 13 ÖzdilekPark Antalya AVM 87.694
14 Buyaka AVM 96.123 14 Anatolium Ankara AVM 31.718 14 Antalya Migros AVM 87.141
15 Torium AVM 96.066 15 Arcadium AVM 31.213 15 Point Bornova AVM 84.394
16 Viaport Asia Outlet 94.777 16 Kızılay AVM 29.991 16 MalatyaPark AVM 77.422
17 Zorlu Center 90.915 17 Panora AVYM 27.614 17 Deepo Outlet Center 61.659
18 Capacity AVM 90.042 18 365 AVM 21.829 18 Konya Kent Plaza AVYM 61.453
19 Mall of İstanbul 87.726 19 Tepe Prime Avenue 19.223 19 Outlet Center İzmit 58.248
20 Tepe Nautilus AVM 87.358 20 Armada AVM 17.358 20 Primemall Gaziantep AVM 57.761

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 66.204 1 ANKAmall AVM 12.843 1 HighWay Outlet AVM 11.610

63.795 2 Antares AVYM 10.277 2 Sera Kütahya AVM 7.292
52.700 3 Atlantis AVM 8.610 3 MalatyaPark AVM 6.132
32.624 4 Armada AVM 8.340 4 Kayseri Park AVYM 5.687
32.533 5 Bilkent Center AVM 5.866 5 ÖzdilekPark Antalya AVM 5.007
22.511 6 Tepe Prime Avenue 5.131 6 Gebze Center 4.734
17.107 7 Kentpark AVM 4.748 7 TerraCity AVM 4.515
16.476 8 Nata Vega Outlet 4.651 8 Kulesite AVM 4.318

2    ÖzdilekPark İstanbul AVM 
3 Kanyon AVM
4 Galleria Ataköy AVM
5 Buyaka AVM
6 Emaar Square Mall 
7 Trump AVM
8 Capitol AVM
9 Viaport Asia Outlet 14.786 9 Next Level AVM 4.013 9 Deepo Outlet Center 4.317

10 İstinyePark AVM 10.734 10 Cepa AVM 3.693 10 Korupark AVM 3.725
11 ArmoniPark Outlet Center 9.025 11 Panora AVYM 2.944 11 Espark AVM 3.468
12 Astoria AVM 8.787 12 Gordion AVM 2.723 12 17 Burda AVM 3.413
13 Akasya AVM 8.163 13 Acity Outlet 2.352 13 Antalya Migros AVM 3.043
14 Sapphire Çarşı 8.022 14 Taurus AVM 2.271 14 Forum Mersin AVM 2.872
15 Zorlu Center 7.603 15 Arcadium AVM 1.975 15 Forum Bornova AVM 2.526
16 Kale Outlet Center 7.579 16 365 AVM 1.793 16 Forum Gaziantep AVM 2.515
17 CanPark AVYM 6.096 17 Forum Ankara Outlet 1.611 17 Palladium Antakya AVM 2.487
18 ArenaPark AVYM 5.938 18 Anatolium Ankara AVM 1.331 18 Outlet Center İzmit 2.259
19 Vialand AVM 5.717 19 Podium Ankara AVM 1.260 19 Zafer Plaza AVM 2.172
20 Palladium AVM 5.486 20 Gimart Outlet 1.183 20 Agora İzmir AVM 2.138

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Akyaka Park AVM 49.296 1 ANKAmall AVM 75.020 1 TerraCity AVM 55.021

41.522 2 Gordion AVM 20.513 2 Mavibahçe AVM 43.202
40.811 3 Nata Vega Outlet 16.620 3 Kulesite AVM 40.771
34.719 4 Armada AVM 16.100 4 Park Afyon AVM 29.419
31.769 5 Antares AVYM 15.468 5 Endülüs Park 21.622
27.040 6 Acity Outlet 15.087 6 Point Bornova AVM 21.417
24.877 7 Kentpark AVM 13.977 7 Forum Bornova AVM 20.870
24.766 8 Podium Ankara AVM 11.143 8 41 Burda AVM 20.200

2 Emaar Square Mall  
3 Zorlu Center
4    İstinyePark AVM
5    City's Nişantaşı AVM 
6 Marmara Park AVM
7    Mall of İstanbul
8 Kanyon AVM
9 Vialand AVM 24.463 9 Atlantis AVM 9.742 9 Optimum - İzmir 18.697

10 Watergarden İstanbul 22.446 10 Metromall AVM 9.232 10 Antalya Migros AVM 18.665
11 Meydan İstanbul AVM 19.309 11 Cepa AVM 8.786 11 Mall of Antalya AVM 15.966
12 Kale Outlet Center 17.497 12 Panora AVYM 8.400 12 M1 Adana AVM 15.106
13 Forum İstanbul AVYM 17.094 13 Next Level AVM 7.676 13 Forum Mersin AVM 13.673
14 Maltepe Park AVM 15.257 14 Arcadium AVM 7.077 14 17 Burda AVM 13.222
15 Hilltown AVM 14.592 15 One Tower AVM 6.675 15 Korupark AVM 12.130
16 Trump AVM 12.970 16 Gimart Outlet 6.610 16 67 Burda AVM 11.965
17 İstanbul Cevahir AVM 11.834 17 Forum Ankara Outlet 6.586 17 14 Burda AVM 11.373
18 CanPark AVYM 11.232 18 Taurus AVM 6.483 18 Forum Gaziantep AVM 11.041
19 Akmerkez AVM 11.195 19 Tepe Prime Avenue 3.715 19 MarkAntalya AVM 10.540
20 Brandium AVYM 10.583 20 Anatolium Ankara AVM 2.518 20 MalatyaPark AVM 10.517
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15 Hilltown AVM 14.592 15 One Tower AVM 6.675 15 Korupark AVM 12.130
16 Trump AVM 12.970 16 Gimart Outlet 6.610 16 67 Burda AVM 11.965
17 İstanbul Cevahir AVM 11.834 17 Forum Ankara Outlet 6.586 17 14 Burda AVM 11.373
18 CanPark AVYM 11.232 18 Taurus AVM 6.483 18 Forum Gaziantep AVM 11.041
19 Akmerkez AVM 11.195 19 Tepe Prime Avenue 3.715 19 MarkAntalya AVM 10.540
20 Brandium AVYM 10.583 20 Anatolium Ankara AVM 2.518 20 MalatyaPark AVM 10.517
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 374.371 1 ANKAmall AVM 461.861 1 Mavibahçe AVM 301.546

347.808 2 Forum Ankara Outlet 142.014 2 TerraCity AVM 255.783
255.776 3 Acity Outlet 104.071 3 Kulesite AVM 128.791
249.844 4 Gordion AVM 68.967 4 Park Afyon AVM 125.675
209.566 5 Kentpark AVM 68.046 5 Espark AVM 121.905
206.604 6 Cepa AVM 64.217 6 Forum Gaziantep AVM 116.633
153.771 7 Next Level AVM 59.589 7 Forum Kayseri AVM 116.111
138.081 8 Atlantis AVM 49.233 8 Gebze Center 113.562

2   City's Nişantaşı AVM
3   Kanyon AVM
4   İstanbul Cevahir AVM
5   ÖzdilekPark İstanbul AVM 
6   Vialand AVM
7   Emaar Square Mall 
8   Trump AVM
9   Marmara Park AVM 130.190 9 Taurus AVM 48.505 9 Forum Mersin AVM 113.191

10 Brandium AVYM 112.968 10 Nata Vega Outlet 41.095 10 Forum Bornova AVM 104.097
11 İstinyePark AVM 108.399 11 One Tower AVM 38.572 11 MarkAntalya AVM 98.282
12 Maltepe Park AVM 107.615 12 Antares AVM 35.050 12 Forum Trabzon AVM 98.170
13 Palladium AVM 96.809 13 Podium Ankara AVM 34.231 13 ÖzdilekPark Antalya AVM 87.694
14 Buyaka AVM 96.123 14 Anatolium Ankara AVM 31.718 14 Antalya Migros AVM 87.141
15 Torium AVM 96.066 15 Arcadium AVM 31.213 15 Point Bornova AVM 84.394
16 Viaport Asia Outlet 94.777 16 Kızılay AVM 29.991 16 MalatyaPark AVM 77.422
17 Zorlu Center 90.915 17 Panora AVYM 27.614 17 Deepo Outlet Center 61.659
18 Capacity AVM 90.042 18 365 AVM 21.829 18 Konya Kent Plaza AVYM 61.453
19 Mall of İstanbul 87.726 19 Tepe Prime Avenue 19.223 19 Outlet Center İzmit 58.248
20 Tepe Nautilus AVM 87.358 20 Armada AVM 17.358 20 Primemall Gaziantep AVM 57.761

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 66.204 1 ANKAmall AVM 12.843 1 HighWay Outlet AVM 11.610
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52.700 3 Atlantis AVM 8.610 3 MalatyaPark AVM 6.132
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11 ArmoniPark Outlet Center 9.025 11 Panora AVYM 2.944 11 Espark AVM 3.468
12 Astoria AVM 8.787 12 Gordion AVM 2.723 12 17 Burda AVM 3.413
13 Akasya AVM 8.163 13 Acity Outlet 2.352 13 Antalya Migros AVM 3.043
14 Sapphire Çarşı 8.022 14 Taurus AVM 2.271 14 Forum Mersin AVM 2.872
15 Zorlu Center 7.603 15 Arcadium AVM 1.975 15 Forum Bornova AVM 2.526
16 Kale Outlet Center 7.579 16 365 AVM 1.793 16 Forum Gaziantep AVM 2.515
17 CanPark AVYM 6.096 17 Forum Ankara Outlet 1.611 17 Palladium Antakya AVM 2.487
18 ArenaPark AVYM 5.938 18 Anatolium Ankara AVM 1.331 18 Outlet Center İzmit 2.259
19 Vialand AVM 5.717 19 Podium Ankara AVM 1.260 19 Zafer Plaza AVM 2.172
20 Palladium AVM 5.486 20 Gimart Outlet 1.183 20 Agora İzmir AVM 2.138

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Akyaka Park AVM 49.296 1 ANKAmall AVM 75.020 1 TerraCity AVM 55.021

41.522 2 Gordion AVM 20.513 2 Mavibahçe AVM 43.202
40.811 3 Nata Vega Outlet 16.620 3 Kulesite AVM 40.771
34.719 4 Armada AVM 16.100 4 Park Afyon AVM 29.419
31.769 5 Antares AVYM 15.468 5 Endülüs Park 21.622
27.040 6 Acity Outlet 15.087 6 Point Bornova AVM 21.417
24.877 7 Kentpark AVM 13.977 7 Forum Bornova AVM 20.870
24.766 8 Podium Ankara AVM 11.143 8 41 Burda AVM 20.200

2 Emaar Square Mall  
3 Zorlu Center
4    İstinyePark AVM
5    City's Nişantaşı AVM 
6 Marmara Park AVM
7    Mall of İstanbul
8 Kanyon AVM
9 Vialand AVM 24.463 9 Atlantis AVM 9.742 9 Optimum - İzmir 18.697

10 Watergarden İstanbul 22.446 10 Metromall AVM 9.232 10 Antalya Migros AVM 18.665
11 Meydan İstanbul AVM 19.309 11 Cepa AVM 8.786 11 Mall of Antalya AVM 15.966
12 Kale Outlet Center 17.497 12 Panora AVYM 8.400 12 M1 Adana AVM 15.106
13 Forum İstanbul AVYM 17.094 13 Next Level AVM 7.676 13 Forum Mersin AVM 13.673
14 Maltepe Park AVM 15.257 14 Arcadium AVM 7.077 14 17 Burda AVM 13.222
15 Hilltown AVM 14.592 15 One Tower AVM 6.675 15 Korupark AVM 12.130
16 Trump AVM 12.970 16 Gimart Outlet 6.610 16 67 Burda AVM 11.965
17 İstanbul Cevahir AVM 11.834 17 Forum Ankara Outlet 6.586 17 14 Burda AVM 11.373
18 CanPark AVYM 11.232 18 Taurus AVM 6.483 18 Forum Gaziantep AVM 11.041
19 Akmerkez AVM 11.195 19 Tepe Prime Avenue 3.715 19 MarkAntalya AVM 10.540
20 Brandium AVYM 10.583 20 Anatolium Ankara AVM 2.518 20 MalatyaPark AVM 10.517
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Sevgili Gökhan Türkmen 2018 yılı sonba-
harında çıkaracağınız yeni albümden önce 
''Lafügüzaf'' ismini verdiği yeni şarkınızı 
dinleyicileriniz ile paylaştınız. Şarkının hi-
kayesi nedir?

Şarkıyı Ozan Turgut yazdı. İki dörtlük şek-
lindeydi. Sonrasında bu dörtlükleri müziğe 
oturttuk. Çok da hoşuma gitti. Lafügüzaf'ın ne 
demek olduğunu ben de bilmiyordum. Ozan 
değişik şeyler yazar, bulur ve araştırır. Bir keli-
me bulalım çok acayip olsun, kimse de bilme-
sin derdinde yapmadık şarkıyı.  Şarkının sözleri 
Ozan Turgut’a, müziği bana ait. Düzenlemesi 
ise GT Band ve Bora Uzer’e ait. 

Lafügüzaf’ın video klibini kim yönetti? Ne-
rede çekildi ve size kimler eşlik etti?

Klibin yönetmenliğini Damla Yolaç üstlendi. 
Yalova’da tersanede, bir yük gemisinde çeki-
mimizi gerçekleştirdik. Klibin gemide çekilme-
si, yönetmenimiz Damla ve ekip arkadaşları-
mın ortak kararıydı. Ben de açıkçası bir kadınla 
adam arasındaki aşkı anlatmaktan sıkılmıştım. 
Sürekli aynı hikayeyi anlatıyormuşuz gibi ge-
liyordu. Bu defa farklı bir şey yapalım dedik. 
Çekimleri sıvı yük gemisinde gerçekleştirdi-
ğimiz için kısacık da olsa oradaki çalışanların 
zorluklarını işlemek istedik. Klibi çekmeye baş-
lamadan önce çalışanlarla ve kaptanlarla da 
konuşarak karşılaştıkları zorlukları yansıtmaya 
çalıştık.

Bize biraz GT Band’den bahsedebilir misi-
niz?

Yıllardır beraber çalıştığımız orkestra arka-
daşlarım, dostlarımla hala aynı yolda birlikte 
yürümek benim için büyük keyif. Aynı düşün-
cede buluşup müziğimizi zamanla geliştirmek 
ve çağa ayak uydurarak kaliteli müzik yapmak 
çok önemli. Ortak noktada buluşabildiğiniz yol 
arkadaşlarınız varsa çok şanslınız bence.

Sıradaki projeniz ne olacak?

Yeni albüm hazırlığı içindeyiz. Bir yandan da 
GTR Müzik firmamızdan yeni projelerimiz çıkı-
yor. Her şey yolunda.

Hem bir aile babası hem sporcu kişiliğiniz 
hem de bir yapımcı olarak hayatınızı prog-
ramlı mı yaşıyorsunuz?

Elimden geldiğince her gün sporumu yapma-
ya çalışıyorum. Ailemle ve arkadaşlarımla vakit 
geçirmeyi çok sevdiğim için yeri geldiğinde 
spontane yaşıyoruz yeri geldiğinde ise işimizin 
yoğunluğuna göre planlı ve programlı yaşıyo-
ruz. 

Gökhan Türkmen: 
“Aynı düşüncede buluşup 
müziğimizi zamanla geliştirmek 
ve çağa ayak uydurarak kaliteli 
müzik yapmak çok önemli”
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Röportaj: 
Burçin Sel

Gökhan Türkmen’in bir günü nasıl geçer?

Spor ve müzik çalışmalarımın yanında, ailemle ve dostlarımla vakit 
geçiririm.

Alışveriş merkezlerine gidiyor musunuz? Gidiyorsanız en çok 
tercih ettiğin AVM hangisi?

Palladium ve İstinye Park tercih ettiklerim.

Kıyafetlerinizde “olmazsa olmaz” dediğiniz bir şey var mı?

Şapkalarım ve aksesuarlarım.

Giyim tarzını nasıl tanımlarsınız?

Kendimi o an nasıl rahat hissediyorsam öyle giyinmeyi tercih edi-
yorum aslında. Çoğunlukla spor giyinirim, yerine göre spor ve şık 
olmayı tercih ederim.

“Asla giymem” diyeceğiniz bir şey var mı?

 Çok dar tişört veya türevi giysiler.

Vazgeçemediğiniz bir aksesuarınız var mı?

Şapka ve takılar...
 

Kıyafet dolabınızı açtığınızda en çok hangi renk ağırlıklı?

Koyu renkler daha ağırlıkta... 

Alışveriş yapmayı sever misinizi? Tek başınıza mı yoksa yanınız-
da birisi ile mi alışveriş yapmayı tercih edersiniz?

Kimlinle çıktığım çok önemli değil. Uzun kalabileceğim için buna 
dayanabilen birileri olması ya da benim gibi alışveriş yapmayı seven 
biri olması şart tabii.

Çocuklarınız için yaptığınız alışverişlerde özellikle hayatınızı 
kolaylaştıran tercihleriniz var mı?

Yani elimden geldiği kadar orijinal, şık ve tarz şeyler olmasına dikkat 
ediyorum tabii. 

Son olarak sizce AVM'ler ........... Boşluğu doldurabilir misiniz?

Her şeyin bir arada olması sebebiyle işinizi çabuk ve rahat hallede-
bileceğiniz güzel bir seçenek.
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ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Park Afyon 
AVM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, kahkahaları ile Türk top-
lumunun gönlüne taht kuran sempatik isim Saba Tümer’i ağırladı.

Farkındalık Stüdyosu tarafından organizasyonu gerçekleştirilen 
etkinliğe, kadınların ilgisi oldukça fazlaydı. Günün anlam ve öne-
mine özel olarak değinen Tümer, aşk hayatından sevdiği yemek-
lere kadar pek çok konuda samimi açıklamalar yaptı. 

NEŞESİ BOL ETKİNLİKTE 
8 MART DÜNYA KADINLAR 
GÜNÜ KUTLANDI

Katılımcı kadınların sorularına o güzel kahkahalarıyla bir-
likte cevap veren Tümer, “Tüm kadınlar özel olduğunun 
farkına varmalı. Hepimiz çok özeliz” şeklinde açıklamalar-
da bulundu. Söyleşinin ardından hayranlarıyla bolca fo-
toğraf çekilip imza veren Tümer, 21 Günde Mutluluk adlı 
yeni kitabı sonrasında Afyonkarahisar’ı yeniden ziyaret et-
mek için geleceğinin sözünü verdi.

10. yılını kutlayan Farkındalık Stüdyosu, köklü geçmişiyle 
ses getiren projelere imza atmaya devam ediyor.
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